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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาสภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และ  3) เสนอแนะ
แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์    
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด าเนินการโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 28 รูป/คน 
ประกอบด้วย บุคลากรสนับสนุนคณะสงฆ์ จ านวน 4 คน พระสังฆาธิการ จ านวน 7 รูป พระฝ่าย 
เผยแผ่ จ านวน 12 รูป พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ จ านวน 5 คน  โดยเลือกมาได้
แบบเจาะจง  และจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนาจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรสนับสนุนคณะสงฆ์ จ านวน 2 คน พระสังฆาธิ การ จ านวน 3 รูป พระฝ่ายเผยแผ่ 
จ านวน 5 รูป พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ จ านวน 2 คน และได้มาด้วยการเลือก
แบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด

นนทบุรี มี 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านบุคลากรด้านการเผยแผ่ มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ (2) ด้านการบริหารจัดการภายในองค์การ ขาดแผนด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน จ านวนภาคี
เครือข่ายมีน้อย ขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบ (3) ด้านเทคนิคการเผยแผ่ พระสงฆ์ยังคงใช้เทคนิค 
การเผยแผ่แบบเดิม ๆ ขาดนวัตกรรมด้านการเผยแผ่ที่ทันสมัย และ (4) ด้านงบประมาณสนับสนุน 
ขาดงบประมาณด้านการเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่ยังเป็นไปในรูปแบบเก่าและไม่ทันสมัย 

2) การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  (1) ปัญหาด้านบุคลากร มีการ
ด าเนินการด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่  กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และ
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล (2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน มีการ
ด าเนินการด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ งาน กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 



ข 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย (3) ปัญหาด้านเทคนิคการเผย
แผ่ มีการด าเนินการด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล กลยุทธ์
ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และ (4) ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุน 
มีการด าเนินการด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 
2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน  
 3) แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม ประกอบด้วยการปฏิบัติ 4 ประการ  
10 กลยุทธ์ 23 โครงการ/กิจกรรม คือ การปฏิบัติที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา  
มี 2 กลยุทธ์ 8 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน  
มี 4 กลยุทธ์ 8 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  
มี 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติที่ 4 จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มี 2 กลยุทธ์ 3 โครงการ/กิจกรรม  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the states, problems, and 

obstacles in Buddhism dissemination of Sangha in Nonthaburi province, 2) study the 
Buddhism dissemination administration of Sangha in Nonthaburi province based on 
the strategic plan for the reform of Buddhism affairs and 3) propose the appropriate   
guidelines for the Buddhism dissemination of Sangha in Nonthaburi province based 
on the strategic plan for the reform of Buddhism affairs. This study was a qualitative 
research and was conducted by studying the documentary concerned, observation, 
in-depth interview. The data were collected from 28 key informants / persons consisted 
of 4 Sangkha supporting personnel, 7 Sangkhathikarn monks, 12 dissemination monks, 
5 Buddhism fellows and academicians. They were selected purposively. A focus 
group discussion was organized with 12 participants consisted of 2 Sangkha 
supporting personnel, 3 Sangkhathikarn monks, 5 dissemination monks, 2 Buddhism 
fellows and academicians. They were selected purposively. The data analysis was 
conducted using content analysis.  
 The research results revealed that: 
 1) The states, problems and obstacles in the Buddhism dissemination of 
Sangha in Nonthaburi province, consisting 4 issues: (1) the dissemination monks were 
insufficient, (2) the internal management lacked clear dissemination plans. There was 
a few partners and lacked systematic database, (3) the technical dissemination, the 
monks still used the former technique and lacked modern innovations, and (4) the 
budget for dissemination, the dissemination budget was not enough and not up to 
date. 
 2) The Buddhism dissemination administration consisting 4 issues;  
(1) personnel problems was conducted using 2 strategies, namely strategy  



ง 

1: cultivate the faith in Buddhism strongly, strategy 2: increase the Intellectual 
capacity of personnel (2) internal management problems was conducted using  
4 strategies, namely strategy 1: collaborate with network partners for achieving 
success, 2: develop good governance system in the operation, 3: modernize the 
information system and. 4: develop modern Buddhist curriculum and academic 
innovation, (3) problems in dissemination techniques was conducted using 2 
strategies;  namely 1) increase the capacity of Buddhism fellows, 2) strengthen the 
Buddhism knowledges, and (4) supporting budget problems was conducted using, 2 
strategies, namely 1) manage the religious properties efficiently, 2) search for 
supporting budgets from the public and private sectors. 
 3) The appropriate guidelines for the Buddhism dissemination administration 
of Sangha in Nonthaburi province based on the strategic plan for the reform 
consisting 4 operations, 10 strategies, 23 projects/activities; namely (1) create the 
stability of Buddhism composed of 2 strategies, 8 projects/activities, (2) step up the 
internal management process composed of 4 strategies, 8 projects/activities,  
(3) develop Buddhist learning organization composed of 2 strategies, 4 projects/ 
activities, and (4) provide sufficient resources for driving the  Buddhism activities 
composed of 2 strategies, 3 projects/activities. 
 
Keywords: Administration of Buddhism Dissemination, the Strategic Plan for the  
    Reform of Buddhism Affairs. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โลกมายาวนานกว่า 2500 ปี 
หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธองค์ประสงค์ให้สัตว์โลกทั้งหลาย
เข้าใจในพระสัทธรรม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงาม ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส พ้นจากทุกข์ ปฏิบัติ
ตนให้แจ้งถึงพระนิพพาน พระพุทธองค์ทรงด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกสารทิศ 
จนกระทั่งพระชนม์ 80 พรรษา ก็ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ศาสนาพุทธนับว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่มี
อายุยั่งยืนยาวนาน ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาด ารงอยู่นาน คือ การเผยแผ่       
สืบทอดศาสนธรรมในหมู่พุทธสาวกกันมาตามล าดับ โดยอาศัยพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนพระพุทธองค์ 
ในการท าสังคายนาแต่ละครั้ง จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง และจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง โดยพุทธสาวกเหล่านั้นต่างยึดถืออุดมคติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัส
ประทานเป็นพระโอวาทในคราวส่งพระอรหันตสาวก 60 รูป ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นคาม
นิคมต่าง ๆ เป็นครั้งแรก ที่มีใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
แก่ชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ดังนี้ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บังเกิดขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทุกชนชั้นวรรณะ โดย
มุ่งเน้นถึงกลุ่มคนที่มีความวุ่นวายหรือมีความทุกข์ เพ่ือดับตัณหาความยากของมนุษย์  อันเป็นต้นเหตุ
ของความทุกข์ ศาสนาพุทธมีวิธีการแห่งหลักธรรมค าสอนที่เป็นจุดแห่งความคิดมากมาย โดยอาศัย
ความศรัทธาเป็นพ้ืนฐานและมีปัญหาเป็นผลที่เกิดตามมา ศาสนาพุทธมีความส าคัญมากมายหลาย
ประเด็นมีหลักค าสอนส าหรับพัฒนามนุษย์ให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตบนพ้ืนฐานของเหตุผล
และความถูกต้อง พระพุทธองค์ได้ก าหนดข้อปฏิบัติในการฝึกฝน อบรม ด้วยการให้ละความชั่ว 
ประพฤติแต่ความดี และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาตนนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการ
มีศรัทธา คือ มีความเชื่อที่ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยอาศัยปัญญาเข้าไปก ากับทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติ แต่การที่คนเราจะมีปัญญาได้นั้น ตนเองก็ต้องรู้จักคิด รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฟัง
จากบุคคลอ่ืนบ้าง จากการอ่านต าราบ้าง จากการคิดค้นด้วยตนเองบ้าง จากการเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมทั่วไปบ้าง และจากประสบการณ์ต่าง ๆ บ้าง เมื่อคนเรามีปัญญาความรอบรู้แล้วก็จะ
สามารถใช้เป็นประทีปส่องทางไปสู่ความส าเร็จทั้งในด้านหน้าที่การงาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และยังสามารถท่ีจะพัฒนาจิตใจตนเองให้เข้าถึงความมีอิสรภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย คือ ท าให้จิตหลุด
พ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้  ตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาพุทธสอนให้มองเห็นคุณงาม
ความดี สอนสัจธรรม อันได้แก่ ความจริงแท้ของชีวิตและกฎธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด เป็นการ
หลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์ทั้งปวง หัวใจของศาสนาพุทธ คือ หมั่นท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ (พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ ์ญาณธี), 2562) 
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 วัดเป็นสถานที่ที่ส าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา วัดจึงเป็นศูนย์กลางของ
สังคมไทยทั้งในเมืองและชนบทตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้  ในปัจจุบันการสร้างวัดตั้งวัดจะต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนของทางราชการ เมื่อการสร้างวัดตั้งวัดได้เสร็จสิ้น ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้อง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนวัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถือได้ว่าวัดนั้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ท านุบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในการนี้ต้องดูแลบริหารกิจการภายในวัดอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติและอ่ืน ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ถูกต้อง
และเป็นระเบียบ เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่ง
หมายถึง การพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาวัดนั่นเอง (กองพุทธศาสนสถาน ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554ก)  
 วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในการพัฒนาและให้บริการแก่ประชาชน ส่วนพระสงฆ์
เป็นตัวแทนของวัด เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม การช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
ปลูกฝังให้รู้คุณค่าของชีวิตให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้
พระสงฆย์ังมีบทบาทส าคัญในการควบคุมทางสังคมในระดับประเทศด้วย เพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพ
นับถือ ของบุคคลทุกชั้นในสังคมตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป ปัจจัยที่เชิดชูฐานะ
ของพระสงฆ์ในสังคมไทย คือ ความบริสุทธิ์ ความเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์ ความเป็นผู้น าทาง
สติและปัญญา ฯลฯ (ประสิทธิ์ สระทอง, 2560 หน้า 938) วัดเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนา
สังคม โดยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิชาการ เป็น
สถานที่อบรมประชาชนทั่วไปให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสังคมไทยจึงเกิดขึ้นที่วัด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 หน้า 69) 

 สถานะของวัดในยุคปัจจุบันมีลักษณะที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยมีวัดเป็น
จ านวนมากถึงประมาณเกือบสี่หมื่นวัด พระสงฆ์และสามเณรสามแสนกว่ารูป แต่ชาวพุทธกลับมี
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งน้อยลง และสภาพการบริหารจัดการวัดให้โดดเด่นและดึงดูด
ความศรัทธาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีน้อยลง ในแต่ละจังหวัดจะมีเพียงไม่กี่วัดเท่านั้นที่สามารถ
พัฒนาวัดให้ประชาชนอยากเข้าไปไหว้พระ ฟังธรรมะ หรือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งจุดเด่นของแต่
ละวัดก็จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า และบุคลากรที่จะช่วยกันด าเนินการตามวัตถุประสงค์ บางวัด
เน้นด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างวัดให้สวยงาม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้คนอยาก
มาพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูปศาสนสถานสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ เช่น พระใหญ่ เจดีย์ใหญ่ เป็นต้น และ
บางวัดก็เน้นด้านวัตถุมงคล มีพระเกจิดัง มีความขลัง ออกเหรียญบูชาแต่ละรุ่นก็มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความศรัทธาตามกระแส บางวัดเน้นด้านจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น เดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรมที่มีพระสงฆ์และฆราวาสจ านวนมาก ๆ เป็นหมื่นเป็นแสนคน 
บางวัดก็มีการส่งเสริมด้านการท าบุญ มีจุดอ านวยความสะดวกในการท าบุญมากมาย และตั้งตู้บริจาค
ไว้ทั่ววัด บางวัดก็เน้นกิจกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา รดน้ ามนต์ เสริมดวงเสริมบารมีให้กับ
คนที่มาวัด ก็จะมีผู้ที่ศรัทธาในสถานที่ต่าง ๆ อย่างหลากหลายมากมาย บางวัดเน้นความสะอาด เช่น 
ห้องน้ าทันสมัยติดพัดลมติดแอร์ สร้างความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอ่ืน ๆ ให้คนอยากมาชม และบาง
วัดเน้นด้านการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง การสอนที่น าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้คนใน
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สมัยปัจจุบันเข้าใจง่ายขึ้น จึงมีคนเข้าวัดลักษณะนี้พอสมควร แต่ในขณะเดียวกันมีอีกหลายวัดจะไม่มี
กิจกรรมอะไร และปล่อยปละละเลยในการพัฒนาวัดอย่างจริงจัง ท าให้วัดช ารุดทรุดโทรมลงไป ความ
ศรัทธาของคนก็ถดถอย ในด้านตัวพระสงฆ์ท่ีอยู่ในวัดเองถือเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนวัดให้พัฒนา
หรือเสื่อมศรัทธา เพราะคนที่จะมาวัดก็จะดูการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นหลัก เพราะบางครั้ง
คนศรัทธาที่ตัวบุคคลมากกว่าสถานที่ เมื่อมีการเปลี่ยนผู้น าแล้ว ความต่อเนื่องในการพัฒนาและ
ศรัทธาก็ลดลงตามกาลเวลา 

 ในปัจจุบันนี้โครงสร้างการบริหารจัดการวัดและการจัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทย
ส่วนภูมิภาคมีรวมศูนย์อยู่ที่จังหวัด ซึ่งมีบุคลากรในการสนองงานไม่เพียงพอหรือไม่มีองค์การมา
รองรับเพ่ือการสนับสนุนงาน ไม่มีองค์การที่จะตรวจสอบการท างานอย่างจริงจัง การรวมศูนย์อ านาจ
ของการบริหารเช่นนี้ เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องเป็นผลให้กิจการคณะสงฆ์ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการวัดที่เหมาะสม ขาดเครื่องมือ หรือกลไก ที่จะสนองงานให้ได้ผล
นั้นยิ่งยาก อีกท้ังพระสังฆาธิการยังมีงานล้นมือ และเนื่องจากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์ จึงท า
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ กับวัด และความประพฤติเสื่อมเสียของพระภิกษุสามเณรตามมา ตามที่ปรากฏใน
สื่อต่าง ๆ มากมายไม่เว้นแต่ละวัน (พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร), 2558 หน้า 3)  
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปอย่างมากในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การที่ประเทศไทยได้พัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น สิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือสนองความสะดวกสบาย เป็นผลท าให้สถาบันพระพุทธศาสนาที่เคยเป็นศูนย์กลางของสังคม
ชนบทเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันของชุมชนจึง
เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพาตนเองเป็นสังคมบริโภคนิยม การพ่ึงพิงทางจิตใจและการสงเคราะห์
เกื้อหนุนเริ่มลดความส าคัญลง มนุษย์เริ่มมีความเห็นแก่ตัว ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชนท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมต่าง ๆ ตามมา การที่จะท าให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชนเช่นเดิมนั้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่วัดแต่
ละแห่งจะต้องช่วยกันพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนนั้น ๆ พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้น าที่มีบทบาทมากในอดีต หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันในด้านการ
เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ จึงต้องรับภาระด้านนี้ร่วมกับผู้น าชุมชน (พระครูพิศาลธีรธรรม (สุรพรหม), 
2555 หน้า 2-3) 
 ผลงานการท าหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้ว ถือว่ายังไม่มีรูปแบบ
แนวทางที่ชัดเจนและไม่เป็นเอกภาพ เน้นความสามารถของตัวบุคคลเป็นหลัก ขาดระบบการท างาน
เป็นทีม การใช้วิสัยทัศน์ของผู้น าในการสร้างศรัทธา วัดที่มีงบประมาณจะมีโอกาสมากกว่าวัดเล็ก ๆ 
และผู้ที่จะสามารถเผยแผ่ธรรมะให้น่าฟังให้น่าศรัทธามีจ านวนที่ไม่สอดคล้องกับพระสงฆ์ในประเทศ
ไทยโดยรวมไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของพระสงฆ์ทั้งหมด วัดที่โดดเด่น ซึ่งจะยกตัวอย่างให้ได้รับทราบ
ข้อมูลในเบื้องต้น ได้แก่ วัดร่องขุ่น เน้นด้านความสวยงาม ความวิจิตรและเอกลักษณ์ในการก่อสร้าง
อย่างมหัศจรรย์ วัดพระธรรมกาย มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีกลยุทธการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ ท าให้
มีมวลชนมาก และขยายสาขาออกไปทั้งในและต่างประเทศ วัดท่าไม้ มีผู้น าที่เข้าถึงคนดังในสังคม 
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เช่น ดารา ผู้น าด้านองค์การและธุรกิจใหญ่ วัดมีการจัดรูปแบบเป็นสัดส่วนชวนให้คนอยากไป วัดโสธร  
มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ปลูกฝักศรัทธาด้านการบนบานศาลกล่าว คนที่ไปขอไปไหว้ก็ส าเร็จตาม
ประสงค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล วัดสมานรัตนาราม มีการบูรณาการผสมผสานหลากหลายความเชื่อ 
ได้แก่ พุทธ พราหมณ์ เทพ พระพรหม เจ้าแม่กวนอิม และมีตลาดให้ผู้คนที่มาวัดได้เลือกซื้อของอย่าง
สะดวกสบาย วัดป่าธรรมอุทยาน มีความโดนเด่นในด้านปฏิบัติธรรมอันมีสถานที่ร่มรื่น เป็นจุดเรียนรู้
และท่องเที่ยวไปในตัว วัดหนองป่าพง มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ตามแนวทางของ   
ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนไว้ และวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นวัดที่ทันสมัยมีการติดไฟเรืองแสงรอบ
อุโบสถวิหาร เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่ได้เข้าไปวัด เป็นต้น และจ านวนพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ด้านการ
เผยแผ่ในยุคปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและมีความรู้ความสามารถเฉพาะตน มีไหวพริบปฏิภาณ มีผลงานผ่าน
สื่อต่าง ๆ การเทศนา การบรรยายธรรม การน าเสนอที่น่าติดตาม ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) พระพรหมบัณฑิต (ประยูรย์ ธมฺจิตฺโต) 
พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  
พระไพศาล วิสาโล เป็นต้น ซึ่งวัดและพระสงฆ์ที่กล่าวมาสามารถน ามาเป็นแบบอย่างให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของวัดต่าง ๆ น ามาปรับประยุกต์ เพ่ือพัฒนาทั้งสถานที่และบุคลากรให้มั่นคงเป็นที่
ศรัทธายึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธได้ 
 ในขณะเดียวกันสถานการณ์ของวัดเริ่มมีผลกระทบจากความแปลกแยกหลากหลายใน
ความคิดและประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อันเกิดจากการได้รับประสบการณ์การศึกษาและข้อมูล
ข่าวสารตามกระแสโลกทุนนิยมและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ที่เน้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารอันล้ ายุคเป็นส าคัญ วิถีชีวิตของคนไทยส่วน
ใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุ โดยตกเป็นทาสของอารยธรรมที่ไหลบ่ามาจาก
ต่างประเทศอย่างรวดเร็ว จนหลงลืมวิถีพุทธไปอย่างไม่รู้ตัวโดยขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะศึกษา
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่
มีอยู่คู่ชาติไทยมาช้านาน  แม้พระสงฆ์จะคงท าหน้าที่ของตนด้วยการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมพุทธที่บริสุทธิ์ด้วยหลัก
ศีลธรรมเหมือนในอดีต ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุ 3 ประการ ดังนี้ (กองพุทธศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554ข) 
 1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์มีลักษณะต่างรูปต่างท าการเผยแผ่ไปตามความ
ถนัด ในรูปแบบและวิธีการที่สืบทอดและต่อเนื่องอย่างเคยชินของแต่ละรูปและแต่ละส านัก โดยขาด
การน านโยบายและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลายมาบูรณาการและปฏิบัติอย่างเป็น
เอกภาพ จึงไม่ส่งผลดีในการเผยแผ่เท่าที่ควร 
 2. พระภิกษุมีศิลปะในการถ่ายทอดประกาศพุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพเป็นที่ดึงดูด
ประทับใจของประชาชนมีอยู่จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มีความเพียบพร้อมในด้านทักษะและวิธีการเผยแผ่นั้น จะต้องได้รับการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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 3. ขาดการสนับสนุนด้านนโยบาย วิธีการที่เป็นระบบ และแผนแม่บทที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการประสานเชื่อมโยงและสัมพันธ์
กันท าให้การด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  2560-2564 “การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา” (พระราชวรเมธี, และคนอื่น ๆ, 2560) ระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ ได้แก่ 1) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 2) ยกระดับกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน 3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ 4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อน
กิจการพระพุทธศาสนา โดยเน้นประสิทธิผลของการด าเนินงาน 10 ประการ ดังนี้ 1) เกิดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 2) เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 3) ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล 4) พัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล 5) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 6) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการ
ให้ทันสมัย 7) เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 8) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็ง 9) บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ 10) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
กิจการพระพุทธศาสนา ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฉบับนี้จะเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้มีความมั่นใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป 
(พระราชวรเมธี และคนอื่น ๆ, 2560) 

 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดเป็นพ้ืนที่ในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ มีประชากร 1.174 ล้านคน 
ซ่ึงหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด
จ านวน 185 วัด การเผยแผ่ของวัดในจังหวัดนนทบุรีนั้น ทุกวัดจะได้รับนโยบายของมหาเถรสมาคม มี
หน้าที่ส่งเสริมด้านการศึกษาในส่วนของหลักปริยัติ แนวทางปฏิบัติธรรมและช่วยกันเผยแผ่ค าสอนสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากส านักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อน าหลักธรรมค าสอนไปเผยแผ่ให้คนในสังคมมีคุณธรรมและ
น าหลักความประพฤติที่ดีทีถูกต้องไปปฏิบัติ มีส านักปฏิบัติธรรม มีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มี
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล มีพระธรรมทูตและครูพระสอนศีลธรรม หน้าที่ของวัดและคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ได้แก่ การให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้าน ตาม
หลักปฏิบัติในฐานะที่พระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบื้องบน โดยมีระบบจัดบุคลากรเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ 
กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ สื่อในการเผยแผ่แล้วน าปัญหาและอุปสรรคมี
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือด าเนินการเผยเผยแผ่ต่อไป ซึ่งแนวทางการเผยแผ่ของแต่ละวัดในจังหวัดนนทบุรี 
มีความหลากหลายบางวัดเน้นด้านปริยัติ บางวัดเน้นด้านปฏิบัติ บางวัดเน้นด้านการเปิดวัดเป็นสถาน
ลานบุญ บางวัดส่งเสริมให้พระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน บางวัดไม่มีกิจกรรมที่โดดเด่นเพราะขาด
บุคลากร   

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมท่ีมีความเจริญ
ขึ้นมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น คนสนใจธรรมะน้อยลง เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาชีวิตตนเองได้จะเข้าวัดก็ไม่มีแรงจูงใจ เพราะคิดว่าพระที่มีความรู้ความสามารถมีจ านวน
น้อยรูป และการเข้าถึงพระเพ่ือจะปรึกษาธรรมะนั้นเป็นไปอย่างยากล าบาก ด้วยสภาพสังคมและ
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ข้อจ ากัดบางประการ คนจึงมีความต้องการไปหาพระที่มีคนศรัทธามาก ๆ และมีชื่อเสียงเท่านั้น ถึง
ช่วยแก้ไขความทุกข์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือในสถานที่   
ไกล ๆ ท าให้เกิดระยะห่างของคนในพื้นที่ท่ีมีบ้านใกล้กับวัดและพระสงฆ์มากยิ่งข้ึน สาเหตุอีกส่วนหนึ่ง 
เพราะว่าวัดในปัจจุบันไม่มีกิจกรรมที่สามารถเรียกศรัทธาหรือปรับให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันได้ และ
ตัวบุคลากร คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความรู้
ความสามารถในการแสดงธรรม การบรรยายธรรม การสอนหลักธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้คนศรัทธา
มีจ านวนน้อย และขาดทักษะ กุศโลบายในการเผยแผ่ และขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ ความไม่เป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของวัดในจังหวัดนนทบุรี จึงท าให้
เป็นปัญหาของพระพุทธศาสนาในภาพรวม และวัดซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง 

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี  
พ.ศ. 2557-2560 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริม
สังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน าความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเมืองนนทบุรีสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และกลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะของคนนนทบุรีให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทาง
กายและใจ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาท ิการดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น การส่งเสริมวิถีชีวิต 
ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามของ
ครอบครัว เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี เช่น เด็กและเยาวชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ศาสนา การกีฬาและนันทนาการ การให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เป็นต้น มียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถานวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริม  
สนับสนุนด้านศาสนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด
นนทบุรี พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา บ ารุงรักษาศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนาและการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2) ส่งเสริม
ศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา  
5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน, 2558) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผนวกกับวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
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ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอดีตและในปัจจุบันว่ามีรูปแบบและวิธีการเผยแผ่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
และได้ท าการศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดต่าง ๆ รวมถึงพระสงฆ์ผู้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยได้เล็งเห็นว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
วิธีการประกาศหลักธรรมค าสอนของทุกท่านประสบผลส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อพุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ทุกท่านรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวมและพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
รวมถึงเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรแก่การเป็นแบบอย่างที่
ดีในการน ารูปแบบของทุกท่านมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและ
องค์การต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานในองค์การนั้น  ๆ มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
1.2  ค าถามการวิจัย 

 1.2.1 สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไร 

 1.2.2 การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 

 1.2.3 แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    ขอบเขตด้ าน เนื้ อหา  ประกอบด้ วย  ปัญหาและ อุปสรรคในการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนา  ความท้าทายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และแนวทางการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี  ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา 
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 1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย สภาพการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา สภาพปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ความ
ท้าทายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
    ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลทุกขั้นตอนของการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 

2560 ถึงเดือน ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 24 เดือน 
 
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธี
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ 
พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมิได้หวังเพ่ือปฏิวัติ หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผู้น าคณะสงฆ์แต่อย่างใด  แต่เพียงเพ่ือเสนอยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการน าไปใช้ในสังคมปัจจุบันและให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานด้านเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น 
 
1.6 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ทั่วไปและนิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการไว้เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.6.1 ค าจ ากัดความทั่วไป 

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หมายถึง  การประกาศหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกและอุบาสิกาและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

  คณะสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทตามหลักธรรมวินัย จากพระ
อุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม มีความรู้ใน
เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ 

  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การ
สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในจังหวัดนนทบุรีและนอกจังหวัดนนทบุรี  ได้แก่ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่บุคลากรในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี 
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  พระสังฆาธิการ หมายถึง พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับต้น ได้แก่ เจ้าอาวาส รองเจ้า
อาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถึงระดับสูง ได้แก่ เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะจังหวัด 

  พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ หมายถึง ไวยาวัจกร คณะกรรมการ
วัด และพุทธศาสนิกชนที่สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี 
   1.6.2 ค าจ ากัดความปฏิบัติการ 
    เป้าหมายการเผยแผ่ หมายถึง ความส าเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส าเร็จได้ด้วยวิธีการ กระบวนการ หรือการด าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ 
    กลยุทธ์การเผยแผ่ หมายถึง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน 
ซึ่ ง เกิดจากการสัง เคราะห์  วิ เคราะห์ของผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาน ามาใช้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
    พระฝ่ายเผยแผ่ หมายถึง พระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูต 
และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
    การวิเคราะห์ปัญหาและทิศทางการเผยแผ่ หมายถึง การหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระ
ฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ เกี่ยวกับปัญหาและทิศทางรวมถึงความ
ต้องการความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
   การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การศึกษาแยกแยะสิ่งที่จะ
พิจารณา หรือผลกระทบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี ออกเป็นส่วนย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เป้าหมายการเผยแผ่ รูปแบบการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ กิจกรรม หลักธรรม 
สื่อเทคโนโลยี เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง ด้วยการดู สังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียด
รอบครอบอย่างมีเหตุผล จากการวิเคราะห์เอกสาร การส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือหารวบรวม
ข้อมูลแล้วเสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมที่   
   ข้อเสนอแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี หมายถึง กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะความคิด ความต้องการ
และสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นปัญหาส าคัญทั้งภายในและภายนอก ที่ได้จากการส ารวจ การสนทนา
กลุ่ม น ามารวมกันเข้าเป็นหนึ่ง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นเป็นความรู้ใหม่ เครื่องมือใหม่ทางความคิด หรือ
นวัตกรรมใหม ่ที่จะส่งผลต่อวิธีการความส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จะน ามาซึ่งการพัฒนา
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ  
 
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.7.1 คณะสงฆ์ ในจังหวัดนนทบุรี ได้ทราบถึงสภาพการณ์และปัญหาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในภาพรวม 

 1.7.2 คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้ทราบถึงการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 



10 

  

 1.7.3 คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้ทราบแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 1.7.4 คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 
1.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยได้ด าเนินการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของภาครัฐ 
ซึ่งได้ศึกษาเอกสาร การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และได้ศึกษาการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้น าแนวคิดการบริหารของ เทย์เลอร์ (Taylor, 
1955) ทฤษฎีการบริหารของ เบอร์นาร์ด  (Barnard, 1972) และได้ใช้เครื่องมือการบริหาร Balance 
Scorecard ของแคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 2001) ประกอบการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีส าคัญโดยสรุปการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือมุ่งการศึกษาองค์ประกอบส าคัญในการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ปัญหาด้าน
บุคลากร ปัญหาด้านการจัดการภายในองค์การ ปัญหาด้านเทคนิคการเผยแผ่ และปัญหาด้าน
งบประมาณสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
องค์ประกอบที่ส าคัญ รายละเอียด วิธีการศึกษา 

 
ด้านบุคลากร 

- จ านวนบุคลากร 
- ความเชี่ยวชาญการเผยแผ่ 
- องค์ความรู้ในหลักธรรมของพระสงฆ ์
- ความสนใจในการเผยแผ่ของพระสงฆ ์

- การศึกษาเอกสาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสนทนากลุ่ม 

 
ด้านการจัดการภายใน 

- การปฏิบัติตามนโยบาย 
- การท าแผนในการเผยแผ่ 
- การปฏิบัติตามแผน 
- การประเมินผลตามแผน 

- การศึกษาเอกสาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสนทนากลุ่ม 

 
ด้านเทคนิคการเผยแผ่ 

- เทคนิคการเผยแผ่ของพระสงฆ ์
- นวัตกรรมการเผยแผ่ที่ทันสมัย 
- การฝึกอบรมพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ 
- การใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 

- การศึกษาเอกสาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสนทนากลุ่ม 

 
ด้านงบประมาณสนับสนุน 

- งบประมาณด้านการเผยแผ่ 
- หน่วยงานฝ่ายสนับสนุน 
- การจัดสรรงบประมาณในการเผยแผ่ 
- การบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า 

- การศึกษาเอกสาร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 
- การสนทนากลุ่ม 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การศึกษาเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัยได้ศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศถึงประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรม เป็นสาระส าคัญของการได้มาซึ่งความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการวิจัย ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  แนวคิดเกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวคิดที่ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการวัด  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะได้น าเสนอเป็นล าดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
   2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารยุทธศาสตร์ 
 2.5 ทฤษฎีการบริหารการสื่อสาร  
 2.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 ความหมายของการบริหารจัดการใหม่  
 แนวคิดใหม่ของนักวิชาการและนักบริหารคือ ความพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจะประสบความส าเร็จได้ คนใน
องค์การต้องร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การท างานต้องเป็นทีม (Team) และการ
บริหารต้องจัดเป็นระบบ (System) 

  1) เทย์เลอร์ (Taler, 1955) ได้อธิบายความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหม่ คือ  
การจัดคนให้เกิดงาน (Work Force Management) ในโลกปัจจุบันนี้การจัดการธุรกิจ มีหลาย ๆ 
ภาคส่วนองค์กรให้ความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ องค์กรเอกชนหรือแม้กระทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
และในแต่ละองค์กรก็ให้สารัตถะในการจัดการที่แตกต่างกันออกไป บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่
ผลผลิตอย่างสุดโต่ง บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือบางองค์กรมุ่งเน้น
รายได้เป็นหลักชัย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องการจะเป็นเหมือนกัน คือ การมุ่งเน้นที่จะเป็นหนึ่งทาง
ธุรกิจ นั้นคือหัวใจหลักที่องค์กรต้องพิชิตให้ได้ อีกนัยหนึ่งองค์กรเปรียบเสมือนบอลลูนลูกใหญ่ที่มีสะ
สารภายในเป็นเสมือนระบบที่สนับสนุนให้บอลลูนสามารถลอยอยู่ได้หรือตกลงมาสู่พ้ืนดิน และสิ่งที่จะ
ท าให้ระบบเป็นระบบได้นั่นก็คือ การจัดการระบบองค์กร จะกล่าวถึงผู้ที่เป็นต านานด้านการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
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 2) เบอร์นาร์ด (Barnard,1972) Barnard ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
คือ ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึงส่วนต่างๆ จ านวนหนึ่งที่สัมพันธ์และ
ขึ้นอยู่ต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างให้ส าเร็จตาม
ความต้องการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ ความสามารถ และความอ่อนไหว ในความรู้สึกของ
ผู้บริหาร จะช่วยให้พนักงานมีความร่วมมือน าไปสู่ผลผลิตที่สูง และจะต้องบริหารทั้งระบบ ไม่เพียงแต่
มนุษยสัมพันธ์เท่านั้น 

 ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ 
 ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ คือ ความพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า การบริหารจะประสบความส าเร็จ
ได้คนในองค์การต้องร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การท างานต้องเป็นทีม (Team) 
และการบริหารต้องจัดเป็นระบบ (System) ขั้นตอนการท างานต้องสัมพันธ์กัน กลุ่มนักวิชาการจึงได้
เสนอแนวคิดนี้ 

- ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
- ทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management  by objective: MBO) 
- ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ (Organization development: OD) 
- ทฤษฎีการบริหารงานตามสถานการณ์ (Situational or Contingency approach) 
  Modern management มีดังนี ้
 1) Barnard (1972) 
   Barnard ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior scince) เขาเป็น

ประธานของบริษัท New Jersey Bell ในปี ค.ศ. 1927 เขาใช้ประสบการณ์ในการบริหารงานและ
การท างาน ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา ปรัชญา สร้างทฤษฎีชีวิตทางด้านองค์การขึ้น 

 แนวคิดของ Barnard คือ 
- องค์การเป็นโครงสร้างทางสังคม (Social structure) เป็นที่รวมของกายภาพ (เกี่ยวกับ

สิ่งไม่มีชีวิต) ชีวภาพ บุคคล และสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีพลวัต (แรงและผลของแรง) 
- การบริหารจัดการต้องเป็นไปทั้งระบบ (Wholes) มากกว่าเป็นส่วน ๆ (piece by piece) 

ดังเช่นนักทฤษฎีสมัยก่อน เขาเล่นเรื่องราวทางด้านจิตวิทยาองค์การ ซึ่งนับว่าเป็นทฤษฎีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ 

- พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior scince) เห็นว่าคนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี กฎที่
ท างานหรือมาตรฐาน ไม่ได้เป็นหลักประกันผลงานที่ดีเสมอไป แต่ผลงานที่ดีจะมาจากการจูงใจคน 

- ระบบ (System) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องพ่ึงพากันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เช่นร่างกาย 
- ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึงส่วนต่างๆ จ านวนหนึ่งที่สัมพันธ์

และข้ึนอยู่ต่อการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ให้ส าเร็จ
ตามความต้องการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ ความสามารถ และความอ่อนไหว ในความรู้สึก
ของผู้บริหารจะช่วยให้พนักงานมีความร่วมมือน าไปสู่ผลผลิตที่สูง และจะต้องบริหารทั้งระบบไม่
เพียงแต่มนุษยสัมพันธ์เท่านั้น 
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- การสื่อสาร (Communication) เป็นส่วนส าคัญขององค์การ เชื่อมโยงช่องว่างระหว่าง
ความยินดีที่จะรับใช้กับเปูาหมายขององค์การ ความยินดีที่จะรับใช้ของเอกบุคคล การสื่อสารข้อมูล
เปูาหมายขององค์การ 

     แนวคิดเรื่องระบบทั่วไป Bertalanffy มีได้แห่งทฤษฎีระบบทั่วไป (General systems 
Theory) อธิบายว่า ถ้าต้องการสิ่งที่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ ต้องทราบส่วนย่อยต่าง ๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนย่อยนั้น นักทฤษฎีแนวนี้ เห็นว่าโลกประกอบด้วยระบบต่าง  ๆ มีล าดับชั้น จากระบบ
เฉพาะเจาะจงไปสู่ระบบที่มีลักษณะทั่วไป นอกจากจะมองเป็นระดับแล้ว องค์การแบ่งเป็นระบบปิด 
(Closed system) คือระบบที่พ่ึงตนเองได้ และระบบเปิด (Open system) คือระบบที่ต้องพ่ึงพา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอด 

    2) การบริหารจัดการแบบญี่ปุุน (Japanese practice in  Management) 
    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุุนประสบความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก มีบริษัทต่าง

หันมาสนใจรูปแบบการบริหารแบบญี่ปุุน แต่การบริหารจัดการแบบนั้น ไม่สามารถน าไปใช้ได้กับทุก
ชาติ ทั้งนี้พบว่าพื้นฐาน ประเพณี วัฒนธรรมของญี่ปุุน ไม่เหมือนกับชาติอื่น ดังนี้ 

       1. ปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร 
        1.1 ลัทธิกลุ่มนิยม เป็นลักษณะเด่น นิยมท างานเป็นทีม กลุ่มลงมติ สมาชิกมี

ความสุขเมื่อได้มีส่วนร่วมในงาน ช่วยเหลือ ประสานงาน ทุกอย่างมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ 
        1.2 สังคมญี่ปุุนมีลักษณะเด่น เป็นเกาะ เกิดความเข้าใจกัน เชื่อถือกัน ลักษณะ

องค์การมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ง่าย ไม่เป็นทางการ 
        1.3 มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         1.4 เน้นท างานกลุ่ม  
         1.5 การตัดสินใจโดยการลงมติ 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 ให้ผู้บริหารพิจารณาส่วนที่ 2 

ตัดสินใจ 
         1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน 
         1.7 ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีแก่พนักงาน 
         1.8 เป็นองค์กรแบบง่าย และมีความยืดหยุ่น 
         1.9 การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
         1.10 บริษัทเป็นฐานลัทธิ สหภาพแรงงาน 
         1.11 มีความจงรักภักดีต่อบริษัท 
        2. ระดับชาติ 
         2.1 ศาสนาชินโต ไม่มีศาสดา ท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นพ่ีน้องกัน และไม่มีใครอยากเด่น  
         2.2 การยึดถือดอกไม้ประจ าชาติ คือดอกซากุระ เป็นลักษณะดอกไม้ที่เผชิญกับดิน

ฟูาอากาศ อดทน ออกดอกพร้อมกัน และร่วงพร้อมกัน  
       3. ระดับคณะกรรมการทั้งรัฐ/เอกชน 
        3.1 ถือว่าทุกคนในองค์การเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  
        3.2 มุ่งสร้างสัมพันธ์ของคนในองการให้กระชับ แน่นแฟูน สามัคคี  
        3.3 มีความไว้วางใจกันและกัน สมาชิกมุ่งสร้างความเจริญ ท าก าไรให้องค์การ 
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        3.4 ผู้บริหารและสมาชิกทุกคนยอมสละความสุขส่วนตัว เพ่ือมุ่งสร้างความเจริญแก่
องค์การ 

       4. ระดับผู้น า 
        4.1 ผู้บริหารเห็นว่าสมาชิก/ลูกน้องเป็นลูกหลานต้องดูแล  
        4.2 ผู้บริหารอยู่กับลูกน้องด้วยความเข้าใจ ไม่ใช้อ านาจ  
        4.3 ผู้บริหารมองคน และความคิดของคน ส าคัญกว่าเทคโนโลยี  
        4.4 ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้อ านาจในการปกครองนั้นไม่ดี เป็นการท าลายความคิด

ของลูกน้อง  
        4.5 การตัดสินใจในการท างานใช้การตัดสินใจเป็นกลุ่ม  
        4.6 ผู้บริหารมักแต่งตั้งจากระดับล่างขึ้นมา 
        4.7 ผู้น าขอบคุณลูกน้องที่ท าให้งานส าเร็จ ด้วยความเหนื่อยยาก  
       4.8 ความส าเร็จและความล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้น าว่าเห็นคุณค่าของลูกน้องเพียงไหน  
      5. ระดับสมาชิก/พนักงาน 
      5.1 ท างานหนัก และมีมานะอดทน 
      5.2 คนญี่ปุุนถือว่าการท างานเป็นทีมเป็นเรื่องปกติ ไม่ค่อยปัดแข้งปัดขา กลั่นแกล้ง 

หรืออยากเด่นคนเดียว  
 3) วิธีการบริหารตามสถานการณ์ (Situation or Contingency Approach) 

 ทฤษฎีนี้เริ่มน ามาใช้ในปี ค.ศ.1870 ด้วยนักวิชาการ ไม่เห็นด้วยกับการมีกฎเกณฑ์ หรือไม่มี
หนทางเดียวในการปฏิบัติงาน ทฤษฎีนี้เห็นว่า การบริหารจัดการย่อมขึ้นกับสถานการณ์ เป็นลักษณะ
ทฤษฎีที่ปรานีปรานอม ระหว่างทฤษฎีระบบเปิดกว้าง และเป็นนามธรรม กับความเชื่อที่ว่าการ
ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ และไม่มองกว้างเหมือนทฤษฎีระบบ  

 ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เป็นวิธีวิเคราะห์ที่กระท าในระดับที่เหมาะสม สามารถ
พิจารณาปัญหาได้ดี ไม่กว้างหรือเฉพาะจุดเกินไป มีความสมดุลระหว่างในหลาย ๆ ด้าน คือสามารถ
พิจารณาปัญหาได้กระจ่างและง่าย สามารถใช้หลักวิชาอย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสามารถ
พิจารณาสิ่งที่ยุ่งยากสับสนไม่ชัดเจนไปพร้อมกัน  

 ทฤษฎีนี้ สามารถรับรู้ปัญหาที่ยุ่งยากสับสน ช่วยในการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็น
ศาสตร์วิชาการสามารถน าไปสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรง ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าจะใช้เทคนิคอะไร 
อย่างไรจึงจะให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ  

 ความเป็นมาของทฤษฎีองค์การเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์จีน (China) และกรีกโบราณ 
(Greece) แต่หากพิจารณาในแง่หลักฐานทางวิชาการจริง ๆ นั้น มีความชัดเจนในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ที่เริ่มมีรับการท างานในลักษณะของการแบ่งงานกันท า ซึ่ง
ความเป็นมาของทฤษฎีองค์การตามนัยนี้มีสาระ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการแบ่งงานกันท า (Divisionof  Labor) 
 แนวความคิดในการพัฒนากรอบความคิดของทฤษฎีองค์การ มีความชัดเจนในระหว่าง 

ค.ศ.1723-1790 สมัยของ อดัม สมิท (Adam Smith) โดยให้ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน (Greater Efficiency) ในโรงงานด้วยวิธีการแบ่งงานช านาญ (Division of Labor) การบรรจุ



15 

บุคลากรให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามความช านาญ (specialization) โดยในแผนกหนึ่ง ๆ ควร
มีบุคลากรประมาณ 10 คน และมอบหมายให้แต่ระแผนกที่รับผิดชอบการผลิตเฉพาะทาง เช่น แผนก
ที่รับผิดชอบการผลิตเข็มหมุด สามารผลิตได้ถึงวันละ 48,000 ชิ้น วิธีการนี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
ทฤษฎี 
องค์การในสมัยต่อมา 

2. ทฤษฎีการจัดองค์การขนาดใหญ่ (Bureaucracy) 
  ในระหว่าง ค.ศ.1864 ถึง 1920 นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน คือแมกซ์ เวเบอร์ (Max 
Weber) เป็นผู้วางรากฐานทฤษฎีองค์การที่ส าคัญยิ่งทานหนึ่ง โดยเฉพาะแนวความคิดในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานขององค์การขนาดใหญ่ (Bureaucracy) ถือว่าเป็นรูปแบบขององค์การใน
อุดมคติ(The Ideal Form of Organization) ทฤษฎีนี้มีชื่อเสี่ยงมากที่สุดในช่วงทศวรรษ 1800 ส่วน
พัฒนาการที่ส าคัญของทฤษฎีเกิดขึ้นจากปัญหาขององค์การ ที่ฝุายบริหารมักจะชื่นชอบการน า 
“ระบบพรรคพวก หรือ ระบบอุปถัมภ์ (Favoitism)” เข้าไปใช้ในการบริหารงานขององค์การที่
ยาวนาน และปัญหาการบริหารงาน “ระบบอัตวิสัย (Subjectivity)”  ที่เข้าไปครอบง าความเป็นวัตถุ
นิสัย (Objectivity)  ขององค์การ การเติบโตของระบบดังกล่าวต่อเนื่องมาถึง “สมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution)” และปรากฏชัดเจนว่า การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการ
บริหารงาน น าไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพในการท างาน (Inefficiency) เวเบอร์ จึงน ามาเสนอ
แนวความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานเรียกว่า “ทฤษฎีการจัดการองค์การขนาดใหญ่ 
(Bureaucracy)” เป็นทฤษฎีองค์การที่มีความเป็นเหตุเป็นผล (Rational) และเป็นทางเลือกที่น าไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน(Efficiency) 

3. ทฤษฎีองค์การในกลุ่มคลาสสิก (The Classical School) 
 ทฤษฎีองค์การกลุ่มคลาสสิก มีนัยแห่งการน าเสนอที่แตกต่างกันแยกเป็น 2 ทฤษฎี 
กล่าวคือ 
1) ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Scientific Management) มีบุคคลที่เป็น

แกนน าส าคัญ และเป็นผู้วางรากฐานของทฤษฎี คือ เทเลอร์ (Taylor)  เขาเสนอให้เห็นว่าจุดเน้น 
ที่ส าคัญของทฤษฎี  (forcus) คือ การสร้างประสิทธิภาพ การท างานอย่างมีความเป็นเหตุเป็นผลของ
พนักงานในระดับปฏิบัติการในองค์การ   (The  lowest  of  organatization)  เพ่ือที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
   2)  ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) เป็นการน าเสนอตัวแบบทฤษฎี
องค์การตามทัศนคติของเฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol)  ที่มีจุดเน้นความเป็นเหตุเป็นผลในการ
บริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ (Top Management) โดยเสนอแนะให้เห็นว่าผู้บริหาร
มีภารกิจที่ส าคัญในการบริหารงานอย่างไร 

4. ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (The Human Relations School) ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์  เป็น
ทฤษฎีที่มุ่งส ารวจบทบาทของกระบวนการกลุ่ม (Group Process)  และกระบวนการทางสังคม 
(Socisl Process) ของบุคลากรในองค์การ  ซึ่งมีนักทฤษฎีองค์การจ านวนมากที่พัฒนา  และผลิต
ผลงานต่าง ๆ ออกมาสนับสนุนแนวความคิดนี้  ผลงานที่ได้รับการยอมรับว่าดีเด่นมากที่สุด  เป็นการ
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วิจัยของ  เมย์โย (Elton Mayo) โรเอธลิธเบอร์เจอร์  (Roethlisberger) และดิกสัน (Dickson) 
ท าการศึกษาวิจัยที่บริษัทเวส เธิร์นอีเลกทริก (Western  Electric) และภายใต้ชื่องานวิจัยว่า “การ
ศึกษาฮอร์ธอร์น (Hawthorne Studies)”  งานวิจัยนี้สนใจศึกษาปัญหาความเป็นเหตุเป็นผลในการ
ท างาน และประสิทธิภาพในการท างานตามแนวคิดของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งที่นักวิจัย
กลุ่มนี้ค้นพบกลายเป็นเรื่องของ “การสร้างปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม Grouplnteractions” และ “การ
สร้างบรรยากาศในการท างาน (Social Climate)”   

5. ทฤษฎีนวสมัย (The Contingency School) ทฤษฎีนวสมัยเชื่อว่า “การธ ารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณลักษณะที่ส าคัญต่าง ๆ   ขององค์การไว้ด้วยกันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  สัมพันธภาพระหว่างโครงสร้าง (Structure) ขนาด (Size) เทคโนโลยี 
(Technology) และสภาพแวดล้อม (environment) เป็นสิ่งที่ต้องขึ้นอยู่กับ (Dependentupon) 
สถานการณ์ (Situation)” นักทฤษฎีนวสมัยปฏิเสธ (Reject) ตัวแบบวิธีการท างานที่ดีที่สุดเพียงวิธี
เดียว (The one-best-way model) ดังนั้น นักทฤษฎีและผู้บริหาร จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การเพ่ือที่จะได้สามารถอธิบายวิธีการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมขององค์การ ภารกิจของนักทฤษฎี
องค์การนวสมัย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และต้องสนใจกับเทคโนโลยีของ
องค์การ(Technology) สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) เปูาหมายขององค์การ 
(Goals) ขนาดขององค์การ (Organizational size)  และวิธีการที่ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างขององค์การ (Organizational Structure) หลักพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้เป็นการพิจารณาว่า 
โครงสร้างขององค์การที่ต่างกันจะมีความเหมาะสมกับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ในโลกนี้มีความสลับซับซ้อน(Complex)และมีความไม่
แน่นอน (Uncertainty)  
        แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่        
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Theory) เป็น
แนวคิดทฤษฎีผสมผสานระหว่างทฤษฎีที่ 1 และทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเ พ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของ
ทฤษฎีดังกล่าว เช่น 

1. ทฤษฎีตามแบบแผนนั้นให้คนงานแบ่งงานกันเด็ดขาด คือท างานโดยใช้ทักษะเดียว
ซ้ า ๆ เช่น ผลิตวงล้ออย่างเดียว หรือท าเบาะรถยนต์อย่างเดียว ท าให้เกิดความจ าเจซ้ าซาก ทฤษฎี
องค์การด้าน มนุษย์สัมพันธ์ให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันท างาน ท าให้คนงานได้ทักษะการท างาน
หลายทักษะ และมีโอกาสติดสัมพันธ์กัน แต่ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ยอมรับว่าการหมุนเวียนหน้าที่
หรือท างานเป็นกลุ่มก็ยังคงมีความซ้ าซากอยู่นั่นเอง 

  2. ทฤษฎีนี้ยอมรับว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ท าให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ในการท างาน 

  3. ทฤษฎีนี้เล็งเห็นปัญหาว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างองค์การ
เป็นทางการและองค์การไม่เป็นทางการ เนื่องจากองค์การแบบประเพณีนิยมสนใจองค์การเป็น
ทางการที่เป็นโครงสร้างทั้งหมด (Macro Organization View) แต่ทฤษฎีองค์การกึ่งประเพณีนิยม 
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หรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์สนใจองค์การไม่เป็นทางการ และมุ่งศึกษาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นระบบย่อย (Micro Analysis) ส่วนทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ใช้ข้อมูลที่
ศึกษาในระบบย่อยมาอธิบายระบบใหญ่และน ามาประกอบการตัดสินใจจัดวางตัวบุคคลในองค์การ
เป็นต้น 

  4. ทฤษฎีนี้ได้ขยายการศึกษาครอบคลุมถึงองค์การอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโรงงาน และได้
ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือองค์การองค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management 
Theory)  สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดใหม่ของนักวิชาการและนักบริหาร คือความพยายามเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์การ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจะ
ประสบความส าเร็จได้คนในองค์การต้องร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การท างานต้อง
เป็นทีม (Team) และการบริหารต้องจัดเป็นระบบ (System) ขั้นตอนการท างานต้องสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by 
Objective : MBO) ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ (Organization Development : OD) และทฤษฎี
การบริหารงานตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Approach) และความขัดแย้งเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ทฤษฎีนี้ได้ขยาย
การศึกษาครอบคลุมถึงองค์การอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงงาน และได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือ
องค์การองค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
  
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้น
คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและมีผู้ขอบวชตลอดเรื่อยมาจนมีหมู่
พระภิกษุสงฆ์จ านวนเพ่ิมมากขึ้น สังคมในพระพุทธศาสนากลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ สมควรที่จะ
มอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยกันบริหาร เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการบริหารจัดการให้แก่คณะสงฆ์ 
พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์ แล้วทรงอนุญาตให้
หมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการอุปสมบทให้ผู้ที่มีศรัทธา ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วยวิธี 
“ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบรรพชาสามเณรส าหรับ
การมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานในองค์การ
สมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน ส าหรับบทบาทของวัดและ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นบทบาทของวิถีชีวิตไทย คือ วัดมีบทบาทและความผูกพันกับคนใน
สังคมเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เช่น เป็นที่อาศัยของผู้ยากไร้หรือประสบภัยต่าง ๆ เป็นที่รักษาภัย
ไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและโรคทางใจ เป็นศูนย์กลางของศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ หรือเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัดมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
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คนไทยมาเป็นเวลาช้านาน แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บทบาทของวัดที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนไทยก็ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะในชนบท 
 บทบาทของวัด 
 บทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน สถาบันคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันใหญ่
สถาบันหนึ่งของชาติ มีฐานะและความเป็นอยู่ที่แตกต่างออกไปจากฆราวาส มีระเบียบวินัยส าหรับ
ก าหนดความเป็นต่างออกไป และในขณะเดียวกันก็ได้รับความยกย่องจากฆราวาส ประชาชนทั่วไปใน
ฐานะเป็นปูชนีย์ เป็นที่เคารพสักการะ เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย แม้จะมีความเป็นอยู่ที่ต่างออกไป ก็
ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ต้องแยกตัวออกเด็ดขาดออกไปจากฆราวาสหรือประชาชนและเป็นอยู่โดยล าพัง 
เพราะเมื่อบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรแล้ว ไม่สามารถจะท าธุรกิจประกอบอาชีพได้ 
เพราะขัดกับพุทธบัญญัติ จึงต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่เป็นเครื่องด ารงชีวิตด้านวัตถุประชาชน และเมื่อได้
ศึกษาปฏิบัติธรรมะ ได้รับความรู้ความเข้าใจหรือมีจิตใจที่สูงขึ้นไป ก็สมควรจะต้องน ามาชี้แจงเผยแผ่
แนะน าแก่ฆราวาสหรือประชาชนที่ตนได้อาศัยปัจจัยสี่เลี้ยงชีพนั้น จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ต่อกันใน
รูปของการตอบแทน ไม่ใช่เป็นการซื้อขายหรือกู้ยืมเพราะแต่ละฝุายก็ล้วนแต่มีนโนธรรม อย่างน้อย
ส าหรับฆราวาสก็มีความศรัทธาในพระสงฆ์ และพระสงฆ์ก็มีเมตตากรุณาในฆราวาส จึงเป็น
ความสัมพันธ์ในแบบอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กิจที่จะพึงกระท าอัน
เนื่องมาจากมโนธรรม คือความเมตตากรุณาของพระสงฆ์ในฆราวาสที่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจาก
การที่จะต้องตอบแทนอย่างเดียวเท่านั้น แต่เกิดจากระดับจิตใจที่สูงส่งด้วยคุณธรรมของพระสงฆ์ที่
ประกอบด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนและคิดจะช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ร้อน ให้
เป็นผู้มีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดังจะเห็นได้ชัดจากพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกอบด้วย  
พระมหากรุณาธิคุณ และค าสั่งสอนของพระองค์ การที่พระสงฆ์ได้ตระหนักในพุทธพจน์และปฏิบัติตน
ด าเนินตามเบื้องพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้านั้น มิใช่ในรูปของส่วนบุคคลหรือจ าเพาะปัจเจกชน แต่
มุ่งในรูปสมัชชา คือระหว่างพระสงฆ์กับมหาชนทั่วไป (คูณ โทขันธ์, 2545) 
 บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมปัจจุบัน วัดมีความส าคัญอย่างมากในสังคมไทย เนื่องจากเป็น
สถานที่พักอาศัยของพระสงฆ์และเป็นสถานที่หลักในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาบทบาทหน้าที่ของ
วัดที่มีต่อสังคม ดังนี้ 
  1) เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ้าน ส่งกุลบุตรมารับใช้พระ รับการอบรมทางด้าน
ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น ๆ รวมถึงเป็นศูนย์ของเยาชน 
  2) เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษา
ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยวัด 
  3) เป็นสถานพยาบาลที่แจกจ่ายยา รักษาผู้เจ็บปุวย 
  4) เป็นที่พักคนเดินทาง 
  5) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม 
  6) เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ ส าหรับชาวบ้าน 
  7) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ 
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  8) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติเปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑ์ 
  9) เป็นคลังวัสดุส าหรับเก็บของไว้ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานวัดและขอยืมไปใช้
เมื่อตนมีงานต่าง ๆ 
  10) เป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียนลูกบ้านมาประชุมกัน
บอกแจ้งกิจกรรม 
  11) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของ
ทุกคนในระยะต่าง ๆ 
 นอกจากนี้ คูน โทขัน (2545) ยังได้กล่าวถึงบทบาทของวัดโดยทั่วไปที่น่าจะมีดังนี้ 
  1) เป็นสถานศึกษาส าหรับประชาชน โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนเทศบาลหลายแห่ง 
ตั้งอยู่ในบริเวณวัด มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ และแม้กระทั่งศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือ เป็น
สถานที่อบรมทางศีลธรรมจรรยา ซึ่งหน้าที่โดยตรงก็เป็นที่อยู่อาศัยศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ
สามเณรและเยาชนทั่วไป 
  2) เป็นสถานสงเคราะห์ที่เยาวชนบุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งได้มาอาศัย
เลี้ยงชีพ 
  3) เป็นสถานที่สบายกายสบายใจ สะอาดสงบร่มรื่น จึงเป็นประดุจโรงพยาบาลที่จะให้
การรักษาโรคทางจิตใจ เมื่อบุคคลที่มีใจเป็นทุกข์ เศร้าใจ หดหู่ใจ วุ่นวายใจ ถ้าเข้าไปในวัดก็จะ
บรรเทาท าให้รู้สึกสบายใจขึ้น และถ้ายิ่งได้ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญสมาธิหรือฟังธรรมด้วยแล้ว โรคนั้นก็จะ
หายได้อย่างน่าอัศจรรย์ รวมทั้งโรคทางกายบางอย่างที่สัมพันธ์กับจิตใจที่หายด้วย 
  4) เป็นสถานที่ดุจพิพิธภัณฑ์สถานและเป็นห้องสมุด เพราะเป็นที่รวบรวมสมบัติโบราณ
อันล้ าค่า ทั้งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และเป็นที่เก็บรวมหนังสือพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะและ
หนงัสือสารคดีต่าง ๆ บริการแก่ประชาชนส าหรับค้นคว้า 
  5) เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส าหรับประชาชนที่ประสงค์จะบ าเพ็ญกุศล
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เป็นสถานที่ให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเครื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคนใน
ระยะเวลาต่าง ๆ ของชีวิต และเป็นที่เก็บสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับประกอบพิธีกรรม บางครั้ง
ชาวบ้านสามารถยืมไปใช้ในการประกอพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ 
  6) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลและแสดงมหรสพต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ตลอดทั้ง
มีการละเล่นและการขายสินค้าต่าง ๆ เมื่อมีงานเทศกาล ท าให้ชาวบ้านได้รับความสนุกสนานซึ่ งไม่
บ่อยครั้งในแต่ละป ี
  7) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านจะได้มาพบปะสังสรรค์กันหรือประชุมกันในลักษณะเป็น
ศูนย์กลางการบริการหรือปกครองที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกประชุมราษฎรหรือลูกบ้านเพ่ือแจ้ง
กิจการหรือข่าวสารของทางราชการ 
  8) เป็นสถานสวัสดิการสงเคราะห์แก่คนยากจนและคนไร้ที่พ่ึงพักพิง เป็นดุจโรงเรียน
ส าหรับผู้เดินทางไกล และเป็นที่พ่ึงอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้ถูกภัยคุกคาม จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวาตภัย 
เกิดอัคคีภัย ประชาชนก็เข้าไปพักพิงในวัดและได้รับการสงเคราะห์ตามสมควร 
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  9) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมตามประเพณีทุกอย่าง จึง
เป็นแหล่งกลางแห่งการเผยแผ่วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  10) เป็นสถานที่แสดงความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวของประชาชน เพราะถือว่าเป็น
สมบัติส่วนรวมของประชาชน เป็นจุดรวมชีวิตจิตใจและวิญญาณของชาวบ้าน 
  11) เป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของเครื่องใช้ส่วนรวมต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน 
เมื่อมีงานวัดหรืองานส่วนรวมหรือจะยืมไปใช้เมื่อตนมีงาน 
  12) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเป็นที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ชาวบ้านเมื่อประสบ
ความเดือดร้อนและมีปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาการด าเนินงานในอาชีพต่าง ๆ 
  13) เป็นฌาปนสถาน เมื่อวัดเป็นจ านวนมากที่มีเมรุเผาศพภายในบริเวณวัด เมื่อมี
ชาวบ้านเสียชีวิตก็น าไปบ าเพ็ญกุศลและประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุในบริเวณวัด แม้ไม่มีเมรุ
บางครั้งก็สร้างเมรุชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัด รวมทั้งมีการบรรจุหรือเก็บศพและอัฐิธาตุไว้ในวัดด้วย 
  14) เป็นสถานที่ด าเนินการทางการเมือง เช่น ใช้บริเวณวัดเป็นคูหาลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและเป็นสถานที่ปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง 
  15) เป็นตลาดนัดและเป็นตลาดโต้รุ่ง มีวัดจ านวนไม่น้อยที่เปิดบริการให้ประชาชนได้มา
ด าเนินการธุรกิจการค้าในวันหยุดหรือในเทศกาลในลักษณะเป็นตลาดนัดขายสินค้าเครื่องอุปโภคและ
บริโภคราคาถูก และบางวัดก็มีบริเวณวัดเพียงพอที่จะเปิดบริการให้พ่อค้าประชาชนได้เข้ามาขาย
อาหารเฉพาะเวลากลางคืนในบริเวณวัดในลักษณะตลาดโต้งรุ่ง โดยเก็บค่าบริการเพ่ือบ ารุงวัดบ้าง 
 ทินพันธุ์ นาคะตะ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันทางพระพุทธศาสนาของเราเป็นสถานที่
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลา
จิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการให้บริการตามความจ าเป็นตามความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นอย่างมาก แม้กระทั้งใน
ปัจจุบัน ความส าคัญในประการดังกล่าวก็คงมีอยู่ พระภิกษุสงฆ์กับวัดยังต้องรับภาระหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยู่ตลอดไป สถาบันแห่งหนึ่งจึงอ านวยประโยชน์เกื้อกูลต่อ
การปกครองและการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท ที่ยังรับ
บริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงซึ่งมีจ านวนเกือบร้อยละ 90 และกล่าวถึงความส าคัญของวัดที่มีต่อสังคม 
ดังนี้ 
  1) เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน สิ่งนี้เป็นหน้าที่ทางสังคมที่ส าคัญที่สุดของวัด
ประชาชนจะมาร่วมพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางสังคมและทางศาสนาวัดจะเป็นแหล่งส าหรับการ
ฉลองกันในทุกขั้นตอนของชีวิต ความเป็นอยู่และชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์อยู่กับวัดมาเป็น
เวลานานหลายศตวรรษแล้ว 
  2) เป็นโรงเรียน วัดในสมัยก่อนเป็นแหล่งการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้
การศึกษาแก่ราษฎร โดยให้ทั้งความรู้และวิชาชีพ โดยที่วัดเป็นโรงเรียนและมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครู
อาจารย์ ยิ่งกว่านั้นวัดยังเป็นแหล่งการศึกษาส าหรับบรรดาพระภิกษุสงฆ์และเด็กวัด แม้ในปัจจุบันเรา
ก็ยังมีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก 
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  3) เป็นสถานที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและการปลอบใจ จะมีชาวบ้านมาที่วัดเพ่ือขอ
ค าแนะน าปรึกษาหารือจากเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุบางรูป เกี่ยวกับปัญหายุ่งยากภายในบ้านหรือใน
ธุรกิจการงาน ท าให้คลายความทุกข์กังวลไปได้ 
  4) เป็นสถานพยาบาลและสถานจ่ายยา วัดเป็นสถานที่พักพิงส าหรับผู้เจ็บปุวย คนพิการ
คนทุพพลภาพหรือวิกลจริต ผู้ถูกทอดทิ้ง บุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวช่วยอะไรไม่ได้
จะมากินอยู่ภายในวัด พระภิกษุสงฆ์มีส่วนส าคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทยอยู่เสมอมา 
  5) เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักพิงส าหรับผู้ยากจน คนชราและเด็กก าพร้า บางครั้งก็
เป็นที่อาศัยพักแรมชั่วคราวส าหรับผู้เดินทางมาจากที่อ่ืน 
  6) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬา แม้เพียงเหยียบย่างเข้า
ไปในวัด ความทุกข์เดือนรอนก็บรรเทาลง การละเล่น การรื่นเริงหรืองานฉลองต่าง ๆ ที่วัดกับ
ประชาชนร่วมกันจัดขึ้นจะมีอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนต้องไปอาศัยที่วัดเสมอ 
นอกจากนั้นวัดยังเป็นทั้งสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
  7) เป็นที่ท าธุรกิจ ชาวบ้านอาจเช่าที่ดินปลูกบ้านด้วยค่าเช่าในอัตราถูกวัดอาจให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้ยืมเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือรับ
ฝากเงินตามควรแก่กรณี ยิ่งกว่านั้นวัดยังเป็นหอนาฬิกาอีกด้วย โดยมีกลองและระฆังเป็นสัญญาณ
บอกเวลาซึ่งจะได้ยินไปทั่วหมู่บ้าน 
  8) เป็นแหล่งจ่ายน้ าดื่มน้ าใช้ให้แก่ประชาชน วัดอาจมีบ่อน้ า สระน้ าหรือถังเก็บน้ าที่
ให้บริการแก่ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง 
  9) เป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์รวมข่าว วัดจะเป็นที่ปิดประกาศแจ้งความของทางราชการ 
เจ้าอาวาสกับชาวบ้านจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ กันเป็นประจ า วัดท าหน้าที่เป็นสโมสรที่
ประชาชนจะมีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กันในวันท าบุญ หรือในวันเทศกาลและวันนักขัดฤกษ์อ่ืน ๆ 
  10) เป็นฌาปนกิจสถานและเป็นที่เก็บศพ 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2544) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของวัดในการพัฒนาสังคมไทย ดังนี้ 
  1) วัดควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสะอาด เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้และเป็นสถานที่มีความปลอดภัย 
  2) วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นแหล่งให้การสงเคราะห์ทางด้านการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชน เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ทุกอาทิตย์วัดควรมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อบรมศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม หรืออาจจัดเป็นการเข้าค่ายคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยแก่เด็กและเยาวชนเพ่ือน า
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3) วัดควรเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ควรให้โอกาสวัดด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่พ่ึงทางใจของ
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บุคคลในชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจศาสนาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  4) วัดควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ศูนย์กลางรับบริจาคเงิน วัสดุ สิ่งของและ
แรงงานในการพัฒนาท้องถิ่นแบบพ่ึงตนเอง จัดอบรมและฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพหรือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเพ่ือเสริมรายได้แก่สมาชิกครอบครัว 
  5) วัดต้องท าหน้าที่อย่างเข้มแข็งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเรื่องการ 
เผยแผ่ศาสนธรรมและการท านุบ ารุงพระศาสนา 
  6) วัดควรเป็นสถานที่บ าบัดต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อประชาชน ครอบครัว สังคมและ
ชุมชน 
  7) ใช้ธรรมะเป็นเครื่องขับเคลื่อนให้สังคมพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ใน
ขณะเดียวกันควรระวังมิให้เป็นเครื่องมือของอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
  8) วัดควรยกเลิกพุทธพาณิชย์โดยเด็ดขาด 
  9) วัดในปัจจุบันควรเปลี่ยนบทบาทให้ทันสมัย แต่มีวิถีชีวิตหรือเอกลักษณ์ของวัดไทยใน
ยุคโบราณ ไม่ควรมีเทคโนโลยีในวัดมาก แต่การบริหารทันสมัย ปัจจุบันวัดไม่ได้เข้าไปซึมซับในวิถีชีวิต
ของคนไทยเท่าที่ควร สังคมขาดความเชื่อทางศาสนาอย่างถูกต้อง การไปวัดหรือการนับถือศาสนา
พุทธไม่ได้อยู่ในจิตใจของคนไทยเสียแล้ว ไม่เหมือนศาสนาคริสต์ต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์ หรือศาสนา
อิสลามต้องมีการละหมาด วัดจึงไม่มีความส าคัญส าหรับคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นวัดควรมีการ พัฒนาเช่น 
จัดท าโครงการและกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า บทบาทของวัดที่มีต่อสังคม คือ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ด้านศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็น
สถานที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและการปลอบใจ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสโมสร
ที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ 
เป็นสถานสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และเป็นตลาดชุมชน 
 บทบาทของพระสงฆ์ 
 บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตชาวพุทธ
ไทยส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรม จรรยา และกิจกรรมทางโลก พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนตรัย เป็น
เสมือนตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะเป็นเพียงสมมติสงฆ์ ไม่ใช่อริยสงฆ์ก็ได้รับการ
เคารพบูชาสักการะนับถืออย่างถูกต้อง ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนมีความเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ หน้าที่ของพระสงฆ์นอกจากจะสืบทอดอายุพระศาสนาและการพัฒนา
ตนเองแล้ว พระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันยังได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เป็นที่พ่ึงพิง
ทางใจ ชี้น าทางศีลธรรมจรรยา โดยชี้แนะแนวทางปฏิบัติและน าปฏิบัติ ตลอดจนเป็นสถาบันที่
เอ้ืออ านวยกิจกรรมทางศาสนาพระภิกษุสงฆ์ยังท าหน้าที่ให้บริการอ่ืน ๆ ที่กลไกของรัฐบาลเข้าไป
ให้บริการไม่ทั่วถึง ทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเปูาหมายมากยิ่งขึ้นและทั้งยังมีส่วนช่วย
สังคมในด้านต่าง ๆ อีกด้วย อนึ่งพระสงฆ์ก็มีความเป็นอยู่ที่เนื่องด้วยประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในชนบท
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หรือในสังคมเมืองก็ตาม หน้าที่ของพระสงฆ์เป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน ใน
เรื่องเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบันได้มีผู้รู้ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 พระราชวรมุนี (2531) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่เสมอใน
หน้าที่ของตนตามธรรมวินัย และจากฐานะนี้จึงเริ่มบทบาทใหม่หรือปรับปรุงบทบาทเก่าขึ้นในรูปใหม่
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะดึงหรือหวงแหนหน่วงเหนี่ยวบทบาทเดิมไว้
และเท่าที่มองเห็นในปัจจุบัน พระสงฆ์ก็โน้มเอียงไปในทางที่จะท าเช่นนั้น ส่วนการที่จะเริ่มบทบาท
ใหม่หรือปรับปรุงบทบาทเก่าขึ้นในรูปใหม่อย่างไรนั้น ก็รวมอยู่ในหลักการเดิม 3 อย่าง คือ การศึกษา 
การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ 
 สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ในฐานะเป็น
ผู้น าชุมชนมีบทบาท 2 ทาง ดังนี้ 
  1) บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรง คือ เป็นผู้น าชุมชนในทางด้านจิตใจ เสริมศีลธรรม
สติปัญญาที่ถูกต้องแก่ชุมชน 
  2) บทบาทรองในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านอาจแนะน า
ประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นลูกทางของการพัฒนาด้านวัตถุที่เหมาะสมอาจเป็นผู้ประสานการรวมตัว
ของชาวบ้านในการพัฒนาวัตถุอาจให้วัดเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เป็นต้น 
  ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2526) ได้สรุปบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันไว้ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีความส าคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยิ่ง งานของพระสงฆ์ในด้านนี้ ได้แก่ 
   (1) การให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรของชาติทุกระดับอายุให้เข้ามาในพระธรรม
วินัยศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย 
   (2) การเทศนาอบรม สั่งสอนประชาชนที่มาท าบุญที่วัดในวันธัมมสวนะและในงาน
ท าบุญบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลต่าง ๆ การเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแผ่ทาง
หนังสือพิมพ์ การเรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผ่ในงานและโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ่  
พุทธศาสนาทั้งปวง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก โครงการอมรมประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ซึ่งล้วนเป็นงานที่ท าให้ประชาชนได้ทราบ ได้รู้จัก ได้เข้าถึงและได้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า ได้มีโอกาสเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 
   (3) การจัดสอนศาสนศึกษาแก่เด็กและประชาชน เช่น การสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาต่าง ๆ การสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การจัดตั้งหน่วยงานพุทธมามกะใน
วัด ในหมู่บ้าน ต าบล การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ การ
จัดตั้งห้องสมุดในงัด การจัดตั้งมหรสพทางวิญญาณ การจัดตั้งและด าเนินการส านักวิปัสสนาเป็นต้น 
ซึ่งเป็นสื่อชักน าเด็กและประชาชนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เป็นการวางพ้ืนฐานสร้างคุณภาพของพลเมืองต่อไป 
   (4) การด าเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาของวัดต่าง ๆ ของชุมชนทั้ง
ประเทศ เพ่ือพัฒนาสถานภาพของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
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  2) การสงเคราะห์ประชาชน เป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ ปัจจุบันพระสงฆ์ได้
สงเคราะห์ประชาชนทั้งทางด้านขวัญก าลังใจและทางวัตถุ ดังนี้ 
   (1) การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต 
เช่น ในพิธีท าบุญเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค การแต่งงาน การท าบุญอายุ เป็นต้น และตาม
ประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวม เช่น การทอดกฐิน ผ้าปุา งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ งานประจ าปีของ
ท้องถิ่น ตลอดจนงานท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ 
   (2) การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญ บ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ เช่น การให้สรณะ
และศีล การเจริญพุทธมนต์ การสวดมนต์ การรับถวายทานต่าง ๆ การเทศน์ การอนุโมทนา ทั้งที่เป็น
งานของเอกชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนงานรัฐพิธีและราชพิธี 
   (3) การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียน นักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมือง
การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล เช่น ชีหรือคนชรา คนทุพพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูก
แก่ประชาชนที่ยากจนส าหรับปลูกบ้านอาศัย 
   (4) การดูโชคชะตาราศี กรประพรมน้ าพระพุทธมนต์ การให้ฤกษ์ยาม เป็นการ
สงเคราะห์ประชาชนทางด้านขวัญและก าลังใจส าหรับคนที่เลื่อมใสศรัทธา 
   (5) การให้ทางราชการหรือส่วนรวมใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ประชุมราษฎร เป็นหน่วย
เลือกตั้ง ท ากิจการบริการหรือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายได้เพ่ือ
สาธารณะกุศล ตลอดจนการให้ใช้ที่ดินของวัดสร้างสาธารณสมบัติต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
   (6) การให้ค าปรึกษาการให้ค าปรึกษาในหน้าที่การงาน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การ
เป็นผู้น าในการก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น 
   (7) การให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและภัยจากธรรมชาติ การ
รวบรวมสิ่งของจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่น ให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติ รวบรวมสิ่งของตลอดจนเงินทองจากผู้บริจาคไปให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่น และให้การสงเคราะห์ด้วยวัตถุอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 
  3) การช่วยเหลืองานทางราชการ พระสงฆ์พยายามที่จะช่วยเหลืองานทางราชการนั้นใน
ด้านการปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน และการรักษาความปลอดภัยของชาติ 
   (1) ช่วยในการอบรมชี้แจงให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพและปฏิบัติตามค าแนะน าชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมืองระดับต่าง ๆ 
   (2) ช่วยกิจการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยชักชวนประชาชนให้มาช่วยทางราชการ
หรือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปกครองระดับต่าง ๆ 
   (3) ช่วยสงเคราะห์ประชาชนโดยรับช่วงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐมาให้การสงเคราะห์ใน
ท้องถิ่นกันดารที่วัดที่อยู่ เช่น การสงเคราะห์ด้วยอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค แก่ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ประสบภัย การแนะน าอาชีพและการแจกพันธุ์พืชทางการเกษตรต่าง ๆ 
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   (4) การช่วยทางราชการเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น ช่วยชักน าหรือ
เป็นศูนย์กลางให้ทางราชการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน การอบรมไทยอาสาปูองกันชาติ การสงเคราะห์
ชาวเขา การช่วยบ าบัดผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 สรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม ได้แก่ เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ อบรมสั่งสอนธรรมะ 
เป็นผู้น าชี้ น าทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องแก่สังคม พัฒนาวัด ช่วยเหลือชุมชน ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมีการด าเนินการประสานงานกันระหว่างพระสงฆ์ วัด
หรือคณะสงฆ์ระดับย่อย ๆ กับประชาชนหรือข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือในการ
สงเคราะห์ประชาชน 
 วิธีการในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ชุมชน 
 ลักษณะของวิธีการให้การปรึกษาแนะน าแก่ชุมชน วิธีการให้การปรึกษาแนะน าแก่ชุมชน มี
ลักษณะเด่น ๆ อยู่ 4 ประการ (อาดัม นีละไพจิตร, 2556 หน้า 131-132) ดังนี้ 
  1) การให้บริการโดยตรงแก่ชุมชน (Direct Community Services) โครงการให้การศึกษา 
เป็นการขยายประสบการณ์โดยตรงและให้ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมด เปูาหมายคือ การให้ความรู้
ทางจิตวิทยาและฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ต่าง ๆ และช่วยตัวเองได้ เป็น
การลดความช่วยเหลือจากผู้ให้การปรึกษา เปิดโอกาสให้เสริมความใส่ใจและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของ
เขา จึงสามารถช่วยให้เขามีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องกับตัวของเขาได้อย่างเต็มใจ โดยผู้ให้
การปรึกษาอาจพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ มโนทัศน์และหัวข้อเรื่องเพ่ือน าเสนอแก่กรรมการโรงเรียน 
หมู่บ้าน 
  2) การให้บริการโดยตรงแก่ผู้รับการปรึกษา (Direct Client Services) โครงการขยาย
ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้รับการปรึกษาหรือเสริมสร้างศักยภาพของผู้รับการปรึกษา ซึ่งอาจจะอยู่
ในภาวะเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การมีปัญหาทางสุขภาพจิต แต่ใช่ว่าปัญหาทุกอย่างจะสามารถปูองกันได้
เสมอ ผู้ให้การปรึกษาต้องเข้าแทรกแซงก่อนมีปัญหา เพ่ือสร้างส านึกของการมีชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 
เช่น สร้างระบบสังคมสนับสนุน (Social Support System) ส านึกของการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาด้วยปัญญาและพัฒนาความเข้มแข็ง ให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลาง
ความเครียด เป็นต้น 
  3) การให้บริการโดยอ้อมแก่ชุมชน (Indirect Community Services) ความพยายามที่
จะท าให้สังคม สิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อความต้องการของประชากรทั้งหมด บางครั้งพบว่า
สิ่งแวดล้อมมีเงื่อนไขที่ขัดต่อความเจริญเติบโต การมีชีวิตที่ดีและความมั่นใจของสมาชิกในชุมชน กลุ่ม
คนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สตรีและเด็กวัยรุ่น กลุ่มสีผิว เกย์และเลสเบี้ยน คนพิการ 
ได้รับผลต่อทางร่างกายและการมีชีวิตที่ดีของเขามากกว่าคนอ่ืน น าไปสู่ความรู้สึกขาดอ านาจและมี
อาการทางจิตได้ 
  4) การให้บริการโดยอ้อมแก่ผู้รับปรึกษา (Indirect Client Services) โครงการซึ่งเข้า
มาแทรกแซงสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นของบุคคลกลุ่มพิเศษ หรือกลุ่มเฉพาะมีความต้องการเฉพาะที่ต้องได้รับ
การตอบสนอง ผู้ให้การปรึกษาจะต้องหาแหล่งทรัพยากรที่สามารถช่วยผู้รับการปรึกษาได้ตามความ
ต้องการของเขาหาเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่จะช่วยเขาได้ เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพ หน่วยบริการฉุกเฉิน หน่วย
บริหารของรัฐที่จัดโครงการบริการแก่ผู้รับการปรึกษาตามความต้องการของเขา 
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 การผสมผสานวิธีการ โดยการเชื่อมโยงทั้ง 4 รูปแบบของการให้การปรึกษาแก่ชุมชน เป็น
การรวมโครงการต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษากับสิ่งแวดล้อมของเขา 
เมื่อใช้รูปแบบการให้การปรึกษาแก่ชุมชน ผู้ให้การปรึกษาไม่ต้องเลือกระหว่างช่วยเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นศูนย์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Agents of Social Change) ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาต้องเอาใจ
ใส่ต่อปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และต่อเนื่องระหว่างผู้รับการปรึกษากับสิ่งแวดล้อมของเขา และท างานกับ
ผู้อื่นเพ่ือพัฒนาโครงการเหล่านั้น ซึ่งออกมาในรูปของการให้บริการ 
 บทบาทของผู้ให้การปรึกษาแนะน าชุมชน 
  1) ผู้ให้การปรึกษามีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกให้การปรึกษาและใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยาตามที่เคยฝึกหัดใช้มาก่อน 
  2) ผู้ให้การปรึกษาต้องให้บริการโดยให้ความส าคัญต่อแต่ละคนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ผู้รับการปรึกษามีชีวิตที่ดีข้ึน (Well-Being) 
  3) ผู้ให้การปรึกษาต้องช่วยผู้รับการปรึกษาให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเขา รับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตน เปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายในตัวเองของ
ผู้รับบริการปรึกษา 
  4) ผู้ให้การปรึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปของโครงการที่สามารถช่วยให้มองเห็น
สิ่งแวดล้อมเหมือนโครงการที่เปลี่ยนแปลง (พลวัต) ตลอดเวลาและผู้รับการปรึกษาก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน 
  5) บทบาทส าคัญของผู้ให้การปรึกษา คือท างานเพ่ือน าการเปลี่ยนแปบงให้เกิด
สิ่งแวดล้อมท่ีดีซึ่งเป็นการปูองกันปัญหาสุขภาพจิต แต่การที่ผู้ให้การปรึกษาจะท างานอย่างนี้ได้ดี ผู้ให้
การปรึกษาต้องเข้าไปหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้พัฒนาการทางจิตวิทยาและความเป็นอยู่ 
ส่วนบุคคลของผู้รับการปรึกษาหยุดชะงักลง โดยผู้ให้การปรึกษาต้องเข้าไปในชุมชนต่าง ๆ เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบ้าน ศูนย์ของชุมชน สถานประกอบการ เป็นต้น 
 ผลการวิจัยเรื่อง พระสงฆ์ไทย : ความเชื่อและบทบาททางการเมืองในปัจจุบัน (Thai 
Sangha: Political Belief And Role In Current Time) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ด้าน คือ 1) จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าคณะต าบลในจังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 17 รูป พระสงฆ์ที่มีต าแหน่งสูงกว่าเจ้าคณะต าบลในจังหวัดหนองบัวล าภู 
จ านวน 3 รูป รวมทั้งสิ้น 17 รูป 2) จากการสังเกต การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์โดย
ภาพรวมในจังหวัดหนองบัวล าภูในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศก าลังเผชิญกับวิกฤติการ
ทางการเมืองอย่างรุนแรง รวมไปถึงช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งทั่วไปด้วย ผลการวิจัยจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ (ถนัด เหมโส, 2553) 
  1) รูปแบบทางการเมืองที่พระสงฆ์มีความเชื่อและศรัทธา พระสงฆ์มีความเชื่อใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจากเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่
ยินยอมให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศและพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบทางการเมืองนี้  
  2) ความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อกลุ่ม ฝุายและขั้วทางการเมือง สามารถแบ่ง
พระสงฆ์ตามความเชื่อได้ 3 กลุ่มคือ 
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   (1) กลุ่มที่ไม่มีความเชื่อและศรัทธาต่อกลุ่ม ฝุายและขั้วทางการเมืองใด ๆ พระสงฆ์
กลุ่มนี้มองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ว่าเป็นเรื่องของการแสวงหาอ านาจ
และผลประโยชน์ การท าลายล้างผู้ที่มีความคิดแตกต่างจากตนเอง การสร้างความแตกแยกในประเทศ 
ในทางตรงข้าม พระสงฆ์ต้องยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม การมีความเมตตา เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ รวมทั้งการมีความเชื่อว่าค าสอนของ
พระพุทธศาสนาห้ามมิให้พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกซึ่งเป็นโลกีวิสัย 
   (2) กลุ่มที่มีความเชื่อต่อหลักการและวัตถุประสงค์บางประการของกลุ่มฯ ทาง
การเมืองเท่านั้นแต่ไม่มีความเชื่อและศรัทธาในอุดมการณ์ทั้งหมดของกลุ่มฯ พระสงฆ์กลุ่มนี้มองว่า
กลุ่มฯ การเมืองทุกกลุ่มมีทั้งข้อดีและข้อเสียยกตัวอย่าง เช่น เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
ทางเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเนื่องจากควรมีกฎหมายใหม่ที่เอ้ืออ านวยให้
นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีอุดมการณ์ได้เข้ามาบริหารประเทศบ้างเพราะที่ผ่านมาทั้งมีเงื่อนไขทาง
การเมืองหลาย ๆ อย่างที่ปิดกั้นมิให้คนเหล่านี้เข้ามาบริหารประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วย
กับการเคลื่อนไหวเรียกร้องบางประการของกลุ่มพันธมิตร เช่น การเรียกร้องให้ยึดเขาพระวิหาร
กลับมาเป็นของไทยเพราะศาลโลกได้ตัดสินไปแล้ว เป็นต้น เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม แนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ กลุ่ม นปช. ในประเด็นการต่อต้านรัฐประหารเพราะ
ทหารควรท าตามนโยบายของรัฐบาลไม่แทรกแทงทางการเมือง รัฐประหารเป็นการเหนี่ยวรั้งการ
พัฒนาของระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่เห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมายของกลุ่ม นปช. เช่น ปิดถนน 
สร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น 
   (3) กลุ่มที่มีความเชื่อและศรัทธาในกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ หรือกลุ่ม นปช. และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พระสงฆ์กลุ่มนี้มองว่าอุดมการณ์ หลักการ และ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม นปช. มีความเป็นรูปธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น การเรียกร้องประชาธิปไตย 
การต่อต้านเผด็จการ การคัดค้านระบบการพิจารณาความของกระบวนการยุติธรรมของไทยที่มีสอง
มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อและความศรัทธาจะมีศูนย์รวมไปที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
มากกว่าตัวกลุ่ม พระสงฆ์กลุ่มนี้มีความเชื่อว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้มีศักยภาพในการบริหาร
ประเทศ มีวิสัยทัศน์ยาวไกลสามารถน าพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองได้ มากไปกว่านั้น พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เป็นคนธรรมดาที่เคยผ่านความล้มเหลวในชีวิตมาก่อนย่อมเข้าใจปัญหาของประชาชนระดับ
รากหญ้าได้ดีกว่านายกคนอ่ืน ๆ นโยบายทุกอย่างที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คิดขึ้นมาสามารถตอบ
โจทย์ของประชาชนได้ท้ังสิ้น 
  3) บทบาททางเมืองของพระสงฆ์ พระสงฆ์มีบทบาททางการเมืองใน 2 มิติ คือ บทบาท
ที่อยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัย กฎระเบียบต่าง ๆ ทางสงฆ์รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ บทบาทดังกล่าวประกอบไปด้วย การให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
การเมืองแก่ประชาชนทั้งโดยผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและโดยตรง การเป็นสื่อกลางให้รัฐใน
การประชาสัมพันธ์การไปเลือกตั้งในทุกระดับแก่ประชาชน การเทศนาสั่งสอนผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
เป็นต้น บทบาทที่เกินเลยไปจากพระธรรมวินัย กฎระเบียบข้อห้ามต่าง ๆ ทางสงฆ์ บทบาทนี้พบจาก
การสังเกตการณ์แสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ เช่น การโน้มน้าวเพ่ือนพระสงฆ์ให้เห็นด้วย 
เข้าข้างหรือสนับสนุน กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่ตัวเองศรัทธา การโน้มน้าวญาติโยมอ่ืน ๆ ให้
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เห็นด้วย เข้าข้างและสนับสนุนกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่ตนเองศรัทธา รวมทั้งการเดินทางเพ่ือ
เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มการเมืองที่ตัวเองศรัทธาทั้งในกรุงเทพ และในจังหวัดที่จ าวัดอยู่ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพระสงฆ์โดยภาพรวม พบว่า มีพระสงฆ์ มากกว่าร้อย
ละ 60 ไม่ได้มีความสนใจในการเมืองแต่อย่างใด ดังนั้น กลุ่มพระสงฆ์ท่ีได้ให้ทัศนคติในเบื้องต้นนั้นเป็น
พระสงฆ์ในส่วนของพระสงฆ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับบริบททางเมืองของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางความคิด 
หรือการแสดงออกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากจ านวนเต็มของพระสงฆ์
ทั้งหมด และความคิดเห็นอ่ืน ๆ จากผู้วิจัย ถึงแม้ว่าประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ใน
จังหวัดหนองหนองบัวล าภูซึ่งมีประมาณ 1,260 รูป มันอาจจะไม่คลอบคลุมพระสงฆ์ทั้งหมดของ
ประเทศ แต่อย่างน้อย ข้อค้นพบจากการศึกษาได้สะท้อนทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ ทาง
การเมืองรวมไปถึงการแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้ทราบซึ่งโดยรวม
แล้วคงไม่ได้แตกต่างกันมากนักในกลุ่มพระสงฆ์ในภาคต่าง ๆ ส าหรับประเด็นแนวทางในการพัฒนา
องค์ความรู้ทางการเมืองที่สอดคล้องกับค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยแก่พระสงฆ์ซึ่งผู้วิจัย
มิได้น าเสนอในที่นี้นั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ให้ทุนในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ต้องด าเนินการต่อไป 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่
เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนามี 6 
ประการ คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระศาสนาการ
สาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม 
รายละเอียด ดังนี้ 

 1. การปกครอง 
 การปกครองเป็นงานในหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขต

ปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ทั้งนี้ ค าว่า การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการบริหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 หน้า 693) ในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือการศึกษา การ
ปกครองและความสงบเรียบร้อยที่จะเกิดจากการปกครองนั้น มิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียง
ปัจจัยคือสภาพเอ้ือเพ่ือให้แต่ละบุคคลบรรลุตามจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของ
การศึกษา จึงถือเป็นคติได้ว่าการปกครองที่มีขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพ่ือการศึกษาทั้งสิ้น 
ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วยอ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิง
ปรปักษ์ที่เอียงไปในทางที่จะขัดแย้งกันด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่ม
ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไปท าให้ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อ านาจ ใช้อาญา และจะเน้นการ
ลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบ
พยายามก าจัดคนเลว ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนั้นเจ้าอาวาสยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์  
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่ง รวมตลอดทั้งควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณร



29 

ผู้อยู่ในเขตปกครองของตน ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจการและร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555 หน้า 45-46) 

 งานปกครองเป็นงานน า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่าง
แท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงร่วมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมทั่วประเทศ ลดขั้นตอน
สายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อน ไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุงระบบท างานของพระสังฆาธิการหรือท ารีเอ็นจิ
เนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ ให้เป็นระบบการบริหารงานที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ด้านสื่อสาร การปกครองคนต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย เพราะเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวาง
ยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย และเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงานอ่ืน ๆ ก็จะ
ด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืน ๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน 
(พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), 2551 หน้า 30) ผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระ
สังฆาธิการอันดับที่ 9 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด 
ค าว่า “วัด” มีความหมาย 2 ประการคือ หมายถึง ศูนย์กลางแห่งพระศาสนาทั้งปวง และหมายถึง 
แหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนา 5 ประการ คือ 

  1. ศาสนสถาน ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งวัดและบริเวณวัดมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เหมาะที่จะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ 

  2. ศาสนวัตถุ ได้แก่สิ่งปลูกสร้างเป็นเสนาสนะต่าง ๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานที่
แสดงถึงความถูกต้องเรียบร้อย น าไปสู่ความสงบ 

  3. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรที่มีลักษณะตั้งอยู่ในศีลาจารวัตรบ าเพ็ญหน้าที่
ศึกษา ปฏิบัติ และแนะน าสั่งสอนเพ่ือความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณวิสัย ศิษย์วัดที่มี
ลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายก ทายิกา ที่มีแนวแห่งความเป็นอุบาสก อุบาสิกา มีความ
มั่นคงในพระศาสนาพอสมควร 

  4. ศาสนธรรม ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนาตลอดถึงค าสั่งสอน
และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู และศึกษาเล่าเรียนด้วยความเลื่อมใสใน
คุณค่าเป็นที่พ่ึงทางใจ 

  5. ศาสนกิจ ได้แก่ งานต่าง ๆ ทางพระศาสนาเช่น การศึกษา การเผยแพร่หรืองาน
เสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆมณฑล เพ่ือความด ารงอยู่ด้วยดีของพระศาสนา 

 2. การศาสนศึกษา  
 การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ

บรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง ในอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคมมีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม.15 ตรี) และใน
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและส่งเสริม
การศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี” และมีผู้ให้ความหมายไว้ 
ดังนี้  
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 กรมการศาสนา (2542 หน้า 1) ได้ให้ความหมาย การศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้ศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539 หน้า 77) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศาสน
ศึกษา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ อันสมควรแก่สมณะ การศาสนศึกษา 
ของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตาม
ประวัติส่วนมาก มักจะได้รับการศึกษาท้ังคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเป็นอย่างดีตามลัทธิศาสนาใน
สมัยนั้น เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ ในสมัยพุทธองค์ ยังทรงพระชนม์อยู่มี 2 
ประการ คือ 

  1. คันถะธุระ คือ ธุระฝุายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน  
  2. วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝุายเจริญวิปัสสนากิจด้านการบาเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระ

กรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วย เรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุม 
 การจัดการศาสนศึกษานับเป็นกิจการที่ส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์เป็นหลักส าคัญในการรักษา

พระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์ผู้รักษาพระธรรมวินัยดีย่อมเป็นศรีของพระศาสนาและเป็นก าลังใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการศาสนศึกษา ควรจะมีองค์ประกอบ 5 คือ 

  1. หลักการ หมายถึง ควรเป็นระบบและหลักสูตรเฉพาะเพ่ือการพระศาสนามีความดี
งามในตัวอย่างสมบูรณ์แบบเป็นหลักการอันดีงามส าหรับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 

  2. วิธีการ หมายถึง วิธีด าเนินกิจการต่าง ๆ ในการศาสนศึกษา เช่น การเรียนการสอน
การวัดผล การรับรองฐานะและการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือให้การศาสนศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแต่อดีต 

  3. ปฏิบัติการ หมายถึง เจ้าส านัก ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้แบกภาระการศาสนศึกษาควร
เห็นแก3ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ ปฏิบัติภารกิจส่วนนี้ด้วยกตัญูกตเวทิตา
ธรรมมุ่งรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

  4. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภ์บ ารุงการศาสนศึกษานี้ องค์พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างสูง แต่การที่ทรงอุปถัมภ์ด้วยงบประมาณ
อุดหนุนผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นทุนอุดหนุนที่น้อยกว่าการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ถึงแม้จะได้รับการ
อุปถัมภ์จากประชาชนทั่วไปอีก ก็เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอแก่การจัดการจึงเป็นเหตุให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

  5. สิทธิการ หมายถึง การติดตามผลงาน การควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา
โดยตรงได้แก่เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น 

 3. การศึกษาสงเคราะห์  
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล อุดหนุน จุนเจือ

ช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืน หรือสถาบันการศึกษา หรือบุคคล ผู้ก าลังศึกษาเล่า
เรียน คณะสงฆ์ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์และมีผู้ความหมายไว้ 
ดังนี้  
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 กรมการศาสนา (2542 หน้า 5-6) ได้กล่าวถึง การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการ
ศึกษาที่มุ่ง เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มี ความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อม แก่เด็กปฐมวัย ได้แก่
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 

 บุญศรี พานะจิตต์ และคนอ่ืน ๆ (2545 หน้า 20) ได้กล่าวถึง การศึกษาสงเคราะห์ ว่าเป็น
บทบาทและภารกิจ ของภิกษุสงฆ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้าน
การศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงตน และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
จัดการ ศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน
นอกจาก การศาสนศึกษา หรือบุคคล ผู้ก าลังศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 2) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 3) โรงเรียนสงเคราะห์
เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ 4) โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 5) โรงเรียนอบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด 

 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540 หน้า 48-49) ได้กล่าวถึง การศึกษา
สงเคราะห์ที่พระสงฆ ์ด าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

  1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์ เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้ จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติ และพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 

  2) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรม ของพระ
ศาสนา 

  3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อน
วัยเรียน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัด และพระสงฆ์ได้ร่วม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติตั้งแต่วัยเด็ก  

  4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษา
เล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระปริยัติ
ธรรม หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ อีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษามีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2537 และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนาขณะนี้มีวัดต่าง ๆ จ านวนมาก จัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์
แต่โดยรูปการนั้นน่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษา เพ่ือสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษาทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชา
สามัญศึกษา 

 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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 พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนานนับแต่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า  
ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และ
ทรงประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร  เป็นปฐมฤกษ์แห่ง การ
ประกาศพระพุทธศาสนาณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระ
สัทธรรมด้วยพระพุทธดารัส ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์ และ
ความสุขแก่ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พวกทวยเทพและ
มนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง 
และความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”  

 กรมการศาสนา (2542 หน้า 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ แก่ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกวิธี ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
ได้แก่ การเทศนาการปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาการด าเนินการใด ๆ ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไป
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าเป็นภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) (2540 หน้า 148-155) ได้กล่าวไว้ว่า 
บทบาทหน้าที่หรือบทบาทของ เจ้าคณะต าบล คณะสงฆ์อ าเภอ และคณะสงฆ์จังหวัดเกี่ยวกับการเผย
แผ่ ไว้ดังนี้  

  1. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์  
  2. แนะน า สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ  
  3. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ พระศาสนา

โดยถูกต้อง 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ ถือเป็นกิจการพระศาสนาที่ส าคัญ

ที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือ ความรู้ความสามารถในการที่
จะน าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้
มีโรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ที่เทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์ใน
หลักสูตรการศึกษาภิกษุสงฆ์สามเณรก็เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้ 

 5. การสาธารณูปการ  
 การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนาส าหรับ

สาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 หน้า 1214) 

  1) การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถ ุและศาสนสถาน 
  2) กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระอาราม
หลวง 

  3) กิจการของวัดอื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
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  4) การศาสนสมบัติของวัด 
 กรมการศาสนา (2542 หน้า 7) ได้กล่าวถึงการบริหารวัดด้านสาธารณูปการ ไว้ว่า การ

ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตาม
ภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ของวัด การดูแลรักษาและการก่อสร้างอาคารสถานที่เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฎิ 
ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาด
ของเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ 

 มานพ พลไพรินทร์ (2541 หน้า 294) ได้กล่าวถึงการบริหารวัดในด้านสาธารณูปการของ
วัดว่า งานสาธารณูปการนั้นสืบเนื่องมาจากหน่วยย่อยที่ส าคัญที่สุดของสถาบันพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยคือวัด คนไทยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใด เมื่อรวมกันขึ้นเป็นชุมชนก็เกิดความต้องการ มีวัด มี
พระสงฆ์ส าหรับเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี และเป็นที่บวชเรียนศึกษาของกุลบุตร จึงได้
ช่วยกันสร้างวัดของตนหรือชุมชนนั้นขึ้น เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะอาราธนาพระสงฆ์มาอยู่ประจ าเป็น
ผู้น าทางศาสนาของชุมชน เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการวัดของประชาชน เกิดเป็นกิจารของวัดและของ
คณะสงฆ์ขึ้น การที่พระสงฆ์รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการวัดนี้ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชน
และกิจการอ่ืน ๆ ของวัดล้วนเป็นกิจการที่เป็นการช่วยเหลือ อุดหนุนเกื้อกูลประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
วัดนั้นหรือประชาชนทั่วไป จึงได้เรียกกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดว่าการ
สาธารณูปการ 

 6. การสาธารณสงเคราะห์  
 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณะประโยชน์

แก่หน่วยงาน แก่บุคคล คณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสา
ธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป  

 กรมการศาสนา (2542 หน้า 7) ได้กล่าวถึงความส าคัญภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ว่า
การด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการ
อุปสมบทและพรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัด
ประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้
สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การ
ออมทรัพย์ ให้สถานที่แหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น 

 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540 หน้า 62-65) ได้กล่าวถึง การบริหารวัดด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ไว้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็น
สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือบุคคลหรือคณะบุคคล การอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติหรือประชาชนทั่วไป การสงเคราะห์ในด้านจิตใจและวัตถุ ด้านจิตใจ ได้โดย  

  1. แนะน าชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท า เช่น การสาธารณูปโภค จัดให้มีโรงเรียน โรงพยาบาล 
ถนน บ่อน้ า เป็นต้น  

  2. น าสิ่งของหรือบริการที่รับจากผู้อื่นมาแบ่งปันให้มีประโยชน์กว้างขว้างออกไป คือ ท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางน าไปบริการสังคม การสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็น
ระเบียบกฎมหาเถรสมาคมข้อหนึ่ง “ควบคุมและส่งเสริมการ สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์” 
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 ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางได้ก าหนดว่า “เป็นวิธีการด าเนินสาธารณูปการ
และสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” การสาธารณสงเคราะห์
แยกโดยลักษณะที่ควรจะมี 4 ประการ 

  1. การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชนหรือการตั้งมูลนิธิ มุ่งเอากิจการที่ท าเองหรือโครงการ ที่ก าหนด
เอง ทั้งท่ีเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว 

  2. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ได้แก่การ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน์มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริมงานของผู้อื่น มิได้มุ่งถึงกิจการที่ด าเนินการเอง 

  3. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนนหนทางขุด
ลอกคูคลอง มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือสถานที่อันเป็นของสาธารณประโยชน์ 

  4. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ในกาลที่ควรช่วยเหลือ ได้แก่ คราว
ประสบภัยต่าง ๆ มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลและสรรพสัตว์ ทั้งท่ีเป็นการประจ าและชั่วคราว 

 แนวทางการบริหารจัดการวัด 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549 หน้า 4) ได้กล่าวถึง กรอบหน้าที่ของนัก

บริหาร 5 ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษค าว่า POSDC ประกอบด้วย P คือ Planning หมายถึง 
การวางแผนเชิงพุทธ (Buddha’s Planning) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์การเชิงพุทธ 
(Buddha’s Organizing) S คือ Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s 
Staffing) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s Directing) และ C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ (Buddha’s Controlling) มาเป็นกรอบแนวคิดตั้งต้น 
ผสมผสานกับแนวคิดการบริหารวัด ของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2551 ศ. 33) 
ส าหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น เปรียบเสมือนกับใบไม้ในปุาใหญ่ จะหยิบใบไม้มาก ามือเดียวก็
เพียงพอส าหรับใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกค าสอนพระพุทธศาสนามาใช้
ในการบริหารจัดการนั้น ต้องเลือกมาให้เหมาะกับวิถีชีวิต และองค์การ โดยหลักเกี่ยวการปกครอง
เกี่ยวการบริหารองค์การต่าง ๆ จะต้องใช้หลักการปกครองและการบริหารจัดการเชิงพุทธที่ส าคัญ 3 
หลักการอันประกอบด้วย หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการครองงาน คือ 

 1. หลักการครองตน คือ การส ารวมระวังรักษาตนให้ด ารงอยู่แต่ในคุณความดี เพ่ือให้การ
ด าเนินชีวิตของตนไปในทางที่ดีที่ชอบ ทั้งทางกาย ทางวาจ าและทางใจ ตามพระธรรมวินัยด้วย
สารประโยชน์เพ่ือให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป และถ้าจะ
กล่าวถึงเปูาหมายชีวิตสูงสุด ก็คือถึงมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง และเป็นบรมสุขอย่าง
ถาวร มิให้ตกไปในที่ชั่ว คือ มิให้เป็นไปในทางท่ีไม่ดีไม่ชอบและที่ไม่ประกอบด้วยสารประโยชน์ อันจะ
เป็นเหตุให้ถึงความเสื่อม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และจะเป็นเหตุให้เป็นโทษเป็นความทุกข์
เดือดร้อนในภายหลังได้ หลักธรรมที่ควรมีคือ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ  
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 2. หลักการครองคน คือ การบริหารหมู่คณะ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด การปกครองดูแล
หมู่คณะ หลักธรรมประจ าใจที่จะผูกใจผู้อ่ืนให้สมัครรักใคร่นับถือกันสนิทสนมกลมเกลียวกัน ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามฐานะและโดยชอบด้วย กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ และตามหลัก
สารณียธรรม 6 อันเป็นคุณธรรมที่ส าคัญของพระภิกษุผู้บริหารวัด เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมความระลึก
ถึงกันและสร่างจิตส านึกความเกื้อกูลแก่กัน เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 3. หลักการครองงาน คือ การบริหารกิจกรรมของวัด โดยเฉพาะกิจกรรมตามหลักการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ประการ ด้วยหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติตามค า สั่งสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าที่กิจการงานโดยชอบ
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งย่อมยังผลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงความเจริญ และสันติสุขในชีวิต
กิจกรรมที่วัดควรจะท าเพ่ือประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตามล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ก าลังของแต่ละวัด ดังนี้ 

 กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ กิจกรรมด้านการศึกษา
ภาคปริยัติ ทั้งแผนกธรรมและบาลี และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับที่สอง ได้แก่ งานสาธารณูปการและ
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 กิจกรรมรอง มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับที่สาม  ได้แก่ งานการศึกษา
สงเคราะห ์งานสาธารณสงเคราะห์และงานพิเศษอ่ืน ๆ  

 นอกจากนี้ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ยังได้แสดงแนวทางและวิธีการบริหาร
วัดไว้ประกอบด้วย 

 1. หน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
 วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาที่ส าคัญ

ที่สุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการ
ทั่วไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด เจ้าอาวาสนั้นมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัดและและมีฐานะเป็นผู้แทน
วัด ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส จึงเป็นผู้มี
ความส าคัญต่อความเสื่อมความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนาแม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสก็มี
ฐานะอย่างเดียวกับเจ้าอาวาส 

 2. คุณสมบัติของเจ้าอาวาสปกครองวัด 
 ต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญเปรียบเสมือน ผู้น าของพระสงฆ์ ต้องดูแล

พระภิกษุสงฆ์ในวัดไม่ให้ประพฤติเสื่อมเสีย และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกด้วยรวมทั้ง
ควบคุมดูแลกิจการภายในวัดทั้งหมด เจ้าอาวาสจึงต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะความเสื่อมหรือ
ความเจริญของวัดย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นประการส าคัญ วัดแต่ละ
วัดกฎหมายก าหนดให้มีเจ้าอาวาสได้เพียงรูปเดียว ส่วนบางวัดที่เป็นวัดใหญ่มีภารกิจมากจนเจ้าอาวาส
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วถึง เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าอาวาส กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีรองเจ้า
อาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสไว้ ซึ่งจะมีกี่รูปได้ตามความเหมาะสมของวัด นอกจากนี้ยังได้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้อย่างกว้างขวาง  ให้รับภาระทุกอย่างภายในวัดไม่ว่าด้านการ
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ปกครอง ศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พุทธศาสนาการสาธารณูปการ การสาธารณ
สงเคราะห ์เป็นต้นส่วนหน้าที่รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง แต่
ให้ปฏิบัติตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย 

 3. หลักการที่ส าคัญของการสั่งการ หรือการชี้น า  
 การชี้น า การสั่งการหรือการอ านวยการ เป็นหลักการจัดการที่เจ้าอาวาสปกครองวัดต้อง

ด าเนินการจุดมุ่งหมายของการชี้น า การสั่งการหรือการอ านวย ควรยึดหลัก 2 ประการ คือ  
  1) วัตถุประสงค์ในส่วนขององค์การ ย่อมเป็นที่ทราบดีว่าวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ

องค์การ ทุกองค์การก็คือ ความเติบโต ความอยู่รอด และมีก าไร เพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์การจึงต้อง
มุ่งก ากับให้พนักงานในองค์การทุ่มเทการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเต็มความสามารถ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การ  

  2) วัตถุประสงค์ในส่วนของบุคคล เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญทางการผลิต
และมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ผันแปรได้ ทั้งนี้เพราะความสามารถขึ้นอยู่กับสติปัญญา 
ความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์  

 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลจึงมีความหลากหลายมีความแตกต่างกัน  เช่น บาง
คนท างานเพ่ือเงิน บางคนท างานเพ่ือชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นต้น ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดจะต้องตระหนัก
ในวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ส่วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การหรือวัตถุประสงค์ของบุคคลให้ไป
ด้วยกันอย่างกลมกลืนเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์การและบุคคลในองค์การไปพร้อม ๆ กัน 

 4. การบริหารงานธุรการของวัด 
 การบริหารงานธุรการ หมายถึง การให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานให้สามารถ

ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การบริหารงานธุรการ ถือว่าเป็นงานที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งส าหรับ
ผู้บริหาร เพราะงานธุรการเป็นงานที่คอยให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านักงาน ถ้าหากว่า
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรการแล้ว  ก็จะท าให้การบริการแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานในองค์การนั้น ๆ มีอุปสรรคและไม่สะดวกแก่การด าเนินงาน นั่นก็
หมายความว่าการบริหารงานของผู้บริหารไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  งานธุรการ ได้แก่ งานที่
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติทั้งนี้เป็นงานภายในและงานติดต่อกับบุคคลหรือภายนอก
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการไปเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้งานธุรการในวัดจึงเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ท า
ให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. การบริหารการเงินการบัญชีของวัด 
 การบัญชี หมายถึง ความรู้ที่ว่าด้วยการจดบันทึกรายการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลของกิจการ 

และทราบถึงฐานะของกิจการได้โดยสะดวก หรือวิชาที่ว่าด้วยการท าสถิตินั่นเอง เพราะสถิติก็คือ 
หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขส าหรับเปรียบเทียบกัน วิชาการบัญชีก็ต้องรวบรวมรายการต่าง ๆ 
และตัวเลขเอาไว้ทั้งรายรับ-รายจ่ายเงิน ตลอดถึงพัสดุสิ่งของต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง “กิจการ” ในที่นี้หมายถึง 
“กิจการของวัด” นั่นเอง การจัดท าบัญชีของวัดเป็นการแสดงถึงรายการรับ รายการจ่ายและยอดเงิน
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คงเหลือ โดยรายได้หลักของวัดจะได้จากการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนงานราชการ 

 งานการเงินบัญชี เป็นงานที่ส าคัญมากของแต่ละองค์การ หรือหน่วยงานแม้แต่ทางวัดเองก็
ตามมีวัดจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องเงินตอนที่เข้ามาท างานท่ีวัดนั้น ทางวัดจะต้องจัดการเงินบัญชีไว้
เรียบร้อยแล้วเพียงแต่มาสานต่อและปรับปรุงบางส่วนเท่านั้นโดยท่านเจ้าอาวาสได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้
ท่านจะไม่เข้ามายุ่งเก่ียวกับเงินของวัด โดยจะหมอบหมายให้แก่ไวยาวัจกรและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
เป็นผู้ดูแลแทน แต่ทุกเดือนจะต้องสรุปรายรับรายจ่ายเสนอต่อท่าน ซึ่งในการเปิดนับตู้บริจาคของวัด
จะต้องมีคณะกรรมการ และพระภิกษุสามเณร เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับรู่ในระบบการบริหารงานการเงินบัญชีของวัดด้วยเสมอ ซึ่งทางวัดควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินเรื่องฝาก-ถอนกับธนาคาร และมีคณะกรรมการที่มีอ านาจในการถอนเงินในแต่ละบัญชี 

 6. การบริหารศาสนสมบัติของวัด 
 ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินส่วนรวมของพระศาสนาพุทธศาสนิกชน ทั้งบรรพชิต และ

คฤหัสถ์มีส่วนเป็นเจ้าของ รวมความก็คือศาสนสมบัติของวัด เป็นศาสนสมบัติของสังคมส่วนรวมของ
พุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันอาศัยใช้ประโยชน์ และพอแยกทรัพย์สินของวัดออกได้เป็นประเภทดังนี้ 
ประเภทที่ดิน ส าหรับเป็นที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ประเภทอาคารเป็นที่อยู่
อาศัยของพระสงฆ์เป็นที่ประกอบศาสนกิจและจัดหาประโยชน์ ประเภทเงินทอง ส าหรับใช้เป็นทุน
และใช้จ่าย ประเภททรัพย์สิน ศาสนวัตถุและสิ่งใช้สอยต่าง ๆ วัดควรก าหนดวิธีการปฏิบัติการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2511) 

 7. การบริหารงานกิจกรรมของวัด 
 การบริหารกิจกรรมของวัดย่อมประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางนโยบายการ

จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน การวางแผนและการบริหารโครงการ การแบ่งงาน และการมอบหมาย
หน้าที่การงาน การจัดการ ตามแผนงาน รวมทั้งการตรวจงาน การติดตามผลงาน และการประเมินผล
งาน เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ได้มีหรือท่ีก าหนดไว้ให้ได้ผลดีการบริหารกิจกรรมวัด
ควรจะจัดให้มีกิจกรรมที่ส าคัญ เพ่ือยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน ทั้งภายในและภายนอกวัด ให้
ส าเร็จตามก าลังสติปัญญา ความสามารถ และก าลังทรัพยากรอันได้แก่ ก าลังเงินที่จะได้รับความ
อุดหนุน ท าบุญหรือบริจาคให้ จากสาธุชน และก าลังบุคคลากรโดยการก าหนด วัตถุประสงค์นโยบาย
และแผนงาน ทั้งระยะเวลาสั้น ๆ และระยะเวลายาว คือเป็นประจ าและต่อเนื่อง ตามล าดับ
ความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วน 

 8. การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหาร  ผู้บริหารที่มี

ความสามารถในการบริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาคารที่ทันสมัยก็สามารถที่จะด าเนินการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคารที่มีอยู่ให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ของอาคารที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ไม่จ าเป็นที่จะของบประมาณมาก ๆ เพ่ือสร้างอาคาร
ใหม่ที่ทันสมัย แต่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ ใช้อาคารให้เหมาะสม สะดวกสบาย ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามควร 

 9. การบริหารงานบุคคล 
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 การบริหารงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายและนโยบายขององค์การจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรประกอบต่าง ๆ หลายประการ อาทิ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร
อุปกรณ ์เงินทุน กระบวนการจัดการ รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เป็นต้น ว่าทรัพยากรส าคัญอัน
จะส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การเจริญรุดหน้าตามเปูาหมายดังกล่าว  ได้แก่ ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพขององค์การนั่นเอง ด้วยผู้บริหารเป็นจักรกลผู้ด าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ของการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกระบวนการบริหารโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน  การจัดองค์การ
การบริหารบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน อันเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร 

 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 “แผนยุทธศาสตร์” หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเปูาประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกัน
ของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน  โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย 

 “การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” จะส าเร็จได้ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ บุคลากรภายในองค์กรต้องมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน (วิสัยทัศน์) มองเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร จากนั้นจึงเดินตามแผนที่วางไว้ 
(ยุทธศาสตร์) ด้วยเหตุนี้ แผนยุทธศาสตร์ จึงเปรียบเหมือนต าราพิชัยสงคราม ที่ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

 Road Map แผนยุทธศาสตร์ 
 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จ าเป็นต้องมีเปูาหมายที่ชัดเจน 

มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีทั้งแผนระสั้น 5 ปี 
และแผนระยะ 20 ปี 

 แผนปฏิบัติการระยะสั้น 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 พ.ศ. 2560 เป็นการสร้างมาตรฐานกระบวนการท างาน มาตรการ แผน นโยบาย 
 พ.ศ. 2561 เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานเข้าสู่มาตรฐานและยกระดับคุณภาพศาสน

บุคคลตามเปูาหมาย 
 พ.ศ. 2562 มีการท างานภายใต้ระบบมาตรฐานและศาสนบุคคลได้รับการพัฒนาตามแผนที่

ก าหนด 
 พ.ศ. 2563 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนามีรูปแบบชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 พ.ศ. 2564 พระพุทธศาสนามีความสถาพร ด้วย 
  - ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 
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  - ศาสนบุคคลมีความรู้ความสามารถ 
  - ประชาชนมีศรัทธา 
  - มีผู้เข้ามาศึกษาพระธรรมและน าค าสอนไปปฏิบัติ 

  - พุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน 
  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ คือ 

  ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นปีแห่งการเริ่มการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดย
เริ่มจากการปรับปรุงกระบวนการการท างานให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพระพุทธศาสนา
ด้วยการบูรณาการกระบวนการท างานทุกด้านของคณะสงฆ์ 

  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) เป็นการเสริมความมั่นคงขององค์กรพระพุทธศาสนาด้วย
การเรียนรู้และพัฒนายกระดับสังคมให้มีคุณภาพ 

  ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575-2579) มีเปูาหมาย คือ พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
โดยมีประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าชีวิต เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ที่มาของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 สภาพสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อันเนื่องมาจากสภาพ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง เป็นต้น ท าให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ค่อนข้างฝืดเคือง ไม่สะดวก
เท่าท่ีควรจะเป็นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

 พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะไม่มีความ
คลาดเคลื่อนทนทานต่อการพิสูจน์ แต่การน าพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันอาจจะมีรูปแบบที่
ไม่เหมาะสมไม่สมควร ได้รับการต าหนิจากคนทั่วไปถึงความไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

 สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว มาจากองค์กรศาสนาโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร ซึ่งได้รับ
การยกย่องนับถือว่าเป็น “ผู้น าทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมค าสอนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตัวเอง 

 ด้วยเหตุนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน 4 
ประเด็นหลัก คือ 

  1. เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความอวด
รวยใช้ชีวิตฟูุงเฟูอ ท าให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดงบัญชี
ทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 

  2. เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา 
เนื่องจากเห็นว่ามีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่
คิดว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต 

  3. เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลง



40 

หลักธรรมค าสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตัวเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือ
และปฏิบัติตาม จนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

  4. เรื่องฝุายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน ปกปูองคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้  องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ ไม่ทันท่วงที 

 อาศัยเหตุดังกล่าว สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงน าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว มีมติให้ฝุายศาสนจักร คือ มหาเถรสมาคม ด าเนินการหา
แนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 มหาเถรสมาคม ในฐานะองค์กรปกครองสูงสุดทางพระพุทธศาสนามีมติมอบหมายให้
กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป คือ พระพรหมมุนี พระพรหมโมลี และ พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทน
ของมหาเถรสมาคมในการจัดท าแนวทางการปฏิรูปฯ เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีขั้นตอนด าเนินการ
ดังนี้ 

  1. ก าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน ตามพันธกิจ คือ ด้านการ
ปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ โดยเพ่ิมการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเข้าด้วย
เป็นกรอบการด าเนินการที่เรียกว่า 6+1 

  2. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
  3. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
  4. ด าเนินงานตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ์ 
  5. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในฐานะที่เป็น
ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอโดยได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 

  ระยะที่ 1 การรับรู้บริบทสังคม โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
  ระยะที่ 2 การน าไปปฏิบัติ โดยน าความคิดเห็นจากที่ได้รับฟังมาก าหนดตามภาระงาน

ของคณะสงฆ์ 6 ด้าน แล้วด าเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  ระยะท่ี 3 การรับรู้ผล โดยน าร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอขออนุมัติต่อมหาเถรสมาคม แล้ว

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น พร้อมทั้งติดตามรายงานผลให้มหาเถรสมาคมทราบโดยละเอียด 
 การด าเนินการในระยะท่ี 1 
 คณะกรรมการด าเนินการ ได้จัดให้มีการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากพระสงฆ์และ

ผู้แทนพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ โดยจัดระดมความคิดเห็นฯ 3 ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 จัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก 

ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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  ครั้งที่ 2 จัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือที่วัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

  ครั้งที่ 3 จัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลางและหนใต้ที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การด าเนินการในระยะท่ี 2 
 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการระดมความคิดเห็นทั่วทั้งประเทศแล้ว กรรมการมหาเถร

สมาคมที่ได้รับมอบหมายจึงน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ประชุมมหาเถร
สมาคม ได้มีค าสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ของมหาเถร
สมาคม เพ่ือให้การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยคณะกรรมการฝุาย
ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  1. ฝุายปกครอง มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานกรรมการ 
  2. ฝุายศาสนศึกษา มี พระพรหมโมลี เป็นประธานกรรมการ 
  3. ฝุายศึกษาสงเคราะห์ มี พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการ 
  4. ฝุายเผยแผ่ มี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
  5. ฝุายสาธารณูปการ มี พระพรหมมุนี เป็นประธานกรรมการ 
  6. ฝุายสาธารณสงเคราะห์ มี พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานกรรมการ 

  และคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑล มี สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์เป็นประธานกรรมการ 
 การด าเนินการในระยะท่ี 3 
 คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยอาศัยข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นจาก
พระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้จริง
เพราะเป็นข้อมูลจากผู้ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

 แผนยุทธศาสตร์ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร เพราะกว่าจะมีแผน
ยุทธศาสตร์นั้นจะต้องมีความเข้าใจในองค์กรของตัวเองอย่างดี จึงจะสามารถก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยม ค าถามที่จะต้องตอบตัวเองให้ได้ คือ เราเป็นใคร เราก าลังท าอะไร เราท าเพ่ือใคร 
หากเราเข้าใจตัวเองและองค์กรอย่างถ่องแท้แล้วเราจะสามารถก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น 

ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการก าหนดทิศทางการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา 

  1. พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอันเป็น 1 
ใน 3 สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

  2. ด ารงศีลธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
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  3. น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้ว
น าไปปฏิบัติ จนเป็นปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับ
ความสันติสุขระดับประเทศ 

 พันธกิจ (Mission) 
 การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานชองคณะสงฆ์ 

6 ด้าน คือ 
  1. ด้านการปกครอง 
  2. ด้านศาสนศึกษา 
  3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
  4. ด้านเผยแผ่ 
  5. ด้านสาธารณูปการ 
  6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา 

พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพราะชาวพุทธทั่วโลกมีมติให้ พุทธมณฑลเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

 ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 การจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ต้องอาศัยค่านิยมที่จะเป็นตัว

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เดินหน้าไปได้ เหมือนน้ ามันเครื่องที่เป็นตัวหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีผู้เคารพนับถือ
ทั่วประเทศและทั่วโลก เพราะฉะนั้น การสนองงานพระพุทธศาสนานั้น ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ มีจิต
สาธารณะ (Service Mind) มีความเชื่อมั่นในองค์กรว่าสามารถน าพาชีวิตให้มีสันติสุขได้อย่างแท้จริง 
(ศรัทธา) มีจิตใจที่เสียสละ (จาคะ) มีความพยายามบากบั่น (วิริยะ) มีความอดทน (ขันติ) และมองเห็น
เปูาหมายในการท างานอย่างชัดเจน (ปัญญา) จึ งจะสามารถขับเคลื่อนการปฏิ รูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ส าเร็จได้ 

 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ 
  แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 
  1.  ด้านการปกครอง มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาด้วยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อ การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระ
เกียรติ การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
   1.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในโดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
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   1.3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ ตลอดถึงไวยาวัจกร และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
   1.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
  2. ด้านศาสนศึกษา มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาแก่ศาสนทายาท 
   2.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคี
เครือข่ายตามหลัก “บ ว ร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
   2.3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น ผู้บริหารศาสนศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
   2.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน 
  3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา โดยการขยาย
โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คฤหัสถ์ 
   3.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา ตามหลัก “บ ว ร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เช่น พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรผู้บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธ หลักสูตรพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หลักสูตรพระอภิธรรมส าหรับคฤหัสถ์ เป็นต้น 
   3.3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครูสอนโรงเรียนการกุศล เป็นต้น 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
   3.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 
  4. ด้านการเผยแผ่ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็งด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เช่น จัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่เชิงรุก การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเชิง
รุกส าหรับกิจการพระพุทธศาสนาพัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล 
เช่น พัฒนาพระนักเผยแผ่ ส่งเสริมชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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   4.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยความร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล คือ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิปัสสนาจารย์ 
   4.3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ส าหรับสถานที่ปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ พระนักเผยแผ่ 
   4.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการเผยแผ่ 
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  5. ด้านสาธารณูปการ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในโครงการวัดเสริมสร้างความสุข 
   5.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยการร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
   5.3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสน
บุคคล เช่น เพ่ิมศักยภาพของพระนวกรรมเชิงพุทธ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมให้เข้มแข็ง 
   5.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
  6. ด้านสาธารณสงเคราะห์  มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   6.1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังศรัทธาให้เข้มแข็ง ผ่าน
กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ได้รับความเดือดร้อน ไร้ที่พ่ึง 
   6.2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการ
ให้ทันสมัย เช่น หลักสูตรพระนักพัฒนาหลักสูตรสัมมาชีพ หลักสูตรสาธารณสงเคราะห์เชิงพุทธ  
เป็นต้น 
   6.3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
   6.4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์นี้ 
จะใช้ 4 ยุทธศาสตร์ เท่านั้นในการด าเนินการ คือ 
  1. สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

  2. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
  3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
  4. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 จากการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องปรากฏว่า มีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมาย
เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้หลายท่าน ดังนี้ 
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 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 ได้กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่ หมายถึง ท าให้
ขยายออกไป ท าให้ขยายกว้างขวางออกไป ค าว่า เผยแผ่ และเผยแผ่ มีความหมายต่างกัน คือ การเผย
แผ่ ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง การเปิดเผยของดี ที่คนยังไม่ได้รู้ ยังไม่ได้เห็น ให้ได้รู้ให้ได้เห็นทั่ว 
 กรมการศาสนา (2540 หน้า 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหมายถึง 
การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนาการปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ในวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธ ศาสนาการด าเนินการใดของพระสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด  ชื่อว่าภารกิจด้านการ
เผยแผ่ทั้งสิ้น 
 ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี (2550 หน้า 53) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญต่อศาสนทายาท คือ พระภิกษุสงฆ์ผู้ออกเผยแผ่
ธรรมเป็นอย่างยิ่ง และต้องพ่ึงพาอาศัยบุคคลภายนอกที่เป็นคฤหัสถ์ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน
หรือที่เรียกว่า อุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ถึงพระรัตนตรัย เป็นกลุ่มคนที่ส าคัญต่อพระพุทธศาสนาสืบ
เรื่อยมา 
 บุญศรี พานะจิตต์ และคนอื่น ๆ (2545 หน้า 21) ได้กล่าวถึงการบริหารวัด ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาว่าเป็นการประกาศธรรมเป็นบทบาทที่ส าคัญของสถาบันสงฆ์การเผยแผ่พระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของ
พระสงฆ์งานเผยแผ่พระสงฆ์ที่ท ากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) งานพระธรรมทูต 2) หน่วย
อบรมประชาชนประจ าจังหวัด 3) งานอบรมจริยธรรมนักเรียน 4) งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน  
5) การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ 6) การเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน 7) การเผยแผ่
ตามศักยภาพของวัด 
 พระประทิน ยสินฺธโร (2551 หน้า 577) ได้กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่ หมายถึง การเปิดเผยสิ่ง
ที่ถูกปิดบังให้คนอ่ืนได้รับรู้ คือ การเผยสิ่งที่ดีที่งามคนยังไม่รู้ไม่เห็นได้รู้เห็นทั่วกัน และค านี้มักจะใช้
กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น แผ่ความสุข ความช่วยเหลือเผื่อแผ่ ส่วนค าว่า เผยแผ่ หมายถึง การขยาย
หรือการกระจายออกไปในวงกว้างก็ใช้ค าว่า เผยแผ่ และค านี้มักจะใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น แพร่
ภาพ แพร่ภาพ แพร่ข่าว แพร่เชื้อ ดังนั้นหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาอยู่ในฐานที่เป็นนามธรรม จึง
สมควรที่จะใช้ค าว่า เผยแผ่จะเหมาะกว่าใช้ค าว่าเผยแผ่ 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2548 หน้า 35) กล่าวว่า การเผยแผ่ หมายถึง ขยาย
ออกไป, การท าให้ขยายออกไป, หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วท าให้ขยายออกไป เช่น การแผ่กฤษดาภิ
นิหารของพระเจ้าจักรพรรดิ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงแผ่กฤษดาภินิหารด้วยการส่ง พระมหินทะ
ไปยังประเทศศรีลังกา 
 พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) (2547 หน้า 41) ได้ให้ความหมายของการเผย
แผ่ว่าเป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส  ย าเกรง ในพระ
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รัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
ตามสมควรแห่งการปฏิบัตินั้น เพระพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็น
ศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดังพระด าริที่จะส่งพระอรหันต์สาวก 60 
องค์ ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอ จงเที่ยวไป เพ่ือประโยชน์ และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่า ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” และให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระองค์
ทรงประสงค ์3 ประการ คือ  
  1. ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์โลกนี้ ประโยชน์ขั้นต้น  
  2. สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือในภพหน้า ประโยชน์สูงขึ้นไป  
  3. ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 

 สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหมายถึง การน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ไปถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้อย่างชัดแจ้ง จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกคนกลุ่มหนึ่ง  หรือจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้ว
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสม  

 2.3.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 ในสมัยพุทธกาลประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งใน
ด้านศาสนาและด้านปรัชญา มีนักปราชญ์และเจ้าลัทธิผู้มีความรู้ความสามารถมากมายก าเนิดขึ้นใน
ดินแดนนั้น พระมหาบุรุษได้ทรงเสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีป และได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาในส านักของ
นักปราชญ์และอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้น เพ่ือหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ยังไม่พบหนทางที่
สามารถหลุดพ้นได้จากส านักของนักปราชญ์และอาจารย์เหล่านนั้น  พระองค์จึงแสวงหาหนทางที่จะ
หลุดพ้นจากกองแห่งทุกข์ด้วยพระองค์เอง  จนสามารถค้นพบหนทางแห่งความหลุดพ้นและตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด 
 พระพุทธศาสนาได้ถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลังจากพระพุทธ
องค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และเสวยวิมุตติสุข เมื่อสัปดาห์ที่ 7 ผ่านไปพระองค์
เสด็จจากร่มไม้ราชายตนะ กลับไปยังต้นอชปาลนิโครธ ทรงค านึงถึงการที่จะทรงแสดงธรรมโปรด
ประชาชน  ในขั้นแรกพระองค์ทรงมีความขวนขวายน้อยเกิดความท้อในการที่จะแสดงธรรมโปรดสัตว์ 
เพราะทรงเห็นว่าธรรมที่ทรงค้นพบด้วยการตรัสรู้นั้น เป็นสิ่งอันล้ าลึกยากแก่ผู้ที่ยังยึดติดในกามคุณจะ
รู้ได้  แต่ก็ทรงตระหนักในหลักความจริงว่า มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งปวง  มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ คือ 
เป็นสัตว์ที่แนะน าสั่งสอนได้ แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังมีระดับของความแตกต่างในความพร้อมทางด้าน
สติ  ปัญญา ความรู้ ความสามารถ และค าอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหมว่า “ขอพระผู้มีพระภาค
เจ้าผู้สุคตพระศาสดาจงแสดงธรรมเถิด สัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยที่มีอยู่ เมื่อไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม 
แต่เมื่อได้ฟังธรรมจักเจริญ” พระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นสัตว์เปรียบเหมือนดอกบัว 3 ประเภท คือ 
บัวใต้น้ า บัวเสมอน้ า และบัวเหนือน้ า ที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
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   มีธุลีน้อย  มีธุลีมาก 
   มีอินทรีย์กล้า มีอินทรีย์อ่อน 
   มีอาการดี  มีอาการเลว 
   รู้ง่าย   รู้ยาก 
 บางพวกเห็นโทษภัยในปรโลก บางพวกไม่เห็นโทษภัยในปรโลก จึงตรัสว่า “ประตูแห่งพระ
นิพพานได้เปิดแล้วส าหรับผู้ ใคร่สดับ จึงปล่อยศรัทธาเถิด” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจ้า มิใช่จะท าได้โดยง่าย เพราะในสมัยนั้นมีลัทธิต่าง ๆ มากมายที่ประชาชนมีความเชื่อและ
เคารพนับถือเดิมอยู่แล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องล้มล้างความเชื่อเดิมให้
หมดไป พระองค์ทรงมียุทธศาสตร์และวิธีการเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชนเหล่านั้นอย่างชาญ
ฉลาด โดยการประยุกต์หลักธรรมค าสอนของพระองค์เข้ากับความเชื่อเดิมของประชาชนซึ่งเป็นความ
เชื่อที่ดีอยู่แล้ว พระองค์ก็อนุโลมตาม แต่บางส่วนที่ยังบกพร่องอยู่บ้าง ก็ทรงน ามาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม หากส่วนใดเป็นการสอนที่ผิด พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
พร้อมกับการเสนอแนวความความคิด ทฤษฎีและหลักการใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดท ามาก่อนให้แก่ประชาชน
ทราบและให้น าไปปฏิบัติ ซึ่งมีหลักของอริยสัจ 4 เป็นต้น 
 พระพุทธเจ้าทรงวางยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างดียิ่ง ซึ่งพระองค์ได้
เตรียมการถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกทรงส่งพระอรหันต์สาวก 60 รูป ไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 เป็นวันที่พระอรหันต์สาวก 1,250 องค์  มาประชุมพร้อมกันโดย
มิได้นัดหมายที่เวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ ซึ่งเรียกวันนั้นว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ในกาลนั้นพระองค์
ทรงเป็นประธานได้ก าหนดหลักการ หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ 
เพ่ือให้พระสงฆ์สาวกน าหลักค าสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนสืบต่อไป (พระมหาไฉน แก้วสด, 2551 หน้า 
6-8) 
 จากพระพุทธพจน์ในพระโอวาทปาติโมกข์ จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธองค์ได้ทรงขยายความ
และเพ่ิมเติมหลักการประกาศหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แต่ครั้งแรกที่ส่ง
พระอรหันต์สาวกไปประกาศพระศาสนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นหลักให้พระสาวกทั้งหลายที่จะต้อง
จาริกไปสั่งสอนประชาชนให้มีหลักในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ จึงมีทั้งหลักการ และ หลักปฏิบัติแตกต่าง
กันไปตามกาลเทศะ และบุคคลที่จะทรงสั่งสอนมาตั้งแต่เริ่มแรก (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), 2551 
หน้า 2) 
 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ได้ด้วยการเผยแผ่ คือการประกาศเปิดเผยอริยสัจ
ธรรมความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการศึกษาปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา อันส่งผลเป็นความหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ในที่สุด ตราบใดที่พุทธบริษัท มีพระภิกษุสงฆ์ 
ขวนขวายรังสรรค์งานเผยแผ่โดยมุ่งมั่นประกาศหลักธรรมให้ขจรขจายไปทั่วโลก  
 2.3.2 บทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า 
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 ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันมากมาย ไม่
ว่าจะทรงใช้วิธีไหนก็ตาม เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เป็นต้น ก็มักจะ
ประสบผลส าเร็จเสมอ นั้นเพราะความส าเร็จเช่นว่านี้ ไม่ใช่เป็นเหตุผลเฉพาะยุคสมั ยเท่านั้น แต่ยัง
อาศัยบารมีธรรมที่ทรงสร้างมาเพ่ือท าหน้าที่ของพระศาสดา โดยเฉพาะตามที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่าง ๆ 
ความว่า “พระผู้เป็นที่พ่ึงของโลก ทรงบ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุข
แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นใน
โลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่คนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ต่อ
ชาวโลก เอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
2542 หน้า 15) 
 องค์แห่งธรรมกถึก 5 ประการ 
   1) อนุปุพฺพิกถ  กล่าวความไปตามล าดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือเนื้อหาวิชาตามล าดับ
ความง่ายยากลุ่มลึก  มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ 
  2)  ปริยายทสฺสาวี ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ คือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่
ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปต่าง ๆ ตามแนวเหตุผล 
  3)  อนุทยต  ปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา คือสอนเขาด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็น
ประโยชน์แก่เขา 
  4)  น อามิสนฺตโร ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส คือสอนเขามิใช่เพราะมุ่งที่ตนจะได้
ลาภ  หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
  5)  อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน คือสอนตามหลัก
ตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  
2548 หน้า 164) 

 2.3.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาล 
 สมัยหลังพุทธกาลวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการสืบเนื่องจากพุทธบริษัททั้ง 4  
กล่าวคือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาได้มีบทบาทในการน าพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังสถานที่
ต่าง ๆ เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าตามก าลังความสามารถของแต่ละคน แม้พระองค์จะ
ให้สิทธิ์เสรีแก่พุทธบริษัททั้ง 4 ในการเผยแผ่หลักธรรมก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงตลอดจนความ
เหมาะสมแห่งสถานภาพและบุคลิกภาพแล้วสังคมส่วนใหญ่ยังยกย่องพระสงฆ์ให้เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ 
และเป็นผู้น าในการเผยแผ่ธรรมะเป็นหลัก สมัยหลังพุทธกาลนั้นจะเห็นได้ว่าศาสนากับการเมืองหรือผู้
มีอ านาจทางด้านการปกครองนั้น อ านาจต่าง ๆ ยังอิงกับธรรมะ ผู้มีอ านาจจะไม่ใช้อ านาจไปด้วย
เหตุผลส่วนตัวหรือโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ปกครอง หลักการทางศาสนาก็ยอมรับความชอบธรรม
ของผู้มีอ านาจหรือกษัตริย์ในการปกครองประเทศ ส่วนกษัตริย์ก็มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บ ารุงและ
คุ้มครองศาสนาดังนั้นศาสนจักรและอาณาจักรจึงไม่มีการแยกกัน แต่ละส่วนก็เป็นเอกเทศของกัน 
และกัน โดยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ได้ด าเนินมาอย่างแน่น
แฟูนมาโดยตลอด แม้ภายหลังพุทธกาลความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานใน
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การสังคายนาพระธรรมวินัยแทบทุกครั้งจะต้องมีกษัตริย์ทรงถวายการอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ได้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังคงใช้
รูปแบบดั้งเดิมอยู่คืออาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ แต่ครั้นมาถึงยุคพระพุทธศาสนาได้แยก
ออกเป็นหลายนิกาย โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็น 2 
นิกายใหญ่ ๆ  คือ เถรวาทกับอาจริยวาท หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ 2 ล่วงมาได้ 100 ปี 
(สิริวัฒน์ ค าวันสา, 2542 หน้า 10) 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีจุดเด่น คือ พระเจ้าอโศกมหาราช
ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจนสามารถน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหาร
ประเทศ และเปลี่ยนการขยายอ านาจด้วยศาสตราวุธมาเป็นธรรมาวุธโดยอาศัยพระราชอ านาจของ
พระองค์ในการใช้นโยบายหลักธรรมวินัยในการบริหารประเทศ เช่น ทรงปกครองบ้านเมืองโดยระบบ
ธรรมาธิปไตย คือใช้หลักพระธรรมวินัยบริหารบ้านเมืองทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส โดยทรงหวัง
ผลทั้งในภพนี้และภพหน้า น าประชาชนให้งดเว้นจากมิจฉาชีพ  ด ารงชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีวะ  
เสด็จประพาสเพ่ือธรรม คือเที่ยวนมัสการปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาและแนะน าสั่งสอน
ประชาชนให้รู้และปฏิบัติธรรมทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม คือยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการเบียดเบียน
ท าลายล้างห้ามการฆ่าสัตว์บูชายัญ ด้วยกฎ “มา ฆาต” คือห้ามฆ่า แม้ภายในพระราชวังเองก็ห้ามฆ่า
สัตว์ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการ ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึ้นรักษาคน และโรงพยาบาลรักษาสัตว์ ปลูก
สมุนไพรไว้ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ขุดบ่อน้ า สระน้ า สร้างถนนคูคลอง  เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรม และได้น าเอาหลักของมงคลสูตร สิงคาลสูตรให้คน
ปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ เน้นให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทาน เห็นคุณค่าของการ
แนะน า การรับการแนะน าสั่งสอนกันด้วยเมตตา กรุณาทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม โดยให้ข้าหลวงเหล่านั้นสร้างความรู้สึกต่อประชาชนว่า เป็นเหมือนลูกหลานของตน ให้
พยายามสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของเขาดุจบิดาเอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาของตน การกระท าทุกอย่างทรง
เน้นหนักไปที่ผลประโยชน์อันผู้กระท าถึงได้ในภพนี้และภพหน้า ผลจากการปกครองโดยระบบ
ธรรมาธิปไตย ท าให้เพ่ือนบ้านใกล้เคียงมีสัมพันธไมตรีกับพระองค์ มีเมืองเป็นอันมากที่ยอมเป็นข้า
ขอบขันธเสมา เพราะความเคารพศรัทธาต่อพระเจ้าอโศกมหาราช ความสงบสุขจึงได้บังเกิดขึ้น  (พระ
ราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2542 หน้า 155-156) 
 หลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ 3 แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช และพระโมคคัลลีบุตร ทรง
พิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาอาจจะด ารงอยู่ไม่ยั่งยืนในประเทศอินเดียจึงสมควรส่งสมณทูตออก
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศเผื่อว่าเมื่ อเสื่อมสูญจากประเทศอินเดียแล้ว  
พระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่โลกก็ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ จึงส่งสมณทูตออกเป็น 9  
สาย ดังนี้ 
  1)  พระมหาเทวเถรไปยังมหิสมณฑล (คือ แว่นแคว้นข้างใต้ล าน้ าโคทาวารี อันเป็น
ประเทศไมสอร์บัดนี้) แห่ง 1 
  2)  ให้พระรักขิตเถรไปยังวันวาสีประเทศ (คือ แว่นแคว้นกะนะระเหนือ อันเป็นเขต
เมืองบอมเบย์บัดนี้) แห่ง 1 
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  3)  ให้พระธรรมรักขิตเถรไปยังปรันตปะประเทศ (คือ แว่นแคว้นตอนชายทะเลข้าง
เหนือเมืองบอมเบย์บัดนี้) แห่ง 1 
  4)  ให้พระมหาธรรมรักขิตเถรไปยังมหารัฐประเทศ (คือ แว่นแคว้นข้างยอดล าน้ าโคทา
วารี) แห่ง 1 
  5)  ให้พระมัชฌันติกะเถรไปยังกัษมิระและคันธาระประเทศ (คือ ที่เรียกว่าประเทศแคช
เมียและอาฟฆานิสถานบัดนี้) แห่ง 1 
  6)  ให้พระมัชฌันเถรไปยังหิมวันตประเทศ  (คือ มณฑลที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัยมีเนปาล
ราฐเป็นต้น) แห่ง 1 
  7)  ให้พระมหารักขิตเถรไปยังโยนโลกประเทศ (คือ เหล่าเมืองที่พวกโยนกได้มาเป็น
ใหญ่  อยู่ในแดนประเทศเปอร์เซียบัดนี้) แห่ง 1 
  8)  ให้พระมหินทรเถร อันเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกไปยังลังกาทวีป แห่ง 1 
  9)  ให้พระโสณะเถร กับพระอุตรเถร ไปยังสุวรรณภูมิประเทศ แห่ง 1  
 การที่พระสมณทูต คือพระโสณะเถรกับพระอุตรเถรน าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยนั้น  ตามเส้นทางของชาวอินเดียซึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิมีหลายทางด้วยกัน ทางใดทางหนึ่ง คือ   
  1)  มาทางบก โดยผ่านเบงกอล ข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน 
  2)  ลงเรือข้ามอ่าวเบงกอลขึ้นที่อ่าวเมาะตะมะ หรือมาขึ้นที่ฝั่งมะริด ทวาย ตะนาวศรี  
แล้วเดินบกเข้าสู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 
  3)  ลงเรือข้ามมหาสมุทรเข้าช่องแคบมะละกา มาขึ้นบกบนแหลมมลายูหรืออาจจะอ้อม
ไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา 
 การอพยพครั้งใหญ่ของอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิเกิดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กล่าว
ว่าชาวแคว้นกลิงคะ (แคว้นโอริสาปัจจุบัน) หนีภัยสงครามลงเรือจ านวนหลายร้อยล ามาสู่สุวรรณภูมิ
และหมู่เกาะอินโดนีเซีย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอินเดียเหล่านี้จะต้องมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตตามมา
ด้วยเป็นจ านวนมาก ดังนั้นต านานพ้ืนเมืองของชนชาติต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิที่ชาวอินเดียได้มาสอน
ความเจริญให้มักจะเล่าถึงปฐมวงศ์ของตนว่าเป็นขัตติยะมาจากอินเดีย ดังนั้นเมื่อพระโสณะและ  
พระอุตตระซึ่งน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เป็นคณะแรก อาจเป็นทางเรือหรือไม่ก็ทางบก โดยผ่าน 
เบงกอลข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน แล้วผ่านเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี มาสู่นครปฐมอัน
เป็นเมืองหลวง ซึ่งเรียกชื่อในสมัยนั้นว่า “ทวาราวดี” พระโสณะและพระอุตตระจึงได้แสดงธรรม
เทศนาแก่ชาวสุวรรณภูมิ เพราะอย่างน้อยก็มีชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้รู้เรื่องแล้ว จึงช่วยกันเผยแผ่
ออกไปถึงชาวพ้ืนเมือง นั่นก็คือพวกมนุษย์มอญโบราณ และละว้าซึ่งเป็นพวกแรกในสุวรรณภูมิที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาในยุคนั้น ดังนั้น ประชาชนชาวไทยจึงยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาตลอดมาถึงบัดนี้ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้เป็นที่ยอมรับและมีการ พัฒนา
มาโดยล าดับจนกลายเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
พระพุทธศาสนากับพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นมีความสัมพันธ์กันตลอดจนประเทศที่นับถือ
พระพุทธศาสนาน ามาเป็นแม่แบบ กล่าวคือ ศาสนจักรและอาณาจักรต้องมีความสมานสามัคคี 
กลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ทรงผนวชขณะที่ยังทรงครองราชย์
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อยู่  และเลิกการแผ่อ านาจในการปกครอง มาใช้หลักพุทธธรรม (ธรรมราชา) ปกครอง พระองค์ทรง
เป็นผู้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเช่น ทรงโปรดให้สร้าง สร้างวิหาร พระเจดีย์ พระสถูป หลักศิลาจารึก  
และมหาวิทยาลัยนาลันท าต่อมาก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างบ่อน้ า สร้างที่ พักคนเดินทาง สร้าง
โรงพยาบาล และปลูกต้นไม้ เพ่ือจัดสาธารณูปโภคและสาธารณะ ตามหลักพุทธธรรม ต่อจากนั้นก็
เสด็จไปพบสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นผู้แรก และทรงสถาปนาให้เป็นเป็นสถานที่สักการบูชาของ
พุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมา นับว่าพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และ
ต่อมาพระองค์ทรงได้สมญานามว่า ธรรมมาอโศก แปลว่า อโศกผู้ทรงธรรม วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเผยแผ่รุ่นต่อมา  เพราะพระองค์
ทรงมีความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จนท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ต่างก็ได้รับ
อิทธิพลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้เป็นส่วนหนึ่งด้วย ท าให้พระพุทธศาสนาด ารงมั่นอยู่ใน
ประเทศไทย จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทยในปัจจุบัน (พระมหาสนอง จ านิล, 2556 
หน้า 84-85) 

 2.3.4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 เมื่อประมาณ พ.ศ.236 สมัยเดียวกันกับประเทศลังกา พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดน
ประเทศไทย ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ 9 สาย โดยการ
อุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า 
“สุวรรณภูมิ” การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเป็นล าดับ โดยแยกตามยุคสมัย
ดังนี้ (แก้ว ชิดตะขบ, 2553 หน้า 32) 
 1. ยุคกรุงสุโขทัย ตามหลักฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุคกรุงสุโขทัย เท่าที่ปรากฏ
แสดงให้เห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งฝุายพระสงฆ์และคฤหัสถ์  
ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงหลักท่ี 1 ว่า  
 “วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเตม เดือนบ้างแปดวัน ฝูงปูุครู เถร มหาเถร  
ขึ้นณั่งเหนือขดานหีนสูดธรรม แก่บุบาสก ฝูงท่วยจ าสีล ผิใช่วันสูดธรรม พ่อขุนรามค าแหง เจ้าเมือง
ศรีสัชนาลัยสุโขไทย ขึ้นณั่งเหนือขดารหีน”  
 ข้อความในศิลาจารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคกรุงสุโขทัย
คงเป็นไปในรูปแบบคือการเทศนาสั่งสอนเป็นหลักและผู้ที่ท าหน้าที่เทศนาก็คือพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้รอบรู้
พระพุทธศาสนาดีกว่าใคร ๆ แต่อาจจะมีพระมหากษัตริย์บางพระองค์ เช่น พ่อขุนรามค าแหง  
พระยาลิไท ที่ทรงรอบรู้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ทรงท าหน้าที่สั่งสอนพระพุทธศาสนาด้วยพระองค์
เองบ้างในบางครั้งบางคราว ส่วนการเผยแผ่หรือสั่งสอนพระพุทธศาสนาด้วยวิธีอ่ืน  เช่น ด้วย
วรรณกรรมหรือหนังสือนั้น คงมีจ านวนน้อย แม้ว่าจะมีวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนายุคกรุงสุโขทัย 
เช่น ไตรภูมิพระร่วงหลงเหลือมาให้เราในยุคปัจจุบันได้เห็นบ้างก็ตาม  
 2. ยุคกรุงศรีอยุธยา การเผยแผ่หรือสั่งสอนพระพุทธศาสนาในยุคกรุงศรีอยุธยา รูปแบบ
การการเผยแผ่หรือสั่งสอนพระพุทธศาสนาก็คงด าเนินไปตามแบบแผนครั้งกรุงสุโขทัย เพราะเป็นที่
ยอมรับกันว่า การพระศาสนาครั้งกรุงศรีอยุธยาทั้งในด้านการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา
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พระพุทธศาสนาและการสั่งสอนพระพุทธศาสนานั้น นิยมหรือถือแบบอย่างครั้งกรุงสุโขทัยเป็นหลัก 
เพียงขยายเพ่ิมเติมในส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกาลสมัยยิ่งขึ้น 
 3. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงยุคก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในระยะแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ การสร้าง
ราชอาณาจักรและพุทธจักร ยึดรูปแบบครั้งกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองเป็นหลั ก ดังนั้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็เป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา คือการเผยแผ่หรือการสั่งสอน
พระพุทธศาสนาก็เป็นไปในรูปแบบของการเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยพระสงฆ์ วิธีการเผยแผ่ใน
รูปแบบอื่นก็คงมีเป็นจ านวนน้อย  
 ในระยะต่อมาเมื่ออารยธรรมตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย พร้อมทั้งวิทยาการ
และประดิษฐกรรมใหม่ ๆ ก็ท าให้วงการพระพุทธศาสนาได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่ ๆ ส าหรับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นตามล าดับ เริ่มแต่การพิมพ์หนังสือและสื่ออิเลคทรอนิกส์แบบ 
ต่าง ๆ จึงท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีรูปแบบและวิธีการหลากหลายขึ้น แต่เมื่อกล่าวโดยรวม
แล้ว แม้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะนี้ก็ยังคงด าเนินไปในรูปแบบเดิมเหมือนครั้งโบราณ คือ 
การเทศนาสั่งสอนโดยพระสงฆ์นั่นเอง เพียงมีสื่อในการเผยแผ่ค าเทศนาสั่งสอนได้หลายวิธีมากขึ้น 
ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์นั่งเทศนาสั่งสอนโดยตรงวิธีเดียวเท่านั้น  

 4. ยุคปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ยุคปัจจุบัน คือ นับตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเป็นล าดับตาม
สภาวการณ์ของบ้านเมืองและของคณะสงฆ์เอง ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมาหลายระยะโดยมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ เป็นตัวแปรส าคัญ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รศ.121  
(พ.ศ. 2445) ซึ่งใช้มาจนถึง พ.ศ. 2484 ได้ก าหนดให้พระสังฆาธิการเจ้าคณะระดับสูงมีหน้าที่
รับผิดชอบทั้งการปกครอง การศึกษา และการพระศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมอยู่ในส่วน
ของการพระศาสนาซึ่งรวมถึงการสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน มาถึงยุคที่ประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้แบ่งการคณะสงฆ์ออกเป็น 4 องค์การ คือ องค์การปกครอง 
องค์การการศึกษา องค์การเผยแผ่ องค์การสาธารณูปการ แต่ละองค์การมีสังฆมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ 
นับเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์ได้ก าหนดให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นองค์การหรือหน่วยงานที่
ชัดเจนอันแสดงให้เข้าถึงความตระหนักหรือการให้ความส าคัญแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ว่า จะต้องด าเนินการมีผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง ถึง พ.ศ. 2505 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 การปกครองสงฆ์กลับไปใช้รูปแบบการปกครองคล้ายกับพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ได้ก าหนดให้เป็นองค์การหรือหน่วยงาน
เอกเทศ เหมือนสมัยใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 แค่คณะสงฆ์ก็ไมได้ละเลยความส าคัญ
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ด าเนินการในรูปแบบใหม่ คือ ใน
รูปแบบของงานพระธรรมทูต (พระมหาสนอง จ านิล, 2556 หน้า 85-91) 
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 2.3.5 นโยบายระเบียบกฎหมายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันอยู่ในลักษณะที่ต่างวัดต่างคนก็ท ากันไปคนละ

แบบอย่างกัน ไม่ท าการเผยแผ่ไปในลักษณะเดียวกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ โดยได้น าเสนอถึงนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
กฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ที่กล่าวถึงนโยบายด้านการเผยแผ่ ซึ่งคณะสงฆ์ก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ
อยู่ในสายงานด้วยกัน 6 ด้าน  

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ระเบียบกฎหมายด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมว่า มี
อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม ปกครองและก าหนดการบรรพชา
สามเณร ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน อ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคมใน
ปัจจุบันสรุปได้ว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ (กองพุทธศาสนาศึกษา ฝุายเผยแผ่
พระพุทธศาสนา, 2550) 

  1. การปกครอง 
  2. การศึกษาสงเคราะห์ 
  3. การสาธารณูปการ 
  4. การศาสนศึกษา 
  5. การเผยแผ่ 
  6. การสาธารณสงเคราะห์ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2484 ได้ก าหนดหน้าที่ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

และพระสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่ไว้ คือ อบรมภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องจรรยา
มารยาท ตลอดถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไป
โดยมีระเบียบเรียบร้อย หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอน หรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
แนะน าสั่งสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่
ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิ
ให้เกิดข้ึนหรือบ าบัดที่เกิดขึ้นให้หมดไปโดยชอบ ขวนขวายเพื่อศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและ
อบรมในทางศีลธรรม มีการไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือประโยชน์แก่
การศึกษาธรรมบาลีหรือเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
บ้าง เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษา
ศีลฟังธรรมตามวัดต่าง ๆ ได้ท่องได้อ่านตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส ขวนขวายจัดหาเครื่อง
อุปกรณ์ในการเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมศึกษาขึ้นไว้ เพ่ือเด็กที่ขัดสนยืมใช้ในการ
เรียน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบัญญัติ มาตรา 37/3 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 คือ มาตรา 37/3 เจ้าอาวาสมี
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อ านาจหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้จ าแนก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส หรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส จะต้อง
ประพฤติ จะต้องปฏิบัติ จะต้องจัด จะต้องท า อันเป็นภารกิจประจ าตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งเจ้า
อาวาส หรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส โดยเป็นผู้มีธุระในการจัดการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยแก่บรรพชิต และเป็นธุระในการอบรมสั่งสอนธรรมแก่คฤหัสถ์ (พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ 
(อาทิตย์ อตฺถเวที), 2549 หน้า 111) 

 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 15 ตรี และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มหาเถรสมาคม ได้วางระเบียบไว้ดังนี้ (กองพุทธ
ศาสนาศึกษา ฝุายเผยแผ่พระพุทธศาสนา, 2550) 

 ข้อ 1 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดของมหาเถร

สมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว หรือขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ 

 หมวด 1 บททั่วไป 
 ข้อที ่4 ในระเบียบนี้ 
  4.1 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง ส านักงานที่ท าหน้าที่บริหาร

จัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
  4.2 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด หมายถึง ส านักงานที่ท าหน้าที่

บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค และ
เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด 

  4.3 บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาหมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นเลขานุการ 
เจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์พระจริยา
นิเทศ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

 ข้อ 5 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการใน
การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชน ให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
สัมมาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีส านักงานตั้งอยู่ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ข้อ 6 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจ าจังหวัด อ านวยความสะดวก เป็นที่
ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด 
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ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือ
มอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดมีส านักงานตั้ งอยู่ที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  7.1 กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป 
  7.2 แม่กองงานพระธรรมทูต 
  7.3 เจ้าคณะภาค 5 รูป จาก 5 หน 
  7.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  7.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  7.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  7.7 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  7.8 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  7.9 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  7.10 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  7.11 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
  7.12 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท) 
  7.13 อธิบดีกรมการศาสนา 
  7.14 ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รูป/คน 
  7.15 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการและ

ให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 5 คน 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ประกอบด้วย 
  8.1 เจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นเป็น 

กรรมการที่ปรึกษา 
  8.2 เจ้าคณะจังหวัดหรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
  8.3 รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ 
  8.4 ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ

จ านวน 5 รูป แต่ไม่เกิน 7 รูป 
  8.5 ผู้แทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา8 รูป 
  8.6 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้น าท้องถิ่น จ านวน 5 คน 
  8.7 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน 
  8.8 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้

มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 5 คน 
 ข้อ 9 กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคม และให้อยู่ในต าแหน่งได้  
คราวละ 4 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งให้รักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  และ
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ 
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 หมวด 2 อ านาจหน้าที่ 
 ข้อ 10 คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  10.1 บริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  10.2 ก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  10.3 ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด

ได้ด าเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแม่บท 
  10.4 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  10.5 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่บุคลากรการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  10.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  10.7 ออกประกาศ มติ ค าสั่ง ระเบียบ หรือ กฎอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ 
 ข้อ 11 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ ดังนี้ 
  11.1 เป็นส านักงานและศูนย์ประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  11.2 จัดท านโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ โครงการ เปูาหมาย การวางแผน และแผน 

ปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามท่ีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
  11.3 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  11.4 จัดท างบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า

จังหวัด 
  11.5 จัดท ารายงานผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าปีเสนอมหาเถรสมาคม 
  11.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
  11.7 ด าเนินการให้มีการผลิตสื่อสารการเรียนการสอน ต าราวิชาการ โสตทัศน์ศึกษา 
  11.8 ส่งเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  11.9 สนับสนุนส่งเสริมตลอดจนด าเนินการศึกษาจั ดประชุมสัมมนาด้าน

พระพุทธศาสนา 
  11.10 จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  11.11 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  11.12 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม 
 ข้อ 12 คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ภายใน

พ้ืนที่ของจังหวัด ดังนี้ 
  12.1 บริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
  12.2 ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  12.3 ก ากับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดให้ด าเนินกิจกรรมอย่างมีเอกภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  12.4 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด 
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  12.5 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัด 

  12.6 พิจารณาโครงการและเสนอแนะให้ความเห็นชอบงบประมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

  12.7 พิจารณาให้ความเห็นของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปีของ
จังหวัด 

  12.8 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  12.9 ก ากับจรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ข้อ 13 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 
  13.1 เป็นศูนย์กลาง และประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด 
  13.2 ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 
  13.3 จัดท า รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคลากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ประจ าศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  13.4 อ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  13.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด 
  13.6 ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด 
  13.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าปีเสนอศูนย์การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  13.8 จัดท าจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา 
 หมวด 3 การพ้นจากต าแหน่ง 
 หมวดที่ 5 กองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ข้อ 16 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนา

บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกกฎ ระเบียบ ว่าด้วยการ

บริหารและจัดการเงินกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ข้อ 18 ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดเป็นที่ตั้งกองทุน เพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
 หลักการ ให้มีระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 เหตุผล เพ่ือให้มีศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
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เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและประจ าจังหวัด จึงจ าเป็นต้อง
วางระเบียบมหาเถรสมาคมนี้  

 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นระเบียบที่จะได้น าไปศึกษาในระบบ
โครงสร้างของการท างานเผยแผ่เชิงรุก ตั้งแต่ระบบโครงสร้างจากนักปกครองระดับสูงสุด จนถึงนักเผย
แผ่ระดับล่าง ว่ามีหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างไร และพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับระเบียบแบบแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัด
ไม่ ใช่ต่างคนต่างท าและก็มี เครือข่ายที่ชัดเจนเมื่อมีระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็จะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี 

 2.3.6 หลักการและจุดมุ่งหมายเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  หลักการเผยแผ่ หมายถึง การท าให้ขยายออกไป ท าให้แพร่หลายออกไป หากน ามา
เปรียบเทียบกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่ การท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาแพร่
ออกไปทั่วสารทิศ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส มีความเคารพในพระรัตนตรัย และน้อมน า
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่คนเองและผู้ อ่ืน 
พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธวิธีในการสั่งสอนประชาชนแต่ละดับที่แตกต่างกัน โดยอาศัยพื้นฐานความรู้และ
สติปัญญาของแต่ละคน พระองค์ได้ประยุกต์ค าสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพ้ืนที่นั้น ๆ เป็น
การแสดงถึงพุทธลีลาในการเผยแผ่หลักธรรมอย่างเป็นแบบแผน มีหลักการสอนที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ (พจนารถ สุพรรณกูล, 2557) 
 1)  หลักประโยชน์   
 การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระ
สาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุข
แก่ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์พวกเธอ
อย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป” พระพุทธพจน์นี้เป็นเครื่องชี้ชัดถึงบทบาทส าคัญของการสื่อ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเหล่า
พุทธสาวกจนตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์โดยหลักการก็คือ ให้เกิดประโยชน์
สุขตามพุทธประสงค์ 3 ประการ คือ (พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2528 หน้า 131) 
  1)  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
  2)  สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
  3)  ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 ประโยชน์ คือ ผลตอบสนอง ได้รับสืบมาจากพฤติกรรมที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรม ที่
พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักส าคัญ เพราะก่อให้เกิดผลเป็นความสุข ความมั่งคั่งบริบูรณ์ ความไปเกิด
ในสุคติโลกสวรรค์ และจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตที่ถือเป็นสุขที่สงบเย็นเป็นชีวิ ตที่อยู่จบ
พรหมจรรย์สิ้นทุกข์ทั้งปวง การที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน คือ เกิด
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เป็นความสุขนั้นทรงหมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับทุกข์อาจจ าแนกออกเป็น 3 ประการ 
คือ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543 หน้า 52) 
  1)  ดับอวิชช  หมายถึง การเกิดญาณทัศนะอันสูงสุด 
  2)  ดับกิเลส หมายถึง ก าจัดความชั่วร้าย และของเสียต่าง ๆ ภายในจิตใจหมดเหตุที่
จะก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ แก่ชีวิตและสังคม 
  3)  ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร์ 
 ความสุขถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวให้ชัดเจน
ก็คือ  การปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ ให้เกิดเป็นสุข เริ่มตั้งแต่ข้ันต้น คือ บุญ  มีพุทธพจน์รับรองว่า บุญ
เป็นชื่อของความสุข คนจะถึงความสุขได้ต้องมีศีลเป็นพ้ืนฐาน ในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญ
ภาวนาศีลถือเป็นตัวท าให้จิตนิ่ง เกิดเป็นฌาน ความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌาน ฌานยิ่งสูงขึ้น
ความสุขก็ยิ่งประณีตขึ้น เปูาหมายของพระพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นสุขและเป็นบรมสุขด้วยดัง
พุทธพจน์ว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง   
 2)  หลักไตรสิกขา 
 หลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส าคัญอีกประการก็คือ หลักไตรสิกขา คือ สิ่งที่
เรียกว่า ความงามในเบื้องต้นได้แก่ศีล งามในท่ามกลางคือสมาธิ และงามในที่สุด คือปัญญา ปรากฏใน
พระพุทธด ารัสที่ทรงส่งพระสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นแรก ซึ่งถือเป็นหลักธรรมส าคัญในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักธรรมนี้ถือเป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์ที่ตนพึง
ปรารถนาดังปรากฏในเมตตสูตร ขุททกนิกายว่า ผู้ฉลาดในประโยชน์ มุ่งหวังบรรลุสันตบท พึงบ าเพ็ญ
กรณียกิจ ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยง
ง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูล
ทั้งหลาย อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอ่ืนต าหนิเอาได้  เรา
สามารถน าหลักการนี้ไปบูรณาการให้สามารถครอบคลุมเนื้อหาสาระเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นหัวข้อธรรม
ทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งดูหลากหลายให้มีระบบเดียว คือ ไตรสิกขา เพราะหัวข้อธรรม
ทั้งหมดสรุปลงในเรื่องของไตรสิกขาได้ทั้งสิ้นภายในกรอบของหลักไตรสิกขา เราสามารถจัด
ความสัมพันธ์ของหลักธรรมทุกหมวดให้เกิดเป็นการปฏิบัติธรรม คือ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
นั้นเอง ในบรรดาธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบเป็นหมวดหมู่ ไตรสิกขา ถือเป็นพ้ืนฐาน เป็น
ระบบกลาง กว้างขวางครอบคลุม และใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมากที่สุด ไตรสิกขา ประกอบด้วย  
สิกขา 3 คือ 
  1)  อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาทางกายวาจ าเป็น
ลักษณะการประกอบกุศล ในส่วนของวาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ การด ารงตนอยู่
ในกรอบของระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อบุคคลรอบข้าง มีความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ 
  2)  อธิจิตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพ่ือควบคลุมจิตเป็น
ลักษณะการประกอบกุศล ในส่วนของความพยายามชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ การ
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ด ารงคงม่ันของจิต ควบคุมจิตของตนให้เข้มแข้ง มีก าลังสงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเศร้า
หมองต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ก าลังเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
  3)  อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา ให้เกิดเป็น ความหยั่งรู้ สภาพความเป็นจริง 
ที่น าไปสู่ความหลุดพ้น เป็นลักษณะการประกอบกุศลในส่วนของ ความเห็นชอบ และความด าริชอบ 
การพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ไม่เกิดเป็นความรู้ความคิดความ
เข้าใจที่ถูกบิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง สามารถคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ท ากิจทั้งหลายในทางที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543  
หน้า 914-915) 
 สรุปได้ว่า หลักไตรสิกขา เป็นแนวทางแห่งการพัฒนาความเป็นผู้มีวินัยที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี  
ท าให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในสังคม สามารถรู้เท่าทันสภาพความเป็นจริง เป็นผู้มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ หากเรียนรู้และฝึกฝนบ่อย ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านสติและปัญญา น าพาชีวิตไปสู่ความเกษมสุขได้ 
 3)  หลักตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ 
 พระพุทธเจ้าทรงมีความคิดที่จะเผยแผ่ธรรม ด้วยหลักท่ีทรงเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้มนุษย์
สามารถที่จะรู้ตามได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตนตามหลักการที่แสดง การมองเช่นนี้เป็นการมองที่ศักยภาพ
ทางปัญญาของมนุษย์มากกว่ามองในแง่ความแตกต่างในด้านทางร่างกาย ซึ่งถือเป็นหลักหนึ่งที่น าไปสู่
การรับสมาชิก การพยายามที่จะน าไปสู่การรับสมาชิก การพยายามที่แสดงออกมาภายนอก  อันจะ
น าไปสู่การรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ 
พระพุทธศาสนาเปิดกว้างส าหรับมนุษย์ทุกคนในวงการเข้ามาเป็นสมาชิก โดยการมุ่งเน้นที่
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้มีปัญญาเห็นอริยสัจเป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ  จนเกิด
เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อ่ืน โดยพระพุทธองค์ทรงคัดค้านการแบ่งมนุษย์ พร้อม
ศักยภาพทางปัญญา ดังที่โสณทัณฑะพราหมณ์ โดยได้ทูลตอบพระพุทธองค์ในโสณทัณฑสูตร  ความ
ตอนหนึ่งว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นอังคกมานพหลานของเรานี้หรือไม่ เห็น ขอรับ อังคกมาณพเป็น 
ผู้มีรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ดุจพรหม มีกายดุจพรหมโอกาสที่จะได้เห็นยากนัก 
ในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล้ว ไม่มีใครมีผิวพรรณเสมอกับอังคกมานพเลย อังคกมานพ
เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจ ามนต์รู้จบไตรเพท เป็นผู้มีชาติก าเนิดดีทั้งฝุายบิดาและฝุายมารดา ถือปฏิสนธิ
บริสุทธิ์ดีตลอด 7 ชั่วบรรพบุรุษ แต่อังคกมานพยังฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ล่วงละเมิด
ภรรยาของผู้อื่น กล่าวเท็จ ดื่มน้ าเมาในกรณีอย่างนี้ ผิวพรรณ มนต์ และชาติ ก าเนิดจักท าอะไรได้เล่า 
 พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้เกิดปัญญาเห็นความ
เป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อ่ืนการน าชาติก าเนิดมา
กล่าวอ้างส าหรับผู้ที่จะพัฒนาตนนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย การแสดงธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคคลเป็น
สิ่งส าคัญยิ่ง ดังนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้การสอนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทและศักยภาพของแต่
ละบุคคลโดยค านึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ในการสอนแต่ละครั้งนอกจากพระองค์จะทรงตรวจดูลักษณะนิสัย
และระดับภูมิปัญญาแล้วสาระส าคัญหรือเรื่องที่จะทรงสอนเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงด้วยทรงเลือกสอน
บุคคลจ าแนกได้ 6 ประการ คือ 
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  1)  สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจกันอยู่แล้ว หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติที่ความคุ้นเคยของบุคคล
กลุ่มนั้นไปหาสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจยากหรือยังไม่รู้เห็นไม่เข้าใจ เพ่ือให้เขาเข้าใจ พระธรรมเทศนา
ตามล าดับจนสามารถจับใจความส าคัญท่ีทรงแสดง ดังเช่น การสอนชฏิล 3 พี่น้องที่เคยบูชาไฟมาก่อน 
ความตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ก็อะไรเล่าเชื่อว่าสิ่งทั้งปวง เป็นของร้อน ภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย รูปทั้งหลายเป็นของร้อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณเป็น
ของร้อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัส เป็นของร้อน แม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์ หรือที่มิใช่
สุขมิใช่ทุกข์ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุ สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน  
  2)  สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับชั้น  สอนไปตามล าดับขั้นตอนและ
ความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไปเปรียบเหมือนความลึกของทะเล เช่น เรื่องอนุปุพพิกถาและ อริยสัจ 4  
เป็นต้น ดังเช่น การที่พระองค์ทรงสอน ภัททวัคคีย์ ความตอนหนึ่งว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดควรรับน้ าย้อมได้เป็น
อย่างดี  
  3)  ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ พึงสอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็นได้ฟังและ
ปฏิบัติการจริง อย่างที่เรียกว่า ประสบการณ์ตรง เช่น การที่พระพุทธองค์ทรงสอนนางกีสาโคตมี  ที่
ระทมทุกข์เพราะลูกชายตายจนเกือบจะเป็นบ้า ความตอนหนึ่งว่า ไปสิ เข้าพระนคร เรือนหลังใดไม่
เคยมีคนตาย จงน าเมล็ดผักกาดจาก เรือนหลังนั้นมา นางรับพุทธด ารัสแล้วเข้าไปในพระนครได้พบ
เรือนหลังแรก พูดว่า พระศาสดาโปรดให้ข้าน าเมล็ดผักกาดไป  เพ่ือท ายาส าหรับลูกชายของข้า ถ้าใน
เรือน หลังนี้ไม่เคยมีใคร ๆ ตาย นางได้รับค าตอบว่า ใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้ว ในเรือน
หลังนี้ได้ 
  4)  ทรงสอนอย่างมีเหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ ผู้ฟังพิจารณาตามจนเห็นจริงได้ เช่น 
เมื่อพระองค์ตรัสกับภิกษุเรื่องการเกิดขึ้นแห่งโยนิการสัมปทานสูตร ความตอนหนึ่งว่า ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็น
นิมิตมาก่อน เพ่ือความบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่ง
การกระท าไว้ในใจโดยหยาบคายฉันนั้นเหมือนกัน 
  5)  สอนตามศักยภาพของผู้ฟัง สอนเท่าที่จ าเป็นและพอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจแก่
ผู้ฟัง  ให้การเรียนรู้ได้ผล  ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น จุดมุ่งหมายข้อนี้
หมายความว่า ความรู้ของพระพุทธองค์มีอยู่มากมาย ไม่ทรงสอนความจริงอ่ืนที่ไม่น าไปสู่ความดับ
ทุกข์  ทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับผู้ฟังหรือผู้รับการสอน  ก็จะไม่สอนสิ่งนั้น
ดังที่พุทธองค์ทรงสอนภิกษุ ณ สีสปาวัน เมืองโกสัมพี ดังความตอนหนึ่งว่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงหยิบใบประดู่ลาย 2 - 3 ใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะเข้าใจความหมายนั้นว่า อย่างไรใบประดู่ลาย  2 – 3 ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบไม้ที่มีอยู่บน
ต้น อย่างไหน มากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า “ใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นแหละมากกว่าใบประดู่  
2 – 3 ใบ ที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าข้า” พระองค์ทรงตรัสตอบว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอกเพราะ
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือความ
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คลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือ 
ตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 
  6)  สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่ผู้ฟังจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฟังเองโดย
ทรงแสดงธรรมที่มีคุณอเนกอนันต์  สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับสามัญผลสมควรแก่ก าลังแห่งการ
ปฏิบัติของตนได้ ดังในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทแก่เกวัฏฏคหบดี ว่า 
เปรียบเหมือนสระน้ าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้นพึงเห็นหอยโข่ง
และหอยกาบต่าง ๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง ก าลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่ บ้าง  
ในสระน้ านั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพ่ือ อาสวักขยญาณ ย่อมรู้
ชัดตามความจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย  นี้อา
สวะนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น  แม้จากกามาสวะเมื่อจิตหลุด
พ้นแล้วก็มีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรท า  ท าเสร็จแล้ว 
กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  
 พระองค์ทรงพิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถจะรับฟังค าสอนได้  
โดยตระหนักถึงความพร้อมในการฟังธรรม ระดับความรู้ที่แตกต่างกัน สติปัญญาและนิสัยจริตที่
แตกต่างกัน พระองค์ทรงแสดงธรรมตามสติปัญญาและบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่พอจะรับได้  โดย
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า  มนุษย์ทุกคนเป็นเวไนยสัตว์ สามารถที่จะรับรู้หลักธรรมที่ทรงแสดงได้ 
สามารถฝึกอบรมตนเองได้ มีการพัฒนาสติปัญญา รู้สิ่งที่ประกอบด้วยคุณและโทษ ซึ่งศักยภาพในการ
รับรู้ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน พระองค์ก็ทรงแสดงหลักธรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่บุคคลเหล่านั้น 
 2.3.7 จุดมุ่งหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระพุทธเจ้าจะทรงตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนทุกครั้ง เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งปรากฏในข่ายคือพระ
ญาณและมีพุทธประสงค์ที่จะโปรดแสดงธรรมแก่ผู้นั้น จุดมุ่งหมายในที่นี้เรียกว่า อาการที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน 3 อย่าง คือ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548 หน้า 132) 
  1)  อภิญญายธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง คือ ทรงรู้ยิ่งเห็นเองแล้ว จึงทรง
สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   
  2)  สนิทานธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล เมื่อผู้ฟังตรึกตรอง ตามแล้วเห็นจริงได้  
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น   
  3)  สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริง ได้ผลเป็นอัศจรรย์ ผู้ฟังยอมรับ
น าไปปฏิบัติและได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามก าลังของตน  

 2.3.8 รูปแบบและเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังบุคคลที่ไม่มีความเชื่อหรือมีความเชื่อหรือน าถือศาสนา

หรือลัทธิอ่ืนอยู่ก่อนแล้วนั้นเป็นเรื่องท่ียากมาก ถ้าไม่มีหลักการหรือเทคนิคในการสอนแล้ว ก็เป็นไปได้
ยากที่จะสามารถดึงความสนใจและท าให้บุคคลเหล่านั้นหันมาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาได้ และ
นอกจากจะมีเทคนิคและหลักการในการสอนแล้วสิ่งส าคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือ คุณสมบัติของผู้สอน
หรือของนักเผยแผ่ที่นักเผยแผ่ทุกคนพ่ึงต้องมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยพุทธกาล จาก
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การศึกษาพบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีท้ังหลักการ และหลักปฏิบัติแตกต่างกันไปตามกาลเทศะและบุคคล
ที่จะทรงสั่งสอน ดังนั้นการพิจารณาวิธีการเผยแผ่และพระพุทธศาสนาของพระองค์จึงเริ่มตั้งแต่ 
คุณสมบัติของผู้สอน ลีลาการสอนและหลักการสอน  

 2.3.9 รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, 2550) 
  1. วิธีการเข้าหาผู้น าทางศาสนาการเมืองและทางเศรษฐกิจ  
  ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นที่ผู้น าศาสนา
ด้วยการเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ผู้คงแก่เรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาว่า
จักได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์จนกระท่ังประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดชฏิล 3 พ่ีน้อง
ซ่ึงมีบริวาร 1,000 คน โดยชฏิล 3 พ่ีน้องนี้เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟและเป็นที่เคารพนับถือ
ของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา  
อาทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฏิลกลุ่มนี้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจนประสบ
ความส าเร็จได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด  ต่อจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปหาผู้น าทาง
การเมือง คือพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและข้าทาสบริพาร  พระเจ้าพิมพิสารและ
ข้าราชบริพารพอเห็นว่าชฏิลสามพ่ีน้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว ก็
คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและหันมา
นับถือพระพุทธศาสนาต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวฬุวันแด่พระสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์ทรง
เป็นประมุข นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเหล่าผู้น าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมและประเทศชาติด้วยพระองค์เอง ผู้น าทางเศรษฐกิจที่พระองค์เสด็จไป
โปรด คือ ยสกุลบุตรพร้อมบิดามารดา  ภรรยาและมิตรสหายรวม 54 คน 
  วิธีการเผยแผ่ธรรมะโดยการเข้าหาหัวหน้าผู้เป็นผู้น าทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ
เช่นนี้นับเป็นวิธีการที่มีความชาญฉลาดและแยบยลในตัวอย่างมาก เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้ง
ฝูง เพราะคนเหล่านี้ต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมอย่างยิ่งทั้งเป็นผู้ที่มีพวกพ้องและบริวารมาก 
เมื่อคนเหล่านี้นับถือศาสนาใดผู้คนในสังคมนั้นก็มักจะหันมานับถือตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงแรก
ของการเผยแผ่ธรรมะนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการนี้มาโดยตลอด ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักมี
ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมายนับได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถของพระ
พุทธองค์และพระสาวกทั้งหลาย ผู้น าศาสนานั้นบางทีอาจจะมีความส าคัญหรือทรงอิทธิพลต่อจิตใจ
ของประชาชนมากกว่านักปกครอง เพราะนักปกครองมักควบคุมประชาชนด้วยอาวุธหรือด้วยอ านาจ 
ส่วนผู้น าทางศาสนานั้นควบคุมประชาชนด้วยธรรมะ ฉะนั้นประชาชนจึงมีความมั่นคงเลื่อมใสต่อพระ
และนักบวช นอกจากความเลื่อมใสศรัทธาแล้วยังช่วยอ านวยประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงพระสงฆ์
และพระพุทธศาสนาอย่างดีด้วยการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ   
  2. วิธีการปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม 
  พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติทางสังคมชนชั้นที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมานาน เช่น ศาสนา
พราหมณ์มีข้อบัญญัติทางสังคมหลายด้าน เช่น เรื่องวรรณะ ที่ก าหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่าง
กันอย่างเด่นชัด มีการก าหนดให้แต่ละวรรณะยึดถือและปฏิบัติอยู่ในวรรณะของตนเองมิให้สมาคมกับ
วรรณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะวรรณะศูทรที่ไม่สามารถมีสิทธิ์ในสังคม ก าหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็น
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วรรณะประเสริฐสูงสุด อันถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของวรรณะนั้น ๆ พระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิด
ดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง และทรงสอนว่า 
   “บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่   
   หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่   
   บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม   
   หรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม”  
  หมายความว่า คนดี หรือชั่วมิใช่ชาติตระกูล แต่ขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้นั้น หากท าดี
ก็เป็นคนดี และหากท าชั่วก็เป็นคนชั่ว นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง 2 ทาง คือ กาม
สุขัลลิกานุโยค คือการหมกมุ่นในกามสุขกับอัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตนเอง พระองค์ทรงเคย
ปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อนแล้วทรงยืนยันว่าเป็นหนทางที่ผิดไม่ใช่หนทางที่จะน าสัตว์โลกไปสู่ทางบรรลุ
ธรรมได้ ทรงแนะน าให้ด าเนินในทางสายกลางอันได้แก่มรรคมีองค์ 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทาง
ปฏิบัติที่ไม่เข้มงวดและไม่หละหลวมเกินไปทรงถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด  
  3. วิธีการปฏิรูป 
  พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ศาสนาพราหมณ์จึงท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค าทางศาสนาด้วยมีความมุ่งมั่นที่
จะประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ทรงหักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของ
ศาสนาอ่ืนอย่างทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่
รู้ตัวหรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดี
งามเป็นของสากลโดยธรรมชาติ ค าสอนของศาสนาพราหมณ์มีอยู่อย่างไร พระองค์ไม่ทรงหักล้ าง แต่
จะทรงปฏิรูปใหม่น ามาใช้ในทางพระพุทธศาสนาเช่นค าว่า พรหม ทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง 
ผู้สร้างโลก แต่พระองค์ทรงเอามาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึงมารดาบิดา ค าสอนใดที่มีความ
ขัดแย้งกับพุทธศาสนาทรงชี้แจงแถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่แก่นสารพร้อมทั้งแนะน า
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เช่น การบูชายัญ ในค าสอนเดิม หมายถึงการฆ่าสัตว์บูชายัญ แต่พระองค์
ทรงสอนในความหมายใหม่ หมายถึงการบูชามารดาบิดา สมณพราหมณ์ เป็นต้น   
  4. วิธีการเสนอหลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 
  วิธีการเสนอหลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ เมื่อทรงอธิบาย
ชี้แจงถึงส่วนดีส่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์แล้ว ได้เสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาล้วน ๆ ขึ้นแทนที่และเผยแผ่หลักค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์และสรรพสิ่ง หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาได้แก่ ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ คือ ความเป็นของไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และ
ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน ความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยที่
อาศัยกันเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป และหลักอริยสัจ 4 ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจ
ส าคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญครอบคลุมค าสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนากุศล
ธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในอริยสัจทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมก็ด้วยหลักธรรม
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ข้อนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและดับไปอย่างมีเหตุปัจจัย เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงน ามา
แสดงเพื่อโปรดสัตว์มากที่สุด  
  5. วิธีการปฏิบัติเชิงรุก หรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน 
  เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะ ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณของ
พระองค์เพ่ือส ารวจดูเวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึงบ้าน  
อันเป็นพระกรณียกิจประจ าวันของพระพุทธองค์เช่นกัน ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรดเช่นนี้มักจะได้บรรลุ
ธรรมอยู่เสมอ เรียกว่าพุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้า ได้แก่เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาสาย
ทรงแสดงธรรม เวลาค่ าประทานโอวาท กลางคืนตอบปัญหาเทวดา และเวลาจวนสว่างตรวจดูสรรพ
สัตว์ผู้ที่สมควรและยังไม่สมควรตรัสรู้  
  6. วิธีการบริการชุมชน 
  วิธีการบริการชุมชนเป็นการเผยแผ่เชิงรุกซึ่งได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง พระพุทธเจ้าและ
พระสาวกทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอยู่เนือง ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจ   
อันดีระหว่างชาวบ้านและพระสงฆ์ เช่นการเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตรพระองค์ได้ทรง
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาโดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข
ในสังคม 
  7. วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 
  เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ใช้ความสามารถพิเศษเข้ามาช่วยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปราบปราม
คนที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับนับถือหรืออยากลองดีให้สิ้นพยศ การแสดงปาฏิหาริย์นี้
ไม่นิยมใช้นักเพราะทรงเล็งเห็นว่าการแสดงฤทธิ์นั้นมีทั้งแง่ดีและไม่ดีในตัวเอง คือผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใส
ก็ยิ่งยกย่องส่งเสริมมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสอาจจะดูหมิ่นว่าการแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้ไม่เห็นแปลก
อะไรเพราะคนที่เรียนวิชา “คันธาริ” ก็สามารถท าได้เช่นเดียวกันและตรัสว่า “เราเล็งเห็นโทษใน
อิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้ จึงอึดอัดระอาเกลียดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์” แต่วิธีการที่ทรงโปรดและใช้อยู่
เสมอคือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสอนอย่างธรรมดา อธิบาย ชี้แจง โต้ตอบกันไปมาโดยไม่ต้องมีการ
ใช้ฤทธิ์เดชเข้ามาช่วย เป็นวิธีที่ท าให้คนเข้าถึงสัจธรรมได้ตามพุทธประสงค์และมีความมั่นคงยืนยาว
มาถึงปัจจุบัน  
  8. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากขึ้นท าให้
ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเองจึงเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนา
แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุผู้
แสดงพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤตทรงอนุญาตในการแสดงธรรมด้วยภาษาของตนเอง เพราะเป็น
ภาษาสามัญที่ประชาชนจ านวนมากสามารถเข้าใจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนทุกระดับชั้นได้มี
โอกาสเข้ามาเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็วทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ตรงกันข้ามกับศาสนาพราหมณ์ที่จ ากัด
สิทธิการศึกษาทั้งยังใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามส าหรับคนบางวรรณะ เช่น 
วรรณะศูทรในการสั่งสอนอีกด้วย 
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  9. วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ 
  บุคลิกภาพที่ดีนับได้ว่ า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ งของนักเผยแผ่
นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านคุณธรรม เพราะบุคลิกภาพที่สง่างาม น่ามองน่าเลื่อมใสย่อมเป็นเหตุ
น ามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นได้ พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่สง่างามประกอบด้วยลักษณะ
มหาบุรุษ ดังมีพราหมณ์ชมว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่อง
ยิ่งนักดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหม โอกาสที่จะพบเห็นยากนัก” การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นอกจากมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่แล้วคุณสมบัติของนักเผยแผ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ เพราะนักเผยแผ่ที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปากพูดก็สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้ 
บุคลิกลักษณะที่ดีงามก็ยังความผ่องใสแห่งจิตใจให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น 

 2.3.10 เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  การสอนคนแม้ในเรื่องเดียวกัน ก็ต้องมีรูปแบบในการสอนหลาย ๆ แบบ จึงจะประสบ
กับความส าเร็จ เพราะคนฟังมีหลายประเภทและต่างจิตต่างความคิด สนใจเรื่องที่ตนพอใจ เมื่อสอน
พระพุทธองค์ก็ทรงน าเอาการสอนแบบต่าง ๆ มาสอนตามความเหมาะสม แบบการสอนเหล่านี้ คือ 
(เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2540 หน้า 54) 
  1.  แบบสากัจฉา หรือสนทนาเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด เพราะผู้ฟังได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น  ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่รู้สึกว่าตนก าลังเรียน หรือก าลังถูกสอน  
แต่ก าลังรู้สึกว่าตนก าลังสนทนาปราศรัยกับพระพุทธเจ้าอย่างสนุกสนาน ในการสนทนานั้น  
  พระองค์ทรงท าหน้าที่น าสนทนาคือ ท าหน้าที่ในการโยนค าถามให้ขบคิดแล้วต้อนเข้าจุด
สรุปอันเป็นประเด็นที่ต้องการ เช่น ทรงสนทนากับพระโสณโกฬิวิสะ ผู้บ าเพ็ญเพียรอย่างหนักในปุา  
สีตวันเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้าง แต่ก็ไม่บรรลุผลที่ต้องการ จึงคิดจะลาสิกขา ไปเป็นผู้ครอง
เรือน เช่น 
   พระพุทธเจ้า :  โสณะ เธอเกิดความคิดเช่นนั้นจริงหรือ? 
   โสณะ   :  ถูกแล้ว พระเจ้าข้า 
   พระพุทธเจ้า :  เธอคิดอย่างไรเวลาสายพิณของเธอตึงเกินไป หย่อนเกินไป เสียง
สายพิณของเธอไพเราะกระนั้นหรือ 
   โสณะ   :  หามิได้ พระเจ้าข้า 
   พระพุทธเจ้า :  แต่คราวใดสายพิณของเธอไม่ตึงเกิดไป ไม่หย่อนเกินไป  ตั้งอยู่ใน 
ระดับพอดี เสียงพิณของเธอไพเราะ เหมาะจะใช้การได้ใช้ไหม 
   โสณะ   :  ถูกแล้ว พระเจ้าข้า   
 วิธีการสนทนานี้  พระพุทธองค์ทรงส่ง เสริมให้พระสาวกใช้กัน ดังทรงยกย่องว่า  
“การสนทนาธรรมตามอุดมกาลเป็นมงคล” และจะมีศาลาเป็นที่นั่งสนทนาธรรมของพระภิกษุสงฆ์ทุก
บ่าย  เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ในบางเรื่อง พระองค์ก็จะเสด็จมาเอง 
 2.  แบบบรรยาย จะทรงใช้เสมอในที่ประชุม ส่วนมากจะเป็นโอกาสที่มีผู้ฟังจ านวนมาก ๆ 
ดังที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในเชตวันมหาวิหาร ในช่วงบ่ายของทุกวันและที่น่าสังเกต  คือ  ผู้ฟัง
มักจะมีความรู้ หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นในขั้นพ้ืนฐานมาบ้างแล้ว ดังเช่นแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ครั้ง
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แรกทรงใช้วิธีการบรรยายถึงความล้มเหลวของการทรมานร่างกาย กับความหมกมุ่นในกาม แล้วชี้ทาง
สายกลาง คือ มรรค 8 และอริยสัจจ์ 4 เพราะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้อย่างละเอียด   
 3.  แบบตอบปัญหา ในการตอบปัญหาพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหา
และใช้วิธีตอบให้เหมาะ ผู้ถามอาจถามด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน บางคนถามเพ่ือให้ตอบค าถามใน
เรื่องที่สงสัยมานาน บางคนถามเพ่ือลองภูมิ บางคนถามเพ่ือข่มหรือปราบให้ผู้ตอบ อับอาย บางคน
ถามเพ่ือเทียบเคียงกับความเชื่อ หรือหลักค าสอนในลัทธิศาสนาของตน พระองค์ตรัสว่า “การตอบ
ปัญหาใด ๆ ต้องดูลักษณะปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้องเหมาะสม” จึงทรงจ าแนกวิธีตอบปัญหา
ไว้ 4 ประเภท  คือ 
  (1) เอกังสพยากรณียปัญหา ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา ตอบแบบตายตัวไม่
มีเงื่อนไข เช่น ถามว่า จักษุเป็นอนิจจังหรือ พึงตอบไปทีเดียวว่า ถูกแล้ว 
  (2) ปฏิจปุจฉาพยากรณียปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ เช่น โสตะ ก็เหมือน
จักษุ พึงย้อนถามว่า ที่ถามหมายถึงแง่ไหน ถ้าบอกว่า ในแง่เป็นเครื่องมอง พึงตอบว่าไม่เหมือนกัน ถ้า
ถามว่า ในแง่อนิจจัง จึงควรตอบรับว่า เหมือนกัน 
  (3) วิภัชชพยากรณียปัญหา ปัญหาที่ต้องแยกความตอบเป็นเรื่อง ๆ เป็นประเด็น  เช่น 
พระพุทธองค์ทรงติเตียนตบะใช่หรือไม่อย่ารีบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เพราะมีส่วนผิดต้องแยกตอบว่า พระ
พุทธองค์ทรงติเตียนตบะที่ทรมานตนเองแต่ทรงสรรเสริญว่าความอดกลั้นเป็นยอดแห่งตบะ เป็นต้น  
  (4) ฐปนียปัญหา ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปไม่ตอบ หรือพึงยับยั้งเสีย เพราะถ้าตอบ
ไปจะเป็นปัญหาที่ให้เกิดความทะเลาะ ตอบไปแล้วไม่ท าให้เกิดประโยชน์ เช่น ศาสดานั้นสอนอย่างนั้น 
อย่างนี้ อยากทราบว่าค าสอนของใครถูก ค าสอนของใครผิด พระองค์มักจะตัดบทว่า เรื่องนั้นจงพักไว้
ก่อน เราตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟัง นี้คือวิธีพักปัญหาของพระองค ์
 4.  แบบวางกฎข้อบังคับ โดยใช้วิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ และข้อบังคับให้สาวกหรือสงฆ์
ปฏิบัติ หรือยึดถือตัวด้วยความเห็นชอบพร้อมกัน เช่น เมื่อเกิดเรื่องที่เสียหายขึ้น หรือภิกษุที่ท า
ความผิดน าความเสียหายมาสู่หมู่สงฆ์ ก็ทรงบัญญัติพระวินัย โดยความเห็นชอบของสงฆ์   
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีเทคนิควิธีสอนาที่หลากหลายทรง
สอนแบบท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม หรือจากง่ายไปหายาก ธรรมะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาลึกซึ้งยากที่จะ
เข้าใจ  โดยเฉพาะธรรมะข้ันสูง เพราะพระองค์ทรงใช้เทคนิควิธีต่อไปนี้ 
  1. การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ ทรงยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย  
และการเล่านิทานประกอบ ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ดังเช่น เรื่องที่พราหมณ์ทะเลาะกัน
ยึดความเห็นของตนเท่านั้นว่าถูก พระพุทธองค์ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า ผู้ที่รู้เห็นอะไรแง่มุมเดียว ไม่
แคล้วที่จะทะเลาะกัน ดุจคนตาบอดคล าช้าง แล้วเล่าเรื่องคนตาบอด 9 คนให้ฟัง เป็นต้น   
  2. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ท าให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏความหมาย
เด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น เช่น ตรัสสอนราหุลว่า ราหุลเห็นน้ าที่เราเหลือไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่ง
ไหม? ราหุลตอบว่า เห็นพระเจ้าข้า ตรัสต่อไปว่า ดูก่อนราหุล คนที่พูดเท็จทั้งที่รู้ มีคุณความดีเหลืออยู่
น้อย ดุจน้ าในภาชนะนี้แหละ ตรัสแล้วทรงเทน้ าที่เหลือหน่อยหนึ่งนั้นทิ้ง เป็นต้น   
  3. การใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน พระองค์ทรงใช้สื่อทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมาสอน  เช่น 
ขณะที่เดินไปในปุาแห่งหนึ่ง มีพระสงฆ์หมู่ใหญ่ตามเสด็จ พระองค์ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมาก าหนึ่ง  แล้ว
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ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เห็นใบไม้ในมือตถาคตไหม เห็นพระเจ้าข้า พระสงฆ์ตอบพร้อมกัน นี่คือการ
ใช้สื่อใกล้ตัวในการสอน 
  4. การท าเป็นตัวอย่าง เฉพาะในทางจริยธรรม คือ การท าเป็นตัวอย่าง เช่น  
ทรงพยาบาลภิกษุไข้ และตรัสตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีบิดามารดา ผู้ใดเล่าจะ
พยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะพยาบาล ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ขอให้ผู้นั้น
พยาบาลภิกษุผู้อาพาธเถิด” 
  5. การเล่นภาษา เล่นค าและใช้ค าในความหมายใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถใน
การใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ เช่น กรณีของเวรัญชพราหมณ์ เป็นตัวอย่าง 
  6. อุบายการเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายอันส าคัญการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่ การเริ่มต้นที่บุคคลซึ่งเป็นประมุขหรือหัวหน้าของชุมชนนั้น ๆ เพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  7. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ใน
การสอนธรรมะอย่างได้ผล 
  8. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหามานะ  ทิฏฐิ
เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคัญ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “เราย่อมฝึกฝน
ด้วยวิธีอ่อนละมุนละไมและทั้งรุนแรงปนกันไปบ้าง”   
  9. การลงโทษและการให้รางวัล การลงโทษในที่นี้ คือ การลงโทษตนเองซึ่งมีทั้งทาง
ธรรมและทางวินัยอยู่แล้ว มีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว การให้รางวัล คือ การแสดงธรรมไม่
กระทบกระท่ัง ไม่รุกรานใคร เป็นต้น 
  10. กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นต่างครั้ง ต่างคราว ย่อมมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่มีที่สิ้นสุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมต้องอาศัยปฏิภาณ คือ 
ความสามารถในการประยุกต์หลักการ วิธีการ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมเป็นเรื่อง
เฉพาะคราวไป 
 พระพุทธเจ้าทรงมีเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยม วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระองค์มีบุคคลทุกชั้นวรรณะเลื่อมใสศรัทธา จนท าให้เกิดการอุปสมบทตาม  
และสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นจ านวนมาก ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ ถึงแม้บางคนจะ
มิได้อุปสมบทก็ตาม แต่ก็ได้น้อมน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่สงบสุขทั้งในระดับบุคคล  
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท้ังฝุายอาณาจักรและศาสนจักรมาโดยตลอด   
 คุณสมบัติของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธวิธีในการสอน โดยเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ กัลยาณมิตร
และมีสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาดเป็นเบื้องต้น จากนั้นต้องประกอบด้วยหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟัง
หรือผู้สอนกับผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเป็นอันดับต่อไป เพราะในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนนั้นต้องประสานสัมพันธ์กัน มีความกรุณา
ต่อกันโดยเฉพาะในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น ย่อมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญให้เกิดคุณลักษณะของ
ผู้สอนซึ่งเรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ดังนั้น พระธรรมกถึกหรือนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมี
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ลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตร 7 ประการ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 
หน้า 203) 
  1.ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ในฐานเป็นที่สบายและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา
ไต่ถาม 
  2.ครุ เป็นที่เคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึง
ได้และปลอดภัย 
  3.ภาวนีโย เป็นที่ยกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 
  4.วตฺตา จ เป็นนักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ด ี
  5.วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถามค าเสนอแนะ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
  6.คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา เป็นผู้พูดด้วยถ้อยค าลึกซึ้งได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 
  7.โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย   
 พุทธลีลาการเผยแผ่ 
 การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่ง
มิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดี โดยมีองค์ประกอบที่เป็น
คุณลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นลีลาในการสอน มี 4 ประการ คือ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2548 
หน้า 158-159) 
  1.สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบาย และแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 
  2.สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท าก็แนะน า
หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือ
ท าหรือน าไปปฏิบัติ 
  3.สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความ
อุตสาหะ มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อ ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก 
  4.สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือบ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดยชี้ให้เห็น
ผลดี หรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมีความหวัง
และร่าเริงเบิกบานใจ   
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงด าริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือยัง
เวไนยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์และเพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก พระองค์จึงทรงด าริถึงเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 
5 ผู้ที่เคยอุปัฏฐากเมื่อครั้งบ าเพ็ญทุกรกิริยา จึงเสด็จไปสู่ปุาอิสิปตนมฤคทายวันและทรงแสดงปฐม
เทศนาคือเผยแผ่หลักธรรมเป็นครั้งแรกในโลก ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพ่ือโปรดเหล่าปัญจ
วัคคีย์ ท าให้อัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก และได้ทูลขอ
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บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  
ในกาลต่อมาพระองค์ทรงแสดงธรรมที่ชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ ท าให้ ท่าน
เหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ตามล าดับและพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระยสกุลบุตรพร้อมทั้ ง
เพ่ือนของพระยาสกุลบุตรอีกจ านวน 54 คน หลังจากที่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดได้บรรลุพระอรหันต์ 
ในที่สุด  จึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์ ในขณะนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกจ านวน 
61 องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย พระองค์จึงส่งพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 60 รูป ไปประกาศพระศาสนาโดยให้
แยกกันไปคนละทิศทางต่าง ๆ ส่วนพระองค์ทรงเดินทางไปที่อุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือทรงประกาศ  
พระศาสนาเช่นกัน นับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกครั้งแรกท่ีเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ 
 การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่ช่วยให้องค์การภาครัฐ
ตระหนักถึงความสามารถขององค์การ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ โอกาสและอุปสรรคของ
องค์การที่เป็น ผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ผู้บริหารและพนักงานได้มีการตื่นตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ และข้อจ ากัดท่ีอาจเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน
ในระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน การบริหาร ท าให้ได้พัฒนาความคิด และช่วยลดการต่อต้าน การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2555 หน้า 9) ทั้งยังช่วยให้องค์การมีทิศทางและ
แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และในท้ายที่สุดจะ
ช่วยให้องค์การมีสมรรถณะสูงและสามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ประกอบไปด้วยการตัดสินใจและการด าเนินการในการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) 
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และการประเมินผลยุทธศาสตร์ (Strategy 
Evaluation) อย่างไรก็ตามการบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ปัจจัยส่วนหนึ่ง  
คือ การมีจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การมีแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐควรจะต้องมีความ สอดคล้องกลมกลืนกัน
เพ่ือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐควรจะต้องประกอบไปด้วย 
  1.วิสัยทัศน์ (Vision) คือ องค์การเราปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงไหนในอนาคต  
  2.ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ พฤติกรรมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บุคลากรในองค์การ
กระท าหรือยึดถือ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เป็นสิ่งที่ผูกบุคลากรในองค์การไว้ด้วยกัน และเป็น
แรงผลักดันให้องค์การ ก้าวไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้  
  3.พันธกิจ (Mission) คือ สิ่งที่องค์การเราท าและเป็นเหตุผลของการด ารงอยู่ของ
องค์การเรา ซึ่งพันธกิจ เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้เราบรรลุวิสัยทัศน์  
  4.ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ นโยบายหรือแผนการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการด าเนินงาน ขององค์การ โดยคาดหวังว่าหากยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ องค์การก็จะ
บรรลุวิสัยทัศน์  
  5.เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) คือ สิ่งที่องค์การประสงค์จะ
เห็นหรือให้เกิดข้ึน หลังจากมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (ยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ)  
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  6. กลยุทธ์ (Tactic) คือ แนวทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ โดยคาดหวัง
ว่าหากกลยุทธ์ ประสบความส าเร็จ ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จ  
  7. ตัวชี้วัด (Indicator) คือ เครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญที่จะช่วยท าให้ทราบว่าการ
ด าเนินกลวิธี (โครงการ) กลยุทธ์ (แผนงาน) และยุทธศาสตร์ (แผน) ต่าง ๆ ได้ไปถึงในจุดใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และเปูาหมายมากน้อยแค่ไหน  
  8. ค่าเปูาหมาย (Target) คือ ผลในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพตามตัวชี้วัด 
  9. โครงการ (Project) คือ งานประเภทหนึ่ง (ที่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน) 
ที่ถูกก าหนดขึ้นใน องค์การเพ่ือจะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การ
ปฎิบัติอย่างได้ผล ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ (ปกรณ์ ปรียากร , 2548 หน้า 1-2) โดย
คาดหวังว่าหากโครงการ ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์จะประสบความส าเร็จ 

 2.4.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมายภายใต้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการและทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายสูงสุด ความหมายที่ง่าย
ที่สุดของค าว่ายุทธศาสตร์ก็คือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นการเที่ยงตรงมากกว่า หากพิจารณาค าว่า Strategy คือ 
ขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับวิถีหรือ
หนทาง (Ways) และวิธีการหรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น มีผู้ที่ให้
ความหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
  แมคคาร์ มินิไชลไล และเคอร์แรจูเนียร์ (Mccarty, Minichiello & Curran, 1987)  
ได้กล่าวถึงความหมายของยุทธศาสตร์โดยครอบคลุมถึงจุดหมายขององค์การ วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย นโยบายที่ส าคัญ แผนงานหลักและแผนงานอ่ืน ๆ ที่จะมาใช้
ปฏิบัติเพื่อให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดหมายที่ตั้งไว้  

 ชานเดอร์ (Chander, 1962) ได้กล่าวถึงความหมายของยุทธศาสตร์เป็นการพิจารณา
ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์พ้ืนฐานส าหรับระยะยาวในกิจกรรมและการยอมรับในทิศทางร่วม 
รวมทั้งการแบ่งสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ท างานตามเปูาหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
 มอร์ริสัน เรนโฟว, และบูเช่อร์เวย์น  (Morrison, Renfro & Bouchre, 1987) ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ยุทธศาสตร์” หรือกลยุทธ์ (Strategy) เป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า Strategos 
ซึ่งเป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกันคือค าว่า Stratos ที่แปลว่ากองทับและค าว่า Ago ที่เป็นค ากิริยา
ซึ่งแปลงว่าน า (Lead) รวมแปลได้ว่าความช านาญของนายพล ดังนั้นค านี้จึงหมายถึงวิธีที่นายพล
ทหารเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ในการสงคราม โดยที่ ดิวิด (Divid, 2007 p. 13) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์
ว่า เป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ ในขณะที่ ไรท์ และคนอ่ืน ๆ (Wright,  
1992 p. 15) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า หมายถึง แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่าง 
ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเปูาประสงค์ขององค์การ 
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 มาสเซน และแวนวูกฟ์ (Maassen & VanVught, 1992) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ว่ามี
ความหมายเหมือนค าว่า ยุทธศาสตร์ เดิมใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบมาจากภาษาอังกฤษ
ว่า Strategy ใช้ครั้งแรกในวงการทหารและการท าสงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
และการบัญชาการรบเพ่ือเอาชนะศัตรู ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า  Strategic หมายถึง  
การบัญชาการกองทัพ (Generalship) ด้วยจุดหมายที่ต้องการ 

 มินเบิร์ก (Mintzberg, 1994) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ว่าคือ 1) แผนซึ่งก าหนดทิศทางและ
ชี้แนะแนวทางในการด าเนินการในอนาคต 2) รูปแบบของพฤติกรรม 3) การก าหนดฐานะหรือ
ต าแหน่งในสนามแข่งขัน 4) ทัศนียภาพที่เน้นสภาพที่แท้จริงขององค์การและคุณลักษณะที่น่าจะเป็น
ขององค์การ 5) กลวิธีต่อสู้หรือแข่งขันเพื่อเอาชนะฝุายตรงข้ามให้ได้  

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายค าว่ากลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือ
แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนมีความยืนหยุ่น พลิกแผลงได้ตาม
สถานการณ์มุ่งหมายเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการ 

 เสน่ห์ จุ้ยโต (2548 หน้า 96) ได้กล่าวว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารหรือ
การจัดการองค์การในลักษณะที่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
สังคมการเมืองและองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยทั้งนี้จะเป็นการด าเนินการหรือด าเนิน
นโยบายให้สอดคล้องกับโอกาสที่เปิดกว้างจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับ
จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบเป็นการบริหารที่
จะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้น าองค์การเป็นการบริหารอย่างมีการวางแผนและเป็นขั้นตอนมี
การวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ 

 พสุ เดชะรินทร์ และคนอ่ืน ๆ (2549) ได้กล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์คือสิ่งที่องค์การท าเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จ และการที่องค์การจะไปสู่ความส าเร็จได้นั้น ก็จ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดกา ร 
หรือที่เรียกว่าการบริหารยุทธศาสตร์ซึ่งในหนังสือฉบับที่ผมอ้างถึงนี้ ระบุว่าการบริหารยุทธศาสตร์ก็
คือการตอบค าถามท่ีส าคัญ 4 ค าถาม คือ 1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now?) จาก
ค าถามนี้จะเห็นได้ ว่าเครื่องมือที่น่าจะท าให้ตอบค าถามนี้ได้ก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis 2) ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we 
want to be?) ซึ่งก็คือการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และทิศทางขององค์การนั่นเอง 3) เราจะไปสู่จุด
นั้นได้อย่างไร (How do we get there?) หรือการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)  
4) เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to door change in 
order to get there?) ซึ่งก็เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Execution) 

 บุญเลิศ เย็นคงคา และคนอ่ืน ๆ (2549) ได้ให้ความหมายค าว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง 
รูปแบบหรือแผนการที่รวมเอาเปูาหมายหลักนโยบายหลัก และล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
องค์การเข้าไว้ด้วยกัน  

 อุทิศ ขาวเฑียร (2549) ให้ความหมายในทิศทางเดียวกันว่า แผนยุทธศาสตร์หรือแผน  
กลยุทธ์เป็นเทคนิคการวางแผนที่เดิมใช้เพ่ือการรบโดยมีหลักฐานปรากฏในประเทศจีนจากต าราพิชัย
สงครามของซุนวู ที่ได้รวบรวมหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารไว้วงการทหารจึงรับแนวทาง
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นี้ใช้กัน ต่อมาและแพร่เข้าไปในวงการธุรกิจโดยธุรกิจภาคเอกชน ได้ประยุกต์แนวคิดวิธีการของแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยค านึงถึงการแข่ งขันให้อยู่รอดและการมุ่งหวังก าไร
เป็นหลักต่อมานักวางแผนภาครัฐ ได้น าแนวปฏิบัติของภาคเอกชน มาประยุกต์ต่อ เพื่อให้การ
บริหารภาครัฐสามารถปรับแนวทางและกลไกได้ทันยุคสมัยโดยปรับเปลี่ยนข้อค านึงหลักการ การ
ด าเนินการเป็นการสนองความต้องการของประชาชน เป็นหลักและปรากฏภายหลังว่าข้อค านึง
ดังกล่าว มีผลต่อการสร้างเสถียรภาพต่อการประกอบการได้มากกว่าภาคเอกชนจึงหันมาค านึงถึง
หลักการสนองความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันเพ่ือหวังให้องค์การมีเสถียรภาพด้านการตลาด 
ในระยะยาวมากว่าปัจจุบันเทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ ทั้งภาครั ฐและเอกชน
ไม่ต่างกันมากนัก ทั้งในแง่แนวความคิดข้อค านึงและวิธีการ วางแผนทั้งยังแพร่หลายเข้าไปในวง
การศึกษาอีกด้วย 

 สุวิชัย สุภรานนท์ (2549) ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
(Strategy) เกิดมาจากค าว่า Stratos หมายถึง Army (กองทัพ) กับค าว่า Agein หมายถึง Lead  
(การน า) ความหมายว่า Leading The Total Organization แปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าการน า
องค์การโดยรวม โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์จะหมายถึงแผนงานแนวทางหรือวิธีการที่จะน าองค์การ ไปสู่
ผลที่สอดคล้องกับภารกิจและจุดมุ่งหมายรวมขององค์การในต้นศตวรรษที่ 19 มีกา รใช้ค าว่า 
“ยุทธศาสตร์” ในความหมายว่าการใช้ทรัพยากร หรือภารกิจสงครามของนายทหารระดับสูง กล่าวคือ
เป็นการเตรียมการเพ่ือท าสงครามโดยใช้แผนที่ (การวางแผนการสงคราม) หรือหมายถึงการใช้การรบ
เพ่ือให้ได้ชัยชนะในการรณรงค์ทางทหาร แต่พอถึงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 ค าว่า
ยุทธศาสตร์กลับไม่มีความหมายที่แน่ชัดจน ไม่สามารถด าเนินความหมายให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้ 
และท่ีส าคัญกว่านั้น คือมีการใช้ค านี้อย่างกว้างขวางจนขาดความหมายที่แจ่มชัดในตัวเองปัจจุบัน 

 สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (2549 หน้า 13) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ หมายถึง การ
ตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบนฐานของ
สมมติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 

 นฤมล สุ่นสวัสดิ์ (2552 หน้า 3) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ว่า เป็นภาพรวมหรือภาพ
ใหญ่ในการท าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนยุทธวิธีเป็นวิธีรายละเอียดของการกระท าให้ส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดทิศทางการกระท าท่ีถูกต้องและจุดหมายปลายทางด้วยวีการที่เหมาะสม 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการที่มุ่งสร้าง
องค์การให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง จากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการ
มุ่งเน้นไปที่แผนการในการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553 หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
หมายถึงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐที่ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ลุ่มลึกหรือแยบคาย เพ่ือก าหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน กระบวนการในการ
ด าเนินงาน การควบคุมตรวจสอบและเปูาหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ ์พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายเฉพาะของหน่วยงาน 
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 สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบวิธีการ แผนการปฏิบัติหรือแนวทาง ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ ที่รวมเปูาหมายหลัก นโยบายหลัก และล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
องค์การเข้าไว้ด้วยกัน ก าหนดแผนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว และการน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือให้
องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดหมายที่ตั้งไว้ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

 2.4.2 แนวทางการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552 หน้า 104) ได้อธิบายรายละเอียดแนวทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้  
  1.  แนวการศึกษาในเชิงปทัสถาน (Prescriptive Approach) การศึกษายุทธศาสตร์

ของกลุ่มนี้เป็นรูปแบบการศึกษาที่นิยมกันมากในช่วงทศวรรษที่ 70 และทศวรรษที่ 80 และก็ยังคง
น ามาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การศึกษากลุ่มนี้ประกอบด้วยส านักคิดย่อย 2 ส านักคิด ได้แก่  

   1.1 ส านักคิดการวางแผน (Planning School) คือ มองการสร้างยุทธศาสตร์เป็น
กระบวนการวางแผนที่เน้นเทคนิค (Formal Planning) นักคิดที่มีอิทธิพลของส านักวางแผน คือ Igor 
Ansoff รากฐานของแนวคิดของส านักวางแผนถูกพัฒนามาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) และ
ระบบเครือข่าย (Cybernetics) โดยฐานคิดของส านักนี้เชื่อว่ายุทธศาสตร์ท างานเหมือนเครื่องจักรใช้
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในองค์การ เช่น  
การให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองต่อตลาด ยุทธศาสตร์เป็นผลผลิตจากกระบวนการ
จะมีลักษณะที่เป็นทางการที่มีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่
นิยมคือ รายการและแผนภาพที่ใช้ในการแปลงเปูาหมายไปสู่ตัวชี้วัด มีการประเมินความร่วมมือการ
ท างานของฝุายต่าง ๆ แนวคิดนี้นักวางแผนจะมีบทบาทสูงในการก าหนดยุทธศาสตร์ส านักคิดนี้จะให้
ความหมายของสภาวะแวดล้อมในลักษณะที่เป็นสิ่งที่คงที่และสามารถควบคุมได้ 

   1.2 ส านักคิดการออกแบบองค์การ (Design School) คือ มองการสร้างยุทธศาสตร์ 
เป็นกระบวนการของการสร้างแนวคิด (Conception Design) ส าหรับนักคิดที่มีอิทธิพลต่อความคิดนี้
ก็คือ Kenneth Andrew ยุทธศาสตร์ของส านักออกแบบให้ความส าคัญกับการบรรลุเปูาหมายโดย
สร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีตัวผู้น าเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ส านัก
ออกแบบมีความเห็นว่าผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้ แล้วน าไปสู่กระบวนการคิดที่ต้องวิเคราะห์
หาจุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์การการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคที่เกิดจากภายนอกองค์การหรือที่รู้จัก
กันในนาม SWOT เป็นกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส านักคิดนี้ได้เสนอประเด็นที่ส าคัญไว้ 3 ประการ 
ด้วยกัน ได้แก่ 

    1.2.1 โครงสร้างขององค์การควรเกิดจากยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ควรมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์เสียก่อน จากนั้นจึงก าหนดโครงสร้างขององค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มี เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

    1.2.2 องค์การขนาดใหญ่ต้องสร้างการแข่งขันขึ้นภายในองค์การ หากองค์การ
ขาดการแข่งขันจะท าให้องค์การเกิดความเฉื่อยชา การแข่งขนัจะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพ 
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    1.2.3 องค์การต้องควบคุมระบบการจัดการภายในองค์การให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่องค์การก าหนด ไม่ควรปล่อยให้องค์การต้องเดินไปตามกลไกตลาดเพราะจะท าให้ไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามท่ีองค์การต้องการ 

  2. แนวการศึกษาเรื่องการวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning School) คือ มอง
การสร้างยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์จุดเด่น (Positioning Analysis) ส านักคิดนี้มีที่มา
พ้ืนฐานแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวางต าแหน่งที่ดีที่สุดขององค์การท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้ส านักคิดนี้ให้ความส าคัญของเนื้อหาของยุทธศาสตร์มากกว่ากระบวนการ
และจะท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ทั่วไป (Generic Strategy) ที่มีความชัดเจน และผู้มี
บทบาทหลักในการก าหนดยุทธศาสตร์ ได้แก่ นักวิเคราะห์  

  3. แนวการศึกษาวิเคราะห์เชิงอธิบาย (Descriptive Approach) รูปแบบการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มนี้ประกอบด้วยส านักคิดย่อย 7 ส านักคิด ได้แก่ (Henry, et al., 1998 pp. 47 - 
49) 

   3.1 ส านักคิดที่เน้นศึกษานวัตกรรมขององค์การ (Entrepreneurial School) คือ 
มองการสร้างยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Vision) แนวคิดนี้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการของยุทธศาสตร์ที่มาจากผู้น าที่เข้มแข็งและมี
วิสัยทัศน์ตลอดทั้งนวัตกรรม โดยเห็นว่าสภาวะแวดล้อมของการบริหารสามารถจัดการได้และ
ยุทธศาสตร์จะมีลักษณะที่จะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ 

   3.2 ส านักคิดที่เน้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ (Cognitive School) คือ มองการ
สร้างยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการรับรู้ทางความคิด (Mental/Cognitive) เป็นส านักคิดที่มีรากฐาน
ความคิดมาจากสาขาจิตวิทยาที่มีความเชื่อว่ามนุษย์ใช้เหตุผลที่มีสถานการณ์จ ากัด  (Bounded 
Rationality) ในการก าหนดยุทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญทางจิตใจ (Mental) ของมนุษย์เป็นหลักและ
เห็นว่าการให้เหตุผลเป็นระบบการท างานของสมองที่จะต้องท าการวางกรอบความคิดจากข้อมูลที่
มากมายจากสภาวะแวดล้อม 

   3.3 ส านักคิดที่เน้นการเรียนรู้ (Learning School) คือ มองการสร้างยุทธศาสตร์
เป็น กระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (Emergent Learning) มีรากฐานความคิดจากสาขาจิตวิทยา โดย
เน้นการก่อตัวของยุทธศาสตร์ที่ เกิดจากสิ่งที่ไม่คาดฝันและเรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งการสั่งสม
ประสบการณ์ของคนในองค์การที่มีความต่อเนื่อง มิใช่การเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเส้นตรง แต่มาโดยไร้
ทิศทางท่ีแน่นอน ดังนั้นสภาวะแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ยากแก่การท าความเข้าใจ แนวความคิดของส านัก
คิดนี้จึงเห็นว่าการก าหนดยุทธศาสตร์ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการวางแผน ซึ่งเน้นความแน่นอนมากนัก
และยุทธศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ 

   3.4 ส านักคิดว่าด้วยเรื่องอ านาจภายในองค์การ (Political School) คือ มองการ
สร้างยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการต่อรองอ านาจ (Power Negotiation) ส านักคิดนี้เกิดจาก
แนวความคิดที่ก่อตัวจากความขัดแย้งและการใช้อ านาจ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของสาขา
รัฐศาสตร์ส านักคิดนี้เรียกอีกอย่างว่า ส านักคิดการเมือง (Political School) ส านักคิดนี้เชื่อว่าการก่อ
ตัวของยุทธศาสตร์เกิดจากการเจรจาต่อรองหรือความร่วมมือในการยึดต าแหน่งที่ส าคัญที่สามารถเป็นผู้
ก าหนดกติกาภายในองค์การจะถูกมองรวมเป็นหน่วยเดียวภายใต้ศูนย์อ านาจที่รวมศูนย์และการรักษา
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ไว้ซึ่งอ านาจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ก าหนด
กติกา  

   3.5 ส านักคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ (Cultural School) คือ มองยุทธศาสตร์ 
เป็นกระบวนการสะสมทางวัฒนธรรม (Collective Cultural) ส านักคิดนี้เป็นส านักคิดที่มีรากฐาน
ความคิดจากมานุษยวิทยา (Anthropology) จะเน้นการก่อตัวของยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการ
ของความร่วมมือที่จะสร้างมุมมองร่วมขององค์การ (Collective Perspective) เพ่ือให้เกิดอุดมการณ์
และค่านิยมร่วมกันโดยมีความเชื่อว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การจะประสบความส าเร็จ
ได้ก็ต่อเมื่อยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินงานที่ได้ก าหนดขึ้นได้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  

   3.6 ส านักคิดที่เน้นสภาพแวดล้อมขององค์การ (Environmental School) คือ มอง
ยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการปรับตัวทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Reaction) ส านักคิดนี้มีฐาน
คิดบนความเชื่อว่าการก่อตัวของยุทธศาสตร์มีลักษณะเป็นเชิงความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อม ดังนั้นในส านักคิดนี้จึงให้ความส าคัญต่อสภาวะแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ ส่วนความเป็นผู้น าขององค์การนั้นไม่มีบทบาทที่ส าคัญดังนั้นการก าหนด
ยุทธศาสตร์จึงไม่มีความแน่นอนและไม่มีทางเดียวที่สุด (One Best Way) เพราะไม่สามารถควบคุม
หรือมีวิธีการในการหยุดยั้งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้  

   3.7 ส านักคิดที่เน้นการเปลี่ยนรูปองค์การ (Configuration School) คือ มอง
ยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบ (Transformation) ส านักคิดนี้มีฐานคิดที่ว่าหาก
องค์การที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีภาวะที่ถูกรบกวนก็จะมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเปลี่ยนรูปไปสู่อีก
ลักษณะหนึ่งและองค์การจะคงรูปอยู่ในลักษณะที่เปลี่ยนรูปได้ในระยะหนึ่ง แต่เมื่อมีภาวะที่ถูกรบกวน
ก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด ยุทธศาสตร์ นี้จะเน้นเรื่องการคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของ
องค์การให้ได้และเน้นเรื่องการปรับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ หากมีภาวะรบกวน  ส านักคิดนี้เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ของการก่อตัวของยุทธศาสตร์สองกลุ่มแรกดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็นกรณี
เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่เหมาะสมกับกรณีเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 สรุปได้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สภาพการณ์
ภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือให้ได้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้ให้เกิดผล 

 2.4.3 กระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ 
 เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) กล่าวว่า กระบวนการการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategy Process) มีขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน
ภายในองค์การและปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อองค์การ ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อความส าเร็จ
ขององค์การ 2) การก าหนดทิศทางขององค์การ คือ การน าพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การมา
พิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ 3) การก าหนดยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาออกแบบและเลือก
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ีอน าไปปฏิบัติแล้วท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 4) การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ คือ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยค านึงถึงโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ 



79 

เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 5) การควบคุมยุทธศาสตร์ คือ การคิดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล
กระบวนการด าเนินการ 

(Quinn, Mint berg & James, 1988 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ วิริยะสมุน 2547 หน้า 99) กล่าว
ว่า กระบวนการยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการบริหาร
ระดับสูงและเป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องคือ 1) การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) 
2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) 3) การประเมินยุทธศาสตร์ (Strategy 
Evaluation) 

 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  (2549) ได้กล่าวถึง การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) ว่าเป็นการน ากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์มาด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จประกอบด้วย
ขั้นตอนจ านวน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ขั้นตอน
ในการด าเนินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) และขั้นตอนในการน าแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ (Strategic Implementation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

  1. ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) หมายถึงขั้นตอนในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 3 ประการ อันได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การและการวิเคราะห์ทัศนคติค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การ
โดยมีเปูาหมายที่จะก าหนดสิ่งที่เรียกว่า“ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์”  

  2. ขั้นตอนการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Choice) ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1 เป็นการก าหนดแนวทางหรือทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic Option) คือ
หลังจากท่ีได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในจะเป็นการพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน และความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติ บนพ้ืนฐานของการศึกษาค่านิยมของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนา
องค์การ ไปสู่อนาคตเป็นการก าหนดทิศทางระยะยาว ของพัฒนาการขององค์การตลอดจนการ
ก าหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในทางเลือกต่าง ๆ เพื่อที่บรรลุสู่ทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ขั้นที่ 2 เป็นการ
ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เมื่อมีการก าหนดทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์หลาย ๆ แนวทางแล้วจะ
มาสู่ขั้นศึกษาถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแนวทางกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการประเมิน
ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ค านึงถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การและความเป็นไปได้ที่มี
การปฏิบัติบนพ้ืนฐานของค่านิยม และเป็นแนวทางที่สามารถด าเนินไปอย่างสอดคล้อง กับโอกาสที่
เปิดกว้างในอนาคตตลอดจนเป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยง และปูองกันภยันตรายของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแนวทาง ดังกล่าวอาจเรียกว่า“ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด”
(Strategic Fit) ขั้นที่ 3 เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ หลังจากที่ได้มีการประเมินถึง ข้อดี ข้อเสีย ของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงของการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งให้เป็น
การยุติในการนี้ต้องยอมรับ ว่าประเด็นหรือค่านิยมของผู้น าหรือฝุายบริหารนั้น มีน้ าหนักมากในการ
เป็นตัวก าหนดทางเลือกบ่อยครั้ง ทางเลือกที่เลือกไว้เกิดจากอารมณ์หรือความผูกพันของผู้น าองค์การ 
หรือเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางการเมืองในระดับองค์การ มากกว่าทางเลือกที่มีเหตุผล  



80 

  3. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) หมายถึงขั้นตอนที่จะมี
การวางแผนใช้ทรัพยากรทั้งด้านการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การสร้างเครือข่าย หรือการปรับ
โครงสร้างองค์การให้เหมาะสม เพ่ือสามารถน าแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ได้ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติได้ 
นอกจากนี้ยัง หมายถึงองค์ประกอบในการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การรวมการก าหนดระบบบริหาร 
ตลอดจนการก าหนดระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ และการสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การอีกด้วย 

 สุพจน์ ทรายแก้ว (ม.ป.ป. หน้า 39) ได้กล่าวถึง เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้มีการน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์การทางธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ และปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเทคนิคทางการบริหารที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารองค์การทุกองค์การในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นเทคนิคและกระบวนการ
บริหารที่ช่วยให้องค์การปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายในองค์การที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 อุทิศ ขาวเฑียร (2549) ได้กล่าวถึง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ว่ามีองค์ประกอบหลัก  
3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) องค์ประกอบหลักส่วน “เปูาประสงค์ร่วม” ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์หลัก องค์ประกอบส่วนนี้หากชัดเจน จะมีหน้าที่เสริมการประสานงานแก่องค์การ/
หรือเป็นส่วนชี้น าให้เห็นการพัฒนาเป็น “วิสัยทัศน์” ที่องค์การประสงค์ เป็นสิ่งที่พ่ึงปรารถนาในการ
พัฒนาที่สมเหตุสมผล ส่วนพันธกิจชี้น าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การ ต้อง
ท าอย่างมีบูรณาการภายใต้แผนต่าง ๆ ส่วนวัตถุประสงค์หลัก เป็นเกณฑ์ที่ต้องบรรลุ หรือระดับ
ความส าเร็จที่ต้องถูกประเมิน เพ่ือเป็นหลักประกันว่า องค์การได้ด าเนินการตามแผนไปสู่ทิศทางให้
เกิดวิสัยทัศน์ที่คาดหวังได้ 2) องค์ประกอบด้าน “ทางเลือกการด าเนินการ” ซึ่งได้แก่ยุทธศาสตร์/
ยุทธวิธี ที่ก าหนดอย่างชัดเจนขึ้น เป็นกรอบความคิดที่ชี้ทางแก่การปฏิบัติตามหลักของแผนว่า 
แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุประสงค์ของแผนมีอย่างไรบ้าง กรอบความคิดนี้ได้มาจากการผนวก
ประเด็นการวิเคราะห์ และการจัดล าดับความส าคัญของสภาวะแวดล้อม ทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคนอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความสอดรับกันพันธกิจขององค์การอีกด้วย  
3) องค์ประกอบหลักด้านเครื่องมือกลไกเร่งรัดการพัฒนาเพ่ือสามารถชี้แนะแนวทางการเร่งรัด
กระบวนการด าเนินงาน มีรูปแบบการปรับกระบวนการท างานขององค์การ การปรับปรุงระเบียบ
ตลอดจนค่านิยม วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ภายในองค์การให้สนับสนุนแผนงานโครงการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ก าหนดไว้ 

 สรุปได้ว่า การสร้างยุทธศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นผลผลิตของตรรกวิทยา และ
ความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการประกอบ และการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นการเน้นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งขององค์การกับโอกาส
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้ข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่าย และเวลาส่วนในแง่ศิลป์นั้นยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงเทคนิคที่จะท าให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการจูงใจ บุคลากรเ พ่ือ
ด าเนินยุทธศาสตร์โดยพิจารณาถึงแรง หรือผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ในองค์การและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงด้วย  สรุปได้ว่า กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) พิจารณาโอกาสและภาวะคุกคาม (สภาพแวดล้อม
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ภายนอก) 2) การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ (สภาพแวดล้อมภายใน) 3 ) การพัฒนาทางเลือกของ
ยุทธศาสตร์ 4) การก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 5) การด าเนินตามยุทธศาสตร์ 6) การประเมินยุทธศาสตร์ 

 2.4.4 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 อุทิศ ขาวเธียร (2549 หน้า 87-98) กล่าวไว้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดแนวทางเลือกด าเนินการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก าหนดกลยุทธ์จากการประเมินสภาวะ
แวดล้อมให้เกิดแนวทางเลือกการด าเนินการพัฒนาอย่างรอบคอบ โดยทั่วไปองค์การจะสามารถยก
ร่างกลยุทธ์จากความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อม 4 รูปแบบ คือ  
  1. สภาวะประเภทที่ 1 องค์การมีสภาวะทั้งจุดแข็งและโอกาส (ภาวะลุย -ขยาย) เป็น
ภาวะ พร้อมแข่งขัน-รุกรับที่องค์การได้เปรียบมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้ทั้งจุดแข็งภายในและ
ได้รับโอกาสสนับสนุนจากสาธารณที่มีอยู่ ดังนั้นผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ภายใต้ภาวะนี้เป็นเชิงรุก 
เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างควบคู่กับหารใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่ เป็นการรุกและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายบทบาทและพัฒนาองค์การอย่างเต็มที่ให้
สามารถด าเนินการให้ได้ชัยชนะสามารถยกระดับการบริหารขององค์การให้ก้าวหน้าทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
  2. สภาวะประเภทที่ 2 องค์การอยู่ภายใต้ภาวะจุดอ่อนและอุปสรรค (ภาวะลด -เลิก) 
เป็นภาวะไม่พร้อมแข่งขัน-ต้อนรับและหลบเลี่ยง เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์การที่มี
จุดอ่อนมากและยังต้องเผชิญกับอุปสรรคจากภายนอกอันเป็นปัญหารุมเร้าทั้งภายในและภายนอก 
ดังนั้นทางเลือกส าหรับผู้บริหารองค์การคือกลยุทธ์ในลักษณะการตัดเนื้อร้าย และหามาตรการที่จะท า
ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนภายใน โดยอาจจะต้องมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวัง 
  3. สภาวะประเภทที่ 3 องค์การมีจุดอ่อนแต่ภาวะภายนอกยังมีโอกาส (ภาวะควรปรับ
ความเสี่ยง) ซึ่งมีโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ตัดขัดที่มีอุปสรรค
ภายในที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกส าหรับผู้บริหารคือ กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือ
ขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ โดยอาจสับเปลี่ยนโยกย้ายหรือจัดหาทรัพยากรทั้งระดับบริหาร
หรือระดับที่ปรึกษาจากภายนอกองค์การ ดังนั้น ถึงแม้จะใช้กลยุทธ์เชิงรุกได้แต่ต้องเป็นแผนงาน/
โครงการระยะสั้นและมุ่งพิจารณาให้ผลการแก้ไขเก่ียวโยงและสนองโอกาสที่มีอยู่ 
  4. สภาวะประเภทที่ 4 องค์การที่มีจุดแข็ง ต้องเผชิญภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงที่มี
อุปสรรค (ภาวะไม่ควรเสี่ยง หรือ ควรคุ้มกันรักษาและคงสภาพ) สถานการณ์นี้สภาวะแวดล้อม
ภายนอกไม่เอ้ือต่อการเร่งรัดพัฒนาด าเนินงาน ถึงแม้ว่าองค์การจะมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งอยู่ 
ดังนั้น ผู้บริหารองค์การสามารถที่จะเลือกกลยุทธ์รับ การตรึงสถานการณ์ การอิงของดีที่มีอยู่เพ่ือยัน
หลักฝุายตรงข้ามและ/หรือใช้จุดแข็งที่มีปูองกันมิให้ผ่ายตรงข้ามเพ่ือภาวะคุกคาม ดังนั้นอาจปรับกล
ยุทธ์เป็นการรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 
 การยกร่างกลยุทธ์อาจจะท าได้หลายวิธีและวิธีหนึ่งโดยอาศัยความเข้าใจสภาวะแวดล้อมใน
แต่ละประเภท สภาวะแวดล้อมเป็นวิธีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขสภาวะแวดล้อมหรือเพ่ือหนุน
สภาวะแวดล้อม วิธีนี้เริ่มจากการปะติดปะต่อสภาวะแวดล้อมในขั้นรายละเอียดของแต่ละประเภท
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สภาวะแวดล้อม จากผังสภาวะแวดล้อมที่วิเคราะห์ได้ เมื่อได้ภาพสภาวะแวดล้อมเฉพาะด้านใดแล้ว  
ก็ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว การก าหนดกลยุทธ์เช่นนี้อาจได้กลยุทธ์ที่เป็น
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ แต่ก็อาจจะได้กลยุทธ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน เพราะมิได้
ผสมผสานสภาวะแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
 การจัดล าดับความส าคัญของการผนวกความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ หลังจากที่มีการ
ประมวลแนวคิดและทางเลือกที่เหมาะสมจากผังสภาวะแวดล้อมหรือ SWOT และมีการระดมสมอง
เพ่ือเสริมความแหลมคมต่อกลยุทธ์แล้ว จะมีข้ันตอนที่จะต้องด าเนินการเพ่ือชี้น าล าดับความส าคัญต่อ
การปฏิบัติการ ดังนี้  
  1. การประเมินล าดับความส าคัญของแต่ละกลยุทธ์ ซึ่งโดยปกติสามารถประเมินล าดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์ได้จากการจ าแนกว่ามีสภาวะแวดล้อม (SWOT) จัดว่ามีล าดับความส าคัญสูง
เกี่ยวโยงกับกลยุทธ์นั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ล าดับความส าคัญของสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
เป็นที่มาของแนวคิดของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ย่อมชี้ให้เห็นความส าคัญของยุทธศาสตร์ไปด้วย การ
จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์จะช่วยกระบวนการตัดสินใจในด้านงบประมาณได้เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ ความจ าเป็นในการมีการชี้น าว่ากลยุทธ์และแผนงาน/โครงการใดบ้างที่เป็นหัวใจของ
แผน และควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมากกว่า จึงจะเป็นแผนที่มีการชี้น าที่มีประโยชน์แก่
ผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบผลผลิตของการจัดสรรงบประมาณ 
  2. การผนวกกลยุทธ์ที่ก าหนด กลยุทธ์ที่มีครรลองแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมีวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่สัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรง สามารถผนวกเข้าเป็นกลยุทธ์เดียวกัน  
  3. เสนอแนะร่างกลยุทธ์และ/หรือยุทธศาสตร์พร้อมล าดับความส าคัญเพ่ือผู้บริหาร
ตัดสินใจ กระบวนการวางแผนจะไม่สมบูรณ์หากผู้บริหารมิได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนส าคัญโดยเฉพาะ
ขั้นการก าหนดกลยุทธ์ กลวิธี ความคิดเห็นของผู้บริหารจะเป็นปัจจัยในการเสริมความแหลมคมของ
กลยุทธ์ กลวิธี 

 4. การชี้น าแนวปฏิบัติการผลัดดันกลุ่มกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จของแผนการที่องค์การจะ
บรรลุผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยการด าเนินการตามกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์โดย
ต้องระหวังมิให้เกิดสภาวะบริหารกลยุทธ์เพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือการแยกกันด าเนินการของแต่ละ 
กลยุทธ์อย่างขาดการประสานงานที่จะมีผลให้แผนงานไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

 2.4.5 องค์ประกอบและรูปแบบของการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 (Fred 1997, p. 11 อ้างถึงใน ศักดิ์พันธ์ ตันวิมลรัตน์, 2557 หน้า 1009) ได้กล่าวถึง  
การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน 
และการปรับปรุงแก้ไข องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ (Keys to formulating strategies) 
ประกอบด้วย 

  1.  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ 
อีก 3 ส่วน 

   1.1 เปูาหมาย (Goal) เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) เป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ความพยายามขององค์การ เพ่ือให้
เป็นเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์  
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   1.2 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประสบ
ผลส าเร็จขึ้นอยู่กับจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยจุดแข็งและ
จุดอ่อน ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก (External opportunities and 
threats) เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านการเมืองและรัฐบาล แนวโน้มทางการแข่งขันและเหตุการณ์ สามารถ
สร้างประโยชน์และอันตรายให้กับองค์การได้ในอนาคต โอกาสและอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังการควบคุม
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (Internal strengths and weaknesses) เป็น
กิจกรรมที่สามารถควบคุมได้ภายในองค์การ  

   1.3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) กลยุทธ์ (Strategy) เป็นวิธีการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ถือเกณฑ์ 3 ระดับ คือ  
1) กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Level Strategy) เป็นกระบวนการก าหนดลักษณะทั้งหมด
และจุดมุ่งหมายขององค์การ 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่
พยายามหาวิธีการแข่งขันในแต่ละองค์การ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function level strategy) เป็น
การสร้างข้อได้เปรียบส าหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับ
คุณค่า (Value chain) โดยค านึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการส่งมอบ
คุณค่า (Value delivery) ให้กับผู้บริการ  

  2.  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic control) เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นกลยุทธ์ที่เป็น
จริงประกอบด้วย การประสมประสาน (Integration) หมายถึง การที่บุคคลในหน่วยงานท างาน
รว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การ (Organization structure) การปฏิบัติตามกลยุทธ์นั้น
ต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างขององค์การ  

  3.  การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control) เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
และการปรับปรุงแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

  4.  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง ความสามารถที่มีอิทธิพล
เหนือผู้อื่นในด้านการกระท า มีการจัดการ การประสมประสาน และการเปลี่ยนแปลง 

 ส่วนรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์มีนักวิชาการได้น าเสนอรูปแบบ (Model) ไว้เพ่ือความ
เข้าใจที่ชัดเจนและเห็นภาพล าดับขั้นตอน ดังนี้  

  1. รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของสแตนลี่ ซี อับราฮัม (Abraham, 2006, p. 55) 
ได้เสนอรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของสแตนลี่ ซี อับราฮัม 
ที่มา : Abraham (2006, p. 55) 

 
2. รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของ จอห์น เอ็ม ไปรสัน และฟาร์นุม เค อัลสตันไบร์สัน 

(Bryson and Alston, 2005, p. 7) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก ขั้นตอนที่ 2 
การก าหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 4  
การน ากลยุทธ์ไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของจอห์น เอ็ม ไปรสัน และฟาร์นุม เค อัลสตัน 
ที่มา : Bryson and Alston (2005, p. 7) 
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 2.4.6 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
 การจัดท ายุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งขององค์การ เพราะ
ยุทธศาสตร์จะแสดงถึงภาระงาน แนวโน้มความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานใด ๆ ก็
ตาม ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์มีกระบวนการที่หลากหลาย ดังนี้  

 1. เทคนิค Focus Group Interview  
 Focus Group Interview คือ หลักการสนทนากลุ่มเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือหา

ข้อมูลที่ต้องการ แต่วิธีนี้จ าเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนอย่างเหมาะสมและหัวข้อที่จะสนทนา
กลุ่มนั้นต้องเป็นเรื่องที่กลุ่มให้ความสนใจ โดยปกติจะมีการนั่งสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม 
ประมาณ 6-12 คน แต่อาจมีข้อยกเว้นให้มีได้ประมาณ 4-5 คนในบางกรณี ระหว่างการสนทนานั้นจะ
มีผู้คอยจุดประเด็นการสนทน เรียกว่า ผู้ด าเนินการสนทนาเป็นผู้คอยชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งสร้างบรรยากาศเป็นกันเองภายในกลุ่ม การสนทนากลุ่มจึงเป็นวิธีการ
สนทนาข้อมูลจากกลุ่มโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543 หน้า 105-106) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการ
จัดการสนทนาดังนี้  

  1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
   1.1 ผู้ด าเนินการสนทนาต้องเป็นผู้ที่พูดและฟังภาษาท้องถิ่นได้ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี 

สุภาพอ่อนน้อมและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้รู้ความต้องการและวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นอย่างดี 
   1.2 ผู้จดบันทึกการสนทนาต้องรู้หลักการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะต้อง

จดบันทึกบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา 
   1.3 ผู้ช่วย เป็นผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือทั่วไปในการเตรียมการจัดสนทนากลุ่ม เช่น 

เตรียมสถานที่ จัดสถานที่ บันทึกเสียง เป็นต้น  
   1.4 ผู้ร่วมสนทนาเพ่ือเป็นให้ข้อมูลหรือให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ประมาณ 6-12 คน 
  2. แนวทางในการสนทนากลุ่ม ควรต้องจัดแนวทางในการสนทนากลุ่มและจัดล าดับ

หัวข้อในการสนทนาในการปฏิบัติอาจยืดหยุ่นได้จากบรรยากาศในการสนทนาที่ เกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้ด าเนินการสนทนาจะได้ประเด็นซึ่งไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนจากผู้ร่วมสนทนาผู้ด าเนินการสนทนา
สามารถซักต่อได้ 

  3. อุปกรณ์สนาม ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง เทปเปล่า ถ่านวิทยุ สมุด บันทึก ปากกาและ
ดินสอ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น  

  4. แบบฟอร์มส าหรับคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ควรจัดเตรียมแบบฟอร์มส าหรับ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มไว้ด้วย 

  5. ส่งเสริมสร้างบรรยากาศ เช่น เครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนมขบเคี้ยว สิ่งของดังกล่าวจะ
เป็นส่วนที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  6. ให้ของสัมมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมสนทนาเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้เข้าร่วมสนทนาแม้จะ
เป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ในทางจิตวิทยาแล้วเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับการแสดงออกซึ่งความมีน้ าใจของผู้ที่
ท าการสนทนา 
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  7. สถานที่และระยะเวลา อาจจะเป็นบ้าน ศาลาวัด หรือใต้ร่มไม้ที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก ห่างไกลความพลุกพล่านเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้มีสมาธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าลังสนทนาส่วน
ระยะเวลาในการสนทนาทั่วไปไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อ 1 กลุ่ม 

  8. หัวข้อและประเด็นการสนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นประเด็นที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้
พูดคุยเสนอความคิดเห็น ซึ่งจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าและสอดคล้องกับความสนใจของผู้ร่วมสนทนา 

 2. เทคนิค SWOT  
 SWOT เป็นเครื่องมือเชิงบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบของ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย SWOT ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทรัพยากร (สิ่งแวดล้อม
ภายใน) และสิ่งแวดล้อมรอบองค์การเพ่ือค้นหาจุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อนขององค์การ 
(Weaknesses) โอกาสแข่งขัน (Opportunity) และภาวะคุกคามจากภายนอก (Threats) แล้วน าผล
ที่ได้ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์  

 รูปแบบของ SWOT แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (นิวัต โชติวงษ์, 2544 หน้า 5) 
  1. Strengths (S) หมายถึง สิ่งที่เป็นจุดแข็งขององค์การ เช่น สถานะทางการเงิน

แข็งแกร่ง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีคุณภาพ มีความโดดเด่นด้านตัวสินค้า มีเครือข่ายการจัด
จ าหน่ายที่ครอบคลุม เป็นต้น  

  2. Weaknesses (W) หมายถึง สิ่งที่เป็นจุดอ่อนขององค์การ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับตัวแทนจ าหน่ายไม่ค่อยราบรื่น ต้นทุนการผลิตสูงกว่าคนอ่ืน และสิ่งตรงกันข้ ามกับจุดแข็ง
ข้างต้น เป็นต้น 

  3. Opportunity (O) หมายถึง สิ่งที่เป็นโอกาสหรือแนวโน้มที่ดีต่อองค์การโดยภาวะ
โอกาสจะเป็นสิ่งที่เกิดจากภายนอกเป็นหลัก เช่น สภาพเศรษฐกิจขาขึ้น แนวโน้มราคาน้ ามันลดต่ า 
ลูกค้ายอมรับแนวคิดใหม่ที่ตรงกับสินค้าเรา เป็นต้น  

  4. Threats (T) หมายถึง ภาวะคุกคามที่มาจากภายนอกและมักจะตรงกันข้ามกับ
โอกาส(Opportunity) เช่น สภาพเศรษฐกิจขาลง ซึ่งผลกระทบต่อองค์การ กลุ่มลูกค้าและซัพพลาย
เออร์มีอ านาจต่อรองมากขึ้น หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนทิศทางท่ีเป็นผลเสียต่อองค์การ เป็นต้น  

 2.4.7 ความหมายและขอบข่ายของ Balanced Scorecard 
 ความหมายของ Balanced Scorecard 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553 หน้า 368) ได้ให้ความหมายของ BSC ไว้เป็นการใช้เครื่องมือ
ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์การกับการประเมินซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านลูกค้า 
ด้านการเงิน ด้านกระบวนการบริหารภายใน และด้านการเติบโต BSC เป็นระบบหรือกระบวนการใน
การบริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการก าหนดตัวชี้วัด KPIS (Key Performance Indicators) เป็นกลไก
ส าคัญในการชี้วัดผลการด าเนินงานว่าผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การเป็นอย่างไร ในการ
ควบคุมและประเมินผลประกอบด้วยการก าหนดสิ่งที่จะวัดว่าจะวัดตรงจุดใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมินแล้วน ามาก าหนดตัวชี้วัด (Performance Indicator) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการชี้วัดสิ่ง
ที่ต้องประเมิน 
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 ดนัย เทียนพุฒ (2548 หน้า 31) กล่าวถึงนิยามของ Balanced Scorecard หรือ BSC ว่า
เป็นการน าความสมดุลเข้าสู่ระบบธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการสร้างกลยุทธ์มิติใหม่ในวัฏจักรธุรกิจ โดยให้คิด   
กลยุทธ์ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้กับนวัตกรรม 
 จิรประภา อัครบวร (2549 หน้า 13-14) ได้กล่าวถึง Balanced Scorecard ไว้ว่า 
นอกจากจะเป็นการบริหารเชิงวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) ที่หัวหน้าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท าการตกลงกันก่อนว่าเปูาหมายการท างานจะมีอะไรบ้าง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งเป็นการตั้งเปูาหมาย (Goal Setting) ร่วมกันแล้ว การบริหารตามแนวคิดแบบ 
Balanced Scorecard ยังเป็นแนวคิดที่น ามาใช้ในการคิดวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์การโดยมี
ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) เป็นตัวช่วยในการติดตามผล ซึ่งการจัดท า KPI 
นั้นต้องมีความสมดุลทั้ง KPI ด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non-
Financial Perspective) สมดุลทั้งเปูาหมายระยะสั้น (Short-term Goal) และระยะยาว (Long-
Term Goal) สมดุลทั้งผลงาน (Lagging Indicator) และเหตุที่ท าให้เกิดผลงาน (Leading Indicator) 
 เอกวินิต พรหมรักษา (2555) กล่าวว่า การจัดท า Balance Scorecard มีขั้นตอนที่ 
ส าคัญ ๆ ประกอบด้วย 
  1. ขั้นการวิเคราะห์องค์การ เพ่ือให้รู้สถานะพ้ืนฐานขององค์การ คือ การวิเคราะห์หาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT 
  2. ขั้นการพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บริหารองค์การจะมีส่วนส าคัญและเป็นส่วนหลัก
ในการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ขององค์การ วิสัยทัศน์ขององค์การที่ได้มาจะมีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ของผู้บริหารความสามารถ และความรู้ 
  3. ขั้นการก าหนดมุมมอง (Perspective) การก าหนดมุมมองการประเมินผลองค์การ
และการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การ มีความส าคัญ และอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของกิจการ 
  4. ขั้นการวัตถุประสงค์ (Objective) และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือให้องค์การ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยมีมุมมองหลักต่าง ๆ ของ BSC ดังกล่าวคือ มุมมองด้านการเงิน 
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
  5. ขั้นการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ด้านต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือน ามาสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) 
  6. ขั้นการก าหนดตัวชี้วัด KPIs และเปูาหมาย (Target) ส าหรับแต่ละมุมมอง และ
เรียงล าดับความส าคัญ 
  7. ขั้นการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
 สรุปได้ว่า ความหมายของ Balance Scorecard คือ เป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยในการ
ปรับแปลงวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่องค์การวางแผนไว้ เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติจริงและใช้ควบคุมการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในองค์การ รวมไปถึงการวัดผลประเมินผลด้วย โดย Balance Scorecard จะให้
ความส าคัญใน 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ และ
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาทั้งนี้ การวัดผลการด าเนินการจะต้องมีความสมดุลกันระหว่าง
ตัวชี้วัดกับมุมมองของทั้ง 4 ด้านด้วย 
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 องค์ประกอบและลักษณะส าคัญของ Balanced Scorecard (BSC) 
 Balance Scorecard เป็นกลุ่มของการวัดที่สะท้อนภาพที่ส าคัญในการด าเนินงานของ

ธุรกิจให้กับผู้บริหาร โดยจะแสดงผลทางการเงิน (Financial Measurement) และผลการด าเนินงาน 
(Operational Measurement) ที่สัมพันธ์กัน โดย Balance Scorecard จะเป็นเกณฑ์ (Criteria) 
และดัชนี (Indicator) ในการวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจในมุมมอง (Perspectives) ต่าง ๆ และ
เป็นการเชื่อมโยงการควบคุมการด าเนินงานระยะสั้น (Short-term Operational Control) เข้ากับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระยะยาวขององค์การด้วยมุมมองใน 4 ด้าน โดยให้ความส าคัญกับช่วงเวลาทั้ง
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือให้ธุรกิจมีมุมมองที่กว้างขึ้นไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะผลตอบแทน
ในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญของ Balance Scorecard จึงประกอบไป
ด้วยมุมมอง (Perspectives) 4 ด้าน ได้แก่ (Kaplan & Norton, 2001) 

  1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) จัดเป็นมุมมองที่พิจารณาในแง่ของ
ผลตอบแทนทางการเงิน และความสามารถในการบริหารงบประมาณของธุรกิจว่า แผนงาน การ
ด าเนินการ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถบรรลุเปูาหมายได้เพียงใด โดยวัดจากความสามารถในการท า
ก าไร (Profitability) การเติบโต (Growth) และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder Value) 
แต่การวัดผลการด าเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวจะขาดความสมบูรณ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันและอนาคตภายใต้มุมมองด้านการเงินนั้นโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 

   1.1 ด้านการเพ่ิมขึ้นของรายได้ (Revenue Growth) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ก าไรสุทธิ
จากสินค้าและบริการ รายได้ของสินค้าและบริการใหม่ต่อรายได้ทั้งหมด 

   1.2 ด้านการลดลงของต้นทุน (Cost Reduction) หรือการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพ 
(Productivity Improvement) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
(Asset Utilization) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ต้นทุนการด าเนินงานที่ลดลง ผลผลิตต่อพนักงาน 

 Kaplan และ Norton กล่าวว่า “บริษัทส่วนมากจะสร้างระบบควบคุมบนพ้ืนฐานการวัด
และ เปูาหมายทางการเงิน ซึ่งมักจะให้ความส าคัญน้อยมากกับการสร้างความก้าวหน้าและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระยะยาวของบริษัท การให้ความสนใจในการวัดผลตอบแทนระยะสั้นทางการเงินจะ
ก่อให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาและการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ท าให้เสียโอกาสในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้การให้ความสนใจกับข้อมูลในมุมมองด้านการเงินด้าน
เดียวท าให้ผู้บริหารละเลยความส าคัญในด้านอ่ืน ๆ ของธุรกิจ ซึ่งจะกลายเป็นช่องว่างและสร้าง
จุดอ่อนให้กับองค์การ” 

  2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) เป็นมุมมองที่พิจารณาถึงกลุ่มลูกค้า
หลักขององค์การว่า ใครคือลูกค้าหลักและอะไรคือสิ่งที่องค์การจะน าเสนอให้แก่ลูกค้าหลักกลุ่มนั้น 
เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นลูกค้าขององค์การนาน ๆ สามารถหาลูกค้าใหม่ได้เพ่ิมขึ้น มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่สูงขึ้น และท าให้ก าไรต่อลูกค้าสูงขึ้นภายใต้มุมมองด้านลูกค้านั้นโดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 

   2.1 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ส่วนแบ่งตลาด
เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ส าคัญ 
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   2.2 การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention) เป็นการวัดความสามารถของ
องค์การในการรักษาลูกเดิม ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ จ านวนลูกค้าที่สูญหายไปในแต่ละปีต่อจ านวนลูกค้า
ทั้งหมด รายได้จากลูกค้าเก่าต่อรายได้ทั้งหมด 

   2.3 การเพ่ิมลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) เป็นการวัดความสามารถของ
องค์การในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ จ านวนลูกค้าใหม่ ต่อ จ านวนลูกค้าทั้งหมด 
รายได้จากลูกค้าใหม ่ต่อ รายได้ทั้งหมด 

   2.4 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการขององค์การ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
จ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า 

   2.5 ก าไรต่อลูกค้า (Customer Profitability) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ก าไรต่อลูกค้า  
1 ราย ซึ่งทราบได้จากรายได้และต้นทุนต่อลูกค้า 1 ราย มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal 
Process Perspectives) เป็นมุมมองที่พิจารณาว่า อะไรคือกระบวนที่ส าคัญภายในองค์การ ที่จะช่วย
ท าให้องค์การสามารถน าเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในมุมมองด้าน
การเงิน 

  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) ภายใต้มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

   3.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่ง การจัดเก็บ (Inbounds Logistic) 
   3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูป (Operations) 
   3.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้า และบริการ ที่

แล้วเสร็จไปยังผู้บริโภค (Outbound Logistics) 
   3.4 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการขององค์การ 

(Marketing and Sales) 
   3.5 กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าหรือบ ารุงรักษาสินค้า 

รวมทั้งบริการหลังการขาย (Customer Service) 
  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) เป็น

มุมมองที่พิจารณาว่าในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอ่ืน ๆ ทั้ง 3 ด้านนั้น องค์การจะต้อง
มีการเรียนรู้ พัฒนาและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เป็นมุมมองที่มีความส าคัญมากต่ออนาคตขององค์การ
หากขาดมุมมองด้านนี้ไปจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอ่ืน ๆ ภายใต้มุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่  

   4.1 ด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะ 
ความสามารถของพนักงาน (Skills) เช่น จ านวนชั่วโมงท่ีพนักงานได้รับการอบรมต่อปี อัตราการ
หมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน เช่น อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน 

   4.2 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูล 
อัตราที่ระบบไม่สามารถใช้การได้ (Down-Time Rate) ความทันสมัยของข้อมูล 

   4.3 ด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ระบบการจูงใจ และโครงสร้างองค์การได้แก่ 
จ านวนข้อเสนอที่พนักงานเสนอ จ านวนข้อเสนอที่พนักงานเสนอและมีการน าไปปฏิบัติ 
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ภาพที่ 2.4 มุมมองการวัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) 
ที่มา  : Kaplan and Norton (2001) 
 
 ภายใต้มุมมองแต่ละมุมมอง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (Objectives) ดัชนีชี้วัด (Key 
Performance Indicators) เปูาหมาย (Target) และแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) 
มุมมองทั้ง 4 ด้านได้ถูกก าหนดขึ้นโดยอาศัยปรัชญาในการด าเนินธุรกิจทั่ว ๆ ไป และมีความสัมพันธ์
ต่อกันในเชิงเหตุและผล ในลักษณะที่องค์การจะมีก าไรได้ต้องมาจากลูกค้า ซึ่งการหาลูกค้าได้ต้องมี
การด าเนินงานภายในที่ดี และการที่จะด าเนินงานภายในให้ได้ดีนั้นพนักงานต้องมีทักษะ ความพร้อม
ในการท างานนั่นเอง 
 พสุ เดชะรินทร์ (2548) กล่าวถึงการจัดท า Balanced Scorecard จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
แห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดประกอบในการจัดท าด้วย ปัจจัยแห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดดังกล่าว
จะเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ทราบว่ามุมมองแต่ละด้านนั้นมีปัจจัยใดที่องค์การให้ความส าคัญในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแนวคิดมุมมอง 4 มุมมอง ดังนี้  

  1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เน้นเปูาหมายทางการเงินในระยะ
ยาว ปัจจัยแห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของรายได้ การปรับปรุงให้ดีขึ้น
ด้านผลผลิต การลดลงของต้นทุน การใช้งานจากสินทรัพย์ เป็นต้น  

  2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองที่สะท้อนการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ปัจจัยแห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาดที่เพ่ิมขึ้น การรักษาลูกค้าเดิม การเพ่ิมลูกค้าใหม่ การเสนอสินค้าที่
มีคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว หรือการมีชื่อเสียงของกิจการที่ดี เป็นต้น  

  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Operations Perspective) โดยต้อง
ศึกษากระบวนการการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การ ปัจจัยแห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดที่
เกี่ยวข้องเน้นที่คุณภาพของกระบวนการ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า การร่วมมือ
ระหว่างพนักงานในองค์การ ได้แก่ การด าเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
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  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา(Learning and Growth Perspective) องค์การ
จ าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถของพนักงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ และบริการที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาระบบภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แก่พนักงาน  เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จและดัชนีชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาทักษะของพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสที่ดีให้
พนักงานที่มีความสามารถ การมีระบบการท างานที่ดี เป็นต้น การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 วิเชียร เลิศโภคานนท์ (2553 หน้า 157) กล่าวว่า การบริหารองค์การในด้านต่างๆ ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จในการด าเนินงานโดยให้ครอบคลุม ไปถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์การ ซึ่งประกอบไป
ด้วยมุมมองด้านต่างๆ คอื 1) เพื่อความส าเร็จทางด้านการเงิน 2) เพื่อความส าเร็จให้องค์การบรรลุตาม
ตามวิสัยทัศน์ 3) เพ่ือความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นและลูกค้า 4) เพ่ือความส าเร็จด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต 

 ขั้นตอนและกระบวนการในการน า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ 
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2548) กล่าวถึง กระบวนการวัดผลองค์การตามแนวคิด 
Balanced Scorecard เป็นการแปลงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ให้เป็นวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปก าหนดแนว
ทางการวัดผล และการจัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งในการท างานต้องได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น การพัฒนาแนวคิดการวัดผลองค์การตามแนวคิด Balanced Scorecard 
จึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่ทั้งนี้แคปแลน และนอร์ตัน ก็ได้เสนอว่ากระบวนการจัดท าการ
วัดผลองค์การตามแนวคิด Balanced Scorecard ควรมี 4 ระยะ คือ ระยะทบทวนกลยุทธ์ ระยะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะการออกแบบวิธีวัดผลและประเมินผล และระยะการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ระยะที ่1 การทบทวนกลยุทธ์ 
   ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยเลือกจากกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
ย่อยหรือแผนกท่ีได้ท าไว้แล้ว หากหน่วยงานใดไม่มีแผนกลยุทธ์ต้องด าเนินการจัดท าก่อน 
   ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และเชื่อมโยงกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน เข้าเป็นกลยุทธ์
องค์การซึ่งในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์แต่ละหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร 
ทั้งทางด้านการเงิน ลูกค้า และกระบวนการ ซึ่งจะลดความซ้ าซ้อนของการท างาน 
 ระยะที ่2 การก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ 
   ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ลูกค้า เทคโนโลยี เพ่ือน าแนวคิดต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ และ
แนวทางในการวัดผลให้ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง 
   ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์ข้อมูล หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานต้อง
รวบรวมค าตอบที่ได้มาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์และการวัดผลที่ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง 
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   ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผู้บริหารทุกระดับมาร่วมพิจารณา
เกี่ยวกับ การจัดวัตถุประสงค์และมุมมองที่ทางทีมงานได้ร่างไว้ ซ่ึงในช่วงนี้อาจมีการปรับปรุงแก้
มุมมองให้มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิม ควรมีการถกเถียงหารือ และควรพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนของ
วัตถุประสงค์ หลังจากนั้นให้มีการลงคะแนนในประเด็นต่าง ๆ 
 ระยะที ่3 การออกแบบวิธีวัดและประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ 6 ประชุมกลุ่มย่อย ในขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนการใช้ภาษาในการเขียน
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ระบุวิธีการวัดผลและแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ และมีการเชื่อมโยงวิธีการ
วัดผลของแต่ละมุมมองให้มีความสัมพันธ์กัน 
   ขั้นตอนที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูง
มาร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ร่างวัตถุประสงค์และการวัดผลที่ทีมงานได้จัดท าแล้วในขั้นตอนที่ 6 
 ระยะที ่4 การน าแผนไปปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่ 8 พัฒนาแผนการน าไปใช้ เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งทีมในการก าหนด
เปูาหมายและจัดท าแผนภายใน ประกอบไปด้วยการวัดผลที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 
   ขั้นตอนที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง ที่ 3 เป็นการประชุมเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และการวัดผลครั้งสุดท้าย เพ่ือตรวจสอบกับพ้ืนที่ที่จะน าออกไปปฏิบัติจริง ทั้ง
ในด้านวัตถุประสงค์ การวัดผล และเปูาหมาย 
   ขั้นตอนที่ 10 วางแผนในการน าไปใช้ครั้งสุดท้ายโดยน าไปผสมผสาน หรือบูรณาการ
กับระบบบริหารของหน่วยงาน โดยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ได้เสนอรูปแบบขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาแนวคิด
การวัดผลองค์การตามแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ดังนี้ 
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2548) ได้สรุปกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์ (Strategy) 
ไปสู่แผนการปฏิบัติ (Action Plan) ตามแนวคิดระบบการวัดผลองค์การตามแนวคิด Balanced 
Scorecard ไว้ดังนี้ 
  1. ความชัดเจนในวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจาก
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การร่วมกันแปลงกลยุทธ์ไปสู่เปูาหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ที่
สอดคล้อง เช่น การก าหนดเปูาหมายทางการเงิน ทีมผู้บริหารต้องพิจารณามุ่งเน้นทางด้านรายได้ 
อัตราการเติบโตของตลาด ความสามารถในการท าก าไร หรือการเพ่ิมกระแสเงินสดโดยเฉพาะมุมมอง
ด้านลูกค้าและการตลาด ผู้บริหารต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าขององค์การ ก าหนดความชัดเจนของตลาด
และคู่แข่ง มีการประชุมร่วมกันของทีมผู้บริหารเพ่ือตกลงร่วมกันเป็นเอกฉันท์ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
แผนกลยุทธ์ตลอดจนก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
  2. การสื่อสารและการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ขององค์การกับหน่วยงานและการวัดผล
องค์การ ต้องมีการสื่อสารถึงกลยุทธ์ เปูาหมายและวัตถุประสงค ์ตลอดจนการวัดผลให้พนักงานทุกคน
ในองค์การได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ กระดานข่าวการจัดประชุม
พนักงานอย่างเป็นทางการ หรือการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทุกคนในองค์การทราบถึงแผนกลยุทธ์ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องท าให้ส าเร็จจาก
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ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์และเปูาหมายหลักขององค์การ  
รวมถึงการสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ 
  3. การวางแผน ก าหนดเปูาหมาย และความคิดริเริ่ม ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ ระบบ
การวัดผลองค์การตามแนวคิด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือการจัดการที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การเป็นอย่างมาก ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายของ
องค์การ ซึ่งต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว 3 - 5 ปี หาก
องค์การใดสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ย่อมหมายถึงผลประกอบการที่ดี มีก าไรผลตอบแทนการ
ลงทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น โดยสรุปแล้วการใช้ระบบการวัดผลองค์การตามแนวคิด 
Balanced Scorecard ช่วยให้ผู้บริหารในการแปลงกลยุทธ์ของแต่ละแผนกและแตกเป็นเปูาหมาย
ระดับบุคคล ทุกแผนปฏิบัติการทั้งหมดจะเป็นตัวก าหนดงบประมาณประจ าปีขององค์การต่อไป 
  4. การตรวจสอบผลสะท้อนกลับ การเรียนรู้กลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนแผน องค์การ
ต้องวางกรอบการปฏิบัติงานและการติดตามผลการปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญ
มากในระบบการควบคุมกลยุทธ์ของระบบการวัดผลองค์การตามแนวคิด  Balanced Scorecard 
เนื่องจากองค์การส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าว ผู้บริหารมักไม่ให้ความส าคัญต่อ การตรวจสอบผล
สะท้อนกลับ (Feedback) หรือไม่ได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการสร้างกลยุทธ์อย่าง
เพียงพอ การตรวจสอบผลสะท้อนกลับและการปรับเปลี่ยนแผนให้เกิดความเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้นั่นเอง 
 พสุ เดชะรินทร์ (2548) ได้เสนอขั้นตอนในการจัดท า Balanced Scorecard (BSC) ว่ามี
ขั้นตอนที่องค์การต้องให้ความส าคัญประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององค์การ
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะพ้ืนฐานขององค์การ 
  2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การ ผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร 
  3. การก าหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจการ มุมมองของแต่ละกิจการจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพื้นฐานของการด าเนินกิจการ 
  4. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวัตถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองต่าง ๆ จะ
ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ละมุมมองด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective) 
  5. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ด้าน
ต่างๆ ในลักษณะของเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) เพ่ือสร้างเป็นแผนที่ทางกล
ยุทธ์ (Strategy Map) 
  6. การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) และเปูาหมาย (Target) 
ส าหรับแต่ละมุมมองพร้อมทั้งเรียงล าดับความส าคัญ 
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  7. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การน า Balanced Scorecard มาใช้
ในทางปฏิบัติ 
 ประโยชน์ของระบบ Balanced Scorecard 

 ประโยชน์ที่ได้จากการน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้นั้น มีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการ ซึ่งประโยชน์ของการน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในองค์การเอกชนนั้น  
พสุ เดชะรินทร์ (2548)  ได้สรุปประโยชน์ของการใช้ Balanced Scorecard ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. ใช้ในการก าหนดเปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกันนอกจากนั้นยัง
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเชื่อมโยง ถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

  2. ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจ 4 ด้าน คือ การวัดด้านการเงิน 
(Financial Measures) การวัดด้านลูกค้า (Customer Measures) การวัดด้านกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Measures) และการวัดด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Measures) 

  3. เป็นเครื่องมือให้แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงาน ให้สามารถท างานบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

  4. ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพหรือผลการปฏิบัติงานหลาย ๆ ด้าน ในเวลาเดียวกันได้อย่าง
ชัดเจน และรวดเร็ว ช่วยให้เข้าใจความเก่ียวเนื่องระหว่างมุมมองต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน 

  5. ช่วยให้การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เทพศักดิ์ บุญญรัตพันธุ์ (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการน าตัวชี้วัด KPI & Balanced 

Scorecard มาใช้ในการบริหารงาน ดังนี้ 
  1. ท าให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงข้าราชการในทุกระดับในหน่วยงานนั้น  ได้

ทราบว่าจะต้องสร้างผลงานที่ส าคัญอะไรบ้างในอนาคต และมีหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดความส าเร็จได้
อย่างไร 

  2. แต่ละหน่วยงานจะมีการถูกวัดด้วยตัวชี้วัดที่หลากหลายหรือหลายมิติตามกรอบการ
ประเมินผลส าเร็จของงานที่หน่วยงานระดับสูงได้น ามาใช้ประเมินหน่วยงานในระดับล่าง  ซึ่งแตกต่าง
จากเดิมท่ีอาจจะสนใจวัดเพียงวัตถุประสงค์และเปูาหมายแคบไม่กี่เรื่อง 

  3. มีก าหนดเปูาหมายและมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานแต่ละแห่งได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกตัวชี้วัด ที่หน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการสร้างผลส าเร็จของงานให้
เกิดข้ึน 

  4. ท าให้ทุกหน่วยงานที่ได้มีการน า KPI & Balanced Scorecard ไปใช้ และข้าราชการ
ในหน่วยงานทุกระดับจะท างานอย่างเต็มที่ เพราะรู้ว่าหน่วยงานตนเองจะถูกวัดในเรื่องใด และด้วย
ผลงานใด ด้วยตัวชี้วัดใด และด้วยเปูาหมายหรือมาตรฐานเท่าใด 

  5. แต่ละหน่วยงานที่มีการน า KPI & Balanced Scorecard มาใช้จะสามารถที่จะ
ตรวจสอบผลงานของหน่วยงานตนเองได้ตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายหรือมาตรฐานที่ตั้ง 
ไว้ในแต่ละตัวชี้วัด 
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  6. สามารถวัดความส าเร็จจากทุกหน่วยงานที่น าไปใช้โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่า  ใน
การท างานแต่ละหน่วยงานสามารถท างานได้ส าเร็จหรือไม่ในแต่ละตัวชี้วัดและส าเร็จในระดับมากน้อย 
เพียงใด 

  7. สามารถน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือท าให้หน่วยงาน
สามารถปรับปรุงการท างานของตนเองเพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดเปูาหมายหรือมาตรฐานไว้ 

  8. สามารถน าไปก าหนดปรับปรุงมาตรฐานการท างานของแต่ละหน่วยงานในอนาคตได้ 
โดยที่มีการก าหนดเปูาหมายให้แก่ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการท างานในปีต่อไปในลักษณะที่ท้าทาย และดี
กว่าเดิม มีการผลิตที่สูงขึ้น 
 
2.5 ทฤษฎีการบริหารการสื่อสาร 
 2.5.1 ความหมายของการสื่อสาร 
 การสื่อสาร หรือการติดต่อสื่อสาร ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Communication ได้มีผู้
นิยาม ความหมายของการติดต่อสื่อสารไว้หลายท่าน ดังนี้   
 การสื่อสารโดยความหมายแล้วคือ การน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ ของฝุายหนึ่งส่งให้
อีกฝุาย หนึ่งโดยมีสื่อน าไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 
 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552 หน้า 269) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า การ
ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การเคลื่อนย้ายหรือส่งผ่าน ข่าวสาร ข้อมูล หรือความหมายบางอย่างของคน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างตามที่ต้องการ การสื่อสาร
เป็นกระบวนการของคน 2 คนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ถ้าคนคนนั้นคิดอยู่เพียงล าพังไม่มีการ
สื่อสารออกมา ก็จะยังไม่ถือว่ามีการสื่อสารเกิดข้ึน และ การสื่อสารอาจใช้ภาษาพูดหรือไม่ใช้ภาษาพูด
ก็ได้ เช่น ในช่วงวันวาเลนไทน์ ถ้ามีใครมาส่งกุหลาบแดงให้ กับเรา   เราก็จะเข้าใจความหมายที่เขา
ต้องการสื่อถึงเราว่าเขาคงส่งความรักความปรารถนาดี ให้กับเรา โดยไม่ต้องพูดออกมา 
 นิลุบล แหยมอุบล (2552 หน้า 9) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการ
ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนสาร (Message) จากบุคคลฝุายหนึ่ง เรียกว่าผู้ส่งสาร (Sender) ไปยังบุคคล
อีกฝุายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 ทองทิพภา วิริยะพันธุ์  (2554 หน้า 327) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการในการส่งข้อความหรือข้อมูล เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝุายขึ้นไป โดย
ฝุายหนึ่งเป็น ผู้ส่งสาร (Sender) เพ่ือส่งข่าวสารไปยังผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งเมื่อผู้รับสารได้รับสาร
แล้วจะท าการ ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร      
 อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555 หน้า 106) ให้ความหมายของการสื่อสารว่า เป็นการถ่ายทอด
สาร จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อ โดยถ่ายทอดเป็นค าพูดหรือสัญลักษณ์ไปสู่ผู้รับสารและ
ผู้รับสารตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารแล้วถ่ายทอดความคิดของตนกลับสู่ผู้ส่งสาร
โดย ผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ  เช่น ค าพูด ท่าทาง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ 
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมาย สื่อวิดีโอ ฯลฯ 
 ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2555) ได้ให้ความหมาย การสื่อสาร (Communication) 
หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์แสดงปฏิสัมพันธ์กันโดยใช้ สัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง  ๆ ที่สามารถใช้ 
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ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือเพ่ือให้เกิดผล ตามท่ีตั้งวัตถุประสงค์ไว้ การสื่อสารเป็น
กระบวนการใช้สัญลักษณ์และกระบวนการทางสังคมที่ไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีบุคคลเพียงคนเดียว 
ต้องมีองค์ประกอบการสื่อสารที่ส าคัญ คือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และข่าวสารที่สื่อสาร เป็นพ้ืนฐานและ
อาจจะมีความสลับซับซ้อนแล้วแต่โอกาส และความต้องการ ในการสื่อสารแต่ละครั้ง  
 กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อกลางส่งต่อไปยังผู้รับสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจตรงกันตามเจตนาของทั้งสองฝุาย เพ่ือให้ผลของการด า เนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย  
 2.5.2 องค์ประกอบและกระบวนการติดต่อสื่อสาร  
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่การสื่อสารจะเกิดขึ้นจะต้องมีการ
ถ่ายทอด วัตถุประสงค์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสารข้อมูล ข้อความ (Message) เกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดความคิดให้อยู่ ในรูปสัญลักษณ์ (Encodes) จากนั้นข้อความจะส่งผ่านสื่อ หรือช่องทางการ
สื่อสารไปสู่ผู้รับสาร แล้วผู้รับสาร จะแปลหรือตีความภาษาข้อความเป็นความคิด (Decodes)  
มีส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ ผู้ส่งสาร (Sender) ข้อความหรือสาร (Message) ช่องทางการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) กระบวนการสื่อสาร มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ 
เดวิด เค เบอร์โล ได้น าเสนอเป็นแบบจ าลองการ สื่อสารที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่า "แบบจ าลอง SMCR 
ของเบอร์โล" (Berlo's SMCR Model) โดย เค เบอร์โล ได้ รวมแหล่งสารกับผู้เข้ารหัสไว้ในฐานะผู้ส่ง
สาร และผู้ถอดรหัสกับผู้รับสารไว้ในฐานะผู้รับสาร แบบจ าลองการ สื่อสารตามแนวคิดของ เค เบอร์
โล นี้ ประกอบไปด้วย S (Source or Sender) คือผู้ส่งสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ
ช่องทางการสื่อสาร R (Receiver) คือ ผู้รับสาร  
 องค์ประกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบ (วรกร สุพร, 2553) ที่ส าคัญของการสื่อสารนั้น 
4 ประการ เพราะถ้าหากขาดองค์ประกอบประการใดประการหนึ่งไปการสื่อสารก็จะไม่สามารถ
เกิดข้ึนไดเ้ลยองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ประการ (ดงัภาพที ่1) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างสาร หรือ
แหล่งก าเนิดสารแล้วส่งสารไปยังบุคคลอื่นหรือไปยังหน่วยงานอ่ืนด้วยวิธีใดวิธีการหนึ่ง หรืออาจหลาย
วิธีเช่น การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เป็นต้น  ผู้ส่งสารจึงถือเป็นองค์ประกอบประการแรกที่ท า
ให้กระบวนการสื่อสารเกิดข้ึน เพราะเป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสารนั้นเอง ดังนั้น ผู้สื่อสารอาจเป็นบุคคลคน
เดียวกลุ่มบุคคล หน่วยงานหรือสถาบัน องค์กร ก็ได้ ผู้ส่งสารควรตระหนักอยู่เสมอก็คือ จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในสารที่จะสื่อออกไปนั้นอย่างแจ่มชัด มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เข้าใจถึง
ความสามารถและความพร้อมในการรับสารของผู้ที่ตนจะสื่อสารด้วยรวมทั้งเลือกใช้วิธีการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การสื่อสารครั้งนั้น ๆ บรรลุเปูาหมายที่ได้ต้ังไว้   
  2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูลความรู้
ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ที่ผู้ ส่งสารต้องการสร้างไปให้ผู้อ่ืนได้รับและเกิดการตอบสนองสารประกอบ
ด้วยส่วนส าคัญ 3 ประการคือ  
   2.1 รหัสของสาร ได้แก่ ภาพ สัญลักษณ์ หรือสัญญาณต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ แสดงออก
แทนความคิดหรือความรู้สึกต่าง ๆ ดังนั้น สารจึงจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ  
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    2.1.1 รหัสของสารที่เป็นถ้อยค า (วจนภาษา) ได้แก่ ภาษาพูด และภาษาเขียน  
    2.1.2 รหัสของสารที่ไม่เป็นถ้อยค า (อวจนภาษา) ได้แก่ กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ 
และสัญญาณต่าง ๆ  
   2.2 เนื้อหาของสาร ได้แก่ มวลความคิด และประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพ่ือความ เข้าใจร่วมกัน เนื้อหาของสารจะแฝงไปกับรหัสของสาร เมื่อผู้รับสาร
สามารถถอดรหัสของสารได้ก็แสดงว่าเข้าใจเนื้อหาของสารนั้นแล้ว เราแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
    2.2.1 เนื้อหาของสารที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ หรือข้อสรุปที่
ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว มีเหตุผลยอมรับไดว้่าเป็นความจริง สามารถอ้างอิงได้  
    2.2.2 เนื้อหาของสารที่เป็นข้อคิดเห็น หมายถึงความรู้สึกหรือความคิดส่วนตัว
ของผู้ส่งสาร โดยอาจจะเป็น จริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ 
   2.3 การจัดสาร ได้แก่ การน าเนื้อหาของสารมาเรียบเรียงอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้
ใจความตามเนื้อหาที่ต้องการ ด้วยการเลือกใช้รหัสของสารที่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้ค า การใช้
ท่าทางประกอบ การจัดล าดับความ การอธิบาย เป็นต้น สารที่ได้รับการจัดอย่างดี จะท าให้ ผู้รับสาร
สามารถเขา้ใจได้ ตามวัตถปุระสงคท์ี่ผู้ส่งสารต้องการ  
  3. สื่อและช่องทาง (Medium and Channel) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางท าให้สาร
เคลื่อนตัวออกไปจากผู้ส่งสาร มี ทั้งสื่อที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศคลื่นแสงคลื่นเสียงและสื่อที่
มนุษยท์ าข้ึนหรือผลิตขึ้น เช่น โทรศัพท ์หนงัสือ นิตยสาร แถบบันทึกเสียง โดยสารจะถูกถ่ายทอดเข้า
สู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์ เช่น อวัยวะหรือประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษย์ซึ่งก็เป็นช่องทางของผู้ส่ง
สารผ่านช่องทางของสารไปสู่ผู้รบัสาร  
  4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางที่สารจะส่งไปถึงผู้รับสารอาจเป็น
บุคคลเดียว หรือเป็นกลุ่มก็ ได้ถ้าหากผู้รับสารตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ส่งสาร ก็แสดง
ว่าผู้รับสารเข้าใจความหมายของสารที่ส่งมา ผู้รับสารจึงมีหน้าที่แปลความหมายของสารส่งสารต่อไป
ยังผู้รับสารคนอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ส่งสารก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 โมเดลการติดต่อสื่อสาร 
 
 ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการติดต่อสื่อสารโดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น 
การสื่อสาร โดยการพูด การเขียน การแสดงออกทางด้านร่างกาย เพ่ือให้ผู้รับข่าวสารได้รับรู้ถึง
วัตถุประสงค์ ความต้องการ ของผู้ส่ง การติดต่อสื่อสารจะเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ฉะนั้นผู้ส่ง
ต้องมีศิลปะและวาทะในการส่งสาร รวมทั้งต้องมีความรอบคอบ มองถึงช่วงเวลาและสถานการณ์ใน
การส่ง ค านึงถึงสถานที่และวัฒนธรรม ที่จ าเป็น ต่อการก าหนดทิศทางของการติดต่อสื่อสาร ทั้งใน
มุมมองของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ทีมงานในสาย งานและต่างสายงาน จากผลการศึกษา
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พบว่า การสื่อสารโดยการพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง การน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสื่อสาร เช่น การประชุมทางไกล (Video conferencing and Conference 
Calling) จะส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
(สุวัลยา โพธิ์พะเยาว์, 2552) ระบุว่า การใช้การสื่อสารด้วยการพูด เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าจะ
ช่วยให้เกิดความ เข้าใจในการท างาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและองค์กรมากขึ้น 
ช่วยให้องค์กรประหยัดทั้ง เวลาและสถานที่ 
 2.5.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
 สุรัตน์ ตรีสกุล (2550 หน้า 112) ได้ให้ความหมาย เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารว่า 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร หมายถึงความสอดคล้องระหว่าง ความหมายของสารที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ
ไปยังผู้รับสารกับความหมายของสารที่ผู้รับสารได้รับ หากการรับรู้ความหมายของผู้รับสารตรงกับ
ความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการแสดงว่าการสื่อสารนั้นประสบ ความส าเร็จหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
สื่อสาร  Schermerhorn, et al. (1995, อ้างถึงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552 หน้า 224)  
มี ความเห็นว่าการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดขึ้นเมื่อความหมายของสารที่ผู้รับสารได้รับ
ตรง กับความหมายที่ผู้ส่งต้องการที่จะส่งสารออกไปอย่างครบถ้วน  การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
จะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด และส่งข่าวสารที่เข้าใจได้
ถูกต้อง (เบญจมาภรณ์ อิศรเดช, 2549 หน้า 215) โดย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถท าให้
บรรลุความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ Davis (2000, อ้างถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2554
หน้า 333) ได้ใหแ้นวทางในการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จ ว่าประกอบด้วยขั้นตอน 3 ประการ คือ   
  1. เครือข่ายความร่วมมือ (Connection) ผู้สื่อสารต้องให้ความส าคัญกับเวลาในการ 
สื่อสาร และผู้รับสารต้องใหค้วามสนใจและให้ความรว่มมือ ช่วยใหเ้กิดเป็นเครือข่ายความรว่มมือที่ดี  
  2. ความเข้าใจ (Understanding) ผู้ส่งสารต้องพยายามท าข่าวสารให้เป็นที่เข้าใจ ใน
การ สรา้งการรับรู้ในความต้องการ มีเปูาหมายชัดเจน  ข้อมูลเพียงพอ   
  3. การตอบสนอง (Response) ผู้รับสารมีการตอบสนองที่ชัดเจน การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ คือการน าไปสู่การตอบสนองที่ต้องการ  ในด้านองค์ประกอบในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2554 หน้า 335) กล่าวถึง องค์ประกอบในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้  
  1. ทักษะการสื่อสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสารควรมีทักษะการสื่อสารที่ดี   
  2. กระบวนการสื่อสาร การสื่อสารต้องใช้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของคู่สื่อสารได้รวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด ผู้รับสารต้องได้รับข่าวสารถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน และมีการตอบสนองหรือสะท้อนกลับไปสู่ผู้ส่งสารอย่างทันเวลา  
  3. ความแน่นอนของข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารต้องมีความชัดเจน  
  4. การสื่อสารต้องทั่วถึง เปิดเผย ทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลข่าวสาร 
เดียวกัน 
  5. ความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ผู้ส่งข่าวสารต้องค านึงถึงพ้ืนฐานความรู้ 
ความเข้าใจของผู้รับสาร   
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  6. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต้องซื่อสัตย์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน   
  7. ภาษาและสื่อท่ีใช้ เหมาะสมกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร  
  8. แหล่งข้อมูลข่าวสาร ต้องท าให้ผู้รับสารทราบว่า ส่งมาจากที่ใด ใครเป็นผู้ส่งสาร  
  9. ความเป็นเอกภาพ จุดมุง่หมายหรือเปูาประสงค์ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  
  10. องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น บรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตรช่วยส่งเสริมให้การ 
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นเบอร์โล (1960, อ้างถึงใน สุรัตน์ ตรีสกุล, 2550 หน้า 74)   
ได้อธิบายว่าประสิทธิผลของการสื่อสารจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแต่ละ 
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ในด้านต่าง ๆ คือ  
  1. ผู้ส่งสาร (Sender)     ผู้ส่งสาร ในทรรศนะของเบอร์โล ผู้ส่งสารจะท าการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ 5 ประการคือ  
   1.1 ทักษะในการสื่อสาร เช่น ความสามารถในการพูด การเขียน และ ความสามารถ 
ในการคิดและการใช้เหตุผล   
   1.2 ทัศนคติ หรือวิธีการที่บุคคลประเมินสิ่งต่าง ๆ โดยความโน้มเอียงของตนเอง 
เพ่ือที่จะเข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ๆ เช่น ทัศนคตต่ิอตนเอง ต่อหัวข้อของการสื่อสาร ต่อผู้รับสาร ต่อ 
สถานการณ์แวดล้อมการสื่อสารในขณะนั้น    
   1.3 ความรู้ของผู้ส่งสาร ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ บุคคลหรือกรณีแวดล้อม
ของ สถานการณ์การสื่อสาร  
   1.4 ระบบสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล  
   1.5 ระบบวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเชื่อ เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญใน 
การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมกันอาจประสบความล้มเหลวได้เนื่องจาก 
ความคิดและความเชื่อท่ีไม่เหมือนกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  
  2. สาร (Message)    สาร หมายถึงผลผลิตที่เกิดจากการเข้ารหัสของผู้ส่งสารประกอบ
ด้วย   
   2.1 รหัสของสาร (Message code) กลุ!มของสัญลักษณ์ที่สามารถน ามาจัดเข้าเป็น 
โครงสร้าง เพ่ือให้เกิดความหมายแก่บุคคล  โดยภาษาเป็นรหัสของสารที่มาจากส่วนประกอบต่าง ๆ 
น ามาเรียงตามโครงสรา้งทางไวยากรณ์ (Syntax) เพ่ือสรา้งความหมายที่สามารถเข้าใจได้ร่วมกัน   
   2.2 เนื้อหาของสาร (Content) ประกอบด้วยชุดข้อมูลหลาย ๆ ส่วน มีการจัดเรียง
เป็น ล าดับเพื่อการน าเสนอ ตามส่วนประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสม เมื่อได้รหัสสารและเนื้อหาที่
มี ส่วนประกอบครบถ้วนและเป็นไปตามโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผู้ส่งสารจะด าเนินการจัด
สาร ตามทางเลือกของตนต่อไป  
   2.3 การจัดสาร (Treatment) คือ วิธีการที่ผู้ส่งสารเลือกและจัดเตรียมเนื้อหาของ
สาร ขึ้นกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการส่งสาร เช่น การใชภ้าษา ไวยากรณ์ ศัพท์ ค าถาม ค าอุทาน 
ความคิดเห็น  สารที่ถูกจัดเตรียมไว้ดีจะท าใหเ้กิดการรับรู้ความหมายที่ถูกต้องในผู้รับสาร โดยผู้ส่งสาร 
ต้องค านึงถึงส่วนประกอบ และโครงสร้างของรหัสของสาร และเนื้อหาของสาร เพ่ือการจัดสารที่มี 
ประสิทธิภาพ  



100 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ส่งสารควรค านึงถึงรหัส
ของสาร เนื้อหาของสาร และการจัดสารในประเด็นต่อไปนี้  
   1. เลือกใช้รหัสของสารหรือสัญลักษณ์ทีผู่้รับสารสามารถเข้าใจและตีความได้ 
   2. เลือกใช้เนื้อหาของสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการ ของผู้รับสาร  
   3. เลือกใช้วิธีการจัดสารที่จะท าให้กระบวนการสื่อสารเป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้
ส่งสาร   
  3. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสาร  หมายถึง บุคคลหรือกลุ!มบุคคลที่รับสาร ส่งมาจากผู้
ส่งสาร มปีัจจัยที่ต้อง พิจารณา 5 ประการคือ ทักษะในการสื่อสาร , ทัศนคติ, ความรู้, สถานภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรม และขอบเขตประสบการณ์ โดยหากทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีขอบเขต
ประสบการณ์ใกล้เคียงกันจะ ช่วยใหเ้ข้าใจความหมายของสารได้สอดคล้องและตรงกัน ในมุมมองของ
นักวิชาการ Tubbs and Moss (2000, อ้างถึงใน สุรัตน์ ตรีสกุล, 2550 หน้า 97) ซึ่งมอง
กระบวนการสื่อสารในเชิงปฏิสัมพันธ์แบบต่อเนื่องระหว่างคู่สื่อสาร เห็นว่าในกระบวนการ สื่อสาร คู่
สื่อสารจะเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยท าหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสพร้อมกันไปในเวลา เดียวกัน 
เรียกวา่เป็นผู้สื่อสารหรือคูส่ื่อสาร (Communicator)    
  4. สื่อ (Media/Channel) สื่อ หมายถึง ช่องทางในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สาร  โดยมีปัจจัยในการ เลือกสื่อ คือ  
   4.1 ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร พิจารณาความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารของผู้ส่งสาร 
การเข้ารหัส การคิดและการใช้เหตุผล ภูมิหลัง ความต้องการปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสาร   
   4.2 ปัจจัยด้านผู้รับสาร  พิจารณาความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารของผู้รับ
สาร การถอดรหัส การแปลความ การคิดและการใช้เหตุผล ภูมิหลัง ทัศนคติ ความสามารถในการ
แสดง ปฏิกิริยาตอบกลับ  
   4.3 ปัจจัยด้านตัวสาร พิจารณาว่าสารที่ต้องการส่งไปยังผู้รับสารเหมาะสมกับสื่อ
ชนิด ใดหรือช่องทางใด เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร  
   4.4 ปัจจัยเกี่ยวกับสื่อ พิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อ ศักยภาพสื่อในการเข้าถึง 
กลุ่มเปูาหมาย โอกาสที่ผู้รับสารมีส่วนร่วมและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ ความน่าเชื่อถือของสื่อ   
รูปแบบของการใชส้ื่อผสม ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดและเสริมข้อดีของสื่อแต่ละประเภท     
   4.5 ปฏิกิริยาตอบกลับ พิจารณาลักษณะปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสาร คือ หาก
ต้องการปฏิกิริยาตอบกลับแบบทันทีทันใด การใช้สื่อบุคคลสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ 
สื่อสารได้ดีกว่าสื่อชนิดอ่ืน 
   4.6 ผลที่เกิดจากการสื่อสาร หากผู้ส่งสารต้องการเสริมสร้างความผูกพันกับผู้รับสาร 
สื่อบุคคลเป็นสื่อที่เหมาะสมกว่าสื่อมวลชน   
 นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานทั้งกล่าวมาแล้วนั้น  ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่มีความส าคัญ  
ในการเสริมสร้างให้เกิดความหมายที่ชัดเจนหรือการรับรู้ความหมายร่วมกันระหว่างคู่สื่อสาร โดย 
นิลุบล แหยมอุบล (2552 หน้า 16-17) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในกระบวนการสื่อสาร โดยแต่
ละ องค์ประกอบมีความหมายและปัจจัยที่ต้องพิจารณา  คือ        
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  1. บริบทของการสื่อสาร (Communication Context) หรือสิ่งแวดล้อมทางการสื่อสาร 
(Communication Environment) บริบทของการสื่อสาร  ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ส่งผลต่อรูปแบบ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร เนื้อหา
สาระของสาร ความหมาย ที่สร้างขึ้น  โดยแบ่งบริบทหรือสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารได้ 5 ประเภท 
คือ  
   1.1 บริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สถานที่ที่เกิดการสื่อสาร  สภาวะแวดล้อม
ใน สถานที่นั้น เช่น ระดับเสียง ระยะหา่งระหว่างคูส่ื่อสาร ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสาร  
   1.2 บริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสาร 
บทบาท หน้าที่ สถานภาพทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยมของกลุ!ม ส่งผลต่อการสร้างสาร การสร้าง 
ความหมายและความเข้าใจสาร   
   1.3 บริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเหตุการณ์สื่อสารที่ผ่านมา  ภูมิหลังของคู่
สื่อสาร ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร    
   1.4 บริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา  อารมณ์ ความรู้สึกของคู่สื่อสารใน
สถานการณ์ ของการสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
   1.5 บริบทหรือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานของสังคม 
ที่ แตกต่างกันมีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการสื่อสาร  
 ซึ่งในเรื่องบริบทในการสื่อสารนี้ (Miller and Steinberg, 1975 อ้างถึงใน สุรัตน์ ตรีสกุล, 
2550 หน้า 85) ได้สรุปไว้ว่า การสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันท าให้คู่สื่อสารมีพฤติกรรมและ
ได้รับผล จากการสื่อสารแตกต่างกัน และพฤติกรรมของคู่สื่อสารมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
เช่นกัน      
  2. สิ่งรบกวนการสื่อสาร (Noise/Interference) สิ่งรบกวนการสื่อสาร คือ สิ่งที่สกัดกั้น
หรือเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน สารระหว่างคู่สื่อสาร ท าให้ไม่สามารถรับสารหรือรับ
สารที่มีความบิดเบือนไปจากที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ   
   2.1 สิ่งรบกวนทางกายภาพหรือสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นภายนอกตัวผู้สื่อสารหรือสภาวะ 
แวดล้อมการสื่อสาร เช่น ระดับเสียงบริเวณท่ีเกิดการสื่อสาร สภาพอากาศ   
   2.2 สิ่งรบกวนทางจิตใจหรือสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้สื่อสาร เช่นสภาพจิตใจ 
อารมณ์ความรู้สึกขณะเกิดพฤติกรรมการสื่อสาร  
   2.3 สิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร ส่งผลต่อความคมชัด ความ
ชัดเจน และความแม่นย าในการถ่ายทอดสาร  เช่น คลื่นรบกวน ภาพซ้อน ขนาดตัวอักษรที่ไม่
เหมาะสม 
   2.4 สิ่งรบกวนที่เกิดจากภาษา ความแตกต่างระหว่างความหมายของสารที่ผู้ส่งตั้งใจ 
กับความหมายของสารที่ผู้รับสารได้รับ  อาจเกิดจากการเข้ารหัส การถอดรหัส การแปลความหมาย 
ของสาร เช่นการใช้ค าที่ยาก มีความหมายไม่ชัดเจน หรือการเรียบเรียงถ้อยค าและประโยคที่ ไม่
สมบูรณ์  
  3. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)  ปฏิกิริยาหรือสารซึ่งผู้รับสารตอบกลับไปยังผู้ส่ง
สาร หลังจากที่ได้รับสาร ถอดรหัสและแปลความหมายของสารแล้ว ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการสื่อสาร
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และ พฤติกรรมการสื่อสาร ท าให้ผู้ส่งสารทราบว่า ผู้รับสารได้รับสารที่ส่งไปหรือไม่ แปลความหมาย
และ เข้าใจความหมายของสารได้ตรงกันหรือไม่ และการสื่อสารบรรลุผลหรือไม่ และปฏิกิริยาตอบ
กลับยัง ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคูส่ื่อสารในภายหลังอีกด้วย   
  4. ผลของการสื่อสาร (Communication Effect) การเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างที่ 
เกิดข้ึนกับผู้สื่อสารหลังจากท่ีได้รับสาร เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา  ทั้งผลในเชิงบวกและ 
เชิงลบ  
  5. จริยธรรมในการสื่อสาร (Communication Ethics) การใช้ความเชื่อ ค่านิยม หลัก 
ศีลธรรม ในการก ากับควบคุมพฤติกรรมการสื่อสาร ในการสรา้งสารที่ถูกต้อง เหมาะสม  น่าเชื่อถือ  มี
หลักการ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  ซึ่งตามทรรศนะของ (Barker and Gaut, 2001 อ้างถึงใน  
สุรัตน์ ตรีสกุล, 2550 หน้า 115) ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้สื่อสารที่มีจริยธรรมว่า หมายถึง  การ
สร้างสารที่ ถูกต้อง  เหมาะสม  ตรงไปตรงมา สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี มีหลักการ
ชัดเจน ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต้อง
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ผู้ส่งสารต้องใหค้วามส าคัญกับการเลือกรูปแบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ 
โดยต้องพิจารณาลักษณะการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความต้องการการ ตอบสนอง 
ข่าวสารต้องมีความชัดเจน และผู้รับสารต้องได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วนและ ตอบสนองได้
ทันท่วงท ี  
 การสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร (improving organizational communication)  
กลยุทธ์และกระบวนการของการสื่อสาร ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการ  
ท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่ถ้าหากไม่มีการเรียนรู้
รวมถึงไม่มี ความเข้าใจความต้องการของตนเองและผู้อ่ืนแล้ว ไม่ว่าจะมีกระบวนการการสื่อสารที่ดี
และมีอุปกรณ์สื่อสารที่ ทันยุค ทันสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่า (วิโรจน์ โสวัณนะ, 2545 หน้า 95) ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยที่จ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกัน
การสื่อสารที่ดีจ าเป็นต้องใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควบคู่ไปด้วยจึงจะส่งผลให้การสื่อสารนั้นประสบ
ผลส าเร็จ การสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิภาพขององค์กร ฉะนั้นการสร้าง
ระบบการ สื่อสารภายในองค์กรที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก การจัดระบบการสื่อสารตลอดจนการ
ไหลของข้อมูล ข่าวสารในองค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสารถือว่าเป็นหน้าที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของ ผู้บริหารทุกองค์กร ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีสรุปได้ดังนี้ (กัลยพัชร ชาคร, 
2557)  
 1. การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (follow–up and feedback) เป็นวิธีการที่ใช้ใน
การ ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ส่งสาร ส่งไปยังผู้รับสารเพ่ือให้ทราบว่าผู้รับสารเข้าใจตรงกันกับผู้ส่งสารมาก
น้อยเพียงใด การใช้กระบวนการสื่อสารเป็นแบบ two–way เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เหมาะสม ส าหรับ
การติดตามผลและให้ ข้อมูลย้อนกลับ  
 2. การใช้การสื่อสารหลายวิธี (parallel channels and repetition) การใช้วิธีการสื่อสาร
และ ช่องทางการสื่อสารหลายวิธีจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น เช่น การ
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ประชุมและการ สั่งการด้วยค าพูด ในโอกาสที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสั่งการด้วยเอกสาร
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ จะท าให้การสื่อสารมีความชัดเจนและถูกต้องมากข้ึน  
 3. ระยะเวลา (timing) การสื่อสารที่เบี่ยงเบนทั้งในแง่ความกดดันด้านเวลาและความไม่
เหมาะสมก ็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านระยะเวลา การสื่อสารในช่วงเวลาหนึ่ง องค์กรหรือกลุ่มอาจก าหนด 
มาตรฐานด้านเวลา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น การก าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาไว้
ล่วงหน้าว่าจะท างานให้เสร็จ เมื่อใด เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการจัดสรรเวลา ในการรายงานและสั่งการ
ในองค์กร นอกจากนี้ยังต้องแยก ระหว่างงานประจ ากับงานชั่วคราว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันด้าน
ระยะเวลาอันจะท าให้การสื่อสารมีความถูกต้อง มากยิ่งขึ้น  
 4. ให้ความสนใจกับภาษา (attention to language) การเลือกใช้ค าศัพท์ระดับของค า 
และ ความหมายของค า ในการถ่ายทอด เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้
การเลือกใช้ค า และระดับของภาษานี้จะส่งผลกับการท าความเข้าใจกับผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยว่าควรจะ
ใช้ภาษาในระดับใด 
 5. ศูนย์กลางข้อมูล (information communication and information centers) การใช้
ศูนย์กลาง เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและยืดหยุ่นและมีความถูกต้อง
ของข้อมูลมากขึ้น โดย ไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการขององค์กรก็อาจจะท าให้การสื่อสารมีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว  
 6. การให้รู้เท่าที่จ าเป็น (the exception principle and the need to know) เป็น
วิธีการวาง ระบบในการสื่อสารภายในองค์กร ให้มีการรับรู้เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น โดยการเสนอข้อมูล
ไปยังผู้บริหารในส่วน ที่ผู้บริหารต้องการ ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับบุคลากร
ในองค์กร เฉพาะสิ่งที่บุคลากร จ าเป็นต้องรู้เท่านั้น วิธีการนี้จะท าให้การสื่อสารไม่มีข้อมูลมากเกินไป 
ซึ่งจะเหมาะกับองค์กรที่มีสายการบังคับ บัญชาสูง  
 7. การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร (communication etiquette) เป็นความ
พยายามที่จะ วางระบบในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น Line Application เพ่ือ
สื่อสารในเรื่องที่จ าเป็นและ เร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจกับสถานการณ์ที่ต้องแข่งขัน ฉะนั้น
การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสม จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารได้  
 8. การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively) จะท าให้ข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการส่งถึงผู้รับสาร
ครบถ้วน เป็น การลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการฟังอย่างตั้งใจนั้นผู้รับสาร
สามารถคิดและวิเคราะห์ใน สิ่งที่ได้ฟัง และอาจมีการสอบถามเพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารให้มาก
ขึ้น นอกจากนี้การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ภายในองค์กรตามด้วย 
 
 
 2.5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร   
 ในการท างานรว่มกัน หรือในการสื่อสารโดยทั่วไปโอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจระหว่าง กัน
มีมาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากการมีปํญหาและอุปสรรคมา 
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ขัดขวางกระบวนการสื่อสาร ดังที่ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน ์(2547 หน้า 218-223) ได้กล่าวถึงอุปสรรค 
หรือ ข้อจ ากัดในการสื่อสารว่า เกิดจากปัจจัยดังที่สรุปได้ดังนี้   
  1. อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร โดยปํญหาที่เกิดข้ึนอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่  
   1.1 ผู้ส่งสารขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารเบี่ยงเบน ขาด
ความนา่เชื่อถือ และความน่าสนใจ ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารลดลง    
   1.2 ทัศนคติในเชิงลบของผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  
   1.3 ความรู้  ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารที่ตนต้องการสื่อในระดับที่ 
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้รบัสารได้อย่างเหมาะสม  
   1.4 ความสอดคล้อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องมีความสอดคล้องระหว่าง 
ข่าวสารและพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เพ่ือให้ผู้ส่งสารเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และคล้อยตามในข่าวสาร  
   1.5 อารมณ์มนุษย์ อารมณ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการรับรู้ การสรุปข้อมูลและ
การ แสดงออกของมนุษย ์  
  2. อุปสรรคที่เกิดจากข้ันตอนการถ่ายทอดข่าวสาร จ าแนก ได้ดังนี้  
   2.1 ความเหมาะสมของสื่อ  การเลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้ข้อมูลข่าวสาร 
เกิดความเบี่ยงเบน ขาดความสมบูรณ์ สร้างความล่าช้าในการสื่อสาร ท าให้ผู้รับสารไม่สารถรับข้อมูล 
ได้ตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ   
   2.2 เสียงรบกวน มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารท าให้ 
ผู้ส่งสารไม่สามารถสง่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรบกวนการรับรู้ขา่วสารของผู้รับสาร  
   2.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม  ถ้าช่องทางการติดต่อสื่อสารมีระยะ
ยาว ซับซ้อน มีการส่งข้อมูลผ่านหลายช่วง โอกาสที่ข่าวสารจะบิดเบือนและผิดพลาดมีสูงขึ้น  
   2.4 ความหมายของค าหรือท่าทางที่บุคคลใช้ติดต่อสื่อสารส่งผลต่อการรับรู้และการ 
แปรข่าวสาร  เช่น การใช้ค าศัพท์ ค าแสลง  
   2.5 เนื้อความและการจัดล าดับการน าเสนอมีผลต่อความส าเร็จในการติดต่อสื่อสาร 
เนื้อความท่ีมีระดับความลึกซึ้งต่างจากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับสารหรือ เนื้อความที่ถูกเรียบเรียงอย่าง 
ไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ผู้รับสาร ท าใหก้ารติดต่อสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  
   2.6 วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมมีความคิด มุมมอง และ 
การกระท าที่ต่างกันการสื่อสารอาจประสบความล้มเหลว เนื่องจากความคิดและความเชื่อที่ไ ม่
เหมือนกัน ระหวา่งผู้ส่งสารและผู้รับสาร  
  3. อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร โดยปํญหาที่เกิดข้ึนอาจมาจากสาเหตุต่างๆ ต่อไปนี้  
   3.1 การมีอคติ โดยผู้รับสารเลือกรับรู้เฉพาะในส่วนที่สนใจและต้องการท าให้ข้อมูล 
บางอย่างสูญหายไประหว่างการส่งและรับข่าวสาร  
   3.2 การขาดทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญท้ังผู้ส่งและผู้รับสาร โดยผู้รับ 
สารต้องมีทักษะในการรับ การวิเคราะห ์และการประมวลข่าวสาร 
   3.3 ทัศนคติของผู้รับสารที่มี ต่อผู้ส่งสาร สิ่งแวดล้อม และข่าวสาร มีผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการรับรู้ การแปลความหมาย และความเข้าใจ  



105 

   3.4 ความรู้ ผู้รับสารต้องมีความรู้ในระดับเพียงพอที่จะรับรู้และท าความเข้าใจใน 
ข่าวสาร  
   3.5 อารมณ์ ถ้าผู้รับสารมีอารมณ์ไม่ปกติอาจส่งผลให้การรับรู้หรือการแปลความ 
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง   
  นอกจากนี้ นิลุบล แหยมอุบล (2552 หน้า 39) ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการสื่อสาร 
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้คือ โครงสร้างของหน่วยงาน ต าแหน่ง 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายของข่าวสารท าให้เกิดความสับสนในการกลั่นกรอง 
ข่าวสารที่ถูกต้อง ความกดดันเรื่องเวลาและความเชื่อถือต่อแหล่งข่าว เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับ 
กระบวนการสื่อสาร   
  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นตรงกับที่ อังคณา วิสุทธากร (2555) ได้ศึกษาในเรื่อง
แนวทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
พบว่า ปํญหา ส าคัญในการสื่อสารในองค์กรเกิดจากตัวบุคคลที่ขาดทักษะในการสื่อสาร การมีความรู้
ไม่เท่ากัน และ การที่ผู้สื่อสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสื่อสาร ตัวข้อมูลมีการใช้ค าหรือเนื้อหาที่
ครุมเครือและไม่สมบูรณ์ ช่องทางในการสื่อสารขัดข้อง การสื่อสารตามล าดับขั้นตอนสายบังคับบัญชา
ล่าชา้ มีสิ่งรบกวนและ สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการสื่อสาร  
  จากข้อมูลที่กล่าวมาสรุปได้ว่ากระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่มีความ 
ละเอียดอ่อน มีโอกาสผิดพลาดหรือล้มเหลว ถ้าปัจจัยหรือส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งบกพร่อง 
โดยอาจเป็นปัจจัยจากผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร หรือตัวผู้รับสารก็ได้ ดังนั้นการวาง 
แนวทางเพ่ือปูองกันและแก้ปํญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
และจ าเป็นที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
 2.5.5 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารกับการบริหารจัดการ   
 ในประเด็นเรื่องการสื่อสารกับการบริหารจัดการนี้ อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555 หน้า 14) ได้ 
กล่าวไว้ว่าการสื่อสารเป็นรากฐานที่ส าคัญ ในกระบวนการการบริหารจัดการ ช่วยให้องค์กร
ด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเปูาหมายขององค์กร โดยสามารถแบ่งแนวคิดด้านการ
สื่อสารได้ ดังนี้  
  1. แนวคิดการจัดการระบบการสื่อสารในสมัยเริ่มแรก ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
การวางระบบหรือการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานมีวัตถุ ประสงค์เพ่ือให้การท างานขององค์กรมี 
ประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด มีการก าหนดระเบียบและข้อบังคับในองค์กร เพ่ือ 
ปูองกันการสูญเสียและก่อให้เกิดผลเสียหาย ระบบการติดต่อสื่อสารก าหนดขึ้นภายใต้แนวคิดข้างต้น 
ซึ่งเป็นการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific Management) ในยุคสมัยของนักคิดทางการบริหาร 
Henri Fayol , Max Weber และ Frederick W.Taylor มีแนวคิดการจัดระบบองค์กรว่า “องค์กร
เป็นเสมือนเครื่องจักร” การสื่อสารจึงมีลักษณะเป็นแนวดิ่ง (Vertical) จากบนลงล่างเป็นการสั่งการ 
ลงมาจากข้างบนและท าเป็นทางการมีระเบียบแบบแผน  
  2. การติดต่อสื่อสารในองค์กรตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งมนุษยสัมพันธ์ เป็นแนวคิด 
ที่ใหค้วามสนใจใหค้วามส าคัญของปัจจัยด้านมนุษย์ที่มีความต้องการทางสังคมและจิตใจ ลักษณะการ 
สื่อสารตามแนวมนุษย์สัมพันธ์ เน้นทั้งงานและทางสังคม มีการติดต่อสื่อสารทั้งจากบนลงล่างและล่าง 
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ขึ้นบน หรือทุกทิศทาง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ ด้วยการสื่อสารที่ไหลไปอย่างทั่วถึงเป็น
เครื่องมือสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้น แนวคิดการบริหาร 
แบบทรัพยากรมนุษย์ เช่น   
   2.1 การศึกษาภาวะผู้น าตามแนวตาข่ายการจัดการ (The Managerial Grid) ของ  
เบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964) เป็นผู้คิดตาข่ายการจัดการ โดยมีความเห็นว่า ภาวะ
ผู้น าที่ดีประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดย ก าหนด 
คุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1 – 9 และก าหนดผลผลิตเป็น 1 – 9 เช่นกัน  และ 
สรุปว่าถ้า คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปด้วย เรียกรูปแบบนี้ว่า 
Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่าย  Blake และ Mouton ได้ 
อธิบายถึงภาวะผู้น าโดยสัมพันธ์กับคู!อันดับไว้ 5 แบบดังนี้  
    2.1.1 ผู้น าแบบปล่อยปละละเลย (Impoverished Leader) (1, 1) เป็นผู้น าที่ 
ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความส าคัญต่อทั้งผลผลิตและความรู้สึกของผู้ร่วมงาน  
    2.1.2 ผู้น าแบบมุ่งงาน (Production Pusher) (9, 1) จะมุ่งความสนใจไปที่งาน 
โดยจะวางแผน มอบหมายงาน และควบคุมให้งานเป็นไปตามเปูาหมายโดยไม่สนใจต่อความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้ร่วมงาน  
    2.1.3 ผู้น าแบบมุง่เน้นความสัมพันธ์ (Country Club Leader) (1, 9) ผู้น าจะให้ 
ความสนใจกับความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะหัวหน้ากับสมาชิก โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมแต่จะ 
ไม่ใหค้วามส าคัญกับผลงาน  
    2.1.4 ผู้น าแบบนักสร้างกลุ!ม (Term Builder) (9, 9) ผู้น าจะให้ความส าคัญกับ
ทั้ง ผลงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ!ม ผู้น าแบบนี้เป็นผู้น าที่ดีที่สุด เป็นผู้น าในอุดมคติ  
    2.1.5 ผู้น าแบบพบกันครึ่งทาง (Middle of the road Leader) (5, 5) ผู้น าจะ
ให ้ความส าคัญกับผลงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในระดับปานกลาง ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถ 
ด าเนินการไปได้ดีในระดับหนึ่ง       
   2.2 การจัดองค์การที่มีการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การติดต่อสื่อสารอย่างอิสสระกับ 
บุคคลหลายระดับ (System IV ของ Likert ) แสดงถึงรูปแบบองค์กรที่จัดการแบบมีส่วนร่วม หรือ 
Participative Organization เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ โดยการจัดการสื่อสาร 
ให้พร้อมและเป็นไปในทุกทิศทางทั่งองค์กร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่าง 
แท้จริง (Participative–Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจยอมรับความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา  
มี การให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม ทฤษฎีเชิงระบบของลิเคิ ร์ท  
(Likert’s system) Rensis Likert ได้ศึกษาถึง ความส าคัญระหว่างการจัดโครงสร้างองค์การและ
ประสิทธิภาพขององค์การ และได้พัฒนารูปแบบการ จัดโครงสรา้งได้ 4 ประเภท ได้แก่     
   ระบบ 1 เป็นองค์การแบบดั้งเดิมที่เน้นหนักความส าคัญไปที่อ านาจหน้าที่อย่าง เป็น
ทางการและสายการบังคับบัญชาตามล าดับขั้น     
   ระบบ 2 เป็นการจัดองค์การที่มีลักษณะอยู่ค่อนไปทางที่เน้นอ านาจหน้าที่ของฝุาย
บริหารมากกว่าเน้นการสรา้งความรว่มมือระหว่างพนักงานกับฝุายบริหาร     
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   ระบบ 3 เป็นการจัดองค์การที่คล้ายกับระบบ 2 แต่ลักษณะองค์การจะอยู่ค่อน  
ไปทางเน้นความรว่มมือระหว่างพนักงานกับฝุายบริหาร     
   ระบบ 4 เป็นการจัดองค์การที่มีการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การติดต่อสื่อสาร อย่าง
อิสสระกับบุคคลหลายระดับ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3 การจัดการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบสหรัฐอเมริกากับการบริหารแบบ 
ญ่ีปุุน หรือทฤษฎีของ Z ของ Ouchi (Ouchi’s Theory Z)  มุ่งเน้นการสร้างกรอบและบรรยากาศ 
การท างานแบบมสี่วนร่วมเป็นการบริหารงานแบบญี่ปุุน มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการท างานที่เห็น 
คุณค่าทรัพยากรมนุษย์ โดยทฤษฎีของ Z ของ Ouchi (Ouchi’s Theory Z) เป็นทฤษฎีอธิบาย 
โครงสร้างตามการจัดการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบสหรัฐอเมริกาหรือ Theory A กับการ 
บริหารแบบญี่ปุุน หรือ Theory J คือ ทฤษฎี A เป็นแนวความคิดการจัดการของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
องค์การเน้นการจ้าง งานระยะสั้น พนักงานมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อองค์การน้อย ทฤษฎี J 
เป็นแนวความคิดการจัดการของญี่ปุุนซึ่งองค์การเป็นการจ้างงาน ตลอดชีพ พนักงานมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อองค์การสูง ทฤษฎี Z เป็นแนวความคิดการจัดการประสมประสาน ระหว่างญี่ปุุน
และ สหรัฐอเมริกาโดยเน้นการจา้งงานระยะยาวมีการตัดสินใจและความรับผิดชอบรว่มกัน  
  3. การจัดการระบบการสื่อสารบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizatotion  Culture) คือค่านิยม (Value) แนวคิดกับความเชื่อ (Concepts and Beliefs)ซึ่ง 
ได้มีการพัฒนา สร้างสมและขัดเกลา มาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งเป็นสิ่งยึดมั่นของสมาชิก 
องค์กรในเรื่องประสิทธิภาพและปัญหาของการจัดการสื่อสารโดยอาศัยวัฒนธรรมองค์กร ความส าคัญ 
อยู่ที่การสื่อสาร การจัดระบบการสื่อสารบนพื้นฐานของการใชว้ัฒนธรรมองค์กร  
  4. การติดต่อสื่อสารในองค์กรตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ ทฤษฎีการบริหารเชิง 
ระบบ(System Approach) แนวคิดของวิธีการเชิงระบบ คือ การเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและ 
การจัดองค์กรให้ดีที่สุด โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และ ผลผลิตขององค์กร เข้ามาปรับการท างานให้ดีขึ้น กลไกส าคัญของแนวคิดนี้คือการที่สมาชิกของ 
องค์กรต้องสามารถคัดสรรข้อมูลในการก าหนดเปูาหมายต่าง ๆ เพ่ือลดความไม่แน่นอนใน
สภาพแวดล้อมภายนอก ต้องท าการจัดระเบียบข้อมูลหาแนวทางในการน ามาใช้ประโยชน์และในการ
พิจารณา ทางเลือกและมีการติดตามดูวงจรการสื่อสารอย่างครบกระบวนการ   
  5. การจัดระบบการสื่อสารในยุคข่าวสารข้อมูล  ในยุคที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างมาก การจัดระบบการสื่อสารต้องสอดคล้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร 
สมัยใหม่ การมีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยของโลก ที่ เป็นเครือข่าย IT (Information 
Technology) สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางและในโลกการสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน 
ทั้งโลก ส่งผลใหก้ลยุทธ์ขององค์กรต้องปรับเปลี่ยนซึ่งกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารคือส่วนส าคัญในการใน 
กระบวนการปรับตัวขององค์กร           
  จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในองค์กรข้างต้น 
ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการบริหารจัดการภายในองค์กร 
และภายในทีม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับ 
บุคคล  โดยมีความสนใจในการติดต่อสื่อสารในองค์กรตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ 
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(System Approach) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดองค์กรให้ดีที่สุด โดย
พิจารณาทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและ การท างานเป็นทีม ซึ่งการท างานเป็นทีมในหน่วยงานผ่าตัดนั้นสามารถน ารูปแบบทฤษฎี
เชิงระบบตาม แนวคิดของ Katz and Kahn (1978, p. 20) อันประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เป็นระบบ คือ มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยน าเข้า (Input) คือ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือน าปัจจัยเข้าสู่กระบวนการ (Process) ของหน่วยงานผ่าตัด คือกระบวนการบริหาร
จัดการ ซึ่ง ประกอบด้วยการบริหาร การจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีมเพ่ือให้ได้ผล
ผลิต (Output) คือ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานผ่าตัด  
โดยมีข้อมูล ย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อม (Context) ทางภูมิศาสตร ์สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม 
 
2.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 2.6.1 ศาสนาและวัดในจังหวัดนนทบุรี 
 ศาสนาและวัด ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 89.75 นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 6.91 นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอ่ืน ๆ อีก ร้อยละ 2.15 ส าหรับศาสนสถานในพ้ืนที่
จังหวัดนั้น ประกอบด้วย วัด 191 แห่ง โบสถ์ 38 แห่ง และมัสยิด 19 แห่ง 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนศาสนสถานในจังหวัดนนทบุรี 
 

อ าเภอ 
วัด (แห่ง) 

โบสถ ์
(แห่ง) 

มัสยิด 
(แห่ง) 

มหานิกาย ธรรมยุติ  รวม   

เมืองนนทบุรี 49 2  51 18 4 
ปากเกร็ด 39 1  40 7 2 

บางบัวทอง 12 -  12 7 11 

บางใหญ ่ 23 2  25 2 - 

บางกรวย 48 1  48 2 - 

ไทรน้อย 14 1  15 2 2 

รวม 185 7  192 38 19 

 
ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี : ธันวาคม 2555 
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 2.6.2 การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี มีความสอดคล้องกับ

พุทธลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลที่ถือว่าเป็นนักเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ได้แก่ 
พระพุทธเจ้า พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา พระมหากรุณาล้นพ้นแก่เหล่าเวไนยสัตว์ทุก
จ าพวก ไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ วรรณะหรือความเป็นอยู่ พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรม
เทศนาสั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเดียวกัน แตกต่างกันแต่พ้ืนเพของจิตใจของเวไนยสัตว์ว่าจะ
สามารถรองรับพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ได้แค่ไหน หลักการและวิธีการเผยแผ่ของ
พระพุทธเจ้าจึงนับว่ามีคุณค่าเป็นเอนกอนันต์ต่อการด าเนินชีวิตของเหล่าไวเนยสัตว์ ส าหรับปัญหา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์มีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย 
ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ไม่เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบัน จึงสื่อสารธรรมะกับประชาชนไม่
ตรงประเด็น เป็นผู้น าจิตวิญญาณไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรม
เป็นส่วนใหญ่ การที่มีพระสงฆ์เข้าใจพุทธธรรมได้ลึกซึ้ง เข้าใจชีวิตและสังคมในปัจจุบัน และมี
ความสามารถในการสื่อสารธรรมะ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมควรที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเรื่องการเผยแผ่นี้ให้มากที่สุด การท าความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี สมควรจะท าการศึกษารายละเอียดให้
เหมาะสมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการพยายามใช้ทรัพยากรทั้งปวงเพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ รวมทั้งหลักการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ 
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารการเผยแผ่ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ฉันใด การบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ก็เป็นไปฉันนั้นเหมือนกัน ดังนั้น พระสังฆาธิ
การ ควรจะมีการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธสาสนาให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย จึงขอเสนอข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  รูปแบบการวางแผน รูปแบบการวางแผนการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับแผนการสอนของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้า ทรงเป็นที่
เคารพศรัทธาของทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน  คุณธรรมของ
พระพุทธเจ้าในฐานะผู้สื่อสารธรรม ด้วยพระบารมีที่ทรงบ าเพ็ญมาอย่างยาวนาน จนถึงกาลตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่พุทธธรรมแก่เวไนยสัตว์ พระพุทธคุณจึงมากล้นเหลือคณายิ่ง
นัก ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะใน 3 ด้านด้วยกันคือ 

   1.1 พระปัญญาคุณ พระคุณในด้านปัญญาของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่อาจหาผู้ใดใน
โลกเทียบเท่าได้ โดยปรากฏให้ทราบจากพระอัจฉริยภาพที่มีต่องานเผยแผ่พระศาสนาเป็นประโยชน์
ต่อสรรพสัตว์ ทุกหมู่เหล่า 

   1.2 พระวิสุทธิคุณ พระคุณทางด้านความบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสโดยทั้งปวง ไม่
กระท าความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจ าและทางใจ ไม่มีเหตุที่ใครจะยกขึ้นต าหนิได้ เมื่อพระองค์มีความ
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บริสุทธิ์แห่งจิตเช่นนี้  จึงเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในด้านความเชื่อถือที่มีต่อค าสอน  ความเลื่อมใสของ
บรรดาพระสาวกและประชาชนทั่วไปที่มีต่อพระองค์  เพราะทรงกระท าได้อย่างที่ทรงสอน 

   1.3 พระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณซึ่งยังประโยชน์สุขแก่ชาวโลก
นั้น พระกรุณาก็เป็นคุณที่ส าคัญยิ่งเช่นกัน พระพุทธองค์เสด็จไปช่วยเหลือแนะน าสั่งสอนมนุษย์ทั้งที่
เป็นกลุ่มชนและที่ เป็นรายบุคคล โดยไม่ เห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบากของพระองค์ เอง  
พระมหากรุณาคุณเหล่านี้  พึงเห็นได้จากค าสรรเสริญและคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่แสดงออก 

  2. รูปแบบการจัดองค์การ รูปแบบการจัดองค์การเพ่ือส่งเสริมการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับพุทธวิธีในการสอน เริ่มต้นจากปรัชญา
พ้ืนฐาน คือ ต้องมีกัลยาณมิตตา คือ ปรโตโฆสะ และมีปัญญา คือ โยนิโสมนสิการก่อนเป็นอันดับแรก 
จากนั้นจึงได้แจกแจงถึงโครงสร้างรูปแบบของพุทธวิธีในการสอน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นตามล าดับ
กล่าวคือคุณสมบัติของผู้สอน บุคลิกภาพ คุณธรรม หลักทั่วไปในการสอน เนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอน 
ตัวผู้เรียน ตัวการสอน ลีลาการสอน 4 อย่าง สันทัสนา สมาทปนา สุตตเตชนา และสัมปหังสนา 
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ 4 วิธีนี้แบบสนทนาสากัจฉา บรรยาย ตอบปัญหา กลวิธีและอุบาย
ประกอบการสอน 10 ประการ 

  3. รูปแบบการสั่งการ รูปแบบการบังคับบัญชาสั่งการเพื่อส่งเสริมการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับลักษณะวิธีการเผยแผ่ธรรมะของ
พระพุทธเจ้ามีอยู่ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย พระธรรมกถึกคือผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ ธรรมะคือตัว
สารที่จะส่งไป และผู้ฟังคือผู้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีขบวนการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเรียกว่า พุทธวิธีในการสอน 

  4. รูปแบบการประสานงาน รูปแบบการประสานงานเพ่ือส่งเสริมการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกันหลักการปฏิสันถาร คือพระสงฆ์ที่ได้รับ
นิมนต์ไปแสดงธรรม คือ ธรรมของนักเทศน์ 5 ประการ อนุปุพฺพิกถ  กล่าวความไปตามล าดับ ปริยาย
ทสฺสาวี ชี้แจงยกเหตุผลมาชี้แจงให้เข้าใจ อนุทยต  ปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา น  อามิสนฺตโร 
ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน ผู้
ได้รับประโยชน์จากพระธรรมจึงมีจ านวนมากที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาในการด าเนินรอยตามทาง
พระศาสดา ไม่ว่าจะในเพศของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตาม พุทธลีลาที่ทรงใช้ในการสื่อสาระธรรมซึ่ง
อาจจ าแนกได้เป็น 4 ประการ คือ สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็น
กับตา สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติ        
สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ ไม่
หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยม
ด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ 

  5. รูปแบบการควบคุม รูปแบบการควบคุมเพ่ือส่งเสริมการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า การ
แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกครั้ง จะทรงใช้พุทธวิธีการสอนซึ่งมีรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันไป 
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ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ทรงเตรียมแผนการสอนพร้อมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อม 
วิเคราะห์ผู้ฟัง มีข้อมูลไว้อย่างพร้อมมูล ตั้งแต่ต้นจนจบ ทรงใช้รูปแบบการสอนครบทั้ง 4 ประการ 
ได้แก่ สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือให้ไปเห็นกับตา สมาทปนา ชักจูงใจให้
เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน าไปปฏิบัติตาม สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า 
บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะท าให้ส าเร็จได้ ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก 
สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปรี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็น
คุณประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการปฏิบัติ 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระครูพิศาลธีรธรรม (สุรพรหม) (2555) ได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการยอมรับพระพุทธศาสนาของประชาชน ในเขตพ้ืนที่
ชายแดน จังหวัดเชียงราย เพ่ือก าหนดและประเมินยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน 50 รูป และชาวบ้านจ านวน 300 คน เครื่องมือ
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค SWOT ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ  ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนการยอมรับพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ
ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของพระสงฆ์ ด้านความเป็นผู้น าของพระสงฆ์ ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านวิธีการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์ ด้านเจตคติความเชื่อในค าสอนทางพระพุทธศาสนาและด้าน พฤติกรรมการ
ยอมรับพระพุทธศาสนาการก าหนดและประเมินยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา พบว่า ผลการประเมินและก าหนดค่าคะแนนสภาพแวดล้อม มีค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักสูงสุด ส่วนการประเมินกลยุทธ์เชิงพ้ืนที่ พบว่า กลยุทธ์มีความเหมาะสม เป็นไปได้
และเป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ การพัฒนาวัด การส่งเสริม 
พัฒนาและมีส่วนร่วม การพัฒนาวิธีการเผยแผ่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการศึกษา พบว่า วิสัยทัศน์ ได้แก่ คณะสงฆ์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือน าความสงบและสันติสุขสู่ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์ และ 17 แผนงาน/โครงการ 
 พระอ านวย หมอกเมฆ (2556) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนา
ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค 4 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารวัดส าหรับเจ้า
อาวาสวัดราษฎร์ และน าเสนอกลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน
เขตหนเหนือ ภาค 4 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และออกแบบสอบถามเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และ
กรรมการวัด รวม 175 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยเจ้าอาวาสมีการปฏิบัติหน้าที่ดีมาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่
ยังให้ความส าคัญกับหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และการท างานเป็นทีมน้อย จึงน าไปสู่การพัฒนา
กลยุทธ์ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เรียกว่า “ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การถือธรรม
เป็นใหญ่ (2) กลยุทธ์การปูองกันความเสื่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (3) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่
ศีลธรรม (4) กลยุทธ์การท างานที่ดีให้ส าเร็จความประสงค์ และ (5) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็น
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
 กรกต ชาบัณฑิต และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 2) น าเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการค้นคว้า
ข้อมูลเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึกกับพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน 31 รูป 
ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตมีเปูาหมายที่ชัดเจนคือ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
เวไนยสัตว์ทั้งหลาย และเพ่ือให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลและนิพพาน รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีทั้งเชิงรับและเชิงรุก การเผยแผ่มีพุทธวิธีการเผยแผ่หลายแบบทรงประยุกต์วิธีการ
เผยแผ่ให้เข้ากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีเปูาหมายการ
เผยแผ่เพ่ือมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  รูปแบบการเผยแผ่เป็น
แบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ วิธีการเผยแผ่ขึ้นอยู่กับความสามารถและเชี่ยวชาญของผู้เผยแผ่ มีวิธีการ
เทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบ
ประยุกต์ ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทยได้ก าหนดเปูาหมาย 3 ด้าน 
คือ (1) ด้านการศึกษา เป็นการศึกษาเรื่องไตรสิกขา (2) ด้านศาสนาคือ การเรียนรู้ และเข้าใจ 
ศาสนพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและ (3) ด้านวัฒนธรรม คือ การตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณี
และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่น าเสนอ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย โดยใช้ความร่วมมือจากทุก
องค์การที่เก่ียวข้อง 2) ยุทธศาสตร์การขยายพลัง โดยสนธิความสามารถของกลุ่มศาสนิกชนต่าง ๆ ให้
เกิดพลัง 3) ยุทธศาสตร์การปลูกฝังศรัทธา กระท าโดยพัฒนาแบบการปฏิบัติในการเข้าถึงหลักธรรม
อย่างถูกต้อง 4) ยุทธศาสตร์การแสวงหาความหลุดพ้นกระท าโดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อกลุ่มพุทธศาสนิกชน
ที่เหมาะสม เพ่ือการหลุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกต่อไป 

 พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ได้ท าการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ความมุ่งหมาย เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์สู่สังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาสภาพปัญหาของรูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน และ 3) พัฒนารูปแบบและวิธีการเผย
แผ่เชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม คือ  
กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน 138 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ธรรมะมี 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอนธรรมแก่คน
ที่เข้ามาเฝูาคนเดียวบ้าง หลายคนบ้าง 2) การสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อ
ควรรู้ ควรปฏิบัติ 3) การสอนธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี 4) การสอนธรรม
แบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอน 5) การสอนแบบสนทนาธรรม คือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรม
แก่กันและกัน 6) การสอนแบบถามตอบกันและกัน คือ ฝุายหนึ่งถาม ฝุายหนึ่งตอบ 7) การสอนธรรม
ด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจน  สภาพปัญหาของรูปแบบและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน คือ ด้านนโยบายการเผยแผ่ ไม่มีการระดมความคิดจาก
พระสงฆ์นักเผยแผ่ในส่วนภูมิภาค ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรไม่มีการสร้างบุคลากรทดแทน 
ด้านรูปแบบวิธีการที่ใช้ในการเผยแผ่ พระสงฆ์น ารูปแบบการเผยแผ่มาใช้ไม่เป็นที่นิยมไม่ตรงกับความ
ต้องการของสังคม ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มคนฟัง พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการใช้ภาษา ขาดจรรยา ไม่มี
ความรู้หลักวิธีการใช้เนื้อหา ลีลาและจรรยาของการเป็นนักเผยแผ่ธรรมะ ด้านสื่อ สื่อบุคคลมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะสื่อบุคคลดีท าให้ประชาชนให้ความศรัทธา 
นับถือ การพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่เชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ได้แก่ ศูนย์วิชาการ เป็นที่
รวบรวมข้อมูลให้บริการแก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และจัดการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่ทั้ง
ด้านรูปแบบการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ เทคนิคการเผยแผ่ การใช้สื่อเพ่ือการเผยแผ่ ทั้งสื่อบุคคลและสื่อ
วิทยาการสมัยใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ คือศูนย์การจัดการ บริหารงาน บริหารคนด้านการเผยแผ่ธรรมะ 
ศูนย์วิทยาการ เป็นศูนย์จัดท ารูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของสื่อ จัดตั้งสื่อบุคคลให้
ชัดเจนในการเผยแผ่ โดยจัดตั้งหน่วยงาน แหล่งข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเทศน์ บุคลากร จัดตั้งศูนย์
ประจ าจังหวัด อ าเภอ หรือต าบลให้เหมาะสมรวบรวมองค์การที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ให้เป็นองค์การ
เดียวกัน มีการประเมินผล ในแต่ละระดับศูนย์วิทยาการ ก็คือศูนย์การสื่อสาร การสื่อสารระหว่างคณะ
สงฆ์ด้วยกันเอง การสื่อสารระหว่างคณะสงฆ์กับพุทธบริษัท และการสื่อสารคณะสงฆ์กับรัฐ และผลิต
สื่อธรรมะทุกชนิดออกเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวัดพระสงฆ์ ได้น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 พระครูสิจิตบุญญากร (เนตร สรวมศิริ) และประณต นันทิยะกุล (2560 หน้า 86) ได้
ท าการศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12  
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 และ  
3) ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 รูปแบบ
การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเลือกเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 21 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัว และการสนทนากลุ่ม ในส่วนของการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 จ านวน 390 รูป ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ภาค 12 สนใจปฏิบัติงานด้านการปกครองมากกว่างานเผยแผ่พุทธศาสนาและขาดความคิด
ริเริ่มและวิธีการใหม่ๆ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาแนวทางการพัฒนาควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นรวมทั้งควรกล้ามีความคิด
ริเริ่มและวิธีการใหม่ ๆ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาแบ่งเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่คณะสงฆ์ภาค 12 มีภาวะผู้น าที่มีความคิดริเริ่ม 
กล้าตัดสินใจ และสนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาปัจจัยภายนอก คือ การม  ส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาและการตัดสินใจในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) (2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 
อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ 2) เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ และ 
3) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และน าเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R & D) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่าด้านบุคลากร 
อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชนสั่งการเพียงรูปเดียวและมีภาวะผู้น าสูง สร้างอัตลักษณ์ให้กับวัด
โดยด าเนินโครงการตามทักษะความสามารถเพียงด้านเดียวจนปรากฏผลชัดเจน เจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่ง
บริหารจัดการวัดต่อมาไม่สามารถสืบสานอัตลักษณ์เดิมไว้ได้ และพระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ขาด
ระเบียบวินัยของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและ
กิจการคณะสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ขาดทักษะการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด าเนินการอย่างตั้งรับ ด้านการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน ขาดการประสานความเข้าใจ
ส าหรับแต่ละโครงการที่วัดด าเนินการ 2) หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ 3 
ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งหลักพระวินัยช่วยให้การบริหารวัด
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และควรส่งเสริมอาคาริยวินัย กรอบควบคุมวิถีชีวิต แนวทาง
ประพฤติปฏิบัติส าหรับคฤหัสถ์ใหเ้กิดข้ึนในชุมชน และทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ คือ ทฤษฎี POLC ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า 
จูงใจ และการควบคุม ส าหรับวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดหา
เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วย การทบทวนพันธกิจ การวางแผน การด าเนินการ
พัฒนาการติดตามและการประเมินผล 3) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร 
ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส าหรับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยรูปแบบ GT 
Model ที่เก้ือกูลกัน 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขยื้อนกาย 2) ยิ่งให้ยิ่งได้ 3) ฝน
ตกใส่ตุ่ม 4) กลุ่มกัลยาณมิตรคิดถูก 5) ต้องสุขก่อนจึงส าเร็จ 

 จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นทุกฝุายที่
รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม สร้างองค์การให้มั่นคง มีแผนการ
พัฒนาด้านบุคลากรการเผยแผ่ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด มีการสนับสนุนทุนให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ด้านการเผยแผ่ และเปิดโอกาสให้ทุกฝุาย
มีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทในแต่ละสถานที่ พร้อมทั้ง
ให้โอกาสพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการเผยแผ่ที่



115 

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงมีการประสานงานกันอย่างชัดเจนในทุก
ภาคส่วน เพ่ือความมั่นคงของพุทธบริษัท 

 สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างน้อยและยังเป็นเชิงตั้งรับ การสนับสนุนงบประมาณ
ยังไม่ทั่วถึงประสบปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนาขาดอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการเผยแผ่ที่ทันสมัย มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในวงจ ากัด และขาด
กระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 2) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า ด้านบุคลากร ผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส โดยพระสงฆ์ต้องมีศีลาจารวัตรที่งดงาม มี
อุดมการณ์ มีองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ฆราวาสต้องมีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนารู้
ธรรมเนียมสงฆ์ มีความประพฤติดีงาม ทั้งสองกลุ่มต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้าน
ภาษา ด้านประชาสัมพันธ์ ต้องจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรผู้เผยแผ่จัดระบบโครงสร้างบุคลากร สร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสการเผยแผ่ จัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
สร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่ที่มีมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ด้านหลักธรรม 
เน้นเผยแผ่หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต หลักธรรมเพ่ือการครองตน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม หลักธรรมขั้นสูง ผลักดันนโยบายการศึกษาธรรมะและก าหนดหลักธรรมที่เป็นธรรมะ
แห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมแก่คณะสงฆ์ สร้างหลักสูตรการเผยแผ่หลักธรรม
ให้เป็นมาตรฐาน และแปลหลักธรรมค าสอนให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจนหลายภาษา ด้านรูปแบบ วิธีการ 
ก าหนดรูปแบบและวิธีการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
โดยการเผยแผ่ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี การปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัว 
ผสมผสานรูปแบบการเผยแผ่สมัยใหม่ ยืดหยุ่นตามกลุ่มเปูาหมายสถานการณ์และบริบทของสังคม 
ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนการเผยแผ่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกระยะ และเผยแผ่เชิงรุกโดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน ด้านการสื่อสาร ใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และการใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ สร้างความ
เข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลาย
ภาษาเชื่อมโยงสู่วัดหรือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์สื่อสาร
ทางเทคโนโลยี ศูนย์ผลิตสื่อการเผยแผ่โดยมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ด้าน
การสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ ข้อมูลวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง สนับสนุนการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพ่ือพระพุทธศาสนาวัสดุ 
อุปกรณ ์เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย 

 คงชิต ชินสิญจน์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในองค์กรโดยผ่าน
ฝุายประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีหน่วยงานกลางเป็นตัวเชื่อมกับหน่วยงานด้าน
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ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ตามวิทยาเขต วิทยาลัย และศูนย์การศึกษาทั่วประเทศ บุคลากรทางฝุาย
ประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาส าหรับสื่อที่ใช้ในองค์กรเป็นสื่อบุคคลเป็นหลัก นอกจากนั้นเป็นสื่อเอกสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ท โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบภายใน
องค์กรใช้ข้อมูลข่าวสารแบบแพร่กระจาย (Diffusion) ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
2) รูปแบบภายนอกองค์กรใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด MPR (Marketing Public Relations) 
เพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 3) รูปแบบระหว่างประเทศใช้การสร้างเครือข่ายทาง
บุคคลและสถานที่ จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า การพัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 3 ด้านนี้ ได้องค์ความรู้ดังนี้  

  1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ต้องพัฒนาจากเดิมที่เป็นแบบทางเดียวให้
เป็นแบบสองทาง ซึ่งถือว่าเป็นการรับข้อมูลกลับจากบุคลากรในองค์กรด้วย ให้ใช้ระบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-Board, E-Office and E-Library เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ไปสู่
กลุ่มเปูาหมายโดยเร็ว  

  2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายนอก ต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบของการตลาดแบบ
ผสมผสาน IRM (Integrated Relationship Management) โดยตระหนักถึงองค์ประกอบทุกส่วน
ของการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บุคคล สื่อ เปูาหมาย กิจกรรม และเวลา  

  3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องพัฒนารูปแบบที่มีอยู่ให้มีความ
เข้มแข็งเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยพัฒนาพระธรรมทูตฝุายบรรพชิต และสร้างองค์กรการประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝุายคฤหัสถ์ ส่วนการพัฒนาด้านสถานที่ต้องให้มีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ 
(Brand) เป็นที่ยอมรับ 

 พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ) (2554) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของ
พระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัด
รายการวิทยุธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  เริ่มต้นที่ พ้ืนฐานความรู้ทางด้านหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาการได้มาปฏิบัติตามหลักธรรมและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง ในการน าเสนอเนื้อหาต้องยึดหลักองค์แห่งธรรมกถึก คือการน าเสนอไม่ขาดตอน
และไม่ขาดความ แสดงเหตุผลและตัวอย่างเพ่ิมเติมให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจน มีจิตเมตตามุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟัง ไม่สื่อนัยให้ผู้ฟัง น าลาภสักการะมาถวายแก่ตน และไม่กล่าวกระทบกระทั่ง
ผู้อ่ืน ในส่วนของเนื้อหาต้องเป็นเรื่องจริง ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนตนและ
ส่วนรวม สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพการเผยแผ่ ขึ้นอยู่
กับระบบการท างานเป็นองค์กร มีนโยบาย มีแผน มีการประเมินผลและมีการปรับปรุงแก้ไข โดย
ค านึงถึงต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลาและวิธีการ องค์ประกอบที่ส าคัญคืองบประมาณสนับสนุนที่
เพียงพอ สามารถได้มาจากภาครัฐและเอกชน ผ่านฝุายจัดหาทุนสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้าน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งพระนักจัดรายการต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ฟังและลักษณะ
ของรายการ เป็นภาษาท่ีกะทัดรัด เข้าใจง่าย และต้องมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ปฏิบัติตามด้วย  

 ส าหรับปัญหาของประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุฯ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาผู้จัดรายการไม่ได้คุณภาพ และปัญหาระบบการบริหาร
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จัดการไม่ดี ซึ่งทั้งสองปัญหานี้สามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเผยแผ่ของพระสงฆ์กับหลักสูตร
เสริมสร้างบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการจัดรายการวิทยุ  และพัฒนาไปถึงขั้นการ
จัดสร้างสถานีวิทยุศูนย์กลางพระพุทธศาสนาขึ้น 

 พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก สมศักดิ์ บุญปูุ และระวิง เรืองสังข์ (2561) การพัฒนา 
กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยตามหลักพุทธบริหารการศึกษาในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีผลการวิจัย พบว่า  

  1) สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ชาวตะวันตกมีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนา
มากข้ึน เมื่อสภาพแวดล้อมในสังคมเป็นเช่นนี้ มีชาวตะวันตกส่วนใหญ่ยึดถือหลักธรรมค าสอนมากกว่า 
ศาสนบุคคลและพิธีกรรม การเผยแผ่เอ้ืออ านวยให้แต่พระสงฆ์ไทยเองกลับขาดกลยุทธ์ในการท า
หน้าที่ให้ดี สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมมีประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
มาก มีภารกิจในการประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลามาเข้าวัด ประกอบกับธรรมชาติของคนเรามักจะ
อยากได้โดยไม่อยากเสียด้วยเหตุนี้คนจึงไม่เข้าวัด คนไทยที่มาอาศัยอยู่เพราะการแต่งงานกับชาว
เยอรมัน หรือมาท างาน จะเข้าวัดเฉพาะตอนที่มีทุกข์ พระสงฆ์และองค์กรพุทธยังไม่มีการวิจัย
ประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมที่อาศัยอยู่หรือ
พ้ืนฐานของผู้ฟังแต่ละกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนกลุ่มเยาวชน ขาดการประสานความร่วมมือจากหลาย
ฝุาย ส่งผลให้ขาดผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เจ้าอาวาส
หรือผู้น าในวัดไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเผยแผ่ พระนักปกครองขาดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาที่
ชัดเจน ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อสภาพสังคมและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านปริมาณ จ านวน
พระภิกษุ สามเณรได้ลดลงเรื่อย ๆ  

  2) ผลการพัฒนากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยตามหลักพุทธ
บริหารการศึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีกลไกของกลยุทธ์ 3 ประการ คือ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ และ เปูาประสงค์ มียุทธศาสตร์ตัวแบบ มีองค์ประกอบกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 7 
ประการ ประกอบด้วย (1) การจัดตัวบุคคล กลุ่มเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยมี 2 ระดับ 7 กลุ่ม ได้แก่ ระดับบน 4 ประกอบด้วย (1.1) นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง  
(1.2) นักวิชาการ (1.3) นักธุรกิจ คหบดี และ (1.4) สื่อมวลชน ระดับล่าง 3 ประกอบด้วย (2.1) 
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง (2.2) คนไทยในเยอรมัน (2.3) ชาวบ้านท้องถิ่น (2) การอ านวยการ จาก
หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ (3) การบริหารงบประมาณ การได้มา การจัดเก็บรักษา การใช้จ่ายอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (4) การประสานงาน วิธีในการใช้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปูาหมายในการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสร้างเครือข่าย องค์กรพันธมิตรหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ไทย ประกอบด้วย (4.1) องค์กรพันธมิตรภายใน ได้แก่ องค์กรในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ 
(4.2) องค์กรพันธมิตรภายนอก ได้แก่ องค์กรพุทธอ่ืน ๆ (5) การควบคุมการปฏิบัติงาน มีระบบการให้
คุณให้โทษในการปฏิบัติงาน การวัดประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม (6) การจัดหน่วยงาน เพ่ือก าหนด
บทบาทหน้าที่ในการท างานได้ชัดเจน แต่สามารถช่วยเหลือกันได้เมื่อมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ (7) การวางแผน ประกอบด้วยแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว กระบวนการ
จัดการ (Management Process) กระบวนการจัดการกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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มี 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน A วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบการเผยแผ่ทุกด้านโดยอาศัย
ระเบียบวิธีการวิจัย (Analyze by Research) ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่ฉับไว ถูกกาล ทันสมัย สมบูรณ์ 
ขั้นตอน B ก าหนดแผน (Being Plan) ที่เป็นแนวทางในการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกระดับ 
วางหลักการ อุดมการณ์ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพ่ือ
การปกปูอง คุ้มครอง รักษา ขยายพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ขั้นตอน C ประสานงานอ านวยการปฏิบัติ 
(Co-ordinat to do) ให้ทุกระดับของกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบ
โดยสร้างแรงจูงใจ บ ารุง ยกย่อง สรรเสริญ สนับสนุน อุปถัมภ์งานเผยแผ่เป็นอันดับหนึ่งในภารกิจสงฆ์ 
ติดตาม ก ากับ ส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมของคณะสงฆ์ทุกระดับให้เป็นรูปธรรม วางกลวิธีพัฒนาวัด 
พัฒนาพระสงฆ์ให้ใส่ใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตั้งใจปฏิบัติตนจะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ เห็นได้ชัด ให้
สามารถเป็นผู้น าชุมชนได้ ตามหลักธรรม หลักการ อุดมการณ์ ทั้งที่มีในพระธรรมวินัย ขั้นตอน D 
ประเมิน ปรับแก้ ปฏิบัติใหม่ (Develop for better) ด าเนินการ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้กับเปูาหมาย
ที่ได้ตั้งไว้ ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค (Check) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือประเมินผล การเผยแผ่ธรรมะ
เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มเปูาหมายด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ปรับการสอนให้เข้ากับ
วัย อาชีพ ให้น าไปปฏิบัติได้เหมาะสม ประเมินการรับรู้ น่าเชื่อถือในเนื้อหา สาระ เรื่องราวและ
ข่าวสารความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ความหมายเป็นที่น่าสนใจ ความชัดเจน ความ
ต่อเนื่องและความสม่ าเสมอ ช่องทางในการสื่อมีมากมายหลายประเภท วัดความสามารถของผู้รับ 

  3) ผลการน าเสนอกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยตามหลักพุทธ
บริหารการศึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีองค์ประกอบของกลยุทธ์ 3 ส่วน ส่วนที่ 1 
ส่วนน าของกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) พันธกิจ พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถ  
2) วิสัยทัศน์ 3) เปูาประสงค์ ส่วนที่ 2 ตัวแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับระบบงาน ด้วยกลยุทธ์ PHDBOON และกระบวนการ
จัดการ ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการน าไปใช้ ประกอบด้วย โครงสร้าง การตัดสินใจ และแนวทางการประเมิน 
เนื่องจากกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์ท่ีท าหน้าที่เผยแผ่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) (2557) ได้ศึกษา ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมี
ยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis) การใช้ทฤษฎี 4 ส. ได้แก่ สัททัสสนา-
แจ่มแจ้ง สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังสนา-ร่าเริง และหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 
ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยคาลึกศึกษาซึ่งได้ ไม่ชกนา
ในการเสื่อรวมทั้งการเสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 พระณปวร โทวาท (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด จะเป็นศูนย์กลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติตามนโยบายข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ตามที่ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 2) องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
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จัดการด้านภาวะผู้น ามีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานตามวาระ เลยทาให้การด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรขาดความต่อเนื่องและไม่ประสบผลส าเร็จ ด้านวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่ประจ าจังหวัด มีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
ต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรท าอย่างเป็นระบบ 3) จากผลการวิจัยสามารถ
น ามาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype)การบริหารจัดการองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดในประเทศไทยได้แก่ 1) มีผู้น าองค์กรดี 2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) มีการบริหารจัดการ
องค์กรครบถ้วนสมบูรณ์ 

 พระมหาสนอง จ านิล และคนอื่น ๆ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 หลักการและ 19 แนวทาง
ดังนี้ หลักการมี 6 หลัก ประกอบด้วย 1) ความตระหนักในหน้าที่ 2) การเผยแผ่ศาสนาอย่างกว้างไกล 
3) การด าเนินงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 4) การสงเคราะห์ประชาชนทุกระดับ 5) ความเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตชาตินี้ และ 6) การแสวงหาและสร้างกัลยาณมิตร ส่วนแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาส่วนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประไทยก าหนด
ได้ 19 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเปิดใจยอมรับฟังค าสอนของนักปราชญ์อ่ืน ๆ 2) การสอน
แบบบรรยาย 3) การถามตอบปัญหา 4) การสนทนานปราศรัยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) การ
สอนด้วยทฤษฎี 4 ส คือ สันทัสสนาสมาทปนาสมุตตเตชนาสัมปหังสนา 6) การสอนด้วยปาฏิหาริย์ 3 
คือ อิทธิปาฎิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนียปาฎิหาริย์ 7) การสอน ค าสอนที่เป็นแก่นแท้ 
8) การประยุกต์/บูรณาค าสอนขึ้นมาใหม่ 9) คณะพระธรรมทูต 10) การปฏิรูปและปฏิบัติ 11) การ
แสดงพระธรรมเทศนา12)การปรับบุคลิกภาพตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 13) การไปเยี่ยมบ้าน 
14) การปลุกปลอบขวัญก าลังใจ 15)การปฏิบัติแบบเชิงรุก 16) การเข้าหาผู้น าทางศาสนาการเมือง
และเศรษฐกิจ 17) การเจริญสัมพันธ์ไมตรี 18) การใช้ล่ามแปล และ 19) การที่พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นผู้น าและทรงเป็นผู้สนับสนุน 

 กุศล โพธิ์สุวรรณ (2557) ได้ท าการศึกษา ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าที่ได้ทาการศึกษา
พบว่าภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากกว่าทฤษฎีอ่ืน เช่น 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างน่ายกย่องนับถือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2) ภาวะผู้น าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สามารถสังเคราะห์ได้กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ทศพิธราชธรรม อคติ 4 สัปปุริสธรรม 7 ปาปณิ
กธรรม 3 พละ 4 และสาราณียธรรม 6 และ 3) ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคล
เทพมุรี (สด จนฺทโร)สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ได้กับ
สังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีความสามารถในการสื่อสาร  ในรูปแบบต่าง ๆ กับ
พระภิกษุ แม่ชี และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจและศรัทธาที่จะเขามาศึกษาปฏิบัติธรรม 
โดยการพูดของท่านมีปิยวาจ าท่านไม่พูดให้ผู้ใดกระทบกระเทือนใจ เวลาใครมีเรื่องเดือนร้อนมา
ปรึกษาท่านก็จะรับฟังและให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ 
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 พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) (2562) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยา ใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาภาคสนามเพ่ือที่จะสร้างรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกตามหลักพุทธจิตวิทยาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย -เนปาล โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 รูป ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ส าหรับ
ในระยะที ่2 ใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรม
ทูตสายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น จากกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 13 รูป/คน ได้
จากการเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปโดยแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ในปัจจุบันใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เป็นกระบวนการมุ่งเข้าถึงชุมชนและบุคคล ใช้แนวทางตามพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติเพ่ือการท างานพระธรรมทูต 2) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูต
ไทยสายอินเดีย-เนปาล มีองค์ประกอบตามหลักพุทธจิตวิทยา ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 เทศนาวิธี 4 และ
การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตที่ใช้กระบวนการ (1) การบรรยายธรรม (2) สื่อสารออนไลน์  
(3) การสื่อสารสิ่งพิมพ์ (4) ธรรมภาคปฏิบัติ (5) สังคมสงเคราะห์ และ (6) งานศาสนสัมพันธ์ และ
คุณสมบัติพระธรรมทูตประกอบด้วย มีจริยาวัตรงดงาม ปณิธานแน่วแน่ มีองค์แห่งพระธรรมกถึก 
และทักษะภาษาดี จะนาไปสู่ผลคือ เกิดการนาหลักไตรสิกขาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
3) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาลตามหลักพุทธ
จิตวิทยา สามารถสรุปเป็นแนวคิดได้ว่า 4S Model ได้แก่ เปูาหมายชัด (Set goals) หลักการดี 
(Skillful) มีวิธีการเยี่ยม (Strategic) เปี่ยมด้วยคุณสมบัติพระธรรมทูต (Smart)  

 พระมหาบุญไทย ยโสธโร (ภูมะลา) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) มีความสอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธธรรมในปัจจุบันนี้คือท่านเป็น
สื่อบุคคลที่มีความช านาญในการเผยแผ่พุทธธรรมได้ประยุกต์เนื้อหาสาระที่ เข้าใจยากและไม่เป็นที่
สนใจทาให้มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายและเป็นที่น่าสนใจท่านเป็นพระนักเทศน์แนวประยุกต์ผสมผสาน
หลักธรรมที่มุ่งเหตุการณ์ปัจจุบันทันสมัยทันโลกลีลาการเทศน์แพรวพราวสามารถสะกดใจผู้ฟังด้วยน้า
เสียงนุ่มลึกไพเราะเกาะกินใจนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการเทศน์มหาชาติเพราะท่านได้รับนิมนต์
ไปบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมและเทศน์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง  ๆ ทั่วประเทศและ
ต่างประเทศท่านจึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นของบุคคลทั่วไปในนามว่าเป็นพระเทศน์ดีเทศน์ได้เทศน์เป็นเป็น
ต้น ส าหรับการสื่อสารทั้ง 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านผู้ส่งสาร (Source) ท่านสามารถเป็นสื่อบุคคลที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารการจัดการวัด (2) ด้านสาร (Message)ของท่านซึ่งเป็น
หลักธรรมทางพุทธศาสนามีเนื้อหาส่งเสริมให้ก าลังใจแก่พุทธบริษัทเช่นพระภิกษุสามเณรเป็นต้น
สามารถประพฤติปฏิบั ติ ตนอยู่ ในหลั กธรรมทั้ งมี ข้ อมู ลคว ามรู้ ท า ง โลกและทางธรรม  
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(3) ด้านสื่อ (Channel) ซึ่งเป็นช่องทางที่ท่านใช้สื่อหลักธรรมด้านต่าง ๆ สามารถสร้างความศรัทธา
หรือความน่าเชื่อถือรวดเร็วง่ายเหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้น และ (4) ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
บุคคลหรือคณะบุคคลที่รับสารหรือเนื้อหาธรรมจากท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของสารหรือธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 ทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจ้า ผลแห่งการวิจัยพบว่าหลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหาร 
เชิงยุทธวิธีนั้นสอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้นวิธีการของพระองค์
เป็นวิธีการปฏิบัติจริงเรียบง่ายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุก
เรื่องอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและ
สมเหตุสมผล จากสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีข้อเท็จจริง และ
หลักฐานตามคัมภีร์พระพุทธศาสนายืนยันว่า 1) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรีชา
สามารถและพระกุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้งยุทธวิธีของพระองค์นั้นเมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎี
การบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัยทั้งวิธีการ
ของพระพุทธองค์มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย 2) ตามหลักการวิเคราะห์สวอท 
(SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมออกเป็น 2 คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภยันตรายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหา
จุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุกสภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์นั้นผู้วิจัย
จ าแนกสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคมพระพุทธเจ้าทรงทราบจุดแข็ง, จุดอ่อน, ภยันตราย
และโอกาสช่องทางได้เป็นอย่างดีจึงทรงสามารถนาพระพุทธศาสนาชาแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชน
ชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้มั่นคงภายในเวลาเพียง  4 ปี 3) ผลของการศึกษา
พบว่ากระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้าแตกต่างกันตะวันตกหรือ
สามัญชนทั่วไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปัญญาคือความรู้แค่ 2 ประการ ได้แก่ จินตามยปัญญา และสุตมย
ปัญญาจึงเป็นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพ่ือไปสู่เปูาหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็นไป
ตามนั้นซึ่งอาจไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยปัญญาได้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติการจนเห็นผลมาแล้วจึงทรงน ามาประมวลสรุปเป็นทฤษฎีอาจจะกล่าวได้ว่าตะวันตกคิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ได้เพียงแค่ “ทฤษฎี” (Theory) แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็น “ทฤษฎีบท” 
(Theorem)  4) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนาหัวข้อธรรมมาใช้
เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืนกล่าวคือการคิดใช้โยนิโสมนสิหาร , การตัดสินใจใช้ปริญญา 3 
อธิษฐานธรรม 4 และปัญจธรรม 3, การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน 4, การบริหารใช้อิทธิ
บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4, ภาวะผู้น าใช้อัตตหิตสมบัติปรหิตปฏิบัติและ
ยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามท่ีตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร 5) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้นสามารถบูรณา
การออกมาใช้กับการด าเนินงานทั่วไปในองค์การต่าง ๆ ในที่นี้ได้แสดงเป็นรูปแบบไว้ 3 รูปแบบคือ  
“แบบตรีกรรม”, “แบบจตุราริยสัจ”, และ“แบบรัตนตรัย” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการ
และข้ันตอนอย่างชัดเจนสุดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กับห้องสมุดและ
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สถาบันวิทยบริการ “แบบรัตนตรัย” เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่องค์การต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้ในฐานะ
เป็น“องค์ความรู้ใหม่” ต่อไป  

 บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี ผลแห่งการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส าเร็จ 
เช่น ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น าและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ ปัจจุบันคณะ
สงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น โดยให้ฝุายบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองานกิจการคณะ
สงฆ์ที่มีมากข้ึน มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พ.ศ. 2550 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน มีการน าแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กร
ของพระพุทธเจ้าและทฤษฎีกาบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถบริหารองค์กรได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้  

 บุญร่วม ค าเมืองแสน ส าราญ ศรีค ามูล และอัคริมา มณีเลิศ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย  ผลการวิจัยพบว่า  
พระธรรมทูต เป็นผู้ที่สามารถน าหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงใจคน ฝึกตนได้ ฝึกคนอ่ืนได้ 
พูดให้เขาเชื่อ ท าให้เขาชอบ เป็นผู้น าจิตวิญญาณ เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นผู้สามารถ
ชี้ทางออก บอกทางบุญ หนุนทางธรรมได้ สิ่งส าคัญต้องมีใจรักและศรัทธาบริสุทธิ์ที่รักการเผยแผ่ เป็น
ผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่มุ่งหวังว่าจะได้อะไรจากพระศาสนาทั้งยศ ต าแหน่ง
หรือสมณศักดิ์ แต่สิ่งที่ควรมุ่งหวังคือองค์ความรู้ความเสียสละที่ได้จากการท างานให้กับพระศาสนา
นอกจากนี้ จะต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ภูมิใจ เป็นที่ตั้ง ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระธรรม
ทูตทั้ง 4 ด้าน มีดังนี ้ด้านการเผยแผ่ ส าคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ น าหลักค าสอนไป
แสดงแนะน าให้กับประชาชนให้ได้ โดยอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มีการ
บรรพชาสามเณร มีการสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ ให้ศีลให้พรแก่ชาวบ้านที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ท าบุญ งานแต่งงาน แจกสิ่งของแก่เยาวชนอินเดียให้เด็กที่เข้ามาสวดมนต์ ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้
พระภิกษุ สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและแผนกสามัญ โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 
จนจบระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้แม่ชี ฆราวาสที่ท างานอยู่ในวัดต้องเรียนธรรม
ศึกษาด้วย โดยมีการจัดสอบเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสนามสอบกลางรวมกันที่วัดไทยพุทธคยา วัดส่วนมาก
จะจัดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนอินเดียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
ด้านสาธารณูปการ มีการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม ส าหรับผู้แสวงบุญ ได้เข้าพักอาศัย เพ่ืออ านวย
ความสะดวก ผู้มาแสวงบุญ ห้องสุขาที่สะอาดและทันสมัย การก่อสร้างสถานพยาบาล เพ่ือตรวจ
สุขภาพและรักษาผู้ปุวย ด้านรักษา ประเพณี/พิธีกรรม มีความกลมกลืนกันแต่ไม่ทิ้งหลักการของเถร
วาทและวัฒนธรรมไทย เช่น การท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าปุา เวียนเทียนในวันส าคัญทาง
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พระพุทธศาสนา และสวดมนต์สาธยายพระไตรปิฎกระดับนานาชาติผลการวิจัย  พบว่า ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่งแต่ละวัดนั้นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล จึงสามารถ
ท างานเผยแผ่ได้ ท าให้ประสิทธิภาพการท างานได้ไม่เต็มที่ ขาดสวัสดิการ พระธรรมทูตไทยในประเทศ
อินเดียไม่มีสวัสดิการ เรื่องค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ตลอดถึงบุพการีที่ต้องดูแลเนื่องจากอยู่ต่างใน
ต่างแดน ขาดการประสานงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึง
ส่งผลให้การสนองงานของคณะสงฆ์ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

 พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน (ด้วงวงศ์) (2553) ได้ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า 1) คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก เนื้อหาหลักอยู่ที่
ประวัติขององค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมขององค์กร 2) รูปแบบการน าเสนอมีหลาย
อย่างทั้งเอกสารที่เป็นข้อความตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกโดยผ่านเว็บเพจหลาย
เว็บเพจในโฮมเพจเดียวกัน กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นั้นมีแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบคล้ายกัน  บางเว็บไซต์มีคนด าเนินการเพียงคนเดียว 
ระเบียบปฏิบัติและคู่มือเว็บไซต์ส่วนมากด า เนินตามระเบียบ ประสิทธิผลของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้น  จากการส ารวจปริมาณผู้อ่าน
หรือผู้เข้าชมตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ในแต่ละเว็บเพจ และจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ในเว็บไซต์ของ
สถาบันสงฆ์ องค์กรสงฆ์และองค์กรอิสระมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเว็บไซต์ของวัดไม่มี
ประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยเข้าชมเว็บไซต์ของวัดมากนัก ด้านผลกระทบ ปัญหา
และอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันพบว่า
ทาให้ชาวบ้านมองพระสงฆ์ท่ีมีหน้าที่เก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่น่าสงสัยว่าอาจจะไม่ใช้ในการ
จัดท าเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว อาจจะเปิดดูเว็บที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายในด้านปัญหาและอุปสรรค
นั้นพระเถระยังไม่เข้าใจรูปแบบและกระบวนการของการท างานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ เพ่ือเผยแผ่
ศาสนามากนัก ส่วนคณะสงฆ์รุ่นใหม่ยอมรับได้และพยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้เอง ส่วนหนึ่งเว็บมาสเตอร์ต้องจ่ายทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแอดเดรสหรือโดเมน
เนม และจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่เว็บโฮสติ้งเพ่ือให้เว็บไซต์ด าเนินการต่อไปได้ มีเพียงส่วนน้อยที่มีเว็บเชิร์ฟ
เวอร์ของตนเองส่วนมากจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เว็บไซต์บางแห่งต้องปิดตัวลงเพราะแบกรับ
ค่าใช้จ่ายไม่ไหว ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือด้านภาษาเพราะเว็บไซต์ของคณะสงฆ์ไทยส่วนมากยังคง
ใช้ภาษาไทยในการน าเสนอแม้ว่าจะมีระบบช่วยแปลในเว็บค้นหาบางแห่งแต่มาตรฐานการแปลยังไม่
เป็นที่ยอมรับ ท าให้เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มผู้รับสารที่อ่านภาษาไทยได้เท่านั้น 3) แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบ กระบวนการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตใน
อนาคตนั้น คณะสงฆ์ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้ให้มีประสิทธิผล คณะสงฆ์ไทยควรมี
องค์กรเพ่ือให้การสนับสนุนและควบคุมดูแล ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสมณภาวะ เพราะ
ในอนาคตสถาบันสงฆ์ องค์กรสงฆ ์และวัดต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเจริญของยุคสมัย 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยยังใช้การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย เอกสารแนวคิดและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการวิจัย โดยมี
ล าดับและขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 3.1 แบบของการวิจัย  
 3.2 ขั้นตอนในการวิจัย  
 3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.6 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 แบบของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้วยเทคนิค Balanced 
Scorecard (BSC)  
 
3.2 ขั้นตอนในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลทั่วไปของวัดในจังหวัดนนทบุรี และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อม
ทั้งเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ร่วมกับการลงภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ส าหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและ
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นักวิชาการด้านศาสนาพุทธ แล้วจึงสรุปผลและวิเคราะห์สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเข้าไปสังเกตร่วมกับการลงภาคสนาม
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ 
พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ  
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เป็นขั้นด าเนินงานการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเริ่มต้นจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-
2564 โดยใช้วิธีการดังนี้คือ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ด้วยหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม ได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชน
และนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ แล้วน าแผนการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้นมาเป็นฐานข้อมูลในการท าแผนปฏิบัติการในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
 ขั้นตอนที่ 4 เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยน าแผนการบริหารการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ที่สร้างขึ้นให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ 
พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ประเมินผลดังกล่าว 
เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการวิจัย 
 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informations)  
 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลไว้ 
4 กลุ่ม คือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและ
นักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ให้การสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในจังหวัดนนทบุรีและนอกจังหวัดนนทบุร ี
 2.  พระสังฆาธิการ ได้แก่ พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง ที่อยู่ในวัดในจังหวัด
นนทบุรี จ านวน 195 วัด  

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาสภาพการณ์ 
(โดยวิเคราะหเ์อกสาร การสังเกต การสัมภาษณเ์ชิงลึก) 

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  
(โดยวิเคราะหเ์อกสาร การสังเกต การสัมภาษณเ์ชิงลึก) 

ขั้นตอนที่ 3: ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด   
          นนทบุรี (โดยการสังเกต การสนทนากลุ่ม) ด้วยหลัก Balanced Scorecard (BSC) 

ขั้นตอนที่ 4: เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด 
                นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 (โดยประเมินจากบคุลากรฝ่ายสนบัสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและ
นักวิชาการด้านศาสนาพุทธ) 

 

การน าเสนอแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี  ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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 3.  พระฝ่ายเผยแผ่ ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูต และ 
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี จ านวน 195 วัด 
 4.  พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ได้แก่ ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด 
และพุทธศาสนิกชนที่สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 28 รูป/คน 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposefully Selected) เลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนที่
เหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2552 หน้า 142) 
จาก 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
ล าดับที่ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 

1 
2 
3 
4 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์  
พระสังฆาธิการ  
พระฝ่ายเผยแผ่  
พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ   

 
 
 
 

4   คน 
7   รูป 
12   รูป 
5   คน 

 รวม  28 รูป/คน 
  
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Participants in Focus Group Discussion)จ านวน 12 รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposefully Selected) เลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนที่เหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2552 หน้า 142) จาก 4 กลุ่ม ดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
ล าดับที่ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 

1 
2 
3 
4 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ 
พระสังฆาธิการ  
พระฝ่ายเผยแผ่  
พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ 

 
 
 
 

2   คน 
3   รูป 
5  รูป 
2  คน 

 รวม  12  รูป/คน 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การบริหารการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 28 รูป/
คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Participants in Focus Group Discussion) จ านวน 12 รูป/คน จากตัวแปรประเด็นที่ใช้ใน
การศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่  ความต้องการความคาดหวังของผู้ เกี่ยวข้องและปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถูกน ามาตั้งเป็นค าถามปลายเปิด (Open–ended 
Questionnaire) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างแบบยึด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก  ได้แก่ กลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่บุคลากรในส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่บุคลากรวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี กลุ่มพระสังฆาธิการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่ และกลุ่ม พุทธศาสนิกชนและ
นักวิชาการด้านศาสนาพุทธที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาด้านศาสนาของ
ประเทศและจังหวัดนนทบุรี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3. สร้างเครื่องมือและน าเสนอเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 4. จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ และน าไปสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อไป 
 5. สร้างเครื่องมือแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ ก าหนดประเด็นเพ่ือแสวงหาความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี  น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ ขอค าแนะน าเพ่ิมเติมและน าไปเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเชิงคุณภาพ คือ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย
ได้น าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความตรง
ของเนื้อหาและข้อค าถามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วน าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อค าถาม จากนั้นได้น าแนวทางการสัมภาษณ์
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เชิงลึกมาทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มบุคลากรสนับสนุนคณะสงฆ์ กลุ่มพระสังฆาธิการ กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่ 
และกลุ่มพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ แล้วจึงน าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกไปใช้
จริงในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ส าหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้ วิจัยได้ ใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(Triangulation) ตามวิธีการของเดนซิน (Denzin, 1998, p. 512 อ้างถึงใน สุพจน์ แสงเงิน, 2548 
หน้า 57) ดังนี้  

 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาท่ีจะพิจารณาใน
การตรวจสอบได้แก่ (1) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (2) แหล่งสถานที่ 
ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (3) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่  

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวม
ข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือ การ
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการ
ซักถามพร้อมกันนั้น ก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.5.1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) เป็นการศึกษาข้อมูลและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ตลอดจนนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาด้านศาสนาของประเทศและ
จังหวัดนนทบุรี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 
 3.5.2 การสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสังเกตสภาพ
ทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการสังเกต รูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ พระภิกษุผู้เผยแผ่มีศิลปะการถ่ายทอดเป็นที่ดึงดูดประชาชน สื่อที่ใช้ประกอบในการเผย
แผ่ รวมถึงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
 3.5.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
หลัก 4 กลุ่ม จ านวน 28 รูป/คน รายละเอียดดังนี้  
  1. กลุ่มบุคลากรสนับสนุนคณะสงฆ์ โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บุคลากรในส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่บุคลากรวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จ านวน 4 คน 
  2. กลุ่มพระสังฆาธิการ โดยสัมภาษณ์ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 7 รูป 
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  3. กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่  โดยสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์ที่ท าหน้าที่ ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่จ าพรรษาที่วัดในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 12 รูป 
  4. กลุ่มพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ โดยสัมภาษณ์ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จ านวน 5 คน 
 3.5.4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้จัดผู้มีส่วนร่วมในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Participants in Focus Group Discussion) 4 กลุ่ม จ านวน 12 รูป/คน 
จ านวน 1 ครั้ง สถานที่จัดการสนทนากลุ่มเป็นพ้ืนที่ของวัด เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี 
รายละเอียดดังนี้ 
  1.  กลุ่ มบุคลากรสนับสนุนคณะสงฆ์  ได้แก่  เจ้ าหน้าที่บุคลากรในส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่บุคลากรวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จ านวน 2 คน 
  2. กลุ่มพระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 3 รูป 
  3. กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
จ าพรรษาท่ีวัดในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 5 รูป 
  4. กลุ่มพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ได้แก่ ประชาชนที่นับถือศาสนา
พุทธ และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จ านวน 2 คน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มดังกล่าว  ผู้วิจัยใช้ เทคนิคระบบการ
บริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard: BSC) มาเป็นกรอบในการสนทนา
กลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และได้น าผลการวิเคราะห์
มาประกอบการวางแผนด าเนินงานการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดังภาพที ่3.2 
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ภาพที่ 3.2  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วย Balanced Scorecard (BSC) 
 
3.6 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ตลอดจนนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาด้านศาสนาของจังหวัดนนทบุรี และแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 เพ่ือน าผลวิเคราะห์ดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
เครื่องมือในการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
ขององค์กร 

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุร ี

 

ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุร ี

 

เสนอแนะแนวทางการบริการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 
วิเคราะห ์

และ 
สังเคราะห ์

BSC 

ปัจจัยความท้าทายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุร ี

 

การวิเคราะห์ความต้องการความคาดหวัง 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
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 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนจริงที่วัดใน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือวิเคราะห์สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 
รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ พระภิกษุผู้เผยแผ่มีศิลปะการถ่ายทอดเป็นที่ดึงดูดประชาชน สื่อที่ใช้
ประกอบในการเผยแผ่ รวมถึงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ กลุ่ม
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ กลุ่มพระสังฆาธิการ กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่ กลุ่มพุทธศาสนิกชนและ
นักวิชาการด้านศาสนาพุทธ ผู้วิจัยจ าแนกข้อมูลจากจ านวนผู้ที่ตอบค าถามสัมภาษณ์แต่ละข้อของแต่
ละกลุ่ม แบ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ จ านวน 4 คน การ
สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มพระสังฆาธิการ จ านวน 7 รูป การสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับกลุ่มพระฝ่าย
เผยแผ่ จ านวน 12 รูป และกลุ่มพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ จ านวน 5 คน แล้วใช้
การจัดกลุ่มประเด็นข้อมูลในแต่ละด้านออกมาเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  โดยน า
ข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโดยความสัมพันธ์และ
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะ
ได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิง
คุณภาพได้น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี จากนั้นจึงน า
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าประเด็นในการสนทนากลุ่ม
ต่อไป 
 3.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้
น าผลการสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
คณะสงฆ์ กลุ่มพระสังฆาธิการ กลุ่มพระฝ่ายเผยแผ่ กลุ่มพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนา
พุทธ โดยจ าแนกข้อมูลตามประเด็นในการสนทนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคระบบการบริหารงานและ
ประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard: BSC) คือ สถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี มาเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการน าเสนอการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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ภาพที่ 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือ  กระบวนการ  ผลที่ได้รับ 
     

การศึกษาเอกสาร 
(Documentary Analysis) 

 - ศึกษาเอกสารต ารา บทความ รายงาน
ประจ าป ี
- หลักการและวิธีการ รวมทั้งนโยบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1 
 

   สภาพการณ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ 

คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
   

 
  

การสังเกต 
(Observation) 

  
 

ลงพื้นที่วัดในจังหวัดนนทบุร ี
 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1 
 

   ปัญหาและอุปสรรคในการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของคณะสงฆ์ใน 
จังหวัดนนทบุร ี

   
 

  

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

  
สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก   4 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 บุคลากรสนับสนุนฯ  4 คน 
กลุ่มที่ 2 พระสังฆาธิการ        7 รูป 
กลุ่มที่ 3 พระฝ่ายเผยแผ่       12 รูป 
กลุ่มที่ 4 พุทธศาสนิกชนฯ      5 คน 

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 

   การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา 

   
 

  

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

  
  จัดการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 บุคลากรสนับสนุนฯ 2 คน 
กลุ่มที่ 2 พระสังฆาธิการ  3 รูป 
กลุ่มที่ 3 พระฝ่ายเผยแผ่  5 รูป 
กลุ่มที่ 4 พุทธศาสนิกชนฯ  2 คน 

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 
 

   สรุปและประเมินผล
การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
 

 
   

 
  

 เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบรุีตามแผนยุทธศาสตร ์

การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง  การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการ
บรรยาย โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 จากการด าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน สามารถแสดงรายละเอียด ได้ ดังนี้ 
 

4.1  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
 ในศึกษาสภาพการณ์ ปัญหา และทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) การสังเกต (Observation) โดยมีประเด็นในการศึกษา ดังนี้ 
 4.1. สภาพการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรี 

 4.1.1 สภาพการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   1) ประชาชนที่เข้าวัด 

     การไปวัด การไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกัน
เป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน แต่ปัจจุบันสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปคนมีเวลาน้อยลงและสนใจท ากิจกรรม
อ่ืนกันมากกว่าการไหว้พระสวดมนต์ (พระครูสิริธรรมภาณ, 2562) หรือประกอบกิจกรรมทางศาสนา
บ้านกับวัดเริ่มห่างกันเนื่องจากบริบทของสังคม เศรษฐกิจ (พระกมลชัย ญาณโสภโณ, 2562) โดย
ภาพรวมของสังคมไทย มีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปในทุกด้านแต่คุณค่าของศาสนา ยังเป็นเรื่อง
จ าเป็นควบคู่กับการพัฒนาประเทศ เพราะศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เป็นพื้นฐานที่ดีงามให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด 
     งานวิจัยเผยวัยรุ่นไม่นิยมเข้าวัด กว่า 70% ไม่เคยฟังเทศน์ ด้านพระเผด็จแนะ
พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกแต่เด็ก ส่วนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยชี้ กิจกรรมทางโลกต้องควบคู่ไป
กับทางธรรม ย้ าต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย  เยาวชนไทยไม่นิยมเข้าวัด หรือสนใจหลักธรรมต่าง ๆ โดย 
50% ไม่เคยท าบุญตักบาตร และ 70% ไม่เคยฟังเทศน์ (ปาริฉัตร ค าวาส, 2556) เพราะสมัยนี้มีความ
เจริญทางวัตถุมาก คนมีความสนใจเข้าวัดน้อยลง (พระมหาทองพูล  ธมฺมเมธี, 2562) คนที่เข้าวัดส่วน
ใหญ่จะมีเฉพาะผู้ที่สูงอายุ ยกเว้นวันพระตรงกับวันหยุด จะมีกลุ่มคนท างานพร้อมทั้งวัยรุ่น 
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เข้าวัดเพ่ิมขึ้นบ้าง (พระครูวิมลสุวรรณกร, 2562) วัฒนธรรมทางตะวันตกที่นิยมวัตถุได้เข้ามาท าลาย
วัฒนธรรมความสุขทางจิตใจของคนไทยไปเสียหมด ผู้คนหันมานิยมความสุขจากวัตถุนิยม จึงไม่สนใจ
ความสุขทางจิตใจกันอีกแล้ว (พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์, 2562) 
    วัดจึงเป็นสถานที่เฉพาะคนสูงอายุ ที่จะเข้าไปหาความสุขทางจิตใจ ส่วนวัยรุ่น
และคนสมัยใหม่จะไม่สนใจ (พระครูโอภาสนนทกิตติ์, 2562) การที่เด็กไทยเราเข้าวัดน้อยลง 
เนื่องมาจากการที่สังคมและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากที่สมัยก่อนในยุคเกษตรกรรม ที่ที่เด็กจะไป
พักผ่อนหาความรู้ก็มีแต่วัด (พระปัญญานันทมุนี , 2562) แต่พอมาในยุคปัจจุบัน คู่แข่งของวัดก็มีมาก
ขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง สปอร์ตคลับ สถานเริงรมย์ ผับ บาร์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ว่าจะ
เป็นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไอโฟน แบล็คเบอร์รี่ จึงท าให้เหล่าเยาวชนต่างก็
หมกมุ่นอยู่กับความสุขความรื่นรมย์ทางจิตวิญญาณจนลืมว่ายังมีวัดอยู่ รวมถึงคนรุ่นใหม่เองก็ยังถือได้
ว่าเป็นผู้ใหม่ต่อโลก จึงเลือกที่จะให้ความสนใจในสิ่งใหม่ ๆ ของโลกมากกว่าการเลือกสนใจทางธรรม  
(พระราชธรรมนิเทศ, 2562) 
    อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันสงฆ์เองก็ยังมีพิธีการที่ยืดเยื้อเรื้อรัง การเทศน์ที่ยังไม่
เข้ากับยุคสมัย ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ (พระปัญญานันทมุนี, สัมภาษณ์ 7 
พฤษภาคม 2562) และในศาสนสถานบางแห่งยังได้มีการน าในเรื่องของไสยศาสตร์มาปน จึงมอง
เสมือนว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังไป ท าให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจึงหันไปพ่ึงเทคโนโลยีแทนที่
จะพ่ึงพระสงฆ ์(วัชรเดช  เกียรติชานนท์, 2562) 
    สรุปได้ว่า สถานการณ์การเข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าไปหาความสุข
ทางจิตใจ ส่วนวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าวัด และกว่า ร้อยละ 70 ไม่เคยฟังเทศน์ และมองว่าพิธีการ
เป็นเรื่องยืดเยื้อ ไม่ทันยุคสมัย ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจ าวัน 
   2) ผู้เผยแผ่ 
     เนื่องจากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีความแปลกแยกหลากหลายในแนวความคิด
และวิถีชีวิตอันเกิดจากการได้รับประสบการณ์การศึกษาและข้อมูลข่าวสารตามกระแสโลกทุนนิยม  
และสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ที่เน้นการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารอันล้ ายุคเป็นส าคัญ (ธ ารง  ชูทัพ, 2562) วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่
ถูกปรับเปลี่ยนให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุ โดยตกเป็นทาสของอารยธรรมที่ไหลบ่ามาจาก
ต่างประเทศ อย่างรวดเร็ว จนหลงลืมวิถีพุทธไปอย่างไม่รู้ตัวโดยขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะศึกษา
ปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (วาสนา  แสงงาม, 2562) เพราะไม่เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มี อยู่คู่ชาติไทยมาช้านาน แม้พระสงฆ์จะคงท าหน้าที่ของตนด้วย
การศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถต้านกระแสให้สังคมไทย
กลับมาเป็นสังคมพุทธที่บริสุทธิ์ ด้วยหลักศีลธรรมเหมือนในอดีต (พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, 2562) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุ 3 ประการ คือ (1) การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์มีลักษณะต่าง
รูปต่างท าไปตามความถนัดในรูปแบบและวิธีการที่สืบทอดและต่อเนื่องอย่างเคยชินของแต่ละรูปและ
แต่ละส านัก โดยขาดการน านโยบายและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลายมาบูรณาการและ
ปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ จึงไม่ส่งผลดีในการเผยแผ่เท่าที่ควร (พระราชนันทมุนี, 2562) (2) พระภิกษุ
ที่มีศิลปะในการถ่ายทอด ประกาศพุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพเป็นที่ดึงดูดประทับใจของ
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ประชาชนมีอยู่ ในจ านวนจ ากัด จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยในสังคมปัจจุบัน     
(พระปัญญานันทมุนี, 2562) ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์ที่มีความเพียบพร้อมในด้านทักษะและวิธีการเผยแผ่
นั้น ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน (3) ขาดการสนับสนุนด้านนโยบายและแผนแม่บทที่
ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 2562) 
    สรุป ผู้เผยแผ่ พระสงฆ์ในสังคมไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคล
เพ่ือ รองรับโครงสร้างการบริหารปกครองอย่างเป็นระบบ จึงท าให้พระสงฆ์ในสังคมไทยขาดศาสน
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่จะเป็นศาสนทายาท เป็นนักปฏิเวธธรรมที่มีจิตใจรัก
และมีอุดมการณ์ที่จะหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
   3) วัด 
    วัดในประเทศไทย มีจ านวน 41,340 วัด สังกัดมหานิกาย จ านวน 37,472 วัด 
ธรรมยุตนิกาย จ านวน 3,832 วัด จีนนิกาย 15 วัด และอนัมนิกาย 21 วัด (ข้อมูลทะเบียนวัด ณ 
เดือนกันยายน 2561) วัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาบันศาสนา พุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งที่
ส าคัญในสังคมไทยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีบทบาทในฐานะ
เป็นผู้ก าหนด สรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับสังคมไทยที่ต่อเนื่องยาวนาน  
(พระมหากิตติกร  กิตฺติรกฺโข, 2562) วัดไทยในอดีตได้ถูกก าหนดโดยผลึกทางความคิดว่าเป็น "สถาบัน
อเนกประสงค์" กล่าวคือ วัดเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายในบทบาท เช่น วัดเป็นสถานศึกษา 
โรงพยาบาล (พระครูนนทกิจจานุกูล, 2562) ศาลสถิตยุติธรรม สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ที่พัก
พิงของคนเดินทาง แหล่งบริการสวัสดิการชุมชน เป็นต้น (สมาน  บุญประเสริฐ, 2562) 
    ด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยมในวัตถุและความทันสมัย 
กระแสโลกาภิวัตน์  ได้ท าให้วัดไทยในฐานะที่เป็นบริบทหนึ่งของสังคมไทยในอดีตต้องเปลี่ยนแปลง
สภาพไปในทางถดถอย กล่าวคือวัดไทยในอดีตที่ เคยอยู่ ในฐานะที่เป็นสถาบันอเนกประสงค์  
ได้เปลี่ยนไปเป็นพุทธพาณิชย์กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (สมาน บุญประเสริฐ, 2562) ทั้งนี้ด้วย
เหตุผลหลายประการ การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบสืบเนื่องมากมายหลายประการ เช่น 
สัมพันธภาพระหว่างวัดกับชุมชนเป็นไปอย่างเหินห่างและเปราะบาง ต่างฝ่ายต่างอยู่ ความสัมพันธ์
ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ของกันและกัน (วาสนา  แสงงาม, 2562) พระสงฆ์เรี่ยไรกฐินมาสร้าง
โบสถ์ และก าแพง นักลงทุนก็หวังจะขอแบ่งที่ดินวัดไปสร้างโรงแรม อาคารพาณิชย์หรือบ้านจัดสรร 
บริเวณวัตในเมืองแคบลงทุกที่ (พระราชธรรมนิเทศ, 2562) จากเดิม ลานวัดที่เคยเป็นที่วิ่งเล่น 
พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในชุมชน ก็จะถูกน าไปใช้สอยเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลักษณะดังกล่าว
ใต้ท าให้พระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติวัตรปฏิบัติส าคัญ 3 ประการได้ คือ บิณฑบาต กวาดวัด และ
ปัจเวกขณ์ (อาคม เดชทองค า, 2555 หน้า 151 -184)  
    โดยในปัจจุบันวัดมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับว่าทางวัดจะ
เน้นกิจกรรมในส่วนใด และวัดต่าง ๆ มักจะเน้นการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดและจัดตาม
ประเพณีนิยม มากกว่ากิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระมหาวัฒนา  จนฺทโชโต, 2562) ซึ่ง
ควรเป็นกิจกรรมหลักโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการหารายได้เข้าวัด เพราะความจ าเป็นในการ
รับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด ค่ายานพาหนะ  
(พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์, 2562) ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมิได้มุ่งเน้น
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ที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้น ย่อมเป็นการไม่เหมาะสม เพราะการบวชในพระพุทธศาสนา  
เป็นการสละทุกสิ่งเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น กิจกรรมหลักของพระสงฆ์จึงเป็นการศึกษาพระธรรมวินัย
และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต, 2562) แต่กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก วัดก็ย่อมได้รับ "เงินท าบุญ" จากผู้มี
จิตศรัทธาเหล่านั้นด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าพระสงฆ์เป็นผู้รักษา
พระวินัยอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างดี เพราะผู้ที่พบเห็นย่อมเกิด
ศรัทธาได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องท าการตลาดใด ๆ เพราะพุทธศาสนิกชนย่อมให้ความอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วย
ความศรัทธา (ดิษยภรณ์ ศรีราษฎร์, 2545) 
    วัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงบทบาทและรูปแบบการให้บริการแก่ชุมชนแตกต่าง
จากในอดีต แต่เป็นเฉพาะเรื่องปลีกย่อย โดยหลักใหญ่ ๆ แล้ว ยังพยายามยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
วัดในอดีตได้กระท า และไม่ได้มีบทบาทต่อชุมชนอย่างเต็มที่เหมือนกับในอดีต เช่น บทบาทด้านเป็น
สถานศึกษา และสังคมสงเคราะห์ (นายวัชรเดช  เกียรติชานนท์, 2562) นอกจากนั้น วัดยังเป็นที่พ่ึง
ทางจิตวิญญาณส าหรับประชาชนอยู่แต่ไม่มากเท่าในอดีต (พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺโต, 2562)  
ส่วนการอบรมสั่งสอนจริยธรรมประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษามากกว่า และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านต่าง ๆ ของวัดในปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปทางลบ 
โดยเฉพาะบทบาทในด้านการสั งคมสง เคราะห์และ ในด้านการ เป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ  
(พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข, 2562) ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้วัดในปัจจุบันได้ยึดถือแบบอย่างวัด
ในอดีตเป็นแนวปฏิบัติแม้ว่าจะไม่มีความสมบูรณ์แบบเท่าวัดในอดีตก็ตาม งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้
วั ด และชุ มชนสร้ า งคว าม เข้ า ใ จ ร่ ว มกั น ให้ ม ากขึ้ น เ พ่ื อประ โยชน์ ทั้ ง แก่ วั ด และชุ มชน  
(เนาวรักษ์ แสนสุพรรณ, 2545) 
    การที่บทบาทของวัดได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกล่าวคือ วัดโดยทั่วไปไม่ได้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนหนึ่ง ๆ เหมือนดังเดิม ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาเหตุไว้แล้วข้างต้นซึ่งจากสาเหตุ
ดังกล่าวนั้นท าให้ได้สรุปประเภทของวัดที่ ปรากฏในสังคมไทยทุกวันนี้ ได้ 3 ประเภทคือ 
     1. วัดที่มุ่งพัฒนาถาวรวัตถุให้มีความโอ่อ่า หรูหรา มีสิ่งก่อสร้างราคาแพงและ
มีความใหญ่โต 
     2. วัดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
     3. วัดที่มุ่งการปฏิบัติ เช่น เน้นวิปัสสนาธุระ เน้นสร้างความสงบในจิตใจ
ให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (อุศณา แสงคะนอง, 2539) 
    วัดที่มีอยู่จ านวนมากถึงสี่หมื่นกว่าวัด แต่ยังขาดวัดที่มีความพร้อมในงานด้านการ
เผยแผ่ ทั้งในด้านการให้การศึกษาเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา และการเน้นการปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่ถูกต้อง แต่กลับเน้นการสร้างวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นไปตามกระแสวัตถุนิยม 
   4) คณะสงฆ์  
    พระสงฆ์ คือ ผู้ที่เลื่อมใสในค าสอน ของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรม วินัย ประพฤติดี ปฏิบัติชอบด้วยตนเอง ท าหน้าที่ สั่งสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม โดยในปัจจุบัน 
พระสงฆ์มีบทบาทหลายประการ ได้แก่ การเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ วิทยากร ครู อาจารย์ นักเทศน์
นักเขียน สังคมสงเคราะห์ เจ้าอาวาส พระธรรมทูต นักบริหาร นักวิชาการ เป็นต้น (พระราชนันทมุนี, 
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2562) ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการตอบแทนสังคม  
ช่วยเหลือเด็กก าพร้าและยากจน ไม่ทอดทิ้งสังคม เหมือนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ ท าให้ประชาชน และ
สังคมมองเห็นคุณค่าของพระสงฆ์มากข้ึน (พระราชธรรมนิเทศ, 2562) 
    การที่พระสงฆ์ท าหน้าที่ช่วยเหลือคนยากจน ท าให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่ได้
ถูกสังคมทอดทิ้ง แต่การให้ความช่วยเหลือของพระสงฆ์นั้นไม่ได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชน
ทราบเท่าที่ควร ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน จะมีก็น้อยมาก (นิคม  แก้วม่วง, 2562) 
    แต่ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้ เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สิ่ งพิมพ์ ทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น วัดสระแก้วได้มีการท าการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ ความเป็นไปในบทบาทของพระสงฆ์ การท างาน มีการวางแผนงาน เพราะสังคมในปัจจุบันเรา
อยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง ในทางพระพุทธศาสนาต้องมีมิตรแท้เพ่ือประโยชน์ที่จะได้ จากการเป็น
คนดีมีคุณธรรม สามารถผูกมิตร กับผู้อ่ืน นับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจชาวพุทธ การมีคุณธรรมนับเป็นสิ่ง
ส าคัญ ส าหรับคนในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ ต้องเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น สอนให้คนหัน
มา สร้างความดี ขัดเกลาจิตใจ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนามากขึ้น ด้วยการเรียนการสอน มิใช่
เฉพาะปริยัติเท่านั้นแต่ยังมีสอนปฏิบัติและจะส่งผลถึงปฏิเวธในอนาคต  
    นอกจากนั้นยังมี มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” การเรียนการสอนนี้เริ่มตั้งแต่ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดตามหัวเมืองต่าง ๆ 
เท่ากับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ เจริญแพร่หลายเป็นการวางรากฐานโรงเรียนหัวเมือง 
ในปัจจุบันด้วย แต่การที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งที่จะให้ พระสงฆ์มีบทบาท
ในการบ ารุงส่งเสริมการศึกษาของชาติ มีการตราเป็นพระราชบัญญัติก าหนดให้ พระสงฆ์ตั้งแต่  
เจ้าอาวาสขึ้นมา จนถึงระดับสูงสุด มีหน้าที่ในการบ ารุงการศึกษานั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง 
พระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 5 ที่ ทรงเห็นคุณค่าของการศึกษาในวัด ซึ่งนับเป็นการวางรากฐาน
การศึกษาของชาติ ในปี พุทธศักราช 2445 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ เป็นการจัดสังฆมณฑล ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วพระ
ราชอาณาจักร แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ที่ต้องการให้พระศาสนารุ่งเรืองถาวร มีพระ
บรมราโชบายในการน าหลักการสมัยใหม่มาใช้กับการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน มอบให้
มหาเถรสมาคมมีอ านาจในการบริหารและการปกครอง ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาด ส่วนการปกครองคณะสงฆ์
ก าหนดหน้าที่ต าแหน่งไว้โดยละเอียดชัดเจน เช่น อ านาจในการแต่งตั้งถอดถอนการบ ารุง รักษาการ
สั่งสอนกุลบุตร ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้การปกครองสงฆ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
พระราชบัญญัติก าหนดให้พระสงฆ์ตั้งแต่ชั้นเจ้า อาวาสขึ้นมา จนถึงระดับสูงสุดมีหน้าที่ในการบ ารุง
การศึกษา แสดงให้เห็นคุณค่าของการศึกษาในวัด และมีพระราชบัญญัติลักษณะ  การปกครองคณะ
สงฆ์ มีก าหนดระเบียบการเก็บผลประโยชน์ของพระอารามให้ เป็นหลักฐาน ท าให้วัดมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของวัดมั่นคงตลอดมา (พระอุดมสิทธินายก, 2562)  
    พระสงฆ์จึงมีบทบาทและหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ บ้าน วัด โรงเรียนหรือรัฐบาลมี
ความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดเพราะพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพุทธบริษัท 4 จึง  ต้องมีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านก็ต้องพ่ึงวัด พ่ึงพระสงฆ์ การเรียนรู้หลักธรรมจากพระสงฆ์ พระสงฆ์ด ารง
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อยู่ได้ด้วยอุบาสก อุบาสิกา (พระราชนันทมุนี, 2562) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
พระสงฆ์จึงมีบทบาทมาก ในด้านการศึกษา การเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ ์
คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งมีทั้ง
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ เข้ารับการศึกษา พระสงฆ์จึงจ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทและหน้าที่ต่าง  ๆ  
ในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้พระสงฆ์ได้ท าบทบาทและหน้าที่ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด (พระครู
ปลัดบุญยัง ทุลฺลฺโภ (สุนทรวิภาต) และพระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, 2558, หน้า 132 – 138) 
    พระสงฆ์ในสังคมไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคลเพ่ือรองรับ
โครงสร้างการบริหารปกครองอย่างเป็นระบบที่อาศัยคุณธรรมเป็นฐาน (พระครูโอภาสนนทกิตติ์, 
2562) ไม่ได้มีการจัดการศึกษาในระบบนักธรรม-บาลีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นเพียง
การรักษาให้ไว้และเก็บผลผลิตจากวัดที่มีศักยภาพในการด าเนินการเท่านั้น (พระโสภิตกิตติธาดา, 
2562) จึงท าให้พระสงฆ์ในสังคมไทยขาดศาสนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่จะ
เป็นศาสนทายาท เป็นนักปฏิเวธธรรมที่มีจิตใจรักและมีอุดมการณ์ที่จะหน้าที่ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (พระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ) และชยุต ภวภานันท์กุล, 2560 
หน้า 335 - 346) 
    กล่าวโดยสรุป คณะสงฆ์ มีบทบาททางสังคมน้อยลง ซึ่งบทบาทต่าง ๆ ที่เคยมี 
ในอดีต ถูกแทนที่โดยภาครัฐ  ขาดยุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งไปที่การเผยแผ่ศาสนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้การศึกษาและเน้น
การปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชน 
   5) ชาวพุทธ  
    ชาวพุทธ คือ ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ชาวพุทธที่ดีต้อง น้อมน่าเอาหลักค่าสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม (จุมพต  ตระกูลนุช, 2562) ตลอดจนต้องปฏิบัติ ตามแบบแผน ประเพณี และ
พิธีกรรมทางศาสนาด้วย เพ่ือเป็นการแสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป (สมทรง ปุญญฤทธิ์, 2545 หนา้ 28)  
    หน้าที่ของชาวพุทธที่ส าคัญคือ การศึกษาหลักธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรม 
การบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติได้ เช่น การเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา การอุปสมบท บริจาคทรัพย์เป็นทาน เป็นต้น (พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์, 2562) 
จะเห็นว่าการร่วมพิธีกรรมหรือการร่วมท่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่า  เป็นส่วนหนึ่งใน
หน้าที่ของชาวพุทธที่ดีด้วยเช่นกัน ที่จะช่วยทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง เพียงแค่เรามี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมหรือเข้าไปเป็นแกนน่าในการท่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่าเรามีส่วน
ร่วมในการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย (พระกมลชัย ญาณโสภโณ, 2562) และพิธีกรรมก็จะท า
ให้เราเข้าถึงหลักธรรมอันจะท่าให้เกิดศรัทธาใน ศาสนา เกิดการประพฤติตนเป็นคนดีละเว้นจากการ
ท่าความชั่ว (วาสนา  แสงงาม, 2562) นอกจากนี้ยังท่าให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึง หลักธรรม 
ค าสั่งสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยลดอาชญากรรมและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม หากเริ่มให้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในชุมชนซึ่งถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ
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การปกครอง ก็น่าจะสามารถช่วยลดภาระหน้าที่ของภาครัฐในการส่งเสริมพุทธศาสนาลงได้ (ประชิด 
สกุณะพัฒน์, 2548 หน้า 12) 
    ชาวพุทธผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ให้ความส าคัญกับพิธีกรรม มากกว่าการน้อมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติ  แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาในฐานะทัพหลังที่ช่วยส่งเสริมให้คณะสงฆ์เข้มแข็งขึ้น 
   6) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ  
แต่เนื่องจากอาณาจักรและศาสนจักร ต้องประสานกัน เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลใน
ฐานะผู้รับสนองพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานกิจการทาง
ศาสนา ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี   
(นิคม  แก้วม่วง, 2562) ซึ่งมีภารกิจ ดังนี้  
     (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     (2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร
การปกครองคณะสงฆ์ 
     (3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา 
     (4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา 
     (5) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
     (6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
     (7) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
     (8) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
     (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
    ส านักงานพระพุทธศาสนา มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานพระ
ศาสนา แต่ปัจจุบัน กลับเป็นองค์กรที่คอยจับผิดพระสงฆ์ (พระมหาประเสริฐ ธีรปญฺโญ, 2562) ซึ่งใน
ความเป็นจริง ส านักงานพระพุทธศาสนา เป็นเหมือนเลขานุการของคณะสงฆ์ ซึ่งจะต้องช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนบทบาทในด้านต่าง  ๆ ในการบริหารจัดการองค์กร
พระพุทธศาสนา (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 2562)  หากส านักงานพระพุทธศาสนา ประสานบทบาทใน
การส่งเสริมคณะสงฆ์ ในการเชื่อมระหว่าง คณะสงฆ์ กับส่วนงานราชการในระดับต่าง ๆ ก็จะอ านวย
ความสะดวกให้กับคณะสงฆ์ในการบริหารจัดการงานพระศาสนาได้ดีมากขึ้น ( อุบาสิกาฉัฐภรณ์   
ปานเอ่ียม, 2562) ทั้งนี้ เพราะงานบางอย่าง พระสงฆ์ ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง จึงต้อง
อาศัย การสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนา ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นเกราะ
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ป้องกันพระสงฆ์ ในการช่วยเหลือจัดการกิจการบางอย่างที่พระสงฆ์ไม่สามารถท าได้ และยังมีบทบาท
ในการส่งเสริมพัฒนากิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 2562) 
    กล่าวโดยสรุป ส านักงานพระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนงานพระศาสนา แต่กลับมาคอยจับผิดต่อพฤติกรรมของคณะสงฆ์ 
   7) สื่อเทคโนโลยี 
    ในปัจจุบัน การสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือข่ายทั่วโลก ( Internet)  
การส่งข้อมูลไป ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน  แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ
โดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ยังจ าเป็นต้องใช้เป็นหลักเพราะให้ประโยชน์  แบบประโยชน์สูง 
ประหยัดสุด  ทั้งยังเป็นหลักฐานในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ในระยะเวลานาน  เหมาะแก่ผู้ศึกษา  
(ผู้ รับข้อมูล สารสนเทศ) และสะดวกในการผลิต การเผยแผ่ได้อย่างกว้างไกลมากยิ่ งขึ้น  
(พระมหาทองพูล ธมฺมเมธี, 2562)  
    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมาก และใน
วงกว้าง แต่ประชาชนบางคนยังมองพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่น่าสงสัยว่า 
อาจจะ ไม่ใช้ในการจัดท าเนื้อหาทางศาสนาอย่างเดียว (พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺโต, 2562,) พระสงฆ์
บางกลุ่มหากไม่มีกฎระเบียบในการใช้ อินเทอร์เน็ต อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายได้ง่าย  
(นางวาสนา  แสงงาม, 2562) ดังนั้น คณะสงฆ์ควรมีองค์กรสนับสนุน ควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพราะมีแนวโน้มว่าภายในวัดต่าง ๆ จะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  
(พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, 2562)   
    โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  มีเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมาย และทางการเผยแพร่ธรรมะผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง (พระครูวิมลสุวรรณกร, 2562) อีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษา
ศาสนาพุทธก็มีมากยิ่งขึ้นตามมาด้วย  และมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่อง 
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเมืองแห่งใหม่
ของโลก เป็นชุมชนของคนท่ัวทุกมุมโลก เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดพรหมแดน 
ไม่จ ากัดสถานที่และไม่จ ากัดเวลา การกระจายข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด 
(พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์, 2562) เมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เป็น
ต้น นอกจากนั้น สื่ออินเทอร์เน็ต ยังสามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ และสามารถ
สนทนาโต้ตอบกับผู้ชมได้ด้วย (พระปัญญานันทมุนี, 2562) เหตุนี้เององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจึงหันมาใช้
บริการอินเทอร์เน็ตจ านวนมาก จากข้อมูลของ Internet World Stats Usage and Population 
Statistics รายงานว่า จากประชากรทั่วโลก จ านวน  6,710,029,070 คน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก
ถึง 20,783,419 คน มีจ านวนผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2543-2551 จ านวน  342.2% และนับวัน
ยิ่งมีผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ 
    เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เผยแผ่ พุทธศาสนา  เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรือ
คนรุ่นใหม่ก็เป็นได้ (สาโรจน์  กาลศิริศิลป์, 2562) เพราะสังคมสมัยปัจจุบัน ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา
ไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์หรือ ศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา การเผยแผ่พระ
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ธรรมค าสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและ
กว้างขวางมากที่สุด ไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ ผู้ใช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาพระ
ธรรมค าสอนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท างาน ที่บ้าน หรือจะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม  
(พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 2562) 
     ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตใน
โลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (วัชรเดช  เกียรติชานนท์ , 2562)  
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (พระมหาประเสริฐ ธีรปญฺโญ , 
2562) ดังนั้น ประเทศไทยควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์, 2562) แต่การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค า
สอนของ พระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก (วีรยุทธ พงษ์ศิริ, 2559, หน้า 39 - 44) 
    กล่าวโดยสรุป สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตใน
โลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
    สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการณ์ทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า 1) ประชาชนที่เข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
เพ่ือเข้าไปหาความสุขทางจิตใจ ส่วนวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าวัด และกว่า ร้อยละ 70 ไม่เคยฟัง
เทศน์ และมองว่าพิธีการเป็นเรื่องยืดเยื้อ ไม่ทันยุคสมัย 2) ผู้เผยแผ่ พระสงฆ์ในสังคมไทยยังไม่มี
ยุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคลเพื่อ รองรับโครงสร้างการบริหารปกครองอย่างเป็นระบบ จึงท าให้
พระสงฆ์ในสังคมไทยขาดศาสนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่จะเป็นศาสนทายาท 
และมีอุดมการณ์ที่จะหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  3) วัดที่มีอยู่จ านวนมากถึงสี่
หมื่นกว่าวัด แต่ยังขาดวัดที่มีความพร้อมในงานด้านการเผยแผ่ แต่กลับเน้นการสร้างวัตถุเป็นส่วนใหญ่ 
4) บทบาทต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ที่เคยมีในอดีต ถูกแทนที่โดยภาครัฐ ขาดยุทธศาสตร์ในการสร้างศาสน
บุคคล เพ่ือรองรับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งไปที่การเผยแผ่ศาสนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการให้การศึกษาและเน้นการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชน 5) ชาวพุทธผู้มี
ศรัทธาเลื่อมใส ให้ความส าคัญกับพิธีกรรม มากกว่าการน้อมน าหลักธรรมไปปฏิบัติ 6) ส านักงาน
พระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานพระศาสนา แต่กลับมาคอยจับผิดต่อ
พฤติกรรมของคณะสงฆ์ และ 7) สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตใน
โลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  4.1.2 สภาพปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ พบว่า มีสภาพปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยสรุปใน  
4 ประเด็น ได้แก่  
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    1) ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรไม่มีการสร้าง
บุคลากรทดแทน (พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์, 2559) ขาดศาสนทายาท พระสงฆ์ผู้สืบทอดกิจกรรม
ด้านการเผยแผ่  (ธนกร ชูสุขเสริม, 2562 หน้า 195 – 212) การขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ (พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), 2557) ขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ที่มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง รวมถึงที่มีอุดมการณ์ มีองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  
(สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์, 2561) 
    2) ด้านนโยบายการเผยแผ่ พบว่า ไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ไม่มีแผน ไร้
ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ ต่างวัด ต่างบุคคล เผยแผ่กันตามยถากรรม (พระมหาสมชาย  กลิ่นจันทร์, 
2559) 
    3) ด้านรูปแบบวิธีการในการเผยแผ่ ใช้วิธีการเดิม ๆ โดยการแสดงธรรมใน
รูปแบบการเทศนา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม และยุคสมัย ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มคนฟัง วิธีการ
เผยแผ่ เทคนิคการเผยแผ่ การใช้สื่อเพ่ือการเผยแผ่ ทั้งสื่อบุคคลและสื่อวิทยาการสมัยใหม่ (พระมหา
สมชาย กลิ่นจันทร์, 2559: บทคัดย่อ) รูปแบบการเผยแผ่เป็นแบบตั้งรับ รอให้ศาสนิกชนผู้ศรัทธาเข้า
มาหา (สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์, 2561) ควรมีการสร้างแนวร่วม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธ (ธนกร  
ชูสุขเสริม, 2562 หน้า 195 – 212) 
    4) ด้านการสื่อสาร ใช้ภาษาบาลี หรือภาษาธรรม ในการสื่อสาร การเผยแผ่  
ซึ่งไม่ได้ผล ซึ่งควรจะมีการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (ธนกร ชูสุขเสริม , 2562  
หน้า 195 – 212) ขาดความรู้เรื่องการใช้ภาษา ขาดจรรยา ไม่มีความรู้หลักวิธีการใช้เนื้อหา ลีลาและ
จรรยาของการเป็นนักเผยแผ่ธรรมะ (พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์, 2559) 
    5) ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาค
ราชการ และคณะสงฆ์ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการเผยแผ่ที่ทันสมัย (สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์, 2561) 
   สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ มี 5 ประการ ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่
เพียงพอ ปัญหาด้านนโยบายการเผยแผ่ที่ไม่ชัดเจน ปัญหารูปแบบวิธีการเผยแผ่ที่ไม่ที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและยุคสมัย การสื่อสารและการใช้สื่อที่ไม่น่าสนใจ และไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน
งานด้านการเผยแผ่  
 1. จากผลการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้าน
ศาสนาพุทธ เกี่ยวกับปัญหาและทิศทางรวมถึงความต้องการความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
  1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
   จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี มีปัญหา 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
    1. ปัญหาด้านบุคลากร 
    2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  



144 

  

    3. ปัญหาด้านเทคนิคการเผยแผ่ 
    4. ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุน  
  ซึ่งปัญหาทั้ง 4 ประการ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่   4.1  แสดงการวิ เคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเผยแผ่ 
    พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 
 

ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปัญหาด้านบุคลากร 

“พระภิกษุสามเณร มีจ านวนมาก แต่
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีไม่เพียงพอ
ต่ อการ เผยแผ่ พระ พุ ทธศาสนา ”  
(พระราชนันทมุน,ี 2562)  

“พระสงฆ์ที่ท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ส่วนใหญ่จะมีพระสงฆ์ที่เผยแผ่ในด้าน
พิธีกรรมเสียส่วนใหญ่ ส่วนเผยแผ่ใน
รูปแบบของการเผยแผ่ธรรม มีจ านวน
น้อย” (นิคม แก้วม่วง, 2562) 

“พระสงฆ์ที่สนใจงานด้านการเผย
แ ผ่  ก็ มี จ า น ว น น้ อ ย ล ง ทุ ก วั น ”  
(พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต, 2562) 

“พระสงฆ์ยังขาดความเชี่ยวชาญใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขาด
ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง 
และมีความแตกฉาน สามารถที่จะเผย
แผ่ ขยายผลต่อไปในสังคมที่กว้างขวาง
ขึ้นได”้ (พระอุดมสิทธินายก, 2562) 

“บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไม่ ได้ ให้ ความส าคัญต่ อการสร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม ท า ง ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เ ท่ า ที่ ค ว ร 
 (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 2562) 

 
 

   “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
โดยจัดให้มีหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรด้ านการ เผยแผ่  ได้ แก่ 
หลักสูตรอบรมพระนักเผยแผ่ พระ
นักเทศน์  ครูสอนศีลธรราม พระ
ธรรมทูต และพระวิปัสสนาจารย์”  
(พระอุดมสิทธินายก, 2562) 

“พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
โดยจัดให้มีหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากรด้ านการ เผยแผ่  ได้ แก่ 
หลักสูตรอบรมพระนักเผยแผ่ พระ
นักเทศน์  ครูสอนศีลธรราม พระ
ธรรมทูต และพระวิปัสสนาจารย์”  
(พระอุดมสิทธินายก, 2562) 
    “จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง หรือ โค้ช
ชิ่ง (Coaching) เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการ
ท า ง า น ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่ ”  
(พระราชธรรมนิเทศ, 2562) 
  “จัดให้มีการฝึกอบรมให้บุคลากรได้
เรียนรู้ เทคนิคการเผยแผ่  ศิลปะใน
การเผยแผ่ การใช้ช่องทาง และสื่อใน
การเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพ” (นิคม 
แก้วม่วง, 2562)   
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปัญหาด้านบุคลากร 

 “พระสงฆ์ยังขาดศิลปะในการเผย
แผ่ จะต้องมีการพัฒนา ฝึกฝนอบรม
บุคลากรที่มีความสนใจในงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีศิลปะ มี
ทักษะในการสอน การสื่อสาร การ
เทศนา และการเผยแผ่ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ” (นายธ ารง  ชูทัพ, 2562)  

“คณะสงฆ์ในประเทศไทยมีเป็น
จ านวนมาก แต่ไม่ได้มีวิธีคิดว่า พระทุก
รูปคือพระธรรมฑูต ผู้เผยแผ่ธรรมของ
พระบรมศาสดา หากทุกรูปสามารถ
เป็นพระธรรมฑูตได้ บทบาทการเผย
แผ่ ธ ร รมจะมีพลั ง มหาศาลมาก "  
(พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, 2562) 

 “งานเผยแผ่ที่ท าอยู่ไม่ถือว่าเป็น
อุปสรรค เพราะที่ท าอยู่คือหน้าที่ และ
เรียนรู้พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นักเผย
แผ่ที่ดีต้องรู้จักหน้าที่ ที่เราด ารงอยู่ คือ 
ความเป็นพระ” (พระราชธรรมนิเทศ, 
2562) 

“บุคลากรของพระพุทธศาสนา มี 4 
ฝ่าย ได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
และอุบาสิกา งานการเผยแผ่ถูกฝาก
ความหวังไว้กับพระภิกษุสงฆ์ เพียงฝ่าย
เดียว ในขณะที่อุบาสก อุบาสิกา ขาด
ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา 
อย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้  ทั้ งยั ง ไม่ เห็ น
ความส าคัญของหลักธรรมค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนา ติ ดอยู่ แค่
พิธีกรรมในวิถีชีวิตประจ าวันเท่านั้น” 
(พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺโต, 2562) 

 “สร้างแรงจูงใจให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ 
ส น ใ จท า ง านด้ า นก า ร เ ผ ยแผ่ ”  
(พระครูนนทกิจจานุกูล, 2562) 
“สร้างจิตส านึก ว่าพระภิกษุทุกรูป 
คือพระธรรมทูตของพระศาสดา” 
(พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, 2562)    
“ควรมีการเสริมสร้างอค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา และจริยวัตรอัน
งดงามให้กับพระสงฆ์ทุกรูป เ พ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแผ่ในวงกว้าง” 
(พระราชนันทมุนี, 2562)  

 “คณะสงฆ์ควรสร้างนวัตกรรม
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น 
พระมหาสมปอง สร้าง ธรรมะเดลิ
เวอร์รี่ ” (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน , 
2562) 

“นั ก เผยแผ่ จะต้องศึ กษาหา
ความรู้  พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มี
แนวทาง แนวนโยบายในการเผยแผ่ที่
ชัด เจน” (พระโสภิตกิตติ ธาดา , 
2562)  

“ ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ต้องบอกได้เลยว่า 
ศาสนาต้องอยู่ กับกิ จกรรมและ
กิจวัตร กิจกรรมที่ท านั้นต้องควบคู่ไป
กับวัฒนธรรมวิถีพุทธ และกิจวัตร
เป็นการขัดเกลาให้เราได้นิสัย เป็น
การท าให้ศาสนายั่งยืน” (พระปัญญา
นันทมุนี, 2562)    
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ 
 

 
“วัดในจังหวัดนนทบุรี มีอยู่จ านวน 

195 วัด หากมียุทธศาสตร์ในการเผย
แผ่ที่มีประสิทธิภาพ มีหมุดหมายใน
การเผยแผ่ที่ชัดเจน จะมีพลังมากใน
การเผยแผ่” (พระราชธรรมนิเทศ , 
2562) 

“ ไม่ มี แผน ง าน ในกา ร เ ผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรม ต่างคน
ต่างท าตามสภาพที่พอท าได้” (พระ
ครูนนทกิจจานุกูล, 2562) 

“ในการบริหารการคณะสงฆ์ ให้
ความส าคัญกับงานด้านการปกครอง 
และด้านการสาธารณูปโภค เช่น การ
ก่อสร้าง ต่างๆ มากกว่างานด้านการ
เผยแผ่ ท าให้งานด้านการเผยแผ่ ไม่ได้
รับความสนใจจากพระสงฆ์” (พระ
ปัญญานันทมุนี, 2562) 
“จากการประเมินความดีความชอบ 
เพ่ือขอเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ความส าคัญ
กับเกณฑ์ด้านการปกครอง และด้านการ
ก่อสร้าง การสาธารณสงเคราะห์  แต่
ขาดตัวชี้วัดที่ส าคัญในการเผยแผ่ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา”
(พระครูโสภิตกิตตยาภรณ,์ 2562)  

 

 “พระนักเผยแผ่ต้องท างานเผย
แผ่ด้วยจิตบริสุทธิ์ เสียสละ ที่ส าคัญ
ต้องระลึกนึกถึ งยึดแนวทางของ
พระพุทธเจ้าเป็นหลัก ท างานเผยแผ่
เ พ่ื อ อนุ เ ค ร า ะห์ ส ง เ ค ร า ะห์ แ ก่
ชาวโลก” (พระราชธรรมนิ เทศ , 
2562) 

“คณะสงฆ์ ร่ วมกับส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด จัดท าแผน
แม่ บท ก า ร เ ผ ย แผ่ เ ชิ ง รุ ก  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน”(พระอุดม
สิทธินายก, 2562), วัชรเดช  เกียรติ
ชานนท,์ 2562) 

“มีโครงสร้างการบริหารงานด้าน
การเผยแผ่อย่างชัดเชน” (จุมพต  
ตระกูลนุช, 2562) 

“จัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในระดับต่าง ๆ ทั้ง
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด” (พระราชนันทมุนี, 2562) 

“มีการจัดท าระบบตัวชี้ วัด ที่
สามารถปฏิบัติ ได้  มีกระบวนการ 
นิเทศติดตามที่เป็นระบบ” (ธ ารง   
ชูทัพ, 2562) 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร
บริหารจัดการ 
 

 “พระสงฆ์ให้ความส าคัญกับงาน
ด้านพิธีกรรม มากกว่าค าสอน ท าให้
ง า น ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่ ค า ส อ น ล ด
ความส าคัญลงไปด้วย แต่กิจกรรมด้าน
พิธีกรรม กลับมีความส าคัญ จนท าให้
ป ร ะช าชนมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ศ าสนา
คลาดเคลื่อนไป เข้าใจว่าพิธีกรรมคือ
หัวใจของพระพุทธศาสนา” (พระโสภิต
กิตติธาดา, 2562) 

“ไม่มีมาตรการในการน าผลงาน
ด้านการเผยแผ่มาใช้ในการส่งเสริม
บุคลากร อันเป็นการยกย่อง เช่น การ
ถวายสมณศักดิ์ การถวายรางวัล เพ่ือ
กระตุ้นให้พระสงฆ์มีความสนใจงาน
ด้านการเผยแผ่มากยิ่งขึ้น” (พระมหา
ทองพูล ธมฺมเมธี, 2562) 

“งานด้านการเผยแผ่ ไม่มีแผนงาน
ในการท างาน ต่างคนต่างท า แต่ละวัด
คิดท ากันเอง ไม่เป็นระบบ” (พระมหา
กิตติกร  กิตฺติรกฺโข, 2562) 

“ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในเชิง
คุณภาพ เพ่ือวัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” (พระครูสิริธรรม
ภาณ, 2562)  

“มีการประเมินผลการเผยแผ่ที่
เป็นระบบ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาให้การเผยแผ่มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น” (นายสมาน   
บุญประเสริฐ, 2562) 

“มีระบบการให้ความดีความชอบ 
แก่พระสงฆ์ที่ท างานด้านการเผยแผ่ 
ในการตั้ ง  และเลื่ อนสมณศักดิ์ ที่
สูงขึ้น” (พระมหากิตติกร  กิตฺติรกฺโข, 
2562) 

 “ส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา มีการด าเนินงาน
แบบบูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรม
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม” (พระอุดม
สิทธินายก, 2562) 

“ควรมีการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่ วมในงานเผยแผ่  เน้นการ
ท างานเป็นทีมมากข้ึน  โดยอาจมีการ
ท างานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
ในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ที่มีการ
สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ” 
(พระครูสิริธรรมภาณ, 2562) 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปัญหาด้านเทคนิค
วิธีการในการเผยแผ่ 

“เมื่อพูดถึงการเผยแผ่ มักจะยึดติด
อยู่แค่วิธีการเดียว คือ การแสดงธรรม 
แต่แท้ที่จริงแล้ว ทุกการกระท าคือการ
เผยแผ่ ธรรมได้  เช่ น  พระยสะ มี
อิริยาบถที่น่าศรัทธา นั่นคือการเผยแผ่
ธรรม ที่น าไปสู่การสร้างความเลื่อมใส
ศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็น” (วัชรเดช   
เกียรติชานนท์, 2562) 

“การใช้สื่อ เป็นช่องทางที่มีความ
จ าเป็นในการเผยแผ่ พระสงฆ์ที่ประสบ
ความส าเร็จในการเผยแผ่ ล้วนใช้สื่อ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแผ่ เช่น 
พระมหาสมปอง พระอาจารย์ ว.วชิร
เมธี พระศักดา เป็นต้น” (พระวรวัฒน์ 
วรวฑฺฒโน, 2562) 

 “ในการเผยแผ่จะต้องจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วน
ร่วมให้ได้มากที่สุด เช่น การสวดมนต์
ข้ามปี  การบวชชีพราหมณ์  การบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นการปู
พ้ืนฐานเสริมความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น
ควรหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะพระสงฆ์
จากวัดใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่ วนร่วมให้ ได้มาก
ที่ สุ ด”  (พระครู โอภาสนนทกิตติ์ , 
2562) 

“จัดอบรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ด้ า น ก า ร 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา”(วัชรเดช   
เกียรติชานนท์, 2562) 

“จัดอบรมพระนักเผยแผ่ ในเรื่อง
เทคนิควิธีการเผยแผ่ รูปแบบการเผย
แผ่รูปแบบต่าง ๆ และช่องทางการ
เผยแผ่ที่ เหมาะสม ในการเข้าถึง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ”  
(พระโสภิตกิตติธาดา, 2562) 

“จั ดห าช่ อ งทา งก าร เ ผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้พระนัก
เผยแผ่ที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น”  (พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, 
2562) 

“สร้างภาคีเครือข่ายด้านการเผย
แผ่ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางขึ้น” 
(พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, 2562) 

“จัดอบรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา” (พระครู วิมล
สุวรรณกร, 2562) 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปัญหาด้านเทคนิค
วิธีการในการเผยแผ่ 

“พระสงฆ์ขาดนวัตกรรมการเผย
แ ผ่ ที่ ทั น ส มั ย  ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น” (อุบาสิกา 
ฉัฐภรณ์ ปานเอ่ียม, 2562) 

 “นักเผยแผ่ที่ดีจะต้องรู้จักใช้สื่อ
สมัยใหม่ในการเผยแผ่  ที่ส าคัญต้องใช้
สื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุ  และเข้าใจ
เข้าถึงด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย 
การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคมที่มี
ความหลากหลายแตกต่างกันได้ หลัก
ค าสอนก็ต้องเปลี่ยนไปกับสถานการณ์
โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้อง
ประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เกดิขึ้น” (ธงชัย เย็นประเสริฐ, 2562) 

“ส าห รั บสื่ อ อุปก รณ์ ก็ ต้ อ ง ให้
ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน เพ่ือให้
เป็นที่สนใจและสะดวกในการถ่ายทอด
ธรรมะ สื่ออุปกรณ์ถือว่า เป็นเรื่อง
ส าคัญโดยส่วนตัวแล้วจะลงทุนจัดหา
เองโดยไม่ไปรบกวนเจ้าภาพ เพราะ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ดุ แ ล ”  
(พระครูโสภิตกติตยาภรณ์, 2562) 

   “พระสงฆ์ มี ขาดประสบการณ์
ในการถ่ายทอด ไม่เป็นที่น่าสนใจแม้
เนื้อหาธรรมจะดีแค่ไหน แต่วิธีการ
ถ่ายทอด เทคนิคการสอน ไม่น่าสนใจ 
ไม่ชัดเจนย่อมเกิดปัญหาความไม่เข้าใจ
ได้” (พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺ โต , 
2562) 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 
ประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทาง 

ปั ญ ห า ด้ า น
งบประมาณ 

“ไม่มีงบประมาณด้านการเผยแผ่ที่
ชัดเจน ต่างวัดต่างท า ต่างรูปต่างหา 
และด าเนินการเอง โดยไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน” (พระราชธรรมนิเทศ, 2562)   

”งานด้านการเผยแผ่ เป็นไปตาม
ยถากรรม เพราะไม่มีส่วนงานไหน
สนับสนุน องค์กรต่าง ๆ ก็ไม่มีรูปธรรม
ในการสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่”  
(พระมหาประเสริฐ ธีรปญฺโญ, 2562) 

“พระนักเผยแผ่ต้องท างานเพียง
ล าพัง ต้องหางบประมาณเอง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายงานด้านการเผยแผ่  ซึ่ง
แตกต่างจากงานด้านการก่อสร้าง มีผู้
อุปถัมภ์  มีผู้สนใจบริจาคมากมาย” 
(พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺโต, 2562) 

  “ ค ณ ะ ส ง ฆ์  แ ล ะ ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาไม่เห็นความส าคัญ
ของงานด้านการเผยแผ่ ซึ่งสะท้อนจาก
งบประมาณด้านการเผยแผ่ที่มีน้อย
มาก และไม่มีแผนงานเป็นรูปธรรม 
(อุบาสิกาฉัฐภรณ์  ปานเอ่ียม, 2562) 
    “ปัญหาหลักที่พบกับชาวพุทธคือ 
การไม่รู้ภาษาบาลี  ท าให้ ไม่ เข้าใจ
ความหมายที่พระนักเผยแผ่สื่อออกไป  
และขาดกิจกรรมที่ส่ ง เสริมให้ เกิด
ปัญญา” (พระอุดมสิทธินายก, 2562) 

“คณะส งฆ์ ร่ ว มกั บ ส า นั ก ง าน
พระพุทธศาสนาประจ าจั งหวั ด 
ร่วมกันจัดท าแผนงานด้านการเผยแผ่
ที่ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  โ ดยส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุน” (วาสนา  แสงงาม, 2562) 

”มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การเผยแผ่ที่เป็นรูปธรรม สามารถ
วัดผลได้”(พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต, 
2562) 

“จัดตั้ งกองทุนเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับวัด ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
ระดั บ จั ง หวั ด  ร ะดั บภ าค  และ
ระดับประเทศ”(พระราชธรรมนิเทศ, 
2562) 

 “รายได้ของวัด และของศาสน
สถาน อย่างน้อยร้อยละ 10 ควร
น ามาใช้ ในงานด้านการเผยแผ่ ” 
(พระปัญญานันทมุนี , 2562) 

   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคลและคณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี มี 4 ประเด็น ได้แก่  
   1. ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา  
    1.1 พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจในการท างานด้านการเผยแผ่ มี
จ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
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 1.2 อุบาสกอุบาสิกา หรือพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรม
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ติดแค่พิธีกรรมทางศาสนา มีความรู้ในหลักธรรมทางศาสนา
ไม่มากพอที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านบุคลากร ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่
ให้เพียงพอ ทั้งด้านองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและจริยวัตรที่งดงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรทั้งพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ทุกคนคือศาสนทูต เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 2. ด้านการบริหารจัดการภายใน ขาดแผนงานด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน จ านวนภาคี
เครือข่ายมีน้อย ขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งฐานข้อมูลนักเผยแผ่ ฐานข้อมูลสื่อ องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และขาดกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน ควรมีการยกร่างแผนงาน
ด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะน าสู่การปฏิบัติได้ แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติม ทั้ง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่ เครือข่ายสนับสนุนทรัพยากรด้านการเผยแผ่ จัดท าฐานข้อมูลที่
เป็นระบบ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้าง
มาตรฐานกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่ 

 3. ด้านเทคนิคการเผยแผ่ พระสงฆ์นักเผยแผ่ ยังคงใช้เทคนิคการเผยแผ่แบบเดิม ๆ 
คือการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และขาดนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านเทคนิคการเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมพัฒนาพระนัก
เผยแผ่ให้ความความรู้ด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง จัดหา
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมการค้นคว้า ผลิตนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่ที่ทันสมัย  

 4. ด้านงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงานด้านการเผยแผ่ มีงบประมาณสนับสนุนน้อย
มาก มีเพียงพบประมาณด้านการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ส่วนงานด้านการเผยแผ่อ่ืน ๆ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
ท าให้ขาดงบประมาณด้านการเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านงบประมาณสนับสนุน ควรมีการจัดท าแผนงานด้าน
การเผยแผ่ที่ชัดเจน เพ่ือรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และควรมี
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
  2. จากผลการศึกษาสภาพการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  จึงน า
ประเด็นต่าง ๆ มาสู่กระบวนการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือ
การวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห์สถานการณ 4 ด้าน ด้วยวิธีการวิเคราะห์
จุดแข็ง (S : STRENGTH) จุดอ่อน (W : Weaknesses)  โอกาส (O : OPPORTUNITY) และอุปสรรค 
(T : THEATS) หรือ การวิเคราะห์ SWOT ดังนี้  
  จุดแข็ง (S : STRENGTH)  

 ด้านบุคลากร ได้แก่  
    1. จ านวนบุคลากรทางศาสนามีจ านวนมาก 
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    2. มีการจัดประเภทบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
    1. มีวัดหรือศาสนสถานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี มีวัดมากถึง 
จ านวน 195 วัด 
    2. มีโครงสร้างองค์กรของคณะสงฆ์ ที่มีงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน 
    3. มีผู้รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ในด้านการบริหารองค์กร 

ด้านเทคนิคการเผยแผ่ ได้แก่ 
    1. เทคโนโลยีสมัยใหม่ เอื้อต่อการท างานด้านการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง 
    2. ช่องทางในการเผยแผ่ศาสนามีความหลากหลายมากขึ้น 

ด้านงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ 
    1. ศาสนสมบัติของวัด มีมูลค่ามากทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงเศรษฐศาสตร์ 
    2. วัดต่าง ๆ มีรายรับจากศรัทธาประชาชนจ านวนมาก ทั้งในรูปแบบของเงิน
บริจาค การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 
  จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

 ด้านบุคลากร ได้แก่  
    1. จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนามีไม่เพียงพอต่อการท าหน้าที่เผยแผ่
หลักพุทธธรรม 
    2. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านการเผยแผ่ 
    3. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเผยแผ่ มีน้อย 
    4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างานด้านการเผยแผ่ 
    5. ขาดกระบวนการสร้างศาสนทายาทที่จะช่วยสานต่องานด้านเผยแผ่ 

 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
    1. มีวัดหรือศาสนสถานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี มีวัดมากถึง 
จ านวน 195 วัด จ านวนวัดที่มีความพร้อมและสามารถรองรับการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีจ านวนน้อย 
    2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่ที่เป็นรูปธรรม  
    3. ไม่มียุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่ ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
    4. ไม่มีการถ่ายทอดนโยบายด้านการเผยแผ่ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
    5. ไม่มีแผนปฏิบัติการด้านการเผยแผ่ ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ 
    6. งานด้านการเผยแผ่ ด าเนินการไปตามยถากรรม พระรูปใดพร้อมก็ท าเองตาม
ความรู้ความสามารถ 
    7. ไม่มีระบบในการติดตามผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทีม่ีประสิทธิภาพ 
    8. ไม่มีมาตรฐานการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
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    9. ไม่มีระบบที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจให้พระสงฆ์ได้ท างานด้าน
การเผยแผ่  

ด้านเทคนิคการเผยแผ่ ได้แก่ 
    1. การเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การเผยแผ่ของพระสงฆ์มีน้อย 
    2. บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ให้ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
    3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ คือ การ
เทศนา 
    4. การใช้เทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีน้อย 
    5. พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องเทคนิคการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือใช้ในการ
น าเสนอหลักธรรมทางศาสนาสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ 
    1. การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดขาดประสิทธิภาพ  
    2. การบริหารจัดการรายได้ของวัด น ามาใช้เพ่ือการก่อสร้างสาธารณูปโภคเกือบ
ทั้งหมด 
    3. ไม่มีการบริหารจัดการรายได้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
    4. การบริหารจัดการศาสนสมบัติ ไม่มีความเป็นเอกภาพ ต่างวัดต่างท า ไม่เป็น
ส่วนกลางของคณะสงฆ์ 
    5. ไม่มีแผนด้านงบประมาณเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
  โอกาส (O : OPPORTUNITY)  

 ด้านบุคลากร ได้แก่  
    1. ประชาชนให้ความเคารพนับถือและให้ความส าคัญต่อพระสงฆ์ 
    2. พระสงฆ์มีทุนทางสังคมคือศรัทธา  
    3. พระพุทธองค์ทรงให้มีโครงสร้างของศาสนบุคคล โดยมีพุทธบริษัท ทั้ง 4 ไว้
เพ่ือให้เกื้อกูลกันและกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
    1. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ และองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
    2. มีกฎหมาย และนโยบายที่ชัดเจนในการอุปถัมภ์ บ ารุงกิจการคณะสงฆ์ และ
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
    3. มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท าหน้าที่ในการประสานการด าเนินงาน 
ระหว่างคณะสงฆ์และส่วนราชการ  
    4. มีเครือข่ายการด าเนินงานที่หลากหลาย 
    5. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยสอดรับต่อการบูรณาการการท างานร่วมกับ
คณะสงฆ์ 
    6. ความต้องการท ากิจกรรมทางศาสนาหรือที่พ่ึงพิงทางใจของประชาชน 
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ด้านเทคนิคการเผยแผ่ ได้แก่ 
    1. ประชาชนมีความสนใจในการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา 
    2. การเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 
    3. การใช้สื่อกระแสรอง ได้แก่ YouTube Facebook สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อ 
Multimedia อ่ืน ๆ ได้รับความนิยมสูง และต้นทุนต่ าลง  

ด้านงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ 
    1. พระสงฆ์ต้นทุนทางสังคมมีสูง ได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาสาธุชนทั่วไป ใน
การบริจาคเงินเพ่ืองานด้านการเผยแผ่ 
  อุปสรรค (T : THEATS) 

 ด้านบุคลากร ได้แก่  
    1. มีบุคคลมุ่งอาศัยวัดเป็นเครื่องแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
    2. พุทธศาสนิกชนมีเวลาไม่เพียงพอต่อการท าหน้าที่พุทธศาสนิกชน 
    3. พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาในเชิงพิธีกรรม ไม่ได้น าหลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
    4. พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีจ านวนน้อย 
    5. พุทธศาสนิกชนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของตน ในการ
ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่กลับนั่งเพ่งโทษของพระภิกษุ มากกว่าจะช่วยกันสนับสนุน 

 ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่  
    1. ผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
    2. การอุปถัมภ์ บ ารุงกิจการคณะสงฆ์ และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นเพียงแค่กฎหมาย แต่ไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถวัดผลได้  
    3. ส านักงานพระพุทธศาสนา ท าหน้าที่เสมือนผู้บังคับบัญชาของพระสงฆ์ 
มากกว่าการท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานและการอ านวยความสะดวก 
    4. หน่วยงานราชไม่มีการท างานเชิงบูรณาการกับคณะสงฆ์  
    5. กิจกรรมเชิงไสยศาสตร์ ได้รับความนิยม จนคนหลงลืมพุทธศาสตร์ 

ด้านเทคนิคการเผยแผ่ ได้แก่ 
    1. พระนักเผยแผ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ 
    2. พระนักเผยแผ่ ไม่มีการใช้สื่อกระแสรองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ 
YouTube Facebook สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อ Multimedia อ่ืน ๆ ท าให้การเผยแผ่ไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่เช่นเยาวชนได้ 

ด้านงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ 
    1. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก
ภาครัฐมีไม่เพียงพอ 
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ตารางที่  4.2  แสดงการวิเคราะห์สถานการณ 4 ด้าน ด้วยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง (S : STRENGTH) จุดอ่อน  
  (W : Weaknesses)  โอกาส (O : OPPORTUNITY) และอุปสรรค (T : THEATS) ของการเผยแผ่   
  พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 
ประเด็น จุดแข็ง (S : STRENGTH) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
1. ด้านบุคลากร 1. จ านวนบุคลากรทางศาสนามี

จ านวนมาก 
2. มีการจัดประเภทบุคลากรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนาและมอบหมาย
ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนบุคลากรใช้ในการผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนามีไม่เพียงพอต่อการท า
หน้าที่เผยแผ่หลักพุทธธรรม 
2. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับงาน
ด้านการเผยแผ่ 
3. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเผยแผ่ มีน้อย 
4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน
ด้านการเผยแผ่ 
5. ขาดกระบวนการสร้างศาสนทายาท
ที่จะช่วยสานต่องานด้านเผยแผ่ 

2. ด้านการบริหาร
จัดการ 

1. มีวัดหรือศาสนสถานครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี 
มีวัดมากถึง จ านวน 195 วัด 
2. มีโครงสร้างองค์กรของคณะสงฆ์ 
ที่ มี ง า น ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 
3. มีผู้รับผิดชอบงานด้านการเผย
แผ่ในด้านการบริหารองค์กร 
  

1. จ านวนของวัดที่มีความพร้อมและ
สามารถรองรับการจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีจ านวนน้อย 
2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการงานด้าน
การเผยแผ่ที่เป็นรูปธรรม  
3. ไม่มียุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่ ที่
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
4. ไม่มีการถ่ายทอดนโยบายด้านการ
เผยแผ่ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
5. ไม่มีแผนปฏิบัติการด้านการเผยแผ่ 
ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ 
6. งานด้านการเผยแผ่ ด าเนินการไป
ตามยถากรรม พระรูปใดพร้อมก็ท าเอง
ตามความรู้ความสามารถ 
7. ไม่มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรผู้เผยแผ่ 
 
 

 
 



156 

  

ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 
ประเด็น จุดแข็ง (S : STRENGTH) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
  8. ไม่มีมาตรฐานในการด าเนินงานด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทีช่ัดเจน 
9. ไม่มีระบบที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
พระสงฆ์ได้ท างานด้านการเผยแผ่ 

3. ด้านเทคนิคการ
เผยแผ่ 

1. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เอ้ือต่อ
การท างานด้านการเผยแผ่อย่าง
กว้างขวาง 
2. ช่องทางในการเผยแผ่ศาสนามี
ความหลากหลายมากข้ึน 

1. การเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การ
เผยแผ่ของพระสงฆ์มีน้อย 
2. บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไม่ให้ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังคงเป็น
รูปแบบเดิม ๆ คือ การเทศนา 
4. การใช้เทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ใน
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีน้อย 
5. พระสงฆ์ขาดความรู้ เรื่องเทคนิคการ
สื่อสารทางการตลาด ในการน าเสนอ
หลักธรรมทางศาสนาสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4. ด้านงบประมาณ
สนับสนุน 

1. ศาสนสมบัติของวัด มีมูลค่ามาก
ทั้ ง เชิ งประวัติศาสตร์  และเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ 
2. วัดต่าง ๆ มีรายรับจากศรัทธา
ประชาชนจ านวนมาก  ทั้ ง ใน
รู ป แบบของ เ งิ นบ ริ จ า ค  ก า ร
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 

1. การบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดขาดประสิทธิภาพ  
2. การบริหารรายได้ของวัด น ามาใช้
เพ่ือการก่อสร้างสาธารณูปโภค 
3. ไม่มีการบริหารจัดการรายได้เพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
4. การบริหารจัดการศาสนสมบัติ ไม่มี
ความเป็นเอกภาพ ต่างวัดต่างท า ไม่
เป็นส่วนกลางของคณะสงฆ์ 
5. ไม่มีแผนด้านงบประมาณเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 
ประเด็น โอกาส (O : OPPORTUNITY) อุปสรรค (T : THEATS) 
1. ด้านบุคลากร 1. ประชาชนให้ความเคารพนับถือ

และให้ความส าคัญต่อพระสงฆ ์
2. พระสงฆ์มีทุนทางสังคมคือศรัทธา  
3. พระพุทธองค์ทรงให้มีโครงสร้าง
ของศาสนบุคคล โดยมีพุทธบริษัท 
ทั้ง 4 ไว้เพ่ือให้เกื้อกูลกันและกันใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

1. มีบุคคลมุ่งอาศัยวัดเป็นเครื่อง
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
2. พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีเวลา
ไ ม่ เ พี ย ง พอ ต่ อ ก า ร ท า ห น้ า ที่
พุทธศาสนิกชน 
3. พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาในเชิงพิธีกรรม 
ไม่ได้น าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
4. จ านวนของพระสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงในการ
ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
จ านวนน้อย 
5. พุทธศาสนิกชนขาดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของตน 
ใ น ก า ร ช่ ว ย กั น เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา แต่กลับนั่งเพ่ง
โทษของพระภิกษุ  มากกว่ าจะ
ช่วยกันสนับสนุน 

2. ด้านการบริหาร
จัดการ 

1. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธ
ม า ม ก ะ  แ ล ะ อ ง ค์ เ อ ก อั ค ร
ศาสนูปถัมภก 
2. มีกฎหมาย และนโยบายที่ชัดเจน
ในการอุปถัมภ์ บ ารุงกิจการคณะสงฆ์ 
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา 
3. การมีส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ท าหน้าที่ในการประสาน
การด าเนินงาน ระหว่างคณะสงฆ์
และส่วนราชการ  
4. มีเครือข่ายการด าเนินงานที่
หลากหลาย 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. การอุปถัมภ์ บ ารุงกิจการคณะ
สงฆ์  และส่ ง เ ส ริ มกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็น เ พียงแค่
กฏหมาย แต่ไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ที่สามารถวัดผลได้  
3. ส านักงานพระพุทธศาสนา ท า
หน้าที่ เสมือนผู้บังคับบัญชาของ
พระสงฆ์ มากกว่าการท าหน้าที่
ประสานการด าเนินงานและการ
อ านวยความสะดวก 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
 
ประเด็น โอกาส (O : OPPORTUNITY) อุปสรรค (T : THEATS) 
2. ด้านการบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

5. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
สอดรับต่อการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับคณะสงฆ์ 
6. มีความต้องการท ากิจกรรมทาง
ศาสนาหรื อที่ พ่ึ ง พิ งทา ง ใจของ
ประชาชน 

4. หน่วยงานราชไม่มีการท างาน
เชิงบูรณาการกับคณะสงฆ์  
5. กิจกรรมเชิงไสยศาสตร์ ได้รับ
ความนิยม จนคนหลงลืมพุทธ
ศาสตร์ 

3. ด้านเทคนิคการเผย
แผ่ 

1. ประชาชนมีความสนใจในการ
เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา 
2. การเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา
ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 
3. สื่อกระแสรอง ได้แก่ YouTube 
Facebook สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อ 
Multimedia อ่ืน ๆ ได้รับความนิยม
สูง และต้นทุนต่ าลง  

1. พระนักเผยแผ่ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ผ่านสื่อสมัยใหม่ 
2. พระนักเผยแผ่ ไม่มีการใช้สื่อ
ก ร ะ แ ส ร อ ง ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ได้แก่ YouTube 
Facebook สื่ออินเตอร์เน็ต และ
สื่อ Multimedia อ่ืน ๆ ท าให้การ
เ ผ ย แ ผ่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่เช่นเยาวชน
ได ้

4. ด้านงบประมาณ
สนับสนุน 

1. พระสงฆ์มีต้นทุนทางสังคมมีสูง 
ได้ รั บการสนับสนุนจากศรัทธา
สาธุชนทั่วไป ในการบริจาคเงินเพ่ือ
งานด้านการเผยแผ่ 

1. การสนับสนุนงบประมาณการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาจากภาครัฐมีไม่
เพียงพอ 

 
  1.3 ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
   จากการสังเคราะห์ สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคลและ
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดเป็นทิศทางในการบริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ 
4 ประเด็น เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแนวทางการบริหารการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี  ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ดังนี้  
   1. การพัฒนาด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก
อุบาสิกา ซึ่งควรจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ให้เพียงพอ ทั้งด้านองค์ความรู้ด้าน
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พระพุทธศาสนาและจริยวัตรที่งดงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทั้งพระสงฆ์ และอุบาสก
อุบาสิกา ทุกคนคือศาสนทูต เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน ควรมีการยกร่างแผนงานด้านการเผย
แผ่ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะน าสู่การปฏิบัติได้ แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติม ทั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเผยแผ่ เครือข่ายสนับสนุนทรัพยากรด้านการเผยแผ่ จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้างมาตรฐาน
กระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่ 

 3. การพัฒนาด้านเทคนิคการเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมพัฒนาพระนักเผยแผ่ให้ความ
ความรู้ด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมการค้นคว้า ผลิตนวัตกรรมด้านการเผยแผ่ที่
ทันสมัย  

 4. การพัฒนาด้านงบประมาณสนับสนุน ควรมีการบริหารศาสนสมบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือการเผยแผ่ และควรมีการจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการเผยแผ่ 
 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 4.2.1 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ บุคลากรภายในองค์กร
ต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิสัยทัศน์) มองเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร จากนั้นจึงเดินตาม
แผนที่วางไว้ (ยุทธศาสตร์) ซึ่งทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้ 
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิก
ในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
จุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ 
(Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ท้ังนี้องค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการ
ประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”  

 พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น 1 
ใน 3 สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดีและ มีอัตราที่เพ่ิมข้ึนของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 ด ารงศีลธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน  
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 น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไป
ปฏิบัติ จนเกิดปฏิเวธ คือ ผลลัพธ์ที่จ าน าสังคมใหม่สู่สันติสุขอย่างยั่ งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความ
สันติสุขระดับประเทศ 
 ค่านิยม (Core Value)  

 “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ต้องอาศัยค่านิยมที่จะเป็นตัว

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เดินหน้าไปได้ เหมือนน้ ามันเครื่องที่เป็นตัวหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีผู้
เคารพนับถือทั่วประเทศและท่ัวโลก เพราะฉะนั้น การสนองงานพระพุทธศาสนานั้น ผู้ปฏิบัติต้องเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ (Service Mind) มีความเชื่อมั่นในองค์กรว่าสามารถน าพาชีวิตให้มีสันติสุขได้อย่าง
แท้จริง (ศรัทธา) มีจิตใจที่เสียสละ (จาคะ) มีความพยายามบากบั่น (วิริยะ) มีความอดทน (ขันติ) และ
มองเห็นเป้าหมาย ในการท างานอย่างชัดเจน (ปัญญา) จึงจะสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ส าเร็จได้ 
 4.2.2 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ ด้านการเผยแผ่ 
  ยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์  
มีแนวทางการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เช่น จัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่เชิงรุก การเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารเชิงรุกส าหรับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานี
วิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพทาง
ปัญญาของศาสนบุคคล เช่น พัฒนาพระนักเผยแผ่ ส่งเสริมชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 
   2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถ
ของศาสนบุคคล คือ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิปัสสนาจารย์  
   2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ส าหรับสถานที่ปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ พระนักเผยแผ่  
   2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
ด้วยการจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน เช่น 
โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 
 
 
 
 
 



161 

  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกจิคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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 4.2.3 การวิเคราะห์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

 จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล  

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มี
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจาก

ภาครัฐและเอกชน  
  จากการสัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ เกี่ยวกับ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ โดยการน า Balanced Scorecard มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังปรากฏตาม
ภาพที่ 4.2 แสดงแผนที่กลยุทธการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตาม
แนวคิด Balance Scorecard   
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ภาพที่ 4.2 แสดงแผนที่กลยุทธการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแนวคิด  
              Balance Scorecard 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Balance 
Scorecard 

 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 

 
 
 

     

    
 
 

  

    
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความ
มั่นคงด้าน

พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับ

กระบวนบริหาร
จัดการภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

เชิงพุทธ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        
มีทรัพยากรที่
เพียงพอในการ

ขับเคลื่อน
กิจการ

พระพุทธศาสนา 

มุมมอง         
ด้านศาสนิกชน 

 ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
 

มุมมองด้านกระบวน     
การท างานภายใน 

บร
ิกา

รคุ
ณ

ภา
พ 

กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือภาคเีครือข่าย
ให้เกิดสัมฤทธิผล 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ที่ 5                       
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมทางวิชาการที่ทันสมัย 

 

มุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มขีด
ความสามารถศาสนบุคคล 

 

กลยุทธ์ที่ 8เสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านพุทธศาสนาให้เขม้แข็ง 

 

มุมมอง               
ด้านการเงิน 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

กลยุทธ์ที่ 9 บริหารศาสนสมบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 10 จัดหาแหล่ง
งบประมาณสนับสนุนกิจการ

พระพุทธศาสนา 
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ตารางที่ 4.3 แสดงกลยุทธ์และกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา   
ตามผลการสัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ สิ่งที่ควรพัฒนา กิจกรรมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

ควรมีการปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้ เข้มแข็ ง
ให้กับบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่  

1. ศาสนบุคคลส าคัญภายใน
ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
พระภิกษุสามเณร 

2. อุบาสก-อุบาสิกา ซึ่งเป็นมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่
เดิม 

3. ควรปลูกฝังศรัทธา ให้กับ
ประชาชนกลุ่ ม ใหม่ที่ ยั ง ไม่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

1. โครงการปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้ เข้มแข็ ง
ให้กับพระภิกษุสามเณร (จัดท า
โดยคณะสงฆ์ระดับจังหวัด และ
ระดับอ าเภอ) 

2. โครงการปลูกฝังศรัทธา
ให้กับศาสนิกชนของวัด (จัดท า
ในระดับวัดทุกวัด) 

3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 

4. โครงการสร้างภาพลักษณ์
องค์ กร  โดยมีกิ จกรรมการ
สื่อสารองค์กรที่มีศักยภาพ 

5. พัฒนารูปแบบรายการเชิง
พุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์
ทางพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทาง
ปัญญาของศาสนบุคคล 

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา ไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรม 
ศาสนิกชนของพุทธศาสนา เป็น
เหมื อนลู กค้ าตลาดบน ที่ มี
ความรู้ ความเข้ า ใจ แล้ วจึ ง
ศรัทธา จึงต้องมีกระบวนการ
เผยแผ่ที่ เน้นให้ความรู้  เ พ่ิม
ศักยภาพทางปัญญาแก่ศาสน
บุคคล 

1. การจัดโครงการส่งเสริม
การศึ กษาพระปริ ยั ติ ธ ร รม 
แผนกบาลี และแผนกธรรม 

2. โครงการส่งเสริมโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนทาง
ปัญญาทาง พุทธศาสนากั บ
ปัญหาสังคม 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ สิ่งที่ควรพัฒนา กิจกรรมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 มีการร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  

 

ควรมีการจัดตั้งภาคีเครือข่าย
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนการท างานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
เปรียญธรรมสมาคม องค์กร
ชาวพุทธจังหวัด กลุ่มอุบาสก
อุ บ า สิ ก า  มู ล นิ ธิ ต่ า ง  ๆ 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาค
ส่วนต่าง  ๆ เ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (MOU) 

2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม
ทางพระพุทธศาสนาในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
 

ให้ความส าคัญกับงานด้าน
การเผยแผ่ ไม่น้อยไปกว่างาน
ด้ านการปกครอง  มี เ กณฑ์
พิจารณาความดีความชอบด้าน
การเผยแผ่ ยกย่องพระนักเผย
แผ่ โดยการให้สมณศักดิ์ และ
ต าแหน่งที่เหมาะสม 

1. โครงการจัดตั้งคณะท างาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

2. สร้างกิจกรรมจัดท าระบบ
ตั ว ชี้ วั ด  ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา 

3. กิจกรรมการประเมินความ
ดีความชอบแก่บุคลากรด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย  

ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้ อมูลของคณะสงฆ์  ที่
จ าแนกความเชี่ ยวชาญของ
พระสงฆ์แต่ละรูป  เ พ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแผ่ที่ มี
ศักยภาพ เช่น ด้านวิปัสสนา 
ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
พุทธ ด้านเด็กและเยาวชน ด้าน
ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

1. มีโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 

2. มีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตร 
เชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการ
ให้ทันสมัย 

ควรมีนวัตกรรมด้านการเผย
แผ่ที่หลากหลายช่องทางมาก
ขึ้น 

โครงการจัดท าหลักสูตรและ
นวั ต ก ร รม เ พ่ื อก า ร เ ผ ยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์ สิ่งที่ควรพัฒนา กิจกรรมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถของศาสนบุคคล 

พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์นัก
เผยแผ่ ซึ่งเป็นศาสนบุคคลที่
ส าคัญ ทั้ งครูสอนพระปริยัติ
ธ รรม พระนั ก เผยแผ่  พระ
นักเทศน์  พระสอนศีลธรรม 
พระธรรมทูต พระวิปัสสนา
จารย์ 

1. จัดตั้งโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของศาสนบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2 ช่วยเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็ง 

เสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาประยุกต์กับ
ศาสตร์สมัยใหม่  เช่น  พุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ พุทธวิธี
สร้างภาวะผู้น า พุทธวิธีการ
บ ริ ห า ร  พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมองค์
ให้ทุกคนมีส านึกรู้ว่า ทุกคนคือ 
พระธรรมทูต สามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้  

1. โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็งให้กับสถานปฏิบัติธรรม 
และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

2. โครงการส่งเสริมการวิจัย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พุทธศาสนา 

3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร พุทธบริษัท 4 ทุกคนคือ
พระธรรมทตู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ศาสนสมบัติของวัดมีจ านวน
มาก แต่ ไม่ ได้มี การบริ หาร
จัดการที่ดี  จึงควรมีแผนการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการจัดท าแผนการ
บริหารศาสนสมบัติเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของวัด 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่ง
งบประมาณ สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนาจากภาครัฐ
และเอกชน  
 

ค ว ร มี ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง
งบประมาณ สนับสนุนกิจการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และมีการจัดตั้งเป็นกองทุน 

1. กิจกรรมจัดท าแผนงาน
ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่ เ พ่ื อ ข อ
สนับสนุนงบประมาณ 

2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
การเผยแผ่ 
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 4.2.4 สรุปการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า มีปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
เทคนิคการเผยแผ่ และด้านงบประมาณ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ใน 4 ประเด็น พบว่า  
   1. ปัญหาที่มีด้านบุคลากร ทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
โดยเฉพาะศาสนิกชนทั่วไป แก้ด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา ได้แก่   

กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล  

   2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน แก้ไขด้วย 4 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 
2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  

 3. ปัญหาด้านเทคนิคการเผยแผ่ แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  

 4. ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุน แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี
ทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจาก

ภาครัฐและเอกชน  
  รายละเอียดตามตารางที่ 4.4 แสดงการสังเคราะห์และสรุปเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา   
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ตารางท่ี 4.4 แสดงการสังเคราะห์และสรุปเชิงยุทธศาสตร์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
                คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เผยแผ่ ส่ือ
เทคโนโลยี 

หลักธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝัง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็ง  

พระสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

คณะสงฆ์ - หลักศรัทธา 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทาง
ปัญญาของศาสนบุคคล 

พระสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

คณะสงฆ์ - หลักปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  

เครือข่ายภาครัฐ
เอกชน 

คณะสงฆ์ สื่อออนไลน์ หลักสามัคคี
ธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

คณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 

คณะสงฆ์ มาตรฐาน
การปรระเมิน
ผลงาน 

หลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย  

คณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 

คณะสงฆ์ ระบบ
ฐานข้อมูล 

- 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย  

คณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 

คณะสงฆ์ นวัตกรรม
หลักสูตร 

นวัตกรรมการ
เผยแผ่ 

หลักธรรมที่
บูรณาการ
กับศาสตร์
สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 7 เพ่ิมขีด
ความสามารถของศาสน
บุคคล  

พระสงฆ์นักเผยแผ่ คณะสงฆ์ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ใน
การเผยแผ่ 

หลักธรรมที่
บูรณาการ
กับศาสตร์
สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็ง  

พระสงฆ์นกัเผยแผ่ คณะสงฆ์ ความรู้ด้าน
พุทธศาสนา
กับศาสตร์
สมัยใหม่ 

หลักธรรมที่
บูรณาการ
กับศาสตร์
สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 9 บริหารศาสน
สมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 

คณะสงฆ์ ระบบ
ฐานข้อมูล 

ทิฏฐธัม
มิกัตถ
ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 10 การจัดหาแหล่ง

งบประมาณ สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนาจากภาครัฐ
และเอกชน  

คณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 

คณะสงฆ์ - 
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4.3 ขั้นตอนที่  3 น าเสนอแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 4.3.1 ร่างแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 
เมื่อมีการวิเคราะห์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้วพบว่า มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 23 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ/

กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
    1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุสามเณร 
(จัดท าโดยคณะสงฆ์ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ) 
    2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด  
    3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
    4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีกิจกรรมการสื่อสารองค์กรที่มี
ศักยภาพ 
    5. พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
     2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
     3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(MOU) 
     2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการจัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
     2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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     3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบให้แก่บุคลากรในด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
     2. มีโครงการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย มีโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล มีโครงการ จ านวน 1 

โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับสถาน
ปฏิบัติธรรม และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
     2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
     3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พุทธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมฑูต 
   4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มี
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการ จ านวน 1 
โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของวัด 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจาก
ภาครัฐและเอกชน มีโครงการ จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่ 
     1. กิจกรรมจัดท าแผนงานด้านการเผยแผ่เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 
  จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เมื่อน ามาวิเคราะห์การบริหารการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปได้เป็นภาพที่ 4.3 ดังนี้  
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แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

   
ยุทธศาสตร์ 

               กลยุทธ์                 แผนปฏิบัติการ 2563 - 2567 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   
   

   
 
 

   
 

  
 
 
 

 
 
 
 

สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

การปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุสามเณร 
2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด 
3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
5. พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ของศาสนบุคคล 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 
 

ร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ให้เกิดสัมฤทธิผล 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

1.  โครงการจัดต้ังคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบแก่บุคลากรด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (MOU) 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมทางวิชาการ

ท่ีทันสมัย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
 
1.  โครงการจัดท าหลกัสูตรและนวัตกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

เพิ่มขีดความสามารถของ 
ศาสนบุคคล 1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 

1.  โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพทุธศาสนา 
3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองคก์ร พทุธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมทูต 

มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อน

กิจการ
พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดหาแหล่งงบประมาณ 
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติเพื่อการเผยแผ่ 
    พระพุทธศาสนาของวัด 
 
1. มีแผนงานด้านการเผยแผเ่พื่อขอสนับสนนุงบประมาณ 
2. โครงการจดัตั้งกองทุนเพือ่การเผยแผ ่
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4.3.2 สรุปผลและประเมินผลแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี ด้วยหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้าน
ศาสนาพุทธ แล้วน าแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนานั้นมาเป็นฐานข้อมูลในการท าแผนปฏิบัติการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี  
  จากผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 ท่าน ที่เข้า
ร่วมสนทนากลุ่ม ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ. ห้องประชุมวัด
บางอ้อยช้าง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า  
 
ตารางที่  4.5  ผลประเมินผลแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด

นนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยการสนทนากลุ่ม    
 
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ป ฏิ รู ป กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนา 
     วิสัยทัศน์ (Vision)  
          “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น า
สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”  

ค่านิยม (Core Value)  
          “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  

เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา วิสัยทัศน์ และค่านิยมดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงด้าน
พระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มี 5 โครงการ /
กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุสามเณร  

2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด  
3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 

 

เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 แต่ต้องมี
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้  

ในแนวคิด BSC มุมมองด้านลูกค้า ควร
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  มุ ม ม อ ง ด้ า นศ าส นิ ก ชน  ซึ่ ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ศาสนิ กชน  ซึ่ ง เป็ นประชาชนผู้ ศ รั ทธา ใน
พระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี  4.5 (ต่อ)   

 
4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมี

กิจกรรมการสื่อสารองค์กรที่มีศักยภาพ 
   5. พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานี
วิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนา 
   กลยุทธ์ที่  2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของ 
ศาสนบุคคล มี 3 โครงการ /กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี และแผนกธรรม 

2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
   3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธ
ศาสนากับปัญหาสังคม 

โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็น
โครงการที่ด าเนินการอยู่แล้ว อาจจะมีแนวทาง
ในการเสริมสร้างศักภาพทางปัญหามากยิ่งขึ้น 
โดยใช้กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทาง
พระพุทธศาสนากับปัญหาสังคม เมื่อเวทีถก
แถลงทางปัญญาของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ โดยควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็น
โครงการที่ต้องรีบด าเนินการ และหาบุคลากรที่
มี คว ามสามารถด้ านการสื่ อสาร  และสื่ อ
เทคโนโลยี มาช่วยในด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
   กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิผล  

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (MOU) 

2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทางพระพุทธศาสนา
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

1.  โครงการจัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา                                    

2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบแก่
บุคลากรด้านการเผยแผ่ 
   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 

เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 แต่ต้องมี
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้  

ในแนวคิด BSC มุมมองด้านกระบวนการท างาน
ภายใน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย
ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 

    ควรมี การท าข้ อตกลงกับ เครื อข่ าย
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่บริการของวัด เพ่ือเป็นภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางขึ้น 

ควรมีเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
จากงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ มากกว่า
งานปกครอง และงานสาธารณูปการ 

เห็นด้วยกับโครงการจัดท าฐานข้อมูลพระนัก
เผยแผ่ และควรจะมีการเผยแผ่ในโลกออนไลน์
เพ่ือให้สังคมได้รับรู้  จะได้ใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถของพระนักเผยแผ่ ได้เหมาะสม
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  
   1. โครงการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ควรมีการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ ทันสมัย  มีความ
น่าสนใจส าหรับปัญญาชนทั่วไปและมีความท้า
ทายให้สนใจศึกษาเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง
พุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
   กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล  
   1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสน
บุคคล 
   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  

1. มีโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับสถานปฏิบัติ
ธรรม และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

2. มีโครงการส่งเสริมการวิจัยและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
   3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พุทธ
บริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมทตู 

เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 แต่ต้องมี
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ 

ในแนวคิด BSC มุมมองด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา ซึ่ ง ยุทธศาสตร์ที่  3 ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
พระศาสนาและองค์กรการเผยแผ่ให้มีความ
เข้มแข็ง 

การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร มีความ
จ าเป็นต่อการเผยแผ่อย่างมาก ทั้งพระนักเทศน์ 
พระวิปัสสนาจารย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม ซึ่ง
จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
ในทางธรรมควรมีการกระตุ้นเพ่ือสร้างจิตส านึก
ร่วมกันของพุทธบริษัท 4 ให้ทุกคนเห็นว่า การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่ของศาสนิกชนทุก
คน เช่นเดียวกับชาวมุสลิมที่ทุกคนจะชักชวนคนที่
รู้จักให้เข้าเป็นศาสนิกชนของอิสลาม 

เห็นด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 แต่ต้องมี
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 4 
กลยุทธ์ ได้แก่  
   กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด 
   กลยุทธ์ที่ 2 มีการจัดหาแหล่งงบประมาณ 
สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
   1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 

ในแนวคิด BSC มุมมองด้านการเงิน ซึ่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดหาทรัพยากรและเงินทุนให้เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเผยแผ่  

โดยจะต้องมีการระดมทุนจากวัดต่าง ๆ จาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และด าเนินงานด้านการเผยแผ่ ให้ เห็นเป็น
รูปธรรม  

แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

1. ด้านกลยุทธการเผยแผ่ 
2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
3. ด้านผู้เผยแผ่ 
4. ด้านสื่อเทคโนโลยี 
5. ด้านหลักธรรม 

แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

1. ด้านกลยุทธการเผยแผ่ ประกอบด้วย 10 
กลยุทธ์ 23 กิจกรรม/โครงการ  

2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกลยุทธ์
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

    ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างความมั่นคงใน
พระพุทธศาสนา มี 2 กลยุทธ์ 8 โครงการ/
กิจกรรม ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายศาสนิกชน
ทั่วไป  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน มี 4 กลยุทธ์ 8 โครงการ/
กิจกรรม ตอบสนองการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิงพุทธ มี 2 กลยุทธ์ 4 โครงการ/กิจกรรม 
ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และศาสน
สถานเพื่อการเผยแผ่ 
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ตารางท่ี  4.5  (ต่อ) 
 
ประเด็นสนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการ

ขับเคลื่อนกิจการ มี 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ 
ตอบสนองการจัดหาทรัพยากรและเงินทุนที่
เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเผยแผ่ 

3. ด้านผู้เผยแผ่ เป้าหมายหลักอยู่ที่คณะสงฆ์ 
และขยายผลไปสู่ทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชน 

4. ด้านสื่อเทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยี เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการสารสนเทศ และ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่  

5. ด้านหลักธรรม  จัดหมวดหมู่หลักธรรม 
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เผยแผ่ และ
มี ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บคว ามต้ อ งก า รขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยสังเคราะห์กับศาสตร์สมัยใหม่  

 
  จากผลการสนทนากลุ่ม เมื่อน า Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรคณะสงฆ์ในภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ท าให้ผู้บริหารการคณะ
สงฆ์สามารถมองเห็นภาพของภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และเมื่อ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ปรับเปลี่ยนสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว 
Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขององค์กรจาก
ระบบ จะท าให้เราได้ภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง และน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  จากผลการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา และกลยุทธการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิด 
Balance Scorecard สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ มีการแนะน าให้ปรับเปลี่ยนมุมมอง จากมุมมอง
ด้านลูกค้า ใน Balance Scorecard เป็น มุมมองด้านศาสนิกชน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบท
การเผยแผ่   
  ซึ่งมุมมองทั้ง 4 ดังกล่าว สามารถสรุปแผนปฏิบัติการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิด Balance Scorecard ได้ ตามแผนภาพที่ 4.4 แผนปฏิบัติ
การการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิด  Balance Scorecard  
ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงแผนปฏิบัติการการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์             
   ในจังหวัดนนทบุรีตามแนวคิด Balance Scorecard 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 การ
ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็ง 

1. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
พระภิกษุสามเณรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการปลูกศรัทธา
ให้กับศาสนิกชนของวัด 
3. จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านศีล 
5 
4. มีรูปแบบรายการทาง
สถานีวิทยุ โทรทัศน์ 

1. โครงการปลูกฝัง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุ
สามเณร  

2. โครงการปลูกฝงั
ศรัทธาให้กับศาสนิกชนของ
วัด  

3. ส่งเสริมกิจกรรม
หมู่บ้านรักษาศีล 5 

4. โครงการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร โดยมี
กิจกรรมการสื่อสาร
องค์กรที่มีศักยภาพ 
   5. พัฒนารูปแบบ
รายการเชิงพุทธผ่านสถานี
วิทยุโทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนา 

พระภิกษุสามเณร 
และประชาชน
เข้าใจใน
หลักธรรมและ
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิม
ศักยภาพทางปัญญา
ของศาสนบุคคล  

1. ร้อยละของผู้สอบผ่าน 
บาลี นักธรรม และธรรม
ศึกษา 
2. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
ผู้เข้าศึกษาในโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 
3. ร้อยละของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม และ
โรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนทางปัญญา
ทางพุทธศาสนากับ
ปัญหาสังคม 

1. โครงการส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี และแผนก
ธรรม 

2. โครงการส่งเสริม
โรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
   3. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ทางปัญญาทางพุทธ
ศาสนากับปัญหาสังคม 

พระภิกษุสามเณร 
และประชาชน
เข้าใจใน
หลักธรรมและ
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 
ร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิผล  
 

1. จ านวนเครือข่ายเพ่ือ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ 
ร่วม MOU 
2. จ านวนชมรมทาง
พระพุทธศาสนาในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   2. ส่งเสริมการจัดตั้ง
ชมรมทางพระพุทธศาสนา
ในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 
 

1. มีคณะท างานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. มีการจัดท าตัวชี้วัดด้าน
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
3. มีกระบวนการประเมิน
ความดีความชอบของ
บุคลากรด้านการเผยแผ่ 

   1. โครงการจัดตั้ง
คณะท างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

2. กิจกรรมจัดท าระบบ
ตัวชี้วัด การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3. กิจกรรมการประเมิน
ความดีความชอบแก่
บุคลากรด้านการเผยแผ่ 

มีการบริหาร
จัดการที่เป็น 
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
ทันสมัย 
 

1. มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรด้านการเผยแผ่  
2. มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
3. จ านวนผู้เข้าสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากฐานข้อมูล 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและ
นวัตกรรม
วิชาการให้
ทันสมัย  

1. จ านวนหลักสูตรเพื่อ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
2. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เพ่ิมข้ึน 

1. โครงการจัดท า
หลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีหลักสูตร และ
นวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีด
ความสามารถของ 
ศาสนบุคคล  

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ได้รับ
การพัฒนา 
2. มีมาตรฐานของ
บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

   1. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของศาสน
บุคคล 
 

พระนักเผยแผ่มี
ความรู้
ความสามารถ มี
ศักยภาพสูง 

กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็ง  

   1. จ านวนสถานปฏิบัติ
ธรรม และองค์กรทาง
พุทธศาสนาที่ผ่านการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
   2. มีมาตรฐานของ
สถานปฏิบัติธรรมและ
องค์กรทาง
พระพุทธศาสนา 
   3. จ านวนผลงานด้าน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
   4. ร้อยละของ
พระสงฆ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร พุทธ
บริษัท 4 ทุกคนคือพระ
ธรรมทูต 

1. โครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้
เข้มแข็งให้กับสถาน
ปฏิบัติธรรม และองค์กร
ทางพระพุทธศาสนา 

2. โครงการส่งเสริมการ
วิจัยและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 

 3. โครงการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร พุทธ
บริษัท 4 ทุกคนคือพระ
ธรรมทูต 

พระสงฆ์มีองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาที่
เข้มแข็ง มีสถาน
ปฏิบัติธรรมที่
เข้มแข็ง และ
บุคลากรทุกคนมี
ความเป็นนักเผย
แผ่ในตัว  
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ตารางที่ 4.9 แสดงแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อน 
       กิจการพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 
บริหารศาสนสมบัติ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   1. ทุกวัดมีแผนการ
บริหารศาสนสมบัติเพ่ือ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของวัด 

  1. โครงการจัดท า
แผนการบริหารศาสน
สมบัติเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของวัด 

ศาสนสมบัติได้รับ
การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การจัดหาแหล่ง
งบประมาณ 
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

   1. มีแผนงานด้านการ
เผยแผ่เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 

2. มีกองทุนเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทุกต าบล 

1. กิจกรรมจัดท า
แผนงานด้านการเผยแผ่
เพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณ 

2. โครงการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 

มีงบประมาณ 
สนับสนุนกิจกรรม
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
 

 สรุปแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 
เมื่อมีการวิเคราะห์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้วพบว่า มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 23 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
     1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุ
สามเณร (จัดท าโดยคณะสงฆ์ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ) 
     2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด  
     3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
     4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีกิจกรรมการสื่อสารองค์กรที่มี
ศักยภาพ 
     5. พัฒนารูปแบบรายการส่งเสริมเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนา 
    กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
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     2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
     3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(MOU) 
     2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการจัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
     2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
     3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบแก่บุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
     2. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย มีโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล มีโครงการ จ านวน 1 

โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับสถาน
ปฏิบัติธรรม และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
     2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
     3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พุทธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมฑูต 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มี
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการ จ านวน 1 
โครงการ  ได้แก่ 
     1. ส่งเสริมโครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติของวัดเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจาก
ภาครัฐและเอกชน มีโครงการ จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่ 
     1. กิจกรรมจัดท าแผนงานด้านการเผยแผ่เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 
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แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

แผนแม่บทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆใ์นจังหวดันนทบุรี 
วิสัยทัศน์ (Vision) : พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสขุอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (Goal)       1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา            2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน   
                               3) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ             4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา   
ค่านิยม (Core Value) : อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 2563 - 2567 

 
 
 
 

  
 
 
 

   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   
   

   
 
 

   
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5 แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน  

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

การปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ของศาสนบุคคล 

1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุสามเณร 
2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด 
3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
5. พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 
 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ให้เกิดสัมฤทธิผล 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (MOU) 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

1.  โครงการจัดต้ังคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบแก่บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมทางวิชาการ

ท่ีทันสมัย 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา  
 

1.  โครงการจัดท าหลกัสูตรและนวัตกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อน

กิจการ
พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดหาแหล่งงบประมาณ 
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด 
 

1. มีแผนงานด้านการเผยแผเ่พื่อขอสนับสนนุงบประมาณ 
2. โครงการจดัตั้งกองทุนเพือ่การเผยแผ ่
 

พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ 

เพิ่มขีดความสามารถของ 
ศาสนบุคคล 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 

1.  โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพทุธศาสนา 
3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองคก์ร พทุธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมทูต 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ปัญหา
และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด าเนินการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 28 รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposefully 
Selected) และร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคลและคณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในจังหวัดนนทบุรี มี 3 ประเด็น ได้แก่  
  1. สภาพการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  
   1.1 ประชาชนที่เข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าไปหาความสุขทางจิตใจ ส่วน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าวัด และกว่า ร้อยละ 70 ไม่เคยฟังเทศน์ และมองว่าพิธีการเป็นเรื่องยืดเยื้อ 
ไม่ทันยุคสมัย ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจ าวัน  
   1.2 ผู้เผยแผ่ พระสงฆ์ในสังคมไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคลเพ่ือ 
รองรับโครงสร้างการบริหารปกครองอย่างเป็นระบบ จึงท าให้พระสงฆ์ในสังคมไทยขาดศาสนบุคคลผู้
ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่จะเป็นศาสนทายาท เป็นนักปฏิเวธธรรมที่มีจิตใจรักและมี
อุดมการณ์ที่จะหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
   1.3 วัดที่มีอยู่จ านวนมากถึงสี่หมื่นกว่าวัด แต่ยังขาดวัดที่มีความพร้อมในงานด้าน
การเผยแผ่ ทั้งในด้านการให้การศึกษาเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา และการเน้นการปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่ถูกต้อง แต่กลับเน้นการสร้างวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นไปตามกระแสวัตถุนิยม 
   1.4 คณะสงฆ์ มีบทบาททางสังคมน้อยลง ซึ่งบทบาทต่าง ๆ ที่เคยมีในอดีต ได้ถูก
แทนที่โดยภาครัฐ ขาดยุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคล เพ่ือรองรับโครงสร้างทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งไปที่การเผยแผ่ศาสนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้การศึกษาและเน้นการ
ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชน 
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   1.5 ชาวพุทธผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ให้ความส าคัญกับพิธีกรรม มากกว่าการน้อมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติ แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาในฐานะทัพหลังที่ช่วยส่งเสริมให้คณะสงฆ์เข้มแข็งขึ้น 
   1.6 ส านักงานพระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานพระ
ศาสนา แต่กลับมาคอยจับผิดต่อพฤติกรรมของคณะสงฆ์  
   1.7 สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ หรือ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  2. สภาพปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  
   2.1 ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา  
    2.1.1 พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถและสนใจในการท างานด้านการเผยแผ่ มี
จ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
    2.1.2 อุบาสกอุบาสิกา หรือพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรม
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ติดแค่พิธีกรรมทางศาสนา มีความรู้ในหลักธรรมทางศาสนา
ไม่มากพอที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา  
   2.2 ด้านการบริหารจัดการภายใน ขาดแผนงานด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน จ านวนภาคี
เครือข่ายมีน้อย ขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งฐานข้อมูลนักเผยแผ่ ฐานข้อมูลสื่อ องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และขาดกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่  
   2.3 ด้านเทคนิคการเผยแผ่ พระสงฆ์นักเผยแผ่ ยังคงใช้เทคนิคการเผยแผ่แบบเดิม ๆ 
คือการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และขาดนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 
   2.4 ด้านงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงานด้านการเผยแผ่ มีงบประมาณสนับสนุนน้อย
มาก มีเพียงพบประมาณด้านการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ส่วนงานด้านการเผยแผ่อ่ืน ๆ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
ท าให้ขาดงบประมาณด้านการเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม 
  3. ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
   ทิศทางในการบริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี 4 ประเด็น ดังนี้  
   3.1 การพัฒนาด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก
อุบาสิกา ซึ่งควรจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ให้เ พียงพอ ทั้งด้านองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและจริยวัตรที่งดงาม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทั้งพระสงฆ์ และอุบาสก
อุบาสิกา ทุกคนคือศาสนทูต เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   3.2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน ควรมีการยกร่างแผนงานด้านการเผย
แผ่ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะน าสู่การปฏิบัติได้ แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติม ทั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเผยแผ่ เครือข่ายสนับสนุนทรัพยากรด้านการเผยแผ่ จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้างมาตรฐาน
กระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่ 
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   3.3 การพัฒนาด้านเทคนิคการเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมพัฒนาพระนักเผยแผ่ให้
ความความรู้ด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง จัดหาสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมการค้นคว้า ผลิตนวัตกรรมด้านการ
เผยแผ่ที่ทันสมัย  
   3.4 การพัฒนาด้านงบประมาณสนับสนุน ควรมีการบริหารศาสนสมบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือการเผยแผ่ และควรมีการจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการเผยแผ่ 
  2. การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
   จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า มีปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านเทคนิคการเผยแผ่ และด้านงบประมาณ เมื่อน ามาวิเคราะห์การบริหารเชิงยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ใน 4 ประเด็น พบว่า  
   1. ด้านบุคลากร ทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะ       
ศาสนิกชนทั่วไป แก้ด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
ได้แก่   
 กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล  
 2. ด้านการบริหารจัดการภายใน แก้ไขด้วย 4 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  
 3. ด้านเทคนิคการเผยแผ่ แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล  
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  
 4. ด้านงบประมาณสนับสนุน แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากร
เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและ
เอกชน  
 3. เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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 จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ เมื่อมี
การวิเคราะห์การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้วพบว่า มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 23 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
   กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  
     1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุ
สามเณร (จัดท าโดยคณะสงฆ์ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ) 
     2. โครงการปลูกฝังศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด  
     3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
     4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีกิจกรรมการสื่อสารองค์กรที่มี
ศักยภาพ 
     5. มีโครงการการพัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

     1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
     2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
     3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 
   3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่  
     กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

     1. การจัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(MOU) 
     2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

     1. โครงการจัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
     2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
     3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบให้แก่บุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 
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     1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
     2. โครงการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย มีโครงการ จ านวน 1 
โครงการ  ได้แก่ 

     1. โครงการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล มีโครงการ จ านวน 1 โครงการ  ได้แก่ 

     1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีโครงการ จ านวน 3 
โครงการ  ได้แก่ 

     1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับสถาน
ปฏิบัติธรรม และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
     2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
     3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พุทธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมฑูต 
 3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 
2 กลยุทธ์ ได้แก่  
 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการ จ านวน 1 โครงการ  ได้แก่ 

     1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของวัด 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและ
เอกชน มีโครงการ จ านวน 2 โครงการ  ได้แก่ 

     1. กิจกรรมจัดท าแผนงานด้านการเผยแผ่เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
     2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่  
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 สภาพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี 
  1 สภาพการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  
   (1) ประชาชนที่เข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าไปหาความสุขทางจิตใจ ส่วน
วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าวัด ไม่เคยฟังเทศน์ และมองว่าพิธีการเป็นเรื่องยืดเยื้อ ไม่ทันยุคสมัย ไม่
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจ าวัน อันเนื่องสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นระบบทุนนิยมและบริโภค
นิยมมีประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก มีภารกิจในการประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลามาเข้าวัด  
(พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก สมศักดิ์ บุญปู่ และระวิง เรืองสังข์, 2561) แนวโน้มของสถานการณ์
ของผู้สูงอายุ กลุ่มที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรม จึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะการมีความ
เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา สามารถน าไปสู่สุขภาวะที่ดี มี
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ความหวังในชีวิต การมองโลกในแง่ดี การเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง มีผลต่อการลดระดับ
ความเครียดและสามารถลด ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้ด้วย (เสาวภา พรสิริพงษ์ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์  
และยงยุทธ บุราสิทธิ์ , 2557 หน้า 104) นอกจากนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพา ตนเองได้ วัดสามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ ท า
ให้ผู้สูงอายุได้ฝึกฝนพัฒนาตนให้รู้จักการ ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม (พระธรรมปิฎก, 2543 หน้า 
33) 
   (2) ผู้เผยแผ่ พระสงฆ์ในสังคมไทยยังขาดศาสนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และ
ความประพฤติที่จะเป็นศาสนทายาท เป็นนักปฏิเวธธรรมที่มีจิตใจรักและมีอุดมการณ์ที่จะหน้าที่ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้คณะสงฆ์ จะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศาสนบุคคล 
โดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรให้มีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พระราชวรเมธี และคนอ่ืน ๆ, 2560 หน้า 60) ที่ให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล คือ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม พระธรรม
ทูต พระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ คือ จะต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ภูมิใจ เป็นที่ตั้ง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญร่วม ค าเมืองแสน ส าราญ ศรีค ามูล และอัคริมา มณีเลิศ (2560) 
   (3) วัดที่มีอยู่จ านวนมากถึงสี่หมื่นกว่าวัด แต่ยังขาดวัดที่มีความพร้อมในงานด้านการ
เผยแผ่ แต่กลับเน้นการสร้างวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในจังหวัดนนทบุรีเอง มีวัดจ านวน 192 วัด แต่
บทบาทของวัดไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างในอดีต ซึ่งวัดมีบทบาทส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ วัด
ที่มุ่งพัฒนาถาวรวัตถุให้มีความโอ่อ่า หรูหรา มีสิ่งก่อสร้างราคาแพงและมีความใหญ่โต วัดที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม และวัดที่มุ่งการปฏิบัติ เช่น เน้นวิปัสสนาธุระ เน้นสร้างความสงบในจิตใจ
ให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (อุศณา แสงคะนอง, 2539) 
   (4) คณะสงฆ์ มีบทบาททางสังคมน้อยลง ซึ่งบทบาทต่างๆที่เคยมีในอดีต ถูกแทนที่
โดยภาครัฐ ขาดยุทธศาสตร์ในการสร้างศาสนบุคคล เพ่ือรองรับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมุ่งไปที่การเผยแผ่ศาสนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้การศึกษาและเน้นการปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมแก่ศาสนิกชน สอดคล้องกับ สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์
ว่า พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าชุมชนมีบทบาท 2 ทาง ดังนี้   1) บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรง คือ 
เป็นผู้น าชุมชนในทางด้านจิตใจ เสริมศีลธรรมสติปัญญาที่ถูกต้องแก่ชุมชน และ 2) บทบาทรองใน
ฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านอาจแนะน าประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นลูกทาง
ของการพัฒนาด้านวัตถุที่เหมาะสมอาจเป็นผู้ประสานการรวมตัวของชาวบ้านในการพัฒนาวัตถุอาจ
ให้วัดเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เป็นต้น 

   (5) ชาวพุทธผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ให้ความส าคัญกับพิธีกรรม มากกว่าการน้อมน า
หลักธรรมไปปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชาวพุทธ เน้นการท าหน้าที่ในบริบทของพิธีกรรม เช่น การท าบุญ
ตักบาตร ในวันส าคัญต่าง ๆ มากกว่า การปฏิบัติธรรม และการช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(ประชิด สกุณะพัฒน์, 2548 หน้า 12) 
   (6) ส านักงานพระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงาน 
พระศาสนา แต่กลับมาคอยจับผิดต่อพฤติกรรมของคณะสงฆ์ ซึ่งหากจะให้การบริหารงานคณะสงฆ์
เกิดสัมฤทธิผล ส านักงานพระพุทธศาสนา ถ้าจะท าให้สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทย
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ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีประสิทธิผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทย ประกอบด้วย ด้านการมีแผนงาน ด้าน
การให้ความร่วมมือ ส าหรับด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอและท่ัวถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ควรขอความร่วมมือโดยการท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือความเข้าใจร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัด (วิเชียร เส้นทอง, 2557 หน้า 83 – 96) 
   (7) สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
กว้างขวางไปทั่วโลก ภายใต้บริบทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ หรือ
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะของสังคมที่สังคมไทยพ่ึงพาเทคโนโลยี   
ติจิตอล เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ มากขึ้น และ
ต าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือขายอินเทอร์เน็ตทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
สังคมไทยท้าวเข้าสู่ "สังคมอินเทอร์เน็ต" (Internet society) หรือ "สังคมเว็บ" (Web society) การ
เข้าสู่สังคมอินเทอร์เน็ตหรือสังคมเว็บของสังคมไทยเป็นผลจากการพัฒนาระบบการสื่อสารด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer – mediated communication: CMC) ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
ไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือหลาย  ๆ เครื่อง โตยใช้สื่อกลางคือระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication system) เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เคเบิลใยแก้วหรือตาวเทียม เป็นต้น      
(พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล, 2550 หน้า 12) อินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญในสังคมปัจจุบันอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นช่องทางสื่อสารหนึ่งที่รวดเร็ว และสะดวก ทั้งยังท าให้เข้าใช้บริการด้วยลักษณะเด่นคือ
ความเป็นสื่อผสม (Multimedia) ที่มีทั้งตัวอักษร (Tex) ภาพนิ่ง (Sill image) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) ทั้งนี้พัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย ซึ่งปัจจุบันวงการพระพุทธศาสนาได้พยายามใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการ
เผยแผ่ธรรมะหรือผลักดันให้ศาสนาง่ายต่อการเข้าสู่วิถีชีวิตคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เพราะอินเทอร์เน็ตจะ
เข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจ านวนมากและกว้างขวาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาบุญไทย 
ปุญญมโน (ด้วงวงศ์) (2552) ได้น าเสนอผลการศึกษาในประเด็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก โตยปรากฏเนื้อหา
หลักคือ ประวัติขององค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมขององค์กร ส่วนรูปแบบการ
น าเสนอนั้นมีท้ังเอกสารที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสียง ผ่านหลายเว็บเพจ 
  2 สภาพปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  
   (1) ด้านบุคลากร มีสภาพปัญหาของจ านวนพระเผยแผ่ที่มีไม่เพียงพอ ไม่มี
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของพระเผยแผ่อย่างเป็นระบบ เป็นกิจจะลักษณะ คณะสงฆ์จึงควรมีการ
สร้างบุคลากรด้านการเผยแผ่ ทั้งกระบวนการฝึกฝนอบรม ที่เป็นระบบ ทั้งอาจาระของผู้เผยแผ่ 
วิธีการในการเผยแผ่ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสมส าหรับการเผยแผ่ เพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน
การเผยแผ่ที่มีคุณภาพให้มากข้ึน เพียงพอต่อการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พระทินวัฒน์ จนฺทปญฺโญ (สุขสง), (2559 หน้า 1) ที่ศึกษาแนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก ซึ่งพบว่า แนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
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โลก ตะวันตกมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ วิธีการเผยแผ่ ควรสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ควรสร้างสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับวิถีชาวตะวันตก และควรผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของชาวตะวันตก เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559)  
ที่ได้ท าการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรไม่มีการสร้างบุคลากรทดแทน ด้านรูปแบบ
วิธีการที่ใช้ในการเผยแผ่ พระสงฆ์น ารูปแบบการเผยแผ่มาใช้ไม่เป็นที่นิยมไม่ตรงกับความต้องการของ
สังคม ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มคนฟัง พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการใช้ภาษา ขาดจรรยา ไม่มีความรู้หลัก
วิธีการใช้เนื้อหา ลีลาและจรรยาของการเป็นนักเผยแผ่ธรรมะ ด้านสื่อ สื่อบุคคลมีความส าคัญอย่าง
มากต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะสื่อบุคคลดีท าให้ประชาชนให้ความศรัทธา นับถือ 
   (2) ด้านการบริหารจัดการภายใน ซึ่งประสบสภาพปัญหา ได้แก่ การขาดแผนงาน
ด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน จ านวนภาคีเครือข่ายมีน้อย ขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งฐานข้อมูลนักเผย
แผ่ ฐานข้อมูลสื่อ องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และขาดกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่
ท างานด้านการเผยแผ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการวางแผนงานอย่าง
ชัดเจน มีการสร้างเครือข่าย มีการจัดท าฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   
สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ (2561) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่พบว่า ต้องจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรผู้เผยแผ่จัดระบบ
โครงสร้างบุคลากร สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสการเผยแผ่ จัดให้มีระบบการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) สร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่ที่มีมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร  
   (3) ด้านเทคนิคการเผยแผ่ พระสงฆ์นักเผยแผ่ ยังคงใช้เทคนิคการเผยแผ่แบบเดิม ๆ 
คือการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และขาดนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย พระสงฆ์นักเผยแผ่จึงควรมีการพัฒนาด้าน
เทคนิคการเผยแผ่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย
มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ที่พบว่า ควรมีการจัดการ
ฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่ทั้งด้านรูปแบบการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ เทคนิคการเผยแผ่ การใช้สื่อเพ่ือการ
เผยแผ่ ทั้งสื่อบุคคลและสื่อวิทยาการสมัยใหม่ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ 
(2561) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  ที่พบว่า ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง  สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานีโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย 
   (4) ด้านงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงานด้านการเผยแผ่ มีงบประมาณสนับสนุนน้อย
มาก มีเพียงพบประมาณด้านการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ ส่วนงานด้านการเผยแผ่อ่ืน ๆ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
ท าให้ขาดงบประมาณด้านการเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม  เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ต่อบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อ าเภอวังน้อย  จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ยัง
ประสบปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่คือไม่มีสถานที่ให้เผยแผ่ขาดงบประมาณการสนับสนุนจาก
ส่วนต่าง ๆ ของการปกครองและขาดการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
 5.2.2 การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มี 4 ประเด็น ดังนี้  
  (1) ปัญหาด้านบุคลากร แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่  กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และ กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล ซึ่งการพัฒนา
ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งควรจะมีการพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่ให้เพียงพอ ทั้งด้านองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและจริยวัตรที่งดงาม 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทั้งพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา ทุกคนคือศาสนทูต เป็นผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ที่พบว่า บุคลากรด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์มีไม่
เพียงพอ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพ่ิมเติมที่มีความรู้ความสามารถ
และมีอุดมการณ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร 
(ยอดเพ็ชร) (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ 
พบว่า การขาดแคลนศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ที่มีอุดมการณ์ มีองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ (2561) ที่ศึกษาวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผลการวิจัยพบว่า สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สร้างโอกาสการเผยแผ่ จัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) สร้างสถาบันผลิต
บุคลากรผู้เผยแผ่ที่มีมาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
  (2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน แก้ไขด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 
ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย  ซ่ึงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน ควรมีการยกร่างแผนงานด้านการเผย
แผ่ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะน าสู่การปฏิบัติได้ แสวงหาภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติม ทั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเผยแผ่ เครือข่ายสนับสนุนทรัพยากรด้านการเผยแผ่ จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้างมาตรฐาน
กระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบ
และวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่เชิงรุก
ของคณะสงฆ์ไทย ได้แก่ ศูนย์วิชาการ เป็นที่รวบรวมข้อมูลให้บริการแก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา และจัดการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่ทั้งด้านรูปแบบการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่  เทคนิคการ   
เผยแผ่ การใช้สื่อเพ่ือการเผยแผ่ ทั้งสื่อบุคคลและสื่อวิทยาการสมัยใหม่ มีศูนย์การสื่อสาร การสื่อสาร
ระหว่างคณะสงฆ์ด้วยกันเอง การสื่อสารระหว่างคณะสงฆ์กับพุทธบริษัท และการสื่อสารคณะสงฆ์กับ
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รัฐ และผลิตสื่อธรรมะทุกชนิดออกเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวัด
พระสงฆ ์ได้น าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป 
  (3) ปัญหาด้านเทคนิคการเผยแผ่ แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีด
ความสามารถของศาสนบุคคล กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  โดย
การพัฒนาด้านเทคนิคการเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมพัฒนาพระนักเผยแผ่ให้ความความรู้ด้านเทคนิค
การเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมการค้นคว้า ผลิตนวัตกรรมด้านการเผยแผ่ที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ (2561) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเผยแผ่
สมัยใหม่ ยืดหยุ่นตามกลุ่มเป้าหมายสถานการณ์และบริบทของสังคม ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนการเผย
แผ่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกระยะ และเผยแผ่เชิงรุกโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้
เผยแผ่โดยตรงมากขึ้น ด้านการสื่อสาร ใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา 
และการใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษาเชื่อมโยงสู่วัดหรือศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยี ศูนย์ผลิตสื่อการเผยแผ่
โดยมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุน  สนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ ข้อมูลวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง 
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพ่ือพระพุทธศาสนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อ 
ที่ทันสมัย 
  (4) ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุน แก้ไขด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 บริหาร 
ศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน โดยการพัฒนาด้านงบประมาณสนับสนุน ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 
4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 
บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุน
กิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน โดยมีการบริหารศาสนสมบัติให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือ
การเผยแผ่ และควรมีการจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการเผยแผ่ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นปัญหาส าคัญ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุทิศ ขาวเธียร (2549 หน้า 87-98) กล่าวไว้ว่า การจัดล าดับ
ความส าคัญของกลยุทธ์จะช่วยกระบวนการตัดสินใจในด้านงบประมาณได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ความจ าเป็นในการมีการชี้น าว่ากลยุทธ์และแผนงาน/โครงการใดบ้างที่เป็นหัวใจของแผน 
และควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมากกว่า จึงจะเป็นแผนที่มีการชี้น าที่มีประโยชน์แก่
ผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบผลผลิตของการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุ น
กิจกรรมด้านการเผยแผ่ จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญในการสนับสนุนการเผยแผ่ ในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งการ
บริหารศาสนสมบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการงบประมาณ  
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 3. เสนอแนะแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยใช้ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ที่มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทาง
ปัญญาของศาสนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 กลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ยุทธศาสตร์ใน
การสร้างความมั่นคงด้านพุทธศาสนา เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ซึ่งตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
ศาสนิกชน ซึ่งเป็นประชาชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา อันเป็นเป็นโครงการที่ต้องรีบด าเนินการ 
และหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร และสื่อเทคโนโลยี มาช่วยในด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ควรมีการท า
ข้อตกลงกับเครือข่ายสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่บริการของวัด เพ่ือเป็น
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้น กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ควรมีควรมีเกณฑ์การพิจารณา
ความดีความชอบจากงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ มากกว่างานปกครอง และงานสาธารณูปการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า เห็นด้วยกับ
โครงการจัดท าฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ และควรจะมีการเผยแผ่ในโลกออนไลน์เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ 
จะได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของพระนักเผยแผ่ ได้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ 
4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ควรมี
การจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย มีความน่าสนใจส าหรับ
ปัญญาชนทั่วไปและมีความท้าทายให้สนใจศึกษาเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระศาสนาและองค์กรการเผยแผ่ให้มีความเข้มแข็ง การ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร มีความจ าเป็นต่อการเผยแผ่อย่างมาก ทั้งพระนักเทศน์ พระวิปัสสนา
จารย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในทางธรรมควรมีการ
กระตุ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมกันของพุทธบริษัท 4 ให้ทุกคนเห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็น
หน้าที่ของศาสนิกชนทุกคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 
4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่ง
งบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 นั้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในการจัดหาทรัพยากรและเงินทุนให้เพียงพอใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเผยแผ่ โดยจะต้องมีการระดมทุนจากวัดต่าง  ๆ จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด าเนินงานด้านการเผย
แผ่ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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 ซึ่งจากแนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 23 โครงการนั้น ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการ
วิเคราะห์ ตามแนวคิด Balance Scorecard ทั้งมุมมองด้านศาสนิกชน ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา มุมมองด้านกระบวนการท างานภายใน ที่ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
มุงมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ที่มุ่งพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมุมมองด้านการเงิน 
ที่มุ่งให้มีทรัพยากรที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการการเผยแก่พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พระมหาปรีชา สาเส็ง (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าของพระ
ธรรมทูตในการเป็นแบบอย่างและให้ประชาชนไว้วางใจ โดยการท าความเข้าใจ ศึกษาวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ (2) การบริหารทั่วไป ยึดหลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพ่ือลด
ความขัดแย้งสร้างความปรองดอง จัดกิจกรรมและท างานร่วมกับคนในพ้ืนที่ ออกตรวจเยี่ยมสร้าง
ก าลังใจ (3) ทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สื่อเพ่ือการเผยแผ่ และ (4) วิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเน้นการเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพฑูรย์  
ตรงเที่ยง เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์  (2561, หน้า  170 -181) เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีปัจจัยการบริหารจัดการ
องค์การ 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกลยุทธการจัดองค์การ (2) ด้านโครงสร้างองค์การ (3) ด้านระบบการ
ปฏิบัติการองค์การ (4) ด้านการจัดการบุคลากร (5) ด้านทักษะความรู้ความสามารถองค์การ (6) ด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการ และ (7) ด้านค่านิยมร่วม ยังต้องได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1) ปัญหาที่ส าคัญที่พบจากการศึกษา ได้แก่ปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งมีจ านวนน้อย  
ไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่ มีองค์ความรู้ไม่เข้มแข็งพอต่อการเผยแผ่ ซึ่งจะต้องมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ และฝ่ายคฤหัสถ์ ให้มีศรัทธาที่ถูกต้อง
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพทางปัญญาให้กับบุคลากรทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติที่เหมาะสมเพราะการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ จะน าไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
  2) ด้านการบริหารจัดการภายใน ขาดแผนงานด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน จ านวนภาคี
เครือข่ายมีน้อย ขาดฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งฐานข้อมูลนักเผยแผ่ ฐานข้อมูลสื่อ องค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และขาดกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่ ควรมีการ  
ยกร่างแผนงานด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่จะน าสู่การปฏิบัติได้ แสวงหาภาคี
เครือข่ายเพ่ิมเติม ทั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่ เครือข่ายสนับสนุนทรัพยากรด้านการเผย
แผ่  จัดท าฐานข้อมูลที่ เป็นระบบ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และสร้างมาตรฐานกระบวนการส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ท างานด้านการเผยแผ่ 
  3) ด้านเทคนิคการเผยแผ่ พระสงฆ์นักเผยแผ่ ยังคงใช้เทคนิคการเผยแผ่แบบเดิม  ๆ  
คือการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และขาดนวัตกรรมด้าน
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การเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาพระนักเผยแผ่ให้
ความความรู้ด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง จัดหา  
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ ส่งเสริมการค้นคว้า ผลิตนวัตกรรมด้าน
การเผยแผ่ที่ทันสมัย 
  4) ด้านงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงานด้านการเผยแผ่ มีงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก 
 มีเพียงพบประมาณด้านการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ส่วนงานด้านการเผยแผ่อื่นๆ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ท าให้ขาด
งบประมาณด้านการเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม  ควรมีการบริหารศาสนสมบัติ 
ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือการเผยแผ่ และควรมีการจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
เผยแผ่ โดยคณะสงฆ์ควรมีการจัดหางบประมาณ เป็นกองกลางด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัด  
และดึงภาครัฐโดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 
  1) ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดนนทบุรี ควรก าหนดภารกิจด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านมาตรการในการควบคุม 
และด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในเชิงการบริหารจัดการให้การน า
แผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่ไปปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นในเชิงการบริหารจัดการ คณะสงฆ์จะต้องมีการบริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อย่าง
เหมาะสม  
  2) ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ภารกิจส าคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารจัดการ คณะสงฆ์จะต้องมีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และก าหนดภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นภารกิจ
หลักของคณะสงฆ์ เพื่อสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธา ผ่านกิจกรรมการ
เผยแผ่ที่เป็นเชิงรุกมากข้ึน  
  3) ปัจจัยด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดมาตรฐานด้านบุคลากรด้าน
การเผยแผ่ มาตรฐานด้านเทคนิควิธีการในการเผยแผ่ มาตรฐานของส านักหรือสถานปฏิบัติธรรม  
ที่สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
  4) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 
4 ยุทธศาสตร์ ควรมีการจัดการแนวทางการน านโยบายเชิงยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ไปใช้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  5) ควรมีระบบก ากับติดตาม ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ แล้วน ามาสรุปบทเรียน ในการน า
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใช้ ในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น 
  6) ในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นงานอาสา เพ่ือประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ  
มีตัวชี้วัดในการประเมิน มีกระบวนการตรวจสอบประเมินที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และควร 
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มีมาตรการในการจูงใจที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การใช้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการพิจารณา
สมณศักดิ์ และต าแหน่งทางการปกครอง เป็นต้น 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็น
รูปธรรม โดยการน าผลที่ได้จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
มาบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของการวิจัยเชิงพัฒนา  
  2) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสร้างตัวชี้วัดประสิทธิผลในการน าแผนยุทธศาสตร์ 
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  
และสามารถน ามาใช้ในการก าหนดมาตรการในการถวายสมณศักดิ์ หรือการยกย่องส่งเสริม  
ขวัญก าลังใจแก่พระสงฆ์นักเผยแผ่ได้ 
  3) การศึกษาครั้งนี้ท าให้พบแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จึงควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้ครอบคลุมคณะสงฆ์ท้ังประเทศ 
  4) ควรมีการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือให้สามารถปรับกระบวนการหรือยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงประชาชน
ให้มากทีสุ่ด 
  5) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการแผ่พระพุทธศาสนากับศาสนาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
เพ่ือศึกษาจุดดี จุดด้อยของการเผยแผ่แต่ละศาสนา อันจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการเผยแผ่  
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  
  6) ควรมีการวิจัยพัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์  4 คน 
1. พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ   สัมภาษณ์  17 พฤษภาคม 2562 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
2. นายสาโรจน์  กาลศิริศิลป์ สัมภาษณ์  25 พฤษภาคม 2562 
    ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 
3. นายนิคม  แก้วม่วง  สัมภาษณ์  21 พฤษภาคม 2562 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี 
4. นายจุมพต  ตระกูลนุช สัมภาษณ์  21 พฤษภาคม 2562 
    วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
 

พระสังฆาธิการ 7 รูป  
5. พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.4)   สัมภาษณ์  6 พฤษภาคม 2562 
    เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  
6. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร ป.ธ.9, ดร.) สัมภาษณ์  12 พฤษภาคม 2562 
    รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี   
7. พระราชธรรมนิเทศ  (พยอม กลฺยาโณ)   สัมภาษณ์  7 พฤษภาคม 2562 
    เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 
8. พระปัญญานันทมุนี  (สง่า สุภโร ป.ธ.3, ดร.)  สัมภาษณ์  7 พฤษภาคม 2562 
    เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง 
9. พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินฺโน ป.ธ.7)  สัมภาษณ์  6 พฤษภาคม 2562 
    เจ้าคณะอ าเภอเมืองนนทบุรี  
10. พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส, ดร.)  สัมภาษณ์  12 พฤษภาคม 2562 
     เจ้าคณะอ าเภอบางกรวย  
11. พระมหาวัฒนา  จนฺทโชโต  ป.ธ.9  สัมภาษณ์  7 พฤษภาคม 2562 
     รองเจ้าคณะอ าเภอบางกรวย  
 

พระฝ่ายเผยแผ่ 12 รูป 
12. พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ (ธงชัย ชยธมฺโม ป.ธ.4) สัมภาษณ์  22 พฤษภาคม 2562 
     เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  
13. พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ อ สุธมฺโม) สัมภาษณ์  5 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง 
 
14. พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ  อภิเทโว, ป.ธ.5) สัมภาษณ์  2 มิถุนายน 2562 
      เจ้าอาวาสวัดละหาร 
15. พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.3)  สัมภาษณ์  5 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดกู้  รองเจ้าคณะอ าเภอปากเกร็ด 

https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=4086
https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=2184
https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=2184
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16. พระครูนนทกิจจานุกูล (สงัวาล  ธมฺมธโร)  สัมภาษณ์  2 มิถุนายน 2562 
     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ 
17. พระมหาประเสริฐ ธีรปญฺโญ, ป.ธ. 5  สัมภาษณ์  5 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดพูดพิมลราช 
18. พระกมลชัย ญาณโสภโณ สัมภาษณ์  2 มิถุนายน 2562 
     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง 
19. พระมหากิตติกร  กิตฺติรกฺโข, ป.ธ.6.  สัมภาษณ์  14 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดบางระโหง 
20. พระมหาทองพูล  ธมฺมเมธี สัมภาษณ์  14 มิถุนายน 2562 
     วัดพิกุลเงิน 
21. พระปลัดเจริญ  ทนฺตจิตฺโต, ดร.  สัมภาษณ์  14 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ 
22. พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏโฺฐ, ดร. สัมภาษณ์  8 มิถุนายน 2562 
     เจ้าอาวาสวัดโตนด 
23. พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร.  สัมภาษณ์  8 มิถุนายน 2562 
     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด 
 

พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ 5 คน 
24. นายวัชรเดช  เกียรติชานนท์ สัมภาษณ์  9 มิถุนายน 2562 
     นายอ าเภอบางกรวย 
25. นางวาสนา  แสงงาม สัมภาษณ์  9 มิถุนายน 2562 
     อดีตวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
26. อุบาสิกาฉัฐภรณ์  ปานเอ่ียม สัมภาษณ์  7 มิถุนายน 2562  
     หัวหน้าคณะอุบาสกอุบาสิกาอ าเภอเมืองนนทบุรี 
27. นายธ ารง  ชูทัพ   สัมภาษณ์  8 มิถุนายน 2562 
     อดีต ผอ.กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
28. นายสมาน  บุญประเสริฐ สัมภาษณ์  11 มิถุนายน 2562 
     ผู้ประกอบการสมานเมตตาแมนชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.krupra.net/new/index.php?url=monknew&id=1775
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะสงฆ์  
1. นายสาโรจน์  กาลศิริศิลป์  
ผู้อ านายการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 
2. นายจุมพต  ตระกูลนุช     
วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
 

พระสังฆาธิการ  
3. พระราชนันทมุนี (ไสว  สุขวโร)       
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี    
4. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. (ก าพล  คุณงฺกโร)      
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  
5. พระครูโอภาสนนทกิตติ์  ดร. (ศักดา  โอภาโส)    
เจ้าคณะอ าเภอบางกรวย   
6. พระโสภิตกิตติธาดา   (ศรชัย ธมฺมทินฺโน)            
เจ้าคณะอ าเภอเมือง  
 

พระฝ่ายเผยแผ่  
7. พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ  อภิเทโว, ป.ธ.5)  
เจ้าอาวาสวัดละหาร 
8. พระกมลชัย ญาณโสภโณ  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง 
9. พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ, ดร.    
เจ้าอาวาสวัดโตนด 
10. พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร.   
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโตนด 
 

พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านศาสนาพุทธ 2 คน 
11. นางวาสนา  แสงงาม  
อดีตวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
12. นายธ ารง  ชูทัพ    
อดีต ผอ.กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ / ประเด็นสนทนากลุ่ม 
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แบบสัมภาษณ ์
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวดันนทบุรี 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
.......................................................... 

วันที่ท าการสัมภาษณ์......................................................สถานที่............................................. ......เวลา
.....................................ผู้ท าการสัมภาษณ์.............................................................................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล 

1. ชื่อ.........................................................นามสกุล......................................................... ... 
2. ต าแหน่ง...............................................................................................................  

 
ตอนที่ 2 เนื้อหาการสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. สภาพการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
(เช่น การเข้าวัด พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ บทบาทของวัด คณะสงฆ์ ชาวพุทธ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ การใช้สื่อเทคโนโลยี) เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

 2. สภาพปัญหาและอุปสรรค ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี เป็น
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
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 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

 4. การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
  4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา  
   กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง………………………………………………………………………………….............…………………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

      กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสนบุคคล ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง…………………………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

  4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
   กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง…………………………………………………………………………………..............................…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
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   กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง….……………………………………………………...........................................................…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

     กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง…………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย ควรมีกิจกรรมหรือ
โครงการอะไรบ้าง…………………………………….............................................................…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย ควรมีกิจกรรมหรือ
โครงการอะไรบ้าง….…………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

  4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
   กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง………………………………………………………………………………….............………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ควรพัฒนาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………….............………………………………………..…………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ควรมีกิจกรรมหรือ
โครงการอะไรบ้าง………………………………………………….…………...........………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
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  4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
   กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ
อะไรบ้าง………………………………………………………………………………….............………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่  2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและ
เอกชน  ควรพัฒนาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 

   กลยุทธ์ที่  2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและ
เอกชน  ควรมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้าง…………………………………………………………………..……..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นสนทนากลุม่ 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวดันนทบุรี 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

======================== 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ. ห้องประชุมวัดบางอ้อยช้าง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
 

ประเด็นเนื้อหาในการสนทนากลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. แผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา 
   วิสัยทัศน์ (Vision)  
       “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”  
 ค่านิยม (Core Value)  
       “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 การปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มี 5 โครงการ /กิจกรรม ได้แก่ 
 1. โครงการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับพระภิกษุสามเณร  
 2. โครงการปลูกฝงัศรัทธาให้กับศาสนิกชนของวัด  
 3. ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 4. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยมีกิจกรรมการสื่อสารองค์กรที่มีศักยภาพ 
 5. พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนา 

    กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของ ศาสนบุคคล มี 3 โครงการ /กิจกรรม ได้แก่ 
 1. โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรม 
 2. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญาทางพุทธศาสนากับปัญหาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  

 1. จัดท าข้อตกลงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (MOU) 
 2. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
 1.  โครงการจัดตั้งคณะท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 2. กิจกรรมจัดท าระบบตัวชี้วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 3. กิจกรรมการประเมินความดีความชอบแก่บุคลากรด้านการเผยแผ่ 

    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 

 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ 
 2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  
    1. โครงการจัดท าหลักสูตรและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล  

  1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศาสนบุคคล 
    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  

  1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งให้กับสถานปฏิบัติธรรม 
และองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

  2. โครงการส่งเสริมการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
      3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พุทธบริษัท 4 ทุกคนคือพระธรรมทตู 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 
ได้แก่  
    กลยุทธ์ที่ 1 บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

       1. โครงการจัดท าแผนการบริหารศาสนสมบัติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด 
    กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งงบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

     1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่ 
2. แนวทางการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

1. ด้านกลยุทธการเผยแผ่ 
2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
3. ด้านผู้เผยแผ่ 
4. ด้านสื่อเทคโนโลยี 
5. ด้านหลักธรรม 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ นามสกุล พระพิภพ แพงท้าว 
วัน เดือน ปีเกิด 12 มิถุนายน 2523 
ที่อยู่ เลขที่ 250 หมู่ 4 วัดเขาแก้วธรรมาราม   
 ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 
สถานที่เกิด จังหวัดสระบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2554 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2552 ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 พ.ศ. 2553 พระปฏิบัติศาสนกิจประเทศเยอรมัน 
 พ.ศ. 2554 พระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2556 หัวหน้าพระธรรมวิทยากร ฝ่ายพัฒนาฝึกอบรมค่ายธรรมะอบอุ่น  
ต าแหน่งหน้าที่ 
 พ.ศ. 2561 รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วธรรมาราม ต าบลคลองเรือ   
  อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
 พ.ศ. 2562 เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วธรรมาราม ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง   
  จังหวัดสระบุรี 
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