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กติตกิรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยควำมอนุเครำะห์ในกำรให้ค  ำปรึกษำแก้ไข 
ช่วยเหลือจำกผูมี้พระคุณหลำยท่ำน ซ่ึงทำงผูว้ิจยัขอเจริญพรขอบพระคุณรองศำสตรำจำรย ์ดร.
สัญญำ สัญญำวิวฒัน์ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั ดร.พระสุธีรัตนบณัฑิต อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมท่ีไดใ้ห้
ควำมกรุณำในกำรสละเวลำ ให้ค  ำแนะน ำ ให้ค  ำปรึกษำและช้ีแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจยั 
รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องจนดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลงดว้ยดี 
 ขอเจริญพรและขอบพระคุณคณะกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์อนัประกอบไปดว้ยรอง
ศำสตรำจำรย ์ดร.ปรีชำ หงษไ์กรเลิศ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ดร.ยุวฒัน์ วุฒิเมธี รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศิริ
ชยั ศิริกำยะ และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ไชยนนัท ์ปัญญำศิริ กรรมกำรดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  ำแนะน ำ
ตรวจสอบและช้ีแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีมีควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน และขอเจริญพรขอบพระคุณ ผูอ้  ำนวยกำรส่วนงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ตลอดจนถึงประธำนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจังหวัด 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนพระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั นกัวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำรพิเศษและพระ
บณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดันครรำชสีมำ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดันนทบุรี ศูนย์
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เอกสำรต่ำงๆ รวมถึงขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรวจิยัและใชใ้นกำรจดัท ำดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ีดว้ยดีตลอดมำ 
 ขอขอบคุณพระมหำชวลิต ชำตเมธี เพื่อนผูใ้ห้ค  ำปรึกษำและลงพื้นท่ีท ำกำรวิจยัร่วมกนัจน
ส ำเร็จ เจริญพรขอบคุณโยมพ่อสังข์ทอง-โยมแม่วงษ์ โทวำท โยมพี่มงคล โทวำท ท่ีให้กำร
สนับสนุนทุนกำรศึกษำตลอดหลกัสูตร ขอเจริญพรขอบคุณร้ำนก็อปป้ีปร้ินเซ็นเตอร์ ท่ีให้ควำม
อุปถัมภ์ในกำรปร้ินเอกสำรจนจบกำรศึกษำ ตลอดจนถึงเจ้ำหน้ำท่ีบณัฑิตวิทยำลัย ท่ีให้ควำม
ช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมำ อน่ึงคุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อนัพึงมีของกำรวิจยัฉบบัน้ีต่อผูส้นใจศึกษำ 
ผูว้จิยัขอนอ้มร ำลึกถึงพระคุณของครูบำอำจำรย ์และผูมี้พระคุณทุกท่ำน 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  พระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่คร้ังพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตเข้ามายงั
ดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึงปัจจุบนัน้ีท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทาง
ความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวฒันธรรมของคนไทย มีวดัเป็นศูนยก์ลางในการอบรมสั่งสอน
ฝึกฝนอบรมพุทธศาสนิกชนให้ เ ป็นคนดีโดยใช้พุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจ จึงท าให้
พระพุทธศาสนาอยู่ คู่กับสังคมไทยมานาน วิถี ชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา  ชาวไทยประมาณร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาไดน้ าหลกัการปฏิบติัทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวฒันธรรม และ
เอกลกัษณ์มรดกของชาติไทย แต่จากสภาพสังคมปัจจุบนัไดมี้ปัญหาเกิดข้ึนมากมายหลายประการ 
เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัญหาดา้นอ่ืนๆ เม่ือปัญหาเกิดข้ึนมาท าให้พุทธศาสนิกชน
จ านวนไม่น้อยเกิดความวิตกกังวลทุกข์กายทุกข์ใจ จึงหันมาสนใจหลักธรรมค าสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนามากข้ึนเพื่อน าหลกัธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปแกปั้ญหาต่างๆ และเพื่อ
ตอ้งการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีถึงพร้อมดว้ยความดี  
  พระสงฆใ์นฐานะท่ีเป็นหน่ึงในบริษทั 4 ไดแ้ก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา 
พระสงฆ์จึงมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญาของชาวพุทธ นอกจากนั้นบทบาทหน้าท่ี
หลกัของพระสงฆ ์คือ การศึกษาพระธรรมวินยั ปฏิบติัตามพระธรรมวินยั และเผยแผห่ลกัธรรมค า
สอนในทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน สอดคล้องกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (2550:4) ไดก้ล่าวไวว้า่ วดัและพระสงฆ ์มีบทบาทส าคญัแก่ประชาชนและสังคมมาตลอด
ไม่วา่จะเป็นแหล่งใหก้ารศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตดัสินความ การให้ค  าแนะน า
สั่งสอนและปรึกษา สร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมทั้งกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรวมอยูใ่นวดั 
  ต่อมาบทบาทดงักล่าวไดล้ดน้อยลงตามสภาพความเจริญและการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง มีการแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างท่ีวดัเคยมีบทบาทออกไป เช่น 
การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกบัวิถีชีวิตของประชาชนท่ีรับเอาอารยะธรรมทางตะวนัตก
มากข้ึน กระทัง่ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ท าให้บุคคลท่ีเคยเขา้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวดัลดลงไปดว้ย 
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัและพระสงฆ์กบัประชาชนก็ห่างกนั ขาดการส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารุงดูแลรักษาวดัและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร ส่งผลให้
โอกาสของประชาชนท่ีจะไดศึ้กษารับรู้หลกัธรรมทางศาสนานอ้ยลง มีผลให้คุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมเส่ือมลง ประกอบกบัมีวดัหลายแห่งไดมุ้่งเนน้การพฒันาในดา้นวตัถุมีการก่อสร้างท่ีใหญ่โต
สวยงาม ใช้งบประมาณจ านวนมากท าให้เกินความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน
เศรษฐกิจและการใช้งาน เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมของวดั มุ่งหารายได้เข้าวดัมากเกินไป 
พระสงฆไ์ม่สนใจศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการปฏิบติัและเผยแผแ่ก่ประชาชน ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธา
ของประชาชนท่ีมีต่อพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนา  
 ดังนั้ น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีแนวทางด าเนินการ เพื่อให้องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง คือ วดั 
พระสงฆ ์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ไดมี้การฟ้ืนฟู พฒันา ก าหนดแนวทางด าเนินกิจการพระศาสนา
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนยร์วมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็นผูน้ าในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมและช่วยช้ีแนวทางท่ีถูกต้อง และการท่ีพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมแนะน าพร ่ าสอนให้ประชาชน ได้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัธรรมอยา่งถูกตอ้งนั้นมีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัจ านวนของพระภิกษุสามเณรท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบกบัหนา้ท่ีในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจา้ทรงไดม้อบหนา้ท่ี
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากบัพระสงฆ์ให้แพร่หลายมัน่คงดงัพระพุทธด ารัสของพระพุทธเจา้ว่า 
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (2539 : 39) 
 “ภิกษุทั้งหลาย เราพน้แลว้ จากบ่วงทั้งปวง ทั้งท่ีเป็นของทิพย ์ทั้งท่ีเป็นของมนุษย ์แมพ้วกเธอ
ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้ งปวง ทั้ งท่ีเป็นของทิพย์ ทั้ งท่ีเป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เก้ือกลูและความสุขแก่ทวย
เทพและมนุษย ์พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกนัสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามใน
ท่ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถทั้งพยญัชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธ์ิ 
สัตวท์ั้งหลาย จ าพวกท่ีมีธุลี คือกิเลสในจกัษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเส่ือม ผูรู้้ทัว่ถึง
ธรรมจกัมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเ้ราก็จกัไปยงัต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม” 
 ส่วน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544 : 36-37) ไดก้ล่าววา่ พระพุทธศาสนาตระหนกัถึง
ความส าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ซ่ึงหลักค าสอนและหลักประพฤติปฏิบัติในทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีการศึกษาและปฏิบติัเป็นล าดบัเป็นขั้นตอน เพื่อการอยูโ่ดยสงบสุข และการ
ขดัเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงข้ึนจนพฒันาไปสู่อริยชนหรือผูป้ระเสริฐ โดยมนุษยจ์ะเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์หรือเป็นผูมี้ปัญญาไดน้ั้นตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง สามารถเรียนรู้ฝึกฝน และ
พฒันาตนเองจนเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั จึงมีความส าคญัต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยอนัเน่ืองดว้ยการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม กลา้เสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาของส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม ท่ีจะตอ้งรีบ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง การท่ีพระสงฆไ์ดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์การบา้นเมืองมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือในฐานะนกัเผยแผ่ท่ีมีความจ าเป็นในการแสดงบทบาทเพื่อช้ีแนะ
ทางออกใหผู้ท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ไดม้องเห็นปัญหาและแกไ้ขโดยความชอบธรรม 
 

1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการท่ีสังคมในยุคปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมแห่งยุคข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อท่ีรวดเร็ว พระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็น
สถาบันหน่ึงในสามของประเทศไทย บทบาทหน้าท่ีประการหน่ึงของพระสงฆ์คือการเผยแผ่
หลกัธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนให้เขา้ใจหลกัธรรมค าสอนและ
น าไปปฏิบติัการตาม การท่ีพระสงฆใ์นประเทศไทยจะเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพได้
นั้นประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการแสวงหาความรู้ของพระสงฆ์ไดมี้การเรียนรู้มากจากพระไตรปิฎกและ
คมัภีร์อ่ืนๆในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระสงฆ์ในประเทศไทยยงัไดมี้หลกัสูตรการเรียนการ
สอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีมีการสอบวดัผลเป็นประจ าทุกปี  
 นอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ยงัได้มีมหาวิทยาลัยของสงฆ์เป็นจ านวน 2 มหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัและ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไดเ้ปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอกการแสวงหาความรู้ของพระสงฆไ์ทยจึงมีหลากหลาย 
และจึงเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ระดบัหน่ึงว่าพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยนั้นมีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัธรรมค าสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดีโดยส่วนมาก แต่การท่ีจะน าความรู้ภายใน 
(Tacit knowledge) ท่ีมีลกัษณะของความรู้ท่ีอยู่ภายในส่วนตวัของแต่ละบุคคลน ามาสร้างความรู้
ใหม่หรือประยกุตเ์พื่อน ามาเผยแผใ่หส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัไดอ้ยา่งไร  
 พระสงฆเ์ป็นจ านวนมากยงัขาดกระบวนการบริหารจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของพระสงฆ์
เองน ามาสร้างองคค์วามรู้ จดัเก็บความรู้ และถ่ายทอดเผยแผส่ั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนให้สามารถ
เขา้ใจได ้จะท าอยา่งไรท่ีจะน าเอาความรู้ภายในให้เป็นลกัษณะความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) 
มีความเป็นระบบ สามารถแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาเผยแผ่ไดอ้ย่างง่ายและถูกตอ้ง การ
จดัการความรู้ของคณะสงฆ์ไทยจึงน่าจะยงัมีปัญหาอยู่ในบางประการจะท ายงัไงให้กระบวนการ
จดัการความรู้ในน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างความรู้ใหม่ๆให้เกิดข้ึน
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ภายใตก้รอบของหลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ท่ีเป็นความรู้แฝงน ามาเผยแพร่สู่
สาธารณชนได ้เร่ืองดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหานิมิต สิขรสุวณฺโณ (2545) ได้
กล่าวสรุปไวว้่า ในปัจจุบนัน้ีปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประการหน่ึงนั้น คือการขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกวิธีเพราะ
ส่วนมากยงัยึดธรรมเนียมนิยมแบบเก่า คือเทศน์ตามคมัภีร์ เป็นการเทศน์ตามแบบพิธีกรรม นบัว่า
ไม่เกิดผลเท่าท่ีควร แมจ้ะมีพระนกัเทศน์แบบใหม่ คือ เทศน์แบบปฏิภาณโวหารอยูบ่า้ง ส่วนใหญ่ก็
ยงัขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการใช้ภาษา ท่ีจะส่ือความหมายของหลักธรรมต่อ
สาธารณชน ใชศ้พัทภ์าษายากแก่การเขา้ใจของประชาชน  ขาดการก าหนดหวัขอ้ธรรมท่ีเหมาะสม
กบัผูฟั้ง ไม่มีการวิเคราะห์ผูฟั้งซ่ึงเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บางทีนิทานหรือ
ตัวอย่างท่ีน ามาประกอบในการเทศน์หรือบรรยาย ไม่ค่อยเหมาะกับกาลสมัย ไม่อาจน ามา
เปรียบเทียบกับสังคมในยุคปัจจุบันได้ เม่ือผูเ้ผยแผ่ไม่ปรับปรุงแก้ไขเทคนิควิธีการเทศน์ ไม่
ประยกุตห์ลกัธรรมใหเ้ขา้กบัสังคมหรือวิถีชีวิตในยุคปัจจุบนั การเผยแผห่ลกัธรรมจึงไม่สัมฤทธ์ิผล
เท่าท่ีควร  
 ดังนั้ น พระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นเร่ืองท่ีไกลตัวท าให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อ
พระพุทธศาสนาและหลกัค าสอนในศาสนานอ้ยมาก แสดงให้เห็นวา่ประสิทธิภาพและสถานภาพ
ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนารวมถึงการอบรมพฒันาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร และประกอบกบัตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2535) ขอ้ท่ี 4 
ได้กล่าวถึงกิจการท่ีคณะสงฆ์จะตอ้งปฏิบติัซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได้ 6 ดา้น ดงัน้ี (1) การเพื่อ
ความเรียบร้อยดีงาม หรือการปกครอง (2) การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (5) การสาธารณูปการ และ (6) การสาธารณสงเคราะห์ 
 วิธีด าเนินงานการทั้ง 6 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมแต่บางการคง
เป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบติัตามจารีตก็มีอยู ่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2545:15) จะเห็น
ไดว้่าบทบาทภารกิจท่ีเป็นกิจการของคณะสงฆ์ในขอ้ท่ี 4 ว่าดว้ยเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพราะฉะนั้นเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคญัมากแต่จะท าอย่างไรให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีตน้แบบกระบวนการ การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวของพระภิกษุสงฆ์และอยู่ในสถาบันพระพุทธศาสนาน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ใหม่และน าออกมาใชใ้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ประชาชน
ไดไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 ทั้งน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่า ประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้รู้จกั เขา้ใจ และเขา้ถึงหลกั
พระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้ง พร้อมทั้งสามารถน าหลกัพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ไป
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาคุณภาพชีวติของตนอยา่งเช่ือมัน่ศรัทธา 
 โดยพร้อมท่ีจะท านุบ ารุงอุปถมัภ์คุม้ครองพระพุทธศาสนาให้เจริญมัน่คงด ารงอยู่คู่ชาติไทย
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพราะการท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆใ์นรูปแบบการประกาศหลกั
พระธรรมค าสั่งสอนอนัประเสริฐของพระพุทธเจา้ท่ีหลากหลายวิธี เช่น วิธีการเผยแผ่แบบพระ
ธรรมทูตท่ีน าหลกัธรรมะไปสู่ประชาชนถึงถ่ินท่ีอยู่ วิธีการเผยแผ่ในฐานะพระนักเทศน์ท่ีแสดง
ธรรมสั่งสอนประชาชนในพิธีบ าเพญ็บุญกุศลทัว่ไป เป็นตน้ 
 ในการน้ีเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นหน่ึงในภารกิจ 6 ดา้นของคณะสงฆ ์ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับสนองงานคณะสงฆ์และพฒันากิจการพระพุทธศาสนา ไดจ้ดัตั้ง
งบประมาณอุดหนุนงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อย่างต่อเน่ืองมา โดยจดัตั้ง
เป็นโครงการอุดหนุนตามรูปแบบและวธีิการเผยแผท่ี่พระสงฆด์ าเนินการอยู ่
 ดงันั้น พระภิกษุบุคลากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีไดรั้บการส่งเสริมพฒันาฝึกอบรม จึงมีทั้ง 
พระธรรมทูต พระนกัเทศน์ พระวปัิสสนาจารย ์รวมถึงพระจริยานิเทศพระปริยติันิเทศ และครูสอน
พระปริยติัธรรมทุกแผนก ซ่ึงต่างรูปต่างๆ ท าหนา้ท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนประจ าอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ โดยมีลกัษณะเฉพาะไม่เป็นเอกภาพ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 ตรี และมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบ
ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดนโยบายและแผนแม่บท
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาบุคลาการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มี
อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และวิธีการในการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขสอดคล้องกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมี
ส านกังานตั้งอยูท่ี่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยป์ระสานงานกลาง
ประจ าจงัหวดั อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา พฒันาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถมัภ ์และปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยก์ารเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย ใหศู้นยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมี
ส านกังานตั้งอยูท่ี่ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั    
 ระเบียบมหาเถระสมาคมก าหนดใหมี้ศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลและพฒันาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ งส่วนกลางและประจ าจังหวดั ส าหรับเป็นแนวทางขับเคล่ือนงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในเชิงรุกมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาและอ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บการเผยแผ ่
 ในเบ้ืองตน้ท าใหพ้บวา่พระสงฆใ์นประเทศไทยยงัมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการท่ีจะน า
ความรู้ท่ีเป็นนามธรรมมาเผยแผ่ให้เป็นรูปธรรม  เพราะเหตุว่าประเทศไทยมีจ านวนพระสงฆ์ท่ี
สังกดัมหานิกาย และธรรมยุต จ านวน 289,131 รูป (ท่ีมา: ขอ้มูลพระภิกษุ, จากส านกังานเจา้คณะ
จงัหวดั ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  
 จะเห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมีมาก แต่พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีความสามารถในการเผยแผ่
หลกัธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนยงัมีจ านวนน้อยไม่เพียงต่อต่อจ านวน
ประชากรในประเทศไทยมีประชากร 65,926,261 คน และเป็นพุทธศาสนิกชน 61,561,933 คน 
(ท่ีมา : ประเทศไทยมีประชากร, พุทธศาสนิกชน รายงานผลล่วงหนา้ ส ามะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ.2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ) จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นปัญหาว่าสาเหตุใด
พระสงฆใ์นประเทศไทยส่วนมากมีความรู้ความเขา้ใจในทางพระพุทธศาสนาแต่พระภิกษุสงฆอี์ก
จ านวนมากยงัขาดการแสวงหาความรู้ หรือท่ีมีความรู้อยู่แลว้ไม่สามารถน าความรู้ท่ีตนเองมีอยู่มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ามาถ่ายทอดเผยแผใ่หผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ร่วมกนัและเขา้ใจได ้จากเหตุผลดงักล่าว
จึงน่าจะมีปัญหาในบางประการท่ีท าให้พระสงฆ์ไทยยงัไม่สามารถน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในทาง
พระพุทธศาสนามาผา่นกระบวนการบริหารจดัการภายในองคก์รของพระสงฆเ์องอยา่งเต็มศกัยภาพ  
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย เพื่อท่ีจะน าตวัความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัพระสงฆใ์นประเทศไทย  
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความส าคญัและก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการในการต่อยอดองค์
ความรู้ดา้นประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัต่อไป 
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1.3 ปัญหำกำรวจัิย 
 ตน้แบบการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 

1.4 วตัถุประสงค์ 
 ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การแสวงหาความรู้ดา้นหลกัการวิจยัเชิง
ประจกัษ์ เพื่อสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์การให้มีประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการท่ีดีควรเป็นอยา่งไร ในภารกิจของศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศ
ไทย โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาดงัน้ี คือ 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 2 .  ปัจจัย ท่ี เ อ้ือ ต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 3. เพื่อเสนอตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 

1.5 ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงตน้แบบการบริหารจดัการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจงัหวดัในประเทศไทย โดยมีขอบเขต ดงัน้ี 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่กำรวจัิยวจัิย  
 ดา้นพื้นท่ีการศึกษาลกัษณะของกระบวนการการบริหารจดัการและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหาร
จดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาโดยเลือกจากศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีผลงานดีเด่น 
ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะศูนยเ์ผย
แผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ภูมิภาคละ 1 ศูนย ์ดงัน้ี 

1. ภาคเหนือ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
3. ภาคกลาง ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี 
4. ภาคใต ้ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดย
เน้ือหาส่วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้แก่ นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แนวคิดกระบวนการการบริหารจดัการ 
แนวคิดองค์การ การพัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิ ธีการเผยแผ่ เทคโนโลยี 
สภาพแวดลอ้มและความสัมพนัธ์ทางสังคม และเสนอตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informant) ไดแ้ก่  
 1. ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกลุ่ม
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ  านวน 1 คน  
 2. ผูน้ านโยบายไปปฏิบติัในการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
ในประเทศไทย ประกอบไปดว้ย  
     1. เจ้าคณะจงัหวดัหรือผูท่ี้เจ้าคณะจงัหวดัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
จ านวน 1 รูป 
                  2. ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั จ านวน 1 ท่าน 
     3. นกัวชิาการศาสนาช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ท่าน 
 3. ระดบับุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั คือ 
พระภิกษุผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 

   1. พระบณัฑิต จ านวน 1 รูป 

   

1.6 ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูใ้ชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 2 ปี คือ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 - 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในการเสนอ
ตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ผลท่ีไดจ้าก
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การศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาองคก์รในดา้นต่างๆ และการศึกษาดงักล่าว
ยงัสามารถจ าแนกประโยชน์อ่ืนๆ ได ้คือ 
 1. เกิดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแทแ้ละ
ลึกซ้ึงท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงส่งผลถึงลักษณะรูปแบบองค์การท่ี
เปล่ียนแปลงไป อนัน ามาสู่การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการองคก์ารพระพุทธศาสนาให้
มีประสิทธิภาพและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 2. สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการวิจยัดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จดัการองค์การ ทั้งในส่วนบุคคล การก าหนดนโยบาย เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการพฒันาองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดีมากข้ึน 
 3. ท าใหเ้กิดแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ดา้นรูปแบบองคก์ารและการพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสังคมไทยต่อไป 
 
1.8 นิยำมศัพท์ 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี
ไดม้าจากการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมในการบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจังหวัด หมายถึง ส านักงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจดัการ
กิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ ากรุงเทพมหานคร และจังหวดัในส่วนภูมิภาค และเป็น
ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการจงัหวดั 
 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง การน าเอาหลักธรรมค าสอนอันประเสริฐอนัเป็น
ธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปถ่ายทอดให้
ประชาชนไดรั้บการเรียนรู้น้อมน าเอาหลกัธรรมค าสั่งสอนเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบติัตามเพื่อให้
เป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบดว้ยคุณธรรมมีเมตตา เป็นตน้ เกิดความสงบสุขทั้งชาติปัจจุบนัและภพ
หน้า จากคนกลุ่มหน่ึงไปสู่คนอีกกลุ่มหน่ึง จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยยึดเอาอุดมคติ 
อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองคต์รัสไว ้
 บุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดบัชั้น เลขานุการเจา้คณะ
จงัหวดั เลขานุการเจา้คณะอ าเภอ พระธรรมทูต พระนกัเทศน์ พระวิปัสสนาจารย ์พระจริยานิเทศก ์
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พระปริยติันิเทศ ครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม – บาลี ครูสอนปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย” ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดกรอบความคิด ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  2.1.1 อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  2.1.2 ความหมายของการเผยแผพุ่ทธธรรม 
  2.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  2.1.4 พุทธวธีิในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  2.1.5 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปัจจุบนั 
 2.2 แนวคิดการบริหารจดัการในทางพระพุทธศาสนา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา 
  2.2.2 การบริหารกิจการคณะสงฆส์มยัพุทธกาล 
  2.2.3 หลกัพุทธธรรมในการบริหารจดัการ 
 2.3 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
  2.3.1 ภาวะผูน้ า  
  2.3.2 วฒันธรรมองคก์าร 
  2.3.3 การบริหารจดัการ 
  2.3.4 ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
  2.3.5 การส่ือสาร 
  2.3.6 แรงจูงใจ 
  2.3.7 ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
  2.3.8 สภาพแวดลอ้มองคก์าร 
 2.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงคุณภาพ 
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   2.1.1 อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ภายหลงัจากท่ีพระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจเป็นพระบรมศาสดาประกาศเผยแผ่ศาสน
ธรรมท่ีตรัสรู้ เร่ิมตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคีย ์ทรงโปรดยสกุลบุตรพร้อมสหาย 
จนมีพระอรหนัตพุทธสาวกเกิดข้ึนในโลกจ านวน 60 องค ์(คือ พระปัญจวคัคีย ์5 พระยสะพร้อม
พระท่ีเป็นสหายอีก 55) จึงทรงมีพระพุทธประสงค์ท่ีจะส่งพระอรหันตสาวกเหล่านั้นไปประกาศ
พระศาสนายงัหมู่บา้น ต าบล หรือนิคมชนบทต่างๆ ของชมพูทวีป โดยก่อนจะทรงส่งไปนั้น พระ
พุทธองคไ์ดท้รงรับสั่งให้ประชุมพระอรหนัตสาวกจ านวน 60 องค ์แลว้ทรงประทานโอวาทซ่ึงถือ
เป็นอุดมคติในการประกาศเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 “ภิกษุทั้งหลาย เราพน้แลว้จากบ่วงทั้งปวงทั้งท่ีเป็นของทิพยท์ั้งท่ีเป็นของมนุษย ์แมพ้วกเธอก็
พ้นแล้วจากบ่วงทั้ งปวงทั้ งท่ีเป็นของทิพย์ทั้ งท่ีเป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์เก้ือกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์
เก้ือกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย พวกเธออย่าไดไ้ปทางเดียวกนัสองรูป จงแสดง
ธรรมอนังามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยอ์นับริสุทธ์ิ พร้อมทั้ง
อรรถ พร้อมทั้งพยญัชนะ บริบูรณ์ครบถว้น สัตวท์ั้งหลายพวกท่ีมีกิเลสธุลีในจกัษุนอ้ยก็มีอยู ่เพราะ
ไม่ไดฟั้งธรรม สัตวเ์หล่านั้นยอ่มเส่ือม ผูรู้้ทัว่ถึงธรรมไดจ้กัมีอยู”่ 
 จากพระพุทธพจน์น้ีเป็นเคร่ืองช้ีชดัถึง อุดมคติในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา อนัเป็นบทบาท
ส าคญัของการท าหนา้ท่ีประกาศศาสนธรรม ส่งเสริมสัมมาปฏิบติัของพระภิกษุพุทธสาวกทั้งมวล
นบัจากอดีตสู่ปัจจุบนั ซ่ึงมุ่งให้เกิดประโยชน์เก้ือกูล และประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกอยา่ง
แท้จริง หาได้มุ่งเพื่อประโยชน์ให้คนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก หรือมุ่งเพื่อ
ประโยชน์ของผูเ้ผยแผเ่องแต่อยา่งใดไม่ นอกจากน้ีการส่งพระอรหนัตสาวกรุ่นแรกไปประกาศพระ
ศาสนาทัว่ชมพทูวปีน้ี ยงัถือวา่เป็นจุดก าเนิดการด าเนินงานพระธรรมทูตอีกดว้ย 
ในคราวประชุมพระอรหันตสาวกคร้ังใหญ่ (มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก) ซ่ึงเรียกการประชุมใน
คราวนั้นวา่ จาตุรงคสันนิบาต หรือการประชุมท่ีประกอบดว้ยเหตุอศัจรรย ์4 ประการ คือ 
 1. วนันั้นเป็นวนัอุโบสถข้ึน 15 ค ่า เดือนมาฆะ (วนัเพญ็เดือน 3) 
 2. พระสาวกจ านวน 1,250 องค ์มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3. พระสาวกเหล่านั้นลว้นแต่เป็นพระอรหนัตขีณาสพผูไ้ดอ้ภิญญา 6 
 4. พระสาวกเหล่านั้นลว้นแต่เป็นเอหิภิกข ุท่ีพระพุทธองคท์รงประทานการอุปสมบทให ้
 เหตุอศัจรรย ์4 ประการน้ีเกิดข้ึนคร้ังแรกและคร้ังเดียวในพระพุทธศาสนา ณ เวลาบ่ายของวนั
เพ็ญเดือน 3 (วนัมาฆบูชา) ขณะท่ีพระพุทธองค์ประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวนั เขตกรุงราชคฤห์ 
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แควน้มคธ ภายหลงัจากท่ีตรัสรู้แลว้ได ้9 เดือน โดยเม่ือพระพุทธองค์เสด็จกลบัจากถ ้ าสุกรขาตา 
(ภายหลงัจากท่ีทรงทราบว่าพระสารีบุตรส าเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังพระธรรมเทศนาเวทนา
ปริคคหสูตรท่ีทรงแสดงแก่    ทีฆนขปริพาชก) เสด็จถึงพระวิหารเวฬุวนัแลว้ ไดท้อดพระเนตรเห็น
พระอรหันตพุทธสาวกจ านวนมากต่างมาประชุมพร้อมกนัรอเฝ้ารับเสด็จโดยมิได้นัดหมายแต่
ประการใด ทรงทราบถึงเหตุอศัจรรย์แห่งจาตุรงคสันนิบาต จึงทรงประทานพระโอวาทส าคญั
เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบติัในการจาริกไปท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 พระโอวาทส าคญัท่ีพระพุทธองคท์รงแสดงในวนันั้น เรียกวา่ โอวาทปาติโมกข์ (หรือเขียนวา่ 
โอวาทปาฏิโมกข์) คือ ประมวลค าสอนหลกัท่ีแสดงถึงอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการในการเผย
แผศ่าสนธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธองคท์รงแสดงเป็นพระคาถา (คือค าร้อยกรองในภาษา
มคธหรือภาษาบาลี)  จ  านวน 3 พระคาถาคร่ึง ดงัน้ี 
 พระคาถาที ่1 : อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา 
  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วเิหฐยนฺโต. 
 ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมส าหรับเผาบาป (ตบะ) ท่ียอดยิ่ง ท่านผูรู้้ทั้งหลายกล่าว
สรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยอดเยี่ยม ผู ้ท่ียงัฆ่าผู ้อ่ืนไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผู ้ท่ียงั
เบียดเบียนผูอ่ื้นไม่ช่ือวา่เป็นสมณะเลย 
 พระคาถาที ่2 : หลกัการของพระพุทธศาสนา 
  สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
  สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
 การไม่ท าความชัว่ การท าความดีให้ถึงพร้อม การช าระจิตของตนให้ผอ่งแผว้ (หลกัการทั้ง
สาม) น้ีเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย 
 พระคาถาที ่3 : วธีิการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา 
   อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
   มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
   อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
 การไม่วา่ร้ายใคร การไม่ท าร้ายใคร การส ารวมในพระปาติโมกข ์การรู้จกัประมาณในอาหาร 
การนอนการนัง่ในท่ีสงดั การประกอบความเพียรในอธิจิต (สมาธิขั้นสูง) (วิธีการทั้งหก) น้ีเป็นค า
สอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย (ดูพระไตรปิฎกภาษาไทย ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 10 ข้อ 90 หน้า 
64-65) 
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 2.1.2 ความหมายของการเผยแผ่พุทธธรรม 
 การเผยแผ ่หมายถึง การท าใหห้ลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาขยายกวา้งขวางออกไป
เผยแผก่วา้งขวางออกไปท าใหเ้ป็นท่ีแพร่หลายเป็นท่ีรักต่อสาธารณชน 

ราชบณัฑิตยสถาพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ .ศ.2542 ได้กล่าวว่าการเผยแผ ่
หมายถึง การท าใหข้ยายออกไป เช่น เผยแผพ่ระศาสนา  

สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย์ (2540 น. 148-155) ได้กล่าวไวใ้นกองแผนงานกรมการ
ศาสนาท่ีเก่ียวกบัการเผยแผด่งัน้ี 1) หาอุบายวิธีให้ไดย้ินไดฟั้งโอวาทค าสั่งสอนหรือขอ้แนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ 2) แนะน าสั่งสอนอบรมประชาชนให้เขา้ใจในศาสนพิธีและการปฏิบติั 3) เทศนาสั่ง
สอนประชาชนใหต้ั้งอยูใ่นศีลธรรมและใหไ้ดย้นิไดฟั้งเก่ียวกบัพระศาสนาโดยถูกตอ้ง 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนทโร) (2547 น.41) ไดก้ล่าววา่การเผยแผ ่หมายถึง การ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเล่ือมใสย  าเกรงในพระรัตนตรัยน้อม
น าเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัตามสมควร
แก่การปฏิบติันั้นเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนา
แห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล 

พิสิฐ เจริญสุข (2539 น. 3-4) ไดก้ล่าวถึงวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีมีประสิทธิผลโดย
สรุปมีอยู ่ 2 วิธี คือ 1) การเผยแผท่างกายไดแ้ก่การปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอยา่งเวลายืนเดินนัง่นอน
เป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสติส ารวมระมดัระวงัแสดงท่าทางของผูส้งบเยือกเยน็ 2) 
เผยแผ่ทางวาจาได้แก่พูดธรรมะให้ผูอ่ื้นฟังด้วยวิธีท่ีเรียกว่าบรรยายปาฐกถาธรรมแสดงธรรมท่ี
เรียกวา่ธรรมกถึกแปลวา่ผูก้ล่าวธรรมผูส้อนธรรมแสดงใหผู้อ่ื้นฟังอยา่งมีศิลปะ 

สนิทศรี ส าแดง (2544 น.86) ไดก้ล่าวถึงการเผยแพร่พระศาสนามีเป้าหมายหลกัคือการสร้าง
สันติภาพใหเ้กิดแก่ชาวโลกพระสงฆคื์อ “ส่ือ” แห่งสันติภาพโลกเพราะตวัพระสงฆ ์(อริยสงฆ์) เป็น
ผูส้งบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นแบบอยา่งของผูมี้สันติปราศจากความเห็นแก่ตวัการท างาน
ของพระสงฆเ์ป็นการท างานเพื่อใหมิ้ใช่เพื่อเอาจึงไม่แฝงไวด้ว้ยความขดัแยง้ 

สรุปได้ว่าความหมายของ การเผยแผ่ หมายถึง การติดต่อส่ือสารเพื่อการพฒันาบุคคล
ทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเล่ือมใสย  าเกรงในพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบติัเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัตามสมควรแห่งการปฏิบติันั้น
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเป็นศาสนาแห่งสันติภาพของ
โลกและสันติภาพแห่งโลกสากล 
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 2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายดงัน้ี ค  าว่า เผยแผ่ เป็น
ค ากริยา หมายถึง ท าให้ขยายออกไป หรือ ขยายออกไป ส่วนค าว่า เผยแพร่ เป็นค ากริยา หมายถึง 
โฆษณาใหแ้พร่หลาย 
 ในพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุด..ค  าวดั ของพระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช 
ป.ธ.9, ราชบณัฑิต) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
 “เผยแผ่ ในค าวดัใช้เป็นหลกัในความหมายวา่ ท าให้แพร่หลายในลกัษณะติดแน่น ซึมซาบ 
กระจายไป เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เผยแผ่พระธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วน เผยแพร่ ใช้ใน
ความหมายวา่ ประกาศ โฆษณา ท าให้แพร่หลายในลกัษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผสั
ทางตา หู เป็นตน้ เช่นใชว้่า การเผยแผศ่าสนาสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น เผยแพร่ไปตามส่ือต่างๆ 
หรือเผยแพร่ทางวทิยทีุว ีเป็นตน้” 
 โดยนยัน้ี จึงสรุปไดว้า่ ค  าวา่ “เผยแผ”่ และค าวา่ “เผยแพร่” มีความหมายต่างกนั กล่าวคือ ค า
วา่ เผยแผ ่หมายถึง การเปิดเผยส่ิงท่ีปกปิดอยูใ่หค้นไดรู้้ไดเ้ห็น แต่เป็นการเปิดเผยส่ิงท่ีดี ท่ีประเสริฐ 
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตจิตใจของคนเรา เช่น เปิดเผยประกาศหลกัพระธรรม
ค าสอนอนัประเสริฐบริสุทธ์ิของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีบุคคลทัว่ไปยงัไม่รู้จกัให้ได้
รู้จกั ยงัไม่เขา้ใจใหไ้ดเ้ขา้ใจ และยงัไม่เขา้ถึงใหไ้ดเ้ขา้ถึง เป็นตน้ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัค าวา่ ตีแผ ่ซ่ึงใช้
ในท านองประจาน คือ เปิดเผยส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงท่ีอ้ือฉาวท่ีถูกปกปิดหรือเปิดโปงส่ิงท่ีลึกลบัซับซ้อน
ซ่อนง าอ าพรางความชัว่ร้ายให้คนไดรู้้ไดเ้ห็น ส่วนค าวา่ แผ ่มกัใชก้บัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่นค าว่า 
แผเ่มตตา แผค่วามสุข ช่วยเหลือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 
 ส่วนค าวา่ เผยแพร่ หมายถึง การท าให้ขยายหรือการท าให้กระจายออกไปในวงกวา้ง คือ ส่ิง
นั้นไม่ได้ปกปิด แต่มีอยู่ในขอบเขตจ ากดั เม่ือต้องการจะขยายออกไปในวงกวา้ง ก็จะใช้ค  าว่า
เผยแพร่ และค าน้ีมกัใชก้บัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น แพร่ภาพ แพร่ข่าว แพร่เช้ือ เป็นตน้ 
 ดงันั้น เม่ือจะประกาศเปิดเผยหลกัพระธรรมวินยั หรือพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
ในฐานะเป็นหลกัปฏิบติัดีหลกัปฏิบติัชอบท่ีท าให้คนเราได้รับประโยชน์สุขทั้งในอตัภาพชาติน้ี 
และอตัภาพชาติหนา้ และประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน จึงสมควรอย่างยิ่ง ท่ีใชค้  าว่า “เผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ซ่ึงเหมาะสมกวา่ใชค้  าวา่ “เผยแพร่พระพุทธศาสนา” 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ในท่ีน้ี หมายถึงการน าเอาหลกัธรรมค าสอน อนัประเสริฐอนัเป็น
ธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปถ่ายทอดให้
ประชาชนได้รับการเรียนรู้ และน้อมน าเอาหลกัธรรมค าสั่งสอนเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบติัตาม 
เพื่อให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบดว้ยคุณธรรมมีเมตตา เป็นตน้ เกิดความสงบสุขทั้งชาติปัจจุบนั
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และภพหน้า จากคนกลุ่มหน่ึงไปสู่คนอีกกลุ่มหน่ึง จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยยึดเอา
อุดมคติ อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองคต์รัสไว ้
 ในสถานการณ์ปัจจุบนั การท่ีจะหาทางให้คนเรานบัถือศาสนาหน่ึงศาสนาใดเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ใช้วิธีการเผยแพร่ชักจูงหรือมีผลประโยชน์เขา้ล่อ จึงจะมีคนนิยมหันมานับถือกนัมากข้ึนๆ แต่
พระพุทธศาสนาก็ยงัคงใชว้ธีิการเผยแผร่คือการประกาศแต่ส่ิงท่ีดีท่ีชอบให้ทราบ โดยไม่ค  านึงวา่จะ
มีใครหนัมานบัถือ ให้เป็นเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล จึงมีพุทธศาสนิกชนบางท่านเป็นห่วงในเร่ืองน้ี 
ตอ้งการและพยายามใชว้ธีิการเผยแพร่แทนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ศาสนาต่างๆ ส่วนใหญ่เผยแพร่โดยวิธีการชกัจูง บงัคบั ขู่ หรือเอาผลประโยชน์เขา้ล่อ เช่น 
การจดัการศึกษาให้ ให้การสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้คนนิยมเห็นดีเห็นงามหนัมานบัถือ หรือมีความ
เกรงกลวัหนัมานบัถือ แมใ้นปัจจุบนัจะมีลทัธิใหม่ๆ ท่ีไม่ใชว้ิธีการขู่บงัคบัให้คนเรานบัถือ แต่ก็ไม่
พน้ท่ีจะใช้วิธีการโฆษณาชวนเช่ือ วิธีการตลาด ให้ความสนุกสนานบนัเทิงต่างๆ โดยผูเ้ผยแพร่เขา้
ไปหาถึงตวัถึงบา้น พดูเซา้ซ้ีใหย้อมรับนบัถือบา้ง ซ่ึงท าใหมี้คนหนัไปยอมรับนบัถือเป็นจ านวนมาก
ข้ึนๆ เช่นกนั แต่พระพุทธศาสนายงัคงรักษารูปแบบการประกาศหลกัธรรมอนัเป็นสัจจะแห่งชีวิต
ให้ทราบ สุดแลว้แต่อุปนิสัยของแต่คนวา่จะรับนบัถือท าตามหรือไม่ท าตาม ซ่ึงตรงกบัความหมาย
ของค าว่าการเผยแผ่ จึงเป็นเหตุให้ผู ้ท่ี มี อุปนิสัยต้ืนชอบต่ืนตามการโฆษณาชวนเช่ือ และ
ผลประโยชน์ท่ีเขา้ล่อ ละทิ้งพระพุทธศาสนา หนัไปนบัถือศาสนาท่ีเผยแพร่ดว้ยรูปแบบนั้นๆ ไป
เป็นจ านวนมาก แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซ้ึงจะเห็นว่า การใช้วิธีการโฆษณาชวนเช่ือก็ดี การเอา
ผลประโยชน์มาล่อก็ดี เป็นวธีิการแยบยลแอบแฝงหวงัผลตอบแทน เพราะในโลกน้ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย
ท่ีคนเราซ่ึงยงัเป็นปุถุชน ท่ีหนาแน่นดว้ยกิเลสจะให้อะไรแก่ใครเปล่าๆ โดยไม่หวงัผลประโยชน์
ตอบแทน ซ่ึงไม่ใช่วิสัยปุถุชน ถึงแมว้่าองค์การศาสนาหรือลัทธินั้นๆ จะร ่ ารวยมีทุนทรัพยม์าก
มหาศาล ถา้เอาส่ิงของมาแจกใหค้นจ านวนมากและตลอดไปโดยไม่หวงัผลตอบแทนก็คงจะเป็นไป
ไม่ได ้อาจจะมีบา้งท่ีบางคนยอมรับนบัถือศาสนาหรือลทัธิต่างๆ ไปดว้ยความหลง พอรู้สึกตวั พอรู้
ความจริง ก็ถอยหนี บางคร้ังก็เกิดการทะเลาะก่อการวิวาทท าร้ายกนัในระหวา่งผูน้บัถือศาสนาหรือ
ลทัธิเดียวกนั ก็เพราะในตอนท่ีเผยแพร่ไม่ไดใ้ชเ้หตุผลทั้งผูเ้ผยแพร่และผูรั้บนบัถือนัน่เอง 
 กล่าวส าหรับพระพุทธศาสนาซ่ึงอุบติัข้ึนในโลกมีอายุยืนยาวมาได้ถึง 2553 ปี นับแต่
พระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้และประกาศพระศาสนาเผยแผพ่พุทธธรรม แมใ้นบางคราวจะถูกย  ่ายีจากการ
เผยแพร่ของศาสนาอ่ืน หรืออยูใ่นยุคท่ีพวกคนต่างหลงไหลกระแสวตัถุนิยม จนลดจ านวนผูน้บัถือ
ลงไปแต่ดว้ยอ านาจแห่งเหตุผลและสัจธรรมความจริงท่ีจริงแทแ้น่นอนในพระพุทธศาสนา จึงท าให้
พระพุทธศาสนามีอายยุนืยาวไดน้านกวา่หลายๆ ศาสนาในโลก 



17 
 

 อยา่งไรก็ตาม การจะท าใหค้นท่ียงัไม่นบัถือใหห้นัมานบัถือพระพุทธศาสนา หรือท าคนท่ีนบั
ถืออยู่แล้วให้มีความศรัทธาเล่ือมใสมัน่คงยิ่งข้ึน จะต้องคงหลกัการเผยแผ่ไวใ้ห้เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของพระพุทธศาสนา แต่อาจเปล่ียนวิธีการปลีกย่อยๆ บางอย่างให้เหมาะสมกบับุคคล ภูมิ
ประเทศ สภาพสังคม สภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น ในการเทศน์การสอนศีลธรรมแก่เด็กนกัเรียนชั้น
ประถม ควรมีอุปกรณ์ มีตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมมาก แต่หากเทศน์กบันักเรียนมธัยม ควรเพิ่มดา้น
เหตุผลและเน้ือแทข้องหลกัธรรมมากข้ึน กบันักเรียนนักศึกษาระดบัสูงกว่ามธัยม ควรเน้นหลกั
เหตุผลและปรัชญาท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนตามล าดบัอายุและวุฒิภาวะของผูเ้รียน ผูรั้บการเผยแผห่ลกัธรรม 
เป็นต้น ในการน้ี จึงต้องมีการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้มัน่คงและ
แพร่หลายยิ่งข้ึน โดยควรถวายความอุปถมัภแ์ด่พระสงฆ ์ให้มีความสะดวกในการท าหนา้ท่ีเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอยา่งกวา้งขวาง 
 แนวคิดของการเผยแผ่จัดเป็นกระบวนการเผยแผ่ (Propagating Process) เป็น
กระบวนการพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์นดา้นการเรียนรู้ซ่ึงมีผลต่อการประพฤติปฏิบติัและการ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวิตการเผยแผ่อาจกระท าไดใ้นหลายช่องทางไดแ้ก่การพูดคุยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์การจดัอบรมการแจกเอกสารการน าสารการชกัชวนให้เขา้ร่วมกิจการการเทศนาทาง
สถานีวทิยกุระจายเสียงและการบรรยายธรรมทางโทรทศัน์เป็นตน้ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 น. 97) ไดบ้รรยายเร่ืองพุทธวิธีในการสอน สรุปไดว้า่
นกัปราชญท์ั้งหลายและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพยกยอ่งและบูชาพระพุทธเจา้ในฐานะท่ีเป็น
นักการสอนท่ียิ่งใหญ่ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอนได้ประสบ
ความส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเพราะพระองค์มีคุณสมบติัผูส้อนเช่นด้าน
บุคลิกภาพคือพระวรกายสง่างามและพระสุรเสียงไพเราะโนม้นา้วให้ผูฟั้งอยากจะฟังดา้นคุณธรรม
พระองค์มีทั้งพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณและลีลาการสอนคือแจ่มแจง้จูงใจ
หาญกลา้และร่าเริง 
 วิธีการสอนของพระองค์พระองค์ใชว้ิธีสอนแบบต่างๆเช่น แบบสนทนาแบบบรรยายแบบ
ตอบปัญหาและแบบวางกฎขอ้บงัคบัส่วนกลวิธีและอุบายประกอบการสอนเช่นการยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบการเปรียบเทียบดว้ยขอ้อุปมาการใชอุ้ปกรณ์การสอนการท าเป็นตวัอยา่ง
การเล่นภาษาเล่นค าและใช้ในความหมายใหม่อุบายเลือกคนและการปฏิบติัรายบุคคลการรู้จกั
จงัหวะและโอกาสความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการการลงโทษและให้รางวลักลวิธีแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้พุทธวธีิการสอนท่ีพระองคน์ ามาใชก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผไ่ป
ทัว่ประเทศอินเดียเพราะสมยัท่ีพระองค์เสด็จอุบติัในยุคท่ีชมพูทวีปเป็นถ่ินนักปราชญ์มีเจา้ลทัธิ
มากมายต่างก็ถือวา่ลทัธิของตวัเองดีท่ีสุดทั้งนั้นเช่นครูทั้งหกเป็นตน้ค าสอนของพระองคข์ดัแยง้กบั
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ค าสอนเดิมและความเช่ือถือของคนในยุคนั้นเช่นเร่ืองวรรณะ 4 นอกจากนั้นขอบเขตการเผยแผค่  า
สอนของพระองค์ก็กวา้งขวางคือเสด็จไปสั่งสอนประชาชนซ่ึงมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัตามแว่น
แควน้ต่างๆทรงสอนคนเหล่านั้นให้เข้าใจและยอมเป็นศิษย์ของพระองค์นับแต่พระราชามหา
กษตัริยล์งมาทีเดียว 
 พระครูวิวิธธรรมโกศล (2527 น.126) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของความเป็นนกัเผยแผ่ว่า
เป็นการเอาความรู้เอาแสงสว่างหรือเอาธรรมะไปแนะน าเขาท่ีเรียกว่า “ช้ีทางบรรเทาทุกข์ช้ีสุข
เกษมศานต์ิช้ีทางพระนฤพานอนัพน้โสกวิโยคภยั” การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบา้นจะตอ้ง
ศึกษาส่ือสารหลกัการให้เขา้ใจนกัเผยแผ่ตอ้งมีขอ้มูลประกอบโดยอาศยัหลกัสูตรแห่งความส าเร็จ
คือ1) ตอ้งมีค าคมนิด2) ตอ้งมีสุภาษิตหน่อย3) ใหอ้ร่อยตอ้งมีค ากลอน4) ไม่ง่วงนอนตอ้งมีค าข าขนั 
 พระสุธีวรญาณ (ณรงค ์จิตฺตโสภโณ) (2549 น.48) ไดร้วบรวมผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัเผย
แผ่พระพุทธศาสนาผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาในบทความเร่ืองพระพุทธศาสนา
กบัการพฒันาของวดัและพระสงฆใ์นปัจจุบนัซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ความเปล่ียนแปลงท าให้บทบาทของวดัเปล่ียนไปคือเม่ือประเทศไทยได้มีการพฒันา
ประเทศให้เท่าทนัอารยธรรมตะวนัตกในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ประเทศชาติไดพ้ฒันาตามตะวนัตก
ความส าคญัของวดัก็เร่ิมลดลงเร่ือยๆบทบาทเด่นๆของวดัเช่นการจดัการศึกษาเม่ือก่อนการศึกษาเร่ิม
ท่ีวดัทั้งนั้นได้ถูกเปล่ียนจากวดัเป็นผูน้ าในการศึกษาบทบาทน้ีกลายเป็นหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนเป็นผูน้ าไปการรักษาพยาบาลการท าสมุนไพรเป็นหนา้ท่ีของสถานีอนามยัและโรงพยาบาล
ไปการตดัสินคดีขอ้พิพาทต่างๆเป็นหน้าท่ีของศาลยุติธรรมเป็นตน้ทั้งๆท่ีบทบาทเหล่าน้ีในอดีต
พระสงฆเ์ป็นผูน้ าทั้งส้ิน 
 2) การฟ้ืนฟูบทบาทของพระสงฆใ์นปัจจุบนัเม่ืออารยธรรมตะวนัตกการศึกษาแผนใหม่การ
พฒันาสมยัใหม่ส่ือและการบนัเทิงเพื่อการคา้มีการแพร่หลายในสังคมไทยสังคมก็เกิดผลกระทบทุก
ดา้นและสังคมไทยมีวฒันธรรมรับมากกวา่และน ามาใช้โดยไม่ปรับเปล่ียนเขา้กบัสภาพสังคมไทย
บทบาทของพระสงฆก์็ถูกกระทบลดบทบาทท่ีมีอยูไ่ปดว้ยอยา่งไรก็ตามวดัต่างๆก็พยายามแกปั้ญหา
และไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่านั้นมี3ลกัษณะคือ 
 1. แกด้ว้ยก าลงัและความพยายามของวดัเองเช่นวดัใหญ่ๆมีวดับวรนิเวศวิหาร วดัมหาธาตุ
ยวราชรังสฤษฎ์ิ วดัไร่ขิง และวดัโสธรวรารามเป็นตน้ดว้ยการจดัการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นโรงเรียน
พุทธศาสนาวนัอาทิตย์การช่วยเหลือประชาชนด้านสังคมสงเคราะห์มอบทุนการศึกษาสร้าง
สาธารณประโยชน์ดว้ยการอุดหนุนจากประชาชน 
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 2. ร่วมมือกบัรัฐเพื่อแกปั้ญหาไดแ้ก่คณะสงฆท์ าโครงการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
เช่นโครงการพระธรรมทูตโครงการพระธรรมจาริกโครงการสาธารณสุขมูลฐานโครงการแผ่นดิน
ธรรมแผน่ดินทองเป็นตน้โครงการเหล่าน้ีคณะสงฆร่์วมมือกบัรัฐ 
 3. ไดร่้วมมือกบัองค์กรเอกชนในการแกปั้ญหาเช่นร่วมกบัมูลนิธิเอเชียในการจดักลุ่ม
ประสานงานการพระพุทธศาสนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจัดอบรมตามโครงการอบรม
พระสงฆเ์พื่อการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัองคก์รพฒันาเอกชนร่วมมือกบัมูลนิธิหมอชาวบา้นจดัอบรม
พระสงฆ์ดา้นอนามยัทั้งหนเหนือและหนกลางและจดักลุ่มออมทรัพยข้ึ์นในทอ้งถ่ินชนบทร่วมกบั
มูลนิธิเผยแผชี่วติอนัประเสริฐเป็นตน้ 
 3) พระสงฆ์กบัการพฒันาสังคมพระสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีพฒันาสังคมเม่ือประมวลแล้วมี3
ประการดว้ยกนัคือ 
 1. เป็นผูน้ าทางดา้นพฒันาจิตวิญญาณของมนุษยบ์ทบาทของพระสงฆ์เหล่าน้ีจะเห็นได้
ชดัเจนคือการเกิดข้ึนของคณะธรรมทานไชยาจงัหวดัสุราษฏร์ธานีเม่ือปีพ.ศ.2475โดยการน าของ
ท่านพุทธทาสการเปิดวดัป่าในสายธรรมยุติกนิกายจนถึงสมยัอาจารยม์ัน่ภูริทตฺโตและส านกัปฏิบติั
ธรรมสายมหานิกายคือของหลวงพ่อชาวดัหนองป่าพงจงัหวดัอุบลราชธานีการเกิดข้ึนของส านัก
กรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอซ่ึงมีวดัมหาธาตุเป็นศูนยก์ลางเม่ือปีพ .ศ.2493อนัมีตน้แบบมาจาก
ประเทศพม่าต่อมาก็มีการปฏิบติัธรรมกายแบบสัมมาอะระหงัของหลวงพ่อสดวดัปากน ้ าภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 
 2. เป็นผูท้  าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชนสถาบนัสงฆ์ไดท้  าหน้าท่ีดา้นการศึกษามา
ตลอดโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจากชนบทท่ีไม่มีโอกาสเขา้เรียนใน
โรงเรียนของรัฐก็ไดอ้าศยัการเพาะบ่มฝึกฝนอบรมจากสถาบนัศาสนาเช่นการศึกษาท่ีคณะสงฆจ์ดั
ได้แก่การศึกษาแผนกบาลี-นักธรรมและการศึกษาแผนใหม่ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงฆ์2แห่งคือ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัจึงท าให้เกิดผูมี้ความรู้
ในทางพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นก าลงัของพระศาสนาและช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเป็นอยา่งมาก 
 3. เป็นผูน้ าด้านการพฒันาชนบทพระสงฆ์ท าหน้าท่ีลกัษณะเช่นน้ีทัว่ประเทศแบ่งได ้       
2 ประเภท 
 ก. การตั้งมูลนิธิศึกษาพระสงฆไ์ดอุ้ทิศชีวติเพื่อยกฐานะการศึกษาของชาวบา้นในชนบท
มีจ านวนมากยกตวัอยา่งเช่นพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ฟูอตฺตสิโว) วดัพระสิงห์จงัหวดัเชียงใหม่ผูต้ ั้ง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาพระเทพกวี (ปัจจุบนัพระพุทธพจนวราภรณ์วดัเจดียห์ลวง) วดัป่าดารา
ภิรมยอ์  าเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ผูต้ ั้งโรงเรียนเมตตาศึกษาและพระธรรมญาณมุนี (พระพุทธวร
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ญาณ) วดักวิศรารามจงัหวดัลพบุรีไดต้ั้งโรงเรียนการกุศลช่ือโรงเรียนวินิตศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัการท่ีพระเถระไดท้  างานเหล่าน้ีถือวา่เป็นการเผยแผเ่ชิงรุกท่ีเรียกวา่ศึกษาสงเคราะห์ 
 ข. การรวมกลุ่มเพื่องานพฒันาชุมชนงานส่วนน้ีพระสงฆ์ในภาคต่างๆได้ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นอย่างมากเช่นพระพุทธพจนวราภรณ์วดัเจดียห์ลวงได้ตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาและ
พฒันาชนบทเพื่อเป็นการขยายโครงการเกษตรพฒันาและเมตตานารีเพื่อเตรียมคนพฒันาชนบท
กลุ่มพระสงฆพ์ฒันาเช่นพระสมุห์เฉลิมฐิตสีโลผูส้ร้างหมู่บา้นปลอดอบายมุขท่ีโนนเมืองอ าเภอขาม
สะแกแสงจงัหวดันครราชสีมากลุ่มสหธรรมเพื่อการพฒันาเพื่อช่วยเหลือการพฒันาชนบทเช่นพระ
ครูพิพิธประชานาถวดัสามคัคีบา้นท่าสว่างจงัหวดัสุรินทร์เป็นแกนน าชาวบา้นดว้ยการตั้งสหกรณ์
ร้านคา้ธนาคารขา้วและเกษตรแบบผสมผสานพร้อมกบัพฒันาจิตใจชุมชนไปดว้ยกิจกรรมลกัษณะ
พฒันาชนบทเช่นน้ีพระสงฆใ์นชนบทท ากนัมากประชาชนทัว่ไปทราบนอ้ยและท่านท าเองเงียบๆรู้
เฉพาะกลุ่มงานท่ีท่านท าเป็นส่วนใหญ่งานลกัษณะเช่นน้ีทางคณะสงฆ์ถือวา่เป็นงานเผยแผ่เชิงรุก
ประเภทสาธารณสงเคราะห์ 
 ประเวศ วะสี (2540 ) (น.73-74) ไดก้ล่าวถึง ปัญหาในการเผยแผธ่รรมของสถาบนัสงฆไ์ทย
ไวใ้นหนงัสือพระสงฆก์บัการรู้เท่าทนัสังคมว่าพระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยไม่
เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซ้ึงและไม่ เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันจึงส่ือกับประชาชนไม่ได้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระกบัประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่การท่ีมีพระสงฆเ์ขา้ใจพุทธ
ธรรมไดลึ้กซ้ึงเขา้ใจชีวิตและสังคมในปัจจุบนัและมีความสามารถในการส่ือสารมีความส าคญัต่อ
ประเทศไทยและต่อโลกมากสมควรท่ีรัฐบาลและทางคณะสงฆ์จะให้ความสนใจต่อเร่ืองน้ีให้มาก
และไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ของสงฆว์า่ควรเรียนรู้ใน3เร่ืองใหญ่คือ 1) เรียนรู้พุทธธรรมให้ลึกซ้ึงทั้ง
ทางปริยติัและปฏิบติั 2) เรียนรู้เขา้ใจสังคมปัจจุบนัให้รู้เท่าทนัสังคมในปัจจุบนัเพื่อประโยชน์ใน
การสอน 3) เรียนรู้การติต่อส่ือสารให้เป็นท่ีสนใจของผูค้นให้จบัใจคนให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือท่ีเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นเองในข้อน้ีรวมทั้งการใช้เคร่ืองติดต่อส่ือสาร
สมยัใหม่ดว้ย 
 สรุปไดว้า่ แนวคิดของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา คือ กระบวนการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารค า
สอนและการโนม้นา้วจิตใจของประชาชนให้เขา้ถึงสาระและสามารถปฏิบติัตนไดซ่ึ้งตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนานั้นบุคคลสามารถท าได้โดยผ่านส่ือมวลชนส่ือบุคคลส่ือโทรทศัน์และส่ือ
กิจกรรมศาสนาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือค่านิยมท่ีลึกซ้ึงการยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
เพราะฉะนั้นการเผยแผต่อ้งท าอยา่งต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไปและรูปแบบวิธีการเผยแผต่อ้งเหมาะสม
และทนัสมยั 
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2.1.4 พุทธวธีิในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผศ่าสนพรหมจรรย ์(หลกัการด าเนินชีวิตท่ีประเสริฐ หรือหลกัพระธรรมวินยั) ของ

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ในระยะแรกตรัสรู้นั้น มีลกัษณะเป็นการประกาศทา้ทายเหล่า
มหาบัณฑิตปัญญาชนในสมันนั้น ให้มาช่วยกันพิสูจน์อริยสัจธรรมท่ีพระองค์ทรงค้นพบด้วย
พระองค์เอง ซ่ึงเป็นความจริงอนัเท่ียงแทแ้น่นอน เป็นความจริงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา สอดคลอ้งกบัหลกัพระธรรมคุณท่ีวา่ “พระธรรมอนัพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงไวดี้แลว้ 
อนัผูบ้รรลุพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง ไม่ข้ึนกบักาลเวลา ควรแก่การเชิญชวนชกัชวนให้มาพิสูจน์ทดสอบ 
ควรนอ้มเขา้ใส่ตน เป็นผลปฏิบติัท่ีวญิญูชนจะพึงรู้ไดเ้ฉพาะตน” 

พระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาทรง
ประสบความส าเร็จอยา่งสูงยิ่งในการประกาศเผยแผศ่าสนธรรมท่ีพระองคไ์ดต้รัสรู้ ซ่ึงทรงใชเ้วลา
เพียง 9 เดือน ก็สามารถประกาศศาสนธรรมก่อตั้งและประดิษฐานพระพุทธศาสนาไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คง
ด ารงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในดินแดนชมพูทวีป คือ ครบองค์ประกอบ 5 ประการของการ
ก่อตั้งศาสนา ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. มีองคพ์ระศาสดาผูก่้อตั้งคือพระองคเ์อง 
2. มีศาสนธรรม คือ หลกัธรรมค าสอนท่ีพระองคต์รัสรู้ชอบดว้ยพระองคเ์อง 
3. มีศาสนบุคคล คือ พระพุทธสาวกเป็นประจกัษ์พยานในการปฏิบติัตามศาสนธรรมและ

เป็นก าลงัส าคญัช่วยประกาศเผยแผ่ โดยมีพระภิกษุปัญจวคัคีย ์กลุ่มพระยสะ พร้อมทั้งมีอุบาสก 
อุบาสิกา คือ บิดาของพระยสะ และอดีตภรรยาของพระยสะ เป็นตน้ 

4. มีศาสนสถาน คือ พุทธศาสนสถานหรือวดั ในสมยันั้นไดแ้ก่ พระวิหารเวฬุวนั หรือวดัเวฬุ
วนั ท่ีพระเจา้พิมพิสาร จอมเสนามาคธราช บรมกษตัริยแ์ห่งแควน้มคธ ทรงศรัทธาสร้างถวาย ณ 
พระราชอุทยานเวฬุวนั กรุงราชคฤห์ แควน้มคธ 

5. มีศาสนพิธี คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ท่ีพระพุทธองค์ทรงก าหนดเป็นแบบ
แผนให้ประพฤติปฏิบติั โดยขณะนั้นมีพิธีการบวชประพฤติพรหมจรรยเ์กิดข้ึน 2 แบบ คือ แบบ
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่ีพระพุทธองคท์รงประทานบวชให้เอง และแบบติสรณคมนูปสัมปทา ท่ีทรง
อนุญาตให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรไดด้ว้ยการรับไตรสรณคมน์ นอกจากน้ียงัมีพิธีการอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผูล่้วงลบัวายชนม ์โดยพระเจา้พิมพิสารทรงจบัพระเตา้ทองเต็มดว้ยน ้ าหลัง่ลงดิน เน่ือง
ดว้ยการถวายพระราชอุทยานเวฬุวนั 

นอกจากน้ี พระพุทธองคย์งัทรงอาศยัพระญาณอนัเป็นก าลงัของพระพุทธเจา้ท่ีท าให้พระองค์
สามารถบนัลือสีหนาท ประกาศพุทธธรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งองอาจมัน่คงดุจราชสีห์
ค าราม ซ่ึงพระญาณดงักล่าวนั้น เรียกวา่ ทสพลญาณ 10 ประการ คือ 
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2.1.4.1 ทสพลญาณ 10 
1. ฐานาฐานญาณ (ปรีชาก าหนดรู้ฐานะและอฐานะ) โดยค าวา่ ฐานะ ในท่ีน้ีหมายถึง ความ

เป็นไปได้ของสรรพส่ิง เช่น ส่ิงใดมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นมีความดบัเป็นธรรมดา หรื
อกุศลกรรมยอ่มใหผ้ลดี อกุศลกรรมยอ่มใหผ้ลชัว่ (ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่) เป็นตน้ ส่วนค าวา่ อฐานะ 
หมายถึง ความเป็นไปไม่ไดข้องสรรพส่ิง เช่น ส่ิงท่ีมีความเกิดข้ึนเป็นธรรดา ส่ิงนั้นจกัไม่ดบัเลย หรื
อกุศลกรรมให้ผลชัว่ อกุศลกรรมให้ผลดี (ท าดีไดช้ัว่ ท  าชัว่ไดดี้) เป็นตน้ พระองคท์รงใชพ้ระญาณ
น้ีประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างองอาจมัน่คง ท าให้พระสงฆส์าวกมีความเขา้ใจ
เน้ือหาและขอบเขตของกฏเกณฑ์ และหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีจะน ามาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชดัเจน ตลอดจนรู้ขีดขั้นความสามารถของบุคคลท่ีมีพฒันาการอยู่ในระดบั
ต่างๆ 

2. วิปากญาณ หรือ กมัมวิปากญาณ (ปรีชาก าหนดรู้ผลแห่งกรรม) หมายถึง พระองคท์รงมี
พระญาณท่ีหย ัง่รู้ผลแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายผูท้  ากรรม ทั้งท่ีเป็นกุศลหรือเป็นบุญ ทั้งท่ีเป็น
อกุศลหรือเป็นบาป ซ่ึงต่างให้ผลสลบักนัไปตามฐานะคือเหตุท่ีเป็นไปได ้ไม่หลงสันนิษฐานไปใน 
อฐานะ ดงันั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระองคจึ์งทรงใชพ้ระญาณน้ีตรัส
พระธรรมเทศนาแบบจ าแนกแยกแยะ แสดงความเช่ือมโยงกนัระหว่างเหตุและผลว่าส่ิงนั้นๆ มี
อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ซ่ึงตามปกติแลว้เหตุมกัจะเป็นอดีต ยามท่ีผลปรากฏในปัจจุบนั และผล
จะเป็นอนาคตในกรณีท่ีเหตุเป็นปัจจุบนั 

3. สัพพตัถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชาหย ัง่รู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง) หมายถึง พระองคท์รงมีพระ
ญาณท่ีหย ัง่รู้กรรมหรือขอ้ปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่คติทั้งปวง คือ ทรงรู้ทั้งกรรมท่ีจะน าไปเกิดในสุคติ ภพ
ภูมิท่ีดี อนัไดแ้ก่ โลกมนุษย ์โลกสวรรคห์รือเทวโลกและพรหมโลก ทั้งกรรมท่ีจะน าไปเกิดในทุคติ 
ภพภูมิท่ีชัว่ อนัได้แก่อบายภูมิ 4 คือ ขุมนรก แดนเปรต พวกอสุรกายและก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 
รวมทั้งขอ้ปฏิบติัท่ีจะน าให้พน้จากสุคติและทุคติ (อมตธาตุนิพพาน) พระองค์ทรงรู้วิธีการและ
กลวิธีปฏิบติัต่างๆ ท่ีจะน าเขา้สู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแจ่มแจง้ โดยทรงช้ีชดัว่า ใครท าอะไร
อย่างไรแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร จะบงัเกิดท่ีไหนหลงัจากตายไปแลว้ ท่ีเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุ
อะไร พร้อมทั้งรู้เหตุท่ีท าใหบุ้คคลผูป้ฏิบติัไปบงัเกิดในก าเนิดนั้นๆ 

4. นานาธาตุญาณ (ปรีชาก าหนดรู้ธาตุต่างๆ) หมายถึง พระองคท์รงมีพระญาณท่ีหย ัง่รู้สภาวะ
ของโลกอนัประกอบดว้ยธาตุต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นอเนกอนนัต ์ดงันั้น ในการ
ประกาศพุทธธรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระพุทธองคจึ์งทรงใชพ้ระญาณน้ีตรัสพระธรรมเทศนา 
แสดงให้รู้แยกสมมติออกเป็นขนัธ์ อายตนะ และธาตุต่างๆ ของชีวิต เนน้ให้รู้จกัส่วนประกอบของ
ส่ิงนั้นจากจุดใหญ่ไปหาจุดยอ่ยสุด จากจุดยอ่ยสุดไปหาจุดใหญ่สุดไดต้ามความเป็นจริง 
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5. นานาธิมุตติกญาณ (ปรีชาก าหนดรู้อธิมุตติคืออธัยาศยัของสัตวท์ั้งหลายอนัเป็นต่างๆ กนั) 
หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณท่ีหย ั่งรู้อธิมุตติ คือ อัธยาศัยความโน้มเอียง ความเช่ือถือ 
แนวความคิด แนวความสนใจ เป็นต้น พระองค์ทรงใช้พระญาณน้ี ตรัสพระธรรมเทศนา ได้
สอดคล้องตอ้งกนัตามอธัยาศยั ความเช่ือถือ แนวความคิดความสนใจ ความโน้มเอียง ความถนัด 
ความสนใจของคนและสัตว์ทั้ งหลายท่ีมีความแตกต่างกนั เป็นเหตุให้บุคคลผูรั้บฟังพระธรรม
เทศนาเกิดความประทบัใจพลนัเล่ือมใสและสามารถบรรลุธรรมไดเ้ร็ว 

6. อินทริยปโรปริยตัตญาณ (ปรีชาก าหนดรู้ความยิ่งหรือหย่อนแห่งอินทรียธรรมของสรรพ
สัตว)์ หมายถึง พระองคท์รงมีพระญาณท่ีหย ัง่รู้ความยิง่และหยอ่นแห่งอินทรียธรรม ของสัตวบุ์คคล
ทั้งหลาย โดยทรงรู้ว่าบุคคลนั้นๆ มีอินทรียธรรม คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญาแค่ไหน 
เพียงใด มีกิเลสมากหรือนอ้ย มีอินทรียธรรมอ่อนหรือแก่กลา้ สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมท่ี
จะปฏิบติัเพื่อบรรลุธรรม หลุดพน้จากทุกข์หรือไม่ เป็นตน้ พระพุทธองค์ทรงใช้พระญาณน้ีตรัส
พระธรรมเทศนาท่ียากหรือง่ายแก่บุคคลต่างๆ ตามท่ีทรงพิจารณาเห็นว่าบุคคลผูรั้บฟังพระธรรม
เทศนามีอินทรียธรรมแก่กลา้หรืออ่อนแค่ไหนเพียงใด สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมท่ีจะเขา้
สู่กระบวนการศึกษาปฏิบติัตามหลกัไตรสิกขาหรือพร้อมท่ีจะบรรลุธรรมหรือไม่ เป็นเหตุให้มี
ศรัทธาประชาชนไดรู้้จกั เขา้ใจ และเขา้ถึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 

7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ (ปรีชาก าหนดรู้เหตุท่ีจะท าให้ฌานวิโมกข์สมาธิ และสมาบติั
เส่ือมหรือเจริญ) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณท่ีหย ัง่รู้ความเศร้าหมอง ความผอ่งแผว้ การออก
จากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบติัทั้งหลายว่าเกิดมีข้ึนไดเ้พราะเหตุนั้นๆ ดงันั้นในการประกาศ
พุทธธรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระพุทธองคจึ์งทรงใชพ้ระญาณน้ี ตรัสพระธรรมเทศนาดว้ยทรง
รู้ความเศร้าหมองและความผอ่งแผว้ของคุณธรรมทั้งหลาย มีฌาน สมาธิ วโิมกข ์เป็นตน้  

8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ปรีชาก าหนดระลึกชาติหนหลงัได)้ หมายถึง พระองคท์รงมีพระ
ญาณท่ีหย ัง่รู้อนัท าให้ระลึกภพท่ีเคยอยู่ในหนหลงัได ้โดยระลึกชาติถอยหลงัเขา้ไปไดต้ั้งแต่หน่ึง
ชาติ ไปจนถึงร้อยชาติ พนัชาติ แสนชาติ ตลอดจนสังวฏัฏวิวฏัฏกปัเป็นอนัมากวา่ “ในภพชาติโนน้ 
ไดมี้ช่ือ มีโคตร มีผวิพรรณ มีอาหารอยา่งนั้นๆ ไดเ้สวยสุขทุกขอ์ยา่งนั้นๆ มีก าหนดอายุเพียงเท่านั้น 
จุติจากภพนั้นแลว้ไดไ้ปเกิดในภพโนน้ ไดเ้ป็นอย่างนั้นๆ คร้ันจุติจากภพโน้น แลว้จึงไดม้าเกิดใน
ภพน้ี” ดงันั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงใช้พระญาณน้ี ตรัส
พระธรรมเทศนาสาธกยกเร่ืองราวในอดีตชาติมาเล่าให้ผูฟั้งทราบถึงภูมิประวติัความเป็นมาต่างๆ 
ทั้งส่วนของพระองคเ์องหรือของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งแจ่มแจง้จูงใจ 

9. จตูปปาตญาณ (ปรีชาก าหนดรู้จุติและอุบติัของสัตวท์ั้งหลายผูเ้ป็นต่างๆ กนัโดยกรรม) 
หมายถึง พระองคท์รงมีพระญาณท่ีหย ัง่รู้จุติและอุบติัของสัตวท์ั้งหลาย ท่ีเป็นไปตามกรรม โดยทรง
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สามารถทอดพระเนตรเห็นการเวยีนวา่ยตายเกิดของสัตวท์ั้งหลาย ทรงสามารถรู้ชดัหมู่สัตวผ์ูเ้ป็นไป
ตามกรรมไดว้า่ “หมู่สัตวเ์หล่าน้ีประกอบทุจริต วา่ร้ายพระอริยเจา้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ หลงัจากตายไปจึง
เขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรือวา่ “หมู่สัตวเ์หล่าน้ีประกอบสุจริต ไม่ว่าร้ายพระอริยเจา้ เป็น
สัมมาทิฏฐิ หลงัจากตายไปจึงเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์” พระญาณน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ “ทิพพจุกขุ
ญาณ” คือสามารถรู้แจง้ดว้ยทิพยจกัษุ หรือความมีตาทิพย ์พระพุทธองคจึ์งทรงใช้พระญาณน้ี ตรัส
พระธรรมเทศนาจ าแนกแยกแยะให้ผูฟั้งเขา้ใจชดัเจนถึงการให้ผลของกรรมวา่ท ากรรมใดแลว้ยอ่ม
ไดรั้บผลกรรมนั้น หากใครท ากรรมดีกคือประพฤติปฏิบติัดี ก็ย่อมไดรั้บผลดี หากใครท ากรรมชัว่ 
ประพฤติปฏิบติัตนไปตามอ านาจกิเลสหรือความคิดเห็นท่ีผิดๆ ก็ยอ่มไดรั้บผลชัว่ตอบสนองอย่าง
แน่นอน 

10. อาสวกัขยญาณ (ปรีชาหย ัง่รู้ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย) หมายถึง พระองค์ทรงมี
พระญาณท่ีทรงรู้วิธีท่ีท  าให้พระทยัของพระองค์หลุดพน้จากอาสาวกิเลสอย่างส้ินเชิงอนัเป็นพระ
ญาณหลกัส าคญัท่ีท าให้พระองคส์มบูรณ์พร้อมดว้ยปัญญา ความบริสุทธ์ิ และความกรุณาต่อสรรพ
สัตวท์ั้งหลาย ดงันั้น ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงอาศยั
พระญาณน้ีเป็นหลกัประกนัความมัน่ใจของพุทธสาวก หรือผูฟั้งพระธรรมเทศนาวา่ พระองคน์ั้นได้
ตรัสรู้อริยสัจ 4 ประการโดยรู้ประจกัษ์ตามความเป็นจริงว่า “น่ีทุกข ์น่ีเหตุให้เกิดทุกข์ น่ีความดบั
ทุกข ์น่ีขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์เหล่าน้ีอาสวะ น่ีเหตุเกิดอาสวะ น่ีความดบัอาสวะ น่ีขอ้ปฏิบติั
ให้ถึงความดบัอาสวะ” เพราะรู้เห็นโดยประจกัษอ์ยา่งน้ี จิตหรือพระทยัของพระองคก์็หลุดพน้จาก
อาสวะทั้งหลาย มีพระญาณหยัง่รู้วา่หลุดพน้แลว้ คือ ส าเร็จเป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้โดย
สมบูรณ์แลว้ ซ่ึงหากใครก็ตามปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีพระองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนดว้ยความเพียร
พยายาม ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดเ้ช่นกนั 

การแสดงพระธรรมเทศนาประกาศพุทธธรรมเทศนาประกาศพุทธธรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้แต่ละคร้ัง แมท่ี้เป็นเพียงธรรมกถาหรือการสนทนาทัว่ไป ซ่ึงมิใช่
คราวท่ีมีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดี โดยมีองค์ประกอบท่ีเป็น
คุณลกัษณะการสอนท่ีดีตามแนวพุทธจริยาหรือตามหลกัเทศนาวิธี 4 ประการ จึงเรียกวา่ พุทธลีลา
ในการสอน 4 ส. ดงัน้ี 

2.1.4.2 พุทธลลีาในการสอน 4 ประการ  
1. สันทสัสนา (การช้ีแจงใหเ้ห็นชดั) คือ เม่ือพระองคจ์ะทรงสอนอะไร ก็จะทรงช้ีแจงจ าแนก

แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชดัเจน จนผูฟั้งเขา้ใจแจ่มแจง้ รู้เร่ืองราวท่ีพระองค์ทรงแสดง
เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นประจกัษ์กบัตา ท าให้ผูรั้บการเผยแผเ่กิดความประทบัใจ เพราะตามปกติ
แลว้จะเป็นใครก็ตาม เม่ือสามารถพูดให้คนอ่ืนรู้เร่ืองในบางกรณีได ้ก็จะสร้างความมัน่ใจให้กบั
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ผูฟั้งว่า ผูพู้ดผูส้อนมีความรู้ในเร่ืองท่ีพูดท่ีสอนจริง เป็นเหตุให้เกิดความเคารพความเช่ือถือได้
โดยง่าย 

2. สมาทปนา (การชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั) คือ เม่ือทรงช้ีแจงให้เห็นชดัแลว้ก็จะตรัส
พระวาจาจูงใจให้เห็นจริง เป็นความจริง ดีจริง ชวนให้คล้อยตามจนตอ้งยอมรับและพร้อมท่ีจะ
น าไปปฏิบติั โดยส่ิงใดควรปฏิบติัหรือหัดท า ก็ทรงแนะน าหรือบรรยายให้เขาซาบซ้ึงเห็นคุณค่า 
มองเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบติัโดยเร็ว
พลนั 

3. สมุตเตชนา (การเร้าใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้) คือ พร้อมกบัท่ีจะตรัสพระวาจาจูงใจให้เห็น
จริงนั้น พระองคก์็จะตรัสเสริมเร้าใจใหแ้กลว้กลา้ ปลุกเร้าใจผูฟั้งให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ 
มีก าลังใจเข้มแข็ง มั่นใจท่ีจะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หว ัน่ระย่อ ไม่กลัวต่อความเหน่ือย
ยากล าบากใดๆ 

4. สัมปหงัสนา (การปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง) คือ พร้อมกบัท่ีตรัสอธิบายให้เห็นชดั
แจง้ ตรัสจูงใจให้อยากปฏิบติั ตรัสปลุกเร้าใจให้กลา้หาญท่ีจะปฏิบติั พระองค์ก็ยงัตรัสพระธรรม
เทศนาในลกัษณะท าบรรยากาศให้สนุก สดช่ืน แจ่มใส เบิกบานใจ เป็นการบ ารุงจิตใจของผูฟั้งให้
แช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบ่ือ และเป่ียมด้วยความหวงั มองเห็นผลดีและทางส าเร็จอนัเป็น
คุณประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัอีกดว้ย 

จากพระพุทธลีลาการสอนทั้ง 4 ประการท่ีปรากฎในพระสุตตนัตปิฎกหลายพระสูตรดงักล่าว
น้ี  เ ป็นอัน ช้ีชัดว่า  พระพุทธองค์ทรงพิ ถีพิถันในการ เทศน์ในการสอนประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก โดยพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ พระพุทธลีลาการสอน
ขอ้ 1 นั้นมีลกัษณะปลดเปล้ืองความเขลาหรือความมืดมวั ขอ้ 2 มีลกัษณะปลดเปล้ืองความไม่
ประมาท ขอ้ 3 มีลกัษณะปลดเปล้ืองความอืดคร้าน และขอ้ 4 มีลกัษณะให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิง
ปฏิบติั จึงท าใหบุ้คคลผูรั้บการเผยแผห่รือผูท่ี้พระองคท์รงมุ่งหมายแสดงธรรมโปรดสามารถบรรลุรู้
แจง้ธรรม หรือไดรั้บผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบติั ส าหรับบุคคลท่ีไดฟั้งพระธรรมเทศนา
เป็นคร้ังแรกและไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลในคราวนั้น ภายหลังจากท่ี
พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแลว้ มีความเล่ือมใสขอนบัถือพระพุทธศาสนา ก่อนจะ
ปฏิญาณตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา หรือเป็นพุทธมามกะ ก็จะเปล่งวาจาแสดงความยกย่องช่ืนชม
โสมนสัในพระภาษิตของพระพุทธองค ์ซ่ึงสรุปเป็นลักษณะการประเมินผลพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธองค์ได้ 4 ลกัษณะ คือ 

1. เหมือนการหงายของท่ีเขาคว  ่าเอาไว ้
2. เหมือนการเปิดของท่ีเขาปิดเอาไว ้
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3. เหมือนการบอกทางแก่คนท่ีเขาก าลงัหลงทาง 
4. เหมือนการส่องประทีปในท่ีมืดเพื่อใหค้นท่ีมีตาดีจะไดเ้ห็นแสงสวา่ง 
 

2.1.4.3 รูปแบบและประเภทของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้นั้น พระองคท์รงสามารถ

สร้างความสนใจ ความศรัทธาใหเ้กิดแก่ผูฟั้งหรือกลุ่มเป้าหมายดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีหลากหลาย
ในทุกสถานการณ์ ไม่จ  ากดัตายตวัเป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงแมแ้ต่การส ารวมพระอิริยาบถให้
สงบเรียบร้อยงดงาม ก็ถือวา่เป็นรูปแบบหน่ึงของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดงัเช่น เม่ือพระพุทธ
องค์เสด็จมุ่งไปยงั ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัเพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวคัคีย์ มีนักบวช
อาชีวกผูห้น่ึงช่ือวา่อุปกะ เดินสวนทางมา เพียงพบเห็นพระพุทธองคเ์สด็จด าเนินดว้ยพระพุทธลีลามี
พระอาการสงบเรียบร้อยไปตามปกติเท่านั้น เขากลบัเกิดความประทบัใจตรงเขา้ไปสนทนาดว้ย เขา
ไปใชชี้วิตฆราวาสแต่งงานมีครอบครัวแลว้เกิดเบ่ือหน่าย ไดก้ลบัมาขอบวชประพฤติธรรมกบัพระ
พุทธองคแ์ละบรรลุธรรมไดใ้นท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแมจ้ะมีหลายรูปแบบ แต่เม่ือ
รวบรวมตามท่ีปรากฏโดยส่วนมากแลว้ นบัจ านวนได ้7 วธีิ ดว้ยกนัดงัน้ี 

1. อุปนิสินนกถา แปลว่า “ถอ้ยค าของผูเ้ขา้ไปนัง่ใกล”้ หมายถึง การนั่งคุยสนทนาอย่าง
กนัเองโดยสอดแทรกหลกัธรรมเขา้ไปในการสนทนากนันั้น เป็นรูปแบบการเผยแผท่ี่ใชส้ าหรับการ
สนทนาปราศรัยกบับุคคลผูไ้ปมาหาสู่ หรือการตอ้นรับแขก ผูม้าเยือน เป็นการพูดคุยกนัตามสมควร
แก่เหตุการณ์ กาละเทศะและบุคคลผูฟั้ง เพื่อตอบค าซกัถาม แนะน าช้ีแจงให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ ไม่
เป็นแบบแผนพิธี ตรงกบัท่ีท่านโบราณาจารยก์ล่าววา่ นัง่จบัเข่าคุยกนั บรรยากาศเป็นกนัเอง โดยไม่
มีการเตรียมตวัมาก่อน ซ่ึงนิยมพดูกนัวา่ เป็นการเทศน์ธรรมาสน์เต้ีย 

2. ธมัมีกถา (หรือ ธรรมกถา) แปลว่า “ถอ้ยค าท่ีกล่าวถึงธรรม” หมายถึง การบรรยายหรือ
อธิบายธรรม เป็นรูปแบบการเผยแผ่ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักพระธรรมวินัยอย่างเป็น
กิจจะลกัษณะ เป็นงานเป็นการ เป็นเร่ืองเป็นราวในปัจจุบนั ได้แก่ การแสดงธรรม การปาฐกถา
ธรรม การบรรยายธรรม เป็นตน้ 

3. โอวาทกถา แปลวา่ “ถอ้ยค าท่ีกล่าวสอน” หมายถึง การใชค้  าแนะน าตกัเตือนให้ละเวน้ชัว่
ประพฤติดี เป็นรูปแบบการเผยแผ่ท่ีพระพุทธองค์ทรงประทานเป็นพระพุทธพจน์หรือพระโอวาท
สั้นๆ เป็นพระด ารัสเตือน ทรงสั่งสอน โดยเฉพาะเจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อให้ผูฟั้งเกิดความ
สังวรระวัง ไม่ท าชั่ว ให้ละความชั่ว ให้ท าแต่ความดี และให้รักษาความดีเอาไว้ เช่น พระ
โอวาทปาติโมกข ์3 ท่ีทรงแสดงถึงอุดมการณ์ หลกัการ วิธีการของพระพุทธศาสนาหรือพระปัจฉิม
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วาจา อนัเป็นโอวาทสุดทา้ย เม่ือจวนจะเสด็จดบัขนัธปรินิพพานท่ีวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เอาละ บดัน้ีเรา
ขอเตือนพวกเธอวา่ สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยงัความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อมเถิด” เป็นตน้ (พระไตรปิฎกภาษาไทย ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 10 ขอ้ 218 หนา้ 202) 

4. อนุสาสนีกถา แปลวา่ “ถอ้ยค าท่ีกล่าวสอนให้เห็นจริง” หมายถึง ค ากล่าวสอนในลกัษณะ
ซ ้ าๆ คร้ังแลว้คร้ังเล่า ย  ้าเตือนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความจ าได ้เกิดความชินหู เป็นรูปแบบการ
เผยแผ่อีกวิธีหน่ึงซ่ึงพระพุทธองค์ทรงน ามาใช้ตรัสพร ่ าสอนโดยเฉพาะแก่บรรดาพุทธบริษทัฝ่าย
บรรพชิตหรือสหธรรมิก 5 คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี รวมทั้งนักบวชท่ีอยู่
ใกลชิ้ด เน้ือหาโดยสารธรรมโดยส่วนมาก จะเป็นค าสอนประเภทความไม่ประมาท ความสามคัคี 
ความเพียรพยายาม สติสัมปชญัญะ ความอดทน ซ่ึงพระพุทธองคท์รงย  ้าเตือนพุทธบริษทัอยูเ่นืองๆ 

5. ธมัมสากจัฉากถา แปลวา่ “ถอ้ยค าท่ีสนทนากนัในทางธรรม” หมายถึง การสนทนาธรรม 
เป็นท านองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั บางคร้ังมาในรูปแบบค าถาม เพื่อแสดงหาความถูกตอ้งหรือ
ปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นรูปแบบการเผยแผ่ท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้บางโอกาส เพื่อทรง
รับรองความคิดเห็นของผูฟั้งบา้ง เพิ่มเติมบา้ง ปรับปรุงบา้ง ปฏิเสธบา้ง ตามควรแก่กรณี ปัจจุบนั
นอนจากจะเรียกวา่ การสนทนาธรรมแลว้ อาจเรียกวา่ การอภิปราย การเสวนาธรรม โดยผลดักนัพูด
ผลดักนัฟังอีกดว้ย 

6. ปุจฉาวิสัชนากถา แปลว่า “ถอ้ยค าท่ีถาม-ตอบ” หมายถึง รูปแบบการเผยแผท่ี่ข้ึนตน้ดว้ย
การถาม ตอบ โดยอาจถามน าเพื่อกระตุน้ผูฟั้งให้ตอบ เป็นการทดสอบความรู้ความเขา้ใจภายหลงั
จากท่ีไดอ้ธิบายธรรมนั้นๆ ใหฟั้งหรือระหวา่งท่ีสนทนาธรรมกนั เพื่อกระตุน้เร้าใจให้ผูส้นทนาเกิด
ความต่ืนตวัอยูเ่สมอ เป็นรูปแบบการเผยแผท่ี่พระพุทธองคท์รงใชป้ระกอบกบัการแสดงพระธรรม
เทศนาอ่ืนๆ ภายหลงัจากท่ีตรัสอธิบายความหมายของธรรมนั้นๆ แลว้ เพื่อทดสอบความเขา้ใจของ
ผูฟั้งดว้ย 

7. ธัมมเทสนากถา แปลว่า “ถอ้ยค าท่ีแสดงธรรม” คือ การเทศน์ หรือการแสดงพระธรรม
เทศนานั่นเอง เป็นการแสดงธรรมสั่งสอน ช้ีแจงเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์และมิใช่
ประโยชน์ เพื่อให้ละชัว่ ประพฤติดี ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ เป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏอยูด่าษด่ืนใหนพระสุตตนัตปิฎก 

 

2.1.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา มีหลายรูปแบบหลากหลายวธีิ เพื่อใหเ้ขา้กบัยุคสมยัก็ตอ้ง

อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การเผยแผ่หลักพุทธธรรมไม่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ต้อง
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ครอบคลุมกบัผูฟั้งทุกกลุ่ม เขา้ใจง่าย ฟังสนุก และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในเอกสาร “เค้าโครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ไวว้า่ 

ค าวา่ การเผยแผน่ั้น จะท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 
1. เผยแผด่ว้ยการใหไ้ดย้นิไดฟั้งทุกวถีิทาง (หลกัปริยติัธรรม) 
2. เผยแผด่ว้ยการท าส่ิงท่ีดีและท ายากใหเ้ขาดู (หลกัปฏิบติัธรรม) 
3. เผยแผด่ว้ยการเป็นผูมี้ความสุขใหเ้ขาดู (หลกัปฏิเวธธรรม) 
ซ่ึงทั้งสามประเภทน้ี อาจจ าแนกเป็นรายละเอียดไดใ้นแต่ละประเภทๆ ไดด้งัน้ี 
1. เผยแผ่ด้วยการให้ได้ยนิได้ฟังทุกวถิีทาง (หลกัปริยตัิธรรม) ดว้ยการกระท าดงัต่อไปน้ี 
 - พิมพโ์ฆษณาสมุดเอกสารและหนงัสือพิมพข้ี์นใหแ้พร่หลาย กระทัง่มีหนงัสือธรรมะฉบบั

วางบนรถไฟหรือโฮเตล็ (โรงแรม) ดงัท่ีชาวคริสเตียนเขาท ากนั 
 - ทศันศึกษา ดว้ยการแสดงใหเ้ขา้ใจในเร่ืองราวดว้ยภาพ ดว้ยส่ิงของและอ่ืนๆ 
 - การจาริกสั่งสอน ดว้ยค าสอนและบุคคลท่ีเหมาะสมแก่กาละเทศะ 
 - เปิดหอ้งสมุด หรือหอ้งอ่านหนงัสือประชาชน ทั้งท่ีประจ าและเคล่ือนท่ี 
 - ใชบ้ริการทางวทิยกุระจายเสียง กระทัง่มีสถานีวทิยขุองตนเองโดยเฉพาะ 
 - เปิดงานแสดงต่างๆ ซ่ึงเป็นการโปรประกาศพระศาสนาโดยเฉพาะ 
 - ใชศิ้ลปะบริสุทธ์ิ เช่น ดนตรี นาฏกรรม นวนิยาย ฯลฯ เป็นส่ือ 
 - ใชข้องเล่นหรือรูปภาพและอ่ืนๆ ท านองเดียวกนัส าหรับเด็ก 
 - ปาฐกถาและการแสดงพระธรรมเทศนา 
 - สมาคมสนทนาธรรม คน้ควา้อรรถธรรม 
 - การถ่ายทอดพระพุทธวจนะออกสู่ภาษาต่างๆ 
 - การจดัตั้งโรงเรียนสามญัและวสิามญัศึกษาของทางฝ่ายศาสนา 
 - บริการสงเคราะห์สาธารณกุศลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เป็นตน้ 
2. เผยแผ่ด้วยการทาํส่ิงทีด่ีและทาํยากให้เขาดู (หลกัปฏิบัติธรรม) มีการกระท าดงัต่อไปน้ี 
 - มีการเรียนจริงๆ และทนัสมยั ใหเ้ขาเห็นจนเกิดความเล่ือมใส 
 - ปฏิบติัธรรมและวนิยัอยา่งเคร่งครัดใหเ้ขาดูจนเกิดความเล่ือมใส 
 - ปฏิบติัธรรมเป็นพิเศษ เพื่อมรรค ผล นิพพาน โดยตรงใหป้รากฏ 
 - ท  าศาสนกิจใหบ้ริสุทธ์ิ เคร่งครัด และสมบูรณ์ทั้ง 4 องคก์ารใหป้รากฏ 
 - น าหนา้ฆราวาสในการท าอะไรดว้ยความเสียสละและเมตตาจริงๆ 
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 - สงฆไ์ม่แตกสามคัคี มีระเบียบ และทนัสมยั 
 - พระสามารถเป็นท่ีพึ่งไดทุ้กกรณี ทั้งทางกายและทางใจ 
3. เผยแผ่ด้วยการเป็นผู้มีความสุขให้เขาดู (หลกัปฏิเวธธรรม) มีการกระท าดงัต่อไปน้ี 
 - สงฆแ์ต่ละองค์ๆ  มีอินทรียผ์อ่งใสและเอิบอ่ิม (แมผู้บ้วชใหม่) 
 - สงฆแ์ต่ละคณะมีความสงบสุขเรียบร้อยน่าบูชาเล่ือมใสจริง 
 - พิสูจน์ถึงความท่ีตนไม่ถูกไฟคือราคะ โทสะ โมหะ เผาในกรณีท่ีคนทัว่ไปถูกเผา 
 - แสดงก าลงัใจวา่ อยูเ่หนืออนัตรายทั้งหลายทุกกรณีและทุกสถานการณ์ 
 - มีอ านาจอยูเ่หนือกรรมใหเ้ขาดู 
 - มีจิตใจอยูเ่หนือพิษสงของการเกิดแก่เจบ็ตายใหเ้ขาดู 
 - สะอาด สวา่ง สงบ ถึงขีดสุดใหดู้ 
พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ. (2547 น. 50) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด าเนินการมา

ตามล าดบัโดยใชอุ้ปกรณ์ของแต่ละยุค แต่พอมาถึงปัจจุบนั เม่ือโลกเจริญมากข้ึนจึงมีพฒันาการใน
การเผยแผโ่ดยเพิ่มวทิยโุทรทศัน์และ เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา จึงพอจะแบ่งออกเป็น 5 ยคุ คือ 

1. ยคุการส่ือสารโดยค าพดูการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใชว้ธีิมุขปาฐะ 
2. ยุคการส่ือสารโดยการเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนงัถ ้า จารึกลงใบ

ลาน 
3. ยคุการส่ือสารโดยการพิมพก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการพิมพห์นงัสือพระไตรปิฎก 

คมัภีร์ ต าราทางพระพุทธศาสนา 
4. ยคุการส่ือสารโดยส่ืออิเลคทรอนิคส์มีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทางวทิยโุทรทศัน์ 
5. ยุคการส่ือสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาว เทียม 

และอินเทอร์เน็ต 
ในแต่ละยคุมีรูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีแตกต่าง

กันไป วิ ธีการบางอย่างอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมัยนั้ นๆ  แต่พอความเจ ริญผ่านไป 
พระพุทธศาสนาก็ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกบัคนในยุคสมยั ในแต่ละยุคมีประวติั 
รูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลของการใชว้ธีิการตามยคุสมยั 

 

2.1.5.1 วธีิการนําเสนอและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
1. การเผยแผธ่รรมะในยคุขอ้มูลข่าวสาร 
 ยคุขอ้มูลข่าวสาร เป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองพระพุทธศาสนาท่ีเป็นหลกัการท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 

เกิดความรู้ความเขา้ใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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 ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร พระสงฆ์ต้องมีคุณสมบัติท่ีพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารขอ้มูลนั้น รวมทั้งสภาพของสถาบนัพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระสงฆจ์ะตอ้งเป็นผูเ้ขา้ใจ
หลกัพระพุทธศาสนาอยา่งดีและมีความรู้ความเขา้ใจจะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จนกระทัง่ท่ีเกิด
ภาวะท่ีเรียกวา่ “ทิฏฐิสามญัญตา” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด ารงสถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนา 

ประการท่ี 1 คือ นอกจากรู้หลกัพระพุทธศาสนาดีแลว้ ก็จะตอ้งรู้สภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ของสังคม ของโลกวา่มีความเป็นไปอยา่งไร จึงจะน าพระพุทธศาสนามาส่ือสารใหเ้กิดประโยชน์ 

ประการท่ี 2 คือ ตวัสถาบนัสงฆ ์ไดแ้ก่ พระภิกษุ สามเณร จะตอ้งด ารงตนให้เป็นท่ีศรัทธา 
และถา้สามารถด ารงไวไ้ดใ้หเ้ป็นภาพรวมท่ีดีอยา่งน้ีแลว้ จะเกิดอาการท่ีวา่เผยแผธ่รรมะโดยไม่ตอ้ง
พดู 

ประการท่ี 3 คือ ถา้มีความรู้พร้อมแลว้ก็รู้จกัใช้ระบบการส่ือสารต่างๆ เป็นช่องทางในการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาทั้งในแง่หลกัธรรม คือ ค าสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ให้เป็นท่ีรู้จกัและเขา้ใจในทางท่ีถูกตอ้ง ถา้หากมีความพร้อมแลว้จะเดินหน้าโดยไม่มีส่ิง
ท่ีมาเป็นอุปสรรค คือต้องมีพื้นฐานมั่นคง โดยเฉพาะส่ิงท่ีท าให้สถาบันสงฆ์หรือวงการ
พระพุทธศาสนามีเอกภาพ มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2. สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
โลกตามอุปมาแห่งธรรม คือ กายของเรา ยาววา หนาคืบ อนัสมเด็จพระบรมศาสดาแนะ

แนวทางใหเ้พียรเพง่พิจารณาเพื่อความถึงท่ีสุดแห่งการส้ินทุกข ์
ข่าวในส่วนของวชิาส่ือมวลชน เป็นศาสตร์ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในโลกตะวนัตก มองดว้ยบรรทดัฐาน

พระธรรมวินยัวิชาน้ีมิใช่วิชาแห่งพระปริยติัธรรม และเม่ือพิจารณาสภาพส่ือมวลชนโดยหักออก
จากความรู้สึกท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ พึงเขา้ใจสาระส าคญับางประการในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ข่าว หมายถึง ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง การน าเสนอข่าวตอ้งไม่มีความเห็น หนงัสือพิมพห์รือส่ือ
แขนงอ่ืนๆ นอกจากเสนอข่าว ยอ่มอาจเสนอความคิดเห็นผา่นการเสนอบทความ บทวิจารณ์ซ่ึงเป็น
ทศันะ หรือความรับรู้ ฉลาดรอบคอบ ผูรั้บสารตอ้งใช้ดุลพินิจพิจารณา มิใช่ให้ความเช่ือถือโดย
ปราศจากปัญญา 

2. ขอ้เทจ็จริง หมายความวา่ ขอ้มูลนั้นอาจจะมีดา้นท่ีเป็นเท็จและดา้นท่ีจริง หรือมีเพียงอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง การรับพิจารณาตอ้งยึดหลกักาลามสูตร และติดตามศึกษาเปรียบเทียบแหล่งขอ้มูลอ่ืน 
ติดตามความเคล่ือนไหวของข่าววา่มีความคืบหนา้อยา่งไรต่อไป 

3. การแกข้่าว เม่ือเกิดข่าวหน่ึงข้ึนนกัข่าวมกัสืบข่าวจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวนัเดียวกนัหรือเวลา
ต่อมา เพื่อใหข้่าวนั้นเป็นขอ้เท็จจริงการเสนอข่าวมีผลต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งหากมีปัญหาใดๆ ควรท่ีจะรีบ
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ช้ีแจงโดยเร็วเพื่อขจดัการขยายตวัปัญหา การอยูใ่นโลกของขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งใช้ขอ้มูลข่าวสาร
เป็น ซ่ึงในปัจจุบนัผูใ้ดรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งก็จะไดเ้ปรียบกล่าวบุคคลอ่ืนๆ 

ขอ้มูล คือ ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
สารสนเทศ คือ การน าขอ้มูลมาจดัระบบ น ามาประมวลผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูรั้บและ

ผูส่้ง สามารถใชง้านไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) คือ ความรู้ในผลิตภณัฑ์ หรือ

กระบวนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการจดัระบบสารสนเทศ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และในการส่ือสารคือการเช่ือมโยงการใช้งานจากคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบส่ือสารผา่นดาวเทียมและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆด์ าเนินการอยูใ่นสังคมไทยปัจจุบนัน้ี มุ่งให้บุคคลพึง
ละเวน้กรรมชั่ว ประกอบสัมมาอาชีวะ คือ อาชีพสุจริต แมจ้ะเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติน้อย แต่ก็เป็น
อาชีพท่ีมีความสุขปราศจากโทษ พระสงฆม์กัพูดสอนเก่ียวกบัเงินร้อนอนัเป็นค าสั่งสอนท่ีวา่ไดเ้งิน
มาดว้ยอาชีพทุจริตยอ่มอยูไ่ดไ้ม่นาน คือ ไดม้าแลว้หมดเร็วไม่สามารถท าให้ตั้งตวัได ้บางคนมกัใช้
จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย หรือจ่ายไปในทางการพนนั พระสงฆจึ์งไดส้ั่งสอนให้ประชาชนประกอบอาชีพ
ในกรอบแห่งศีลธรรม ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ไม่ให้ประกอบอาชีพท่ี
เป็นภยัหรืออนัตรายต่อผูอ่ื้นหรือแมก้ระทัง่ตนเองและครอบครัว มิจฉาชีพเช่นวา่นั้น ไดแ้ก่ การคา้
ขายของเถ่ือน การค้าขายอาวุธสงคราม การค้ายาเสพติด การปล้นจ้ีลักขโมย การล่อลวงหรือ
หลอกลวงหรือแมก้ระทัง่การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มต่างๆ แต่สอนให้มีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบกิจ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานให้มีความสมคัรสมานสามคัคีกนั ให้ละเวน้
ส่ิงท่ีเป็นโทษทั้งแต่ตนและผูอ่ื้น 

หลกัพุทธธรรมท่ีพระสงฆน์ ามาเผยแผอ่บรมสั่งสอนประชาชน เพื่อส่งเสริมท าให้เกิดความ
เจริญทางเศรษฐกิจของบุคคลและสังคม การสอนให้ใช ้หลักอิทธิบาท 4 ในการประกอบอาชีพการ
งาน 1.) ฉนัทะ ใหมี้ความรักความชอบในการงานท่ีท าและพร้อมท่ีจะลงมือท าการงานนั้นดว้ยความ
เต็มใจ 2.) วิริยะ ให้มีความขยนัหมัน่เพียรประกอบอาชีพการงาน 3.) จิตตะ ให้มีความตั้งใจและ
สนใจในหนา้ท่ีการงาน 4.) วมิงัสา ใหมี้การหมัน่พิจารณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง และประเมิน
ตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงานอยูเ่สมอ 

 
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนา 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา 
  นกัวชิาการทางพระพุทธศาสนาไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไว ้ดงัน้ี 
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  ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นการด าเนินไปได้แห่งกิจการท่ี
กระท าดว้ยปัญญา กระท าดว้ยความหวงัและตอ้งท าเพื่อสังคมหรือนอ้ยท่ีสุดท าเพื่อตวัเอง ตอ้งมีการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดว้ยสติปัญญา  
  พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2541 : น. 2-3)ได้กล่าวสรุปไวว้่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น และนกับริหารมีหน้าท่ีวางแผนจดัองค์กร 
แต่งตั้งบุคคลอ านวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกนั
เพื่อสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วธีิการบริหารต่างๆท่ีใชก้นั
ทัว่ไป พอสรุปได้ 3 ลักษณะ แต่ท่ีดีท่ีสุด คือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคญัโดยยึดเอา
ความส าเร็จเป็นพื้นฐานท าให้งานส าเร็จ ไม่เอาความขดัแยง้ส่วนตวัมาเก่ียวขอ้ง และยินดีรับค า
แนะน าจากทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะไดท้ั้งน ้ าใจคนและผลของงาน วิธี
น้ีเรียกวา่ “ธรรมาธิปไตย” คือ ใชท้ั้งพระเดชและพระคุณ 
  พระราชญาณวสิิฐ (เสริมชยั ชยมงฺคโล) (2548 : น.26) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้า่ 
หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินหรือการจดัการ 
(Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย 
(Policy) ขององคก์รนั้นๆ ดว้ยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (2550 : น. 25-32) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารงานท่ีดีจะตอ้งมี
วิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผูบ้ริหารงาน คือ จะตอ้งมีความหนัก
แน่นมัน่คงและสามารถเป็นเสาหลกัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกน้องได ้มีความสามารถใน
การแบ่งงานใหลู้กนอ้งท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จกักระจายอ านาจให้แก่ลูกนอ้งได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดงันั้นผูบ้ริหารงานท่ีดีจึงเป็นผูท่ี้คอยดูแลภาพรวมในการท างานของ
บุคคลในองคก์าร 
  พระพยอม กลฺยาโณ (ไดก้ล่าวว่า การบริหารตอ้งใชห้ลกัธรรม ผูบ้ริหารตอ้งถือศีลธรรมอยู่
ในหวัใจ มีความรู้ มีความกลา้หาญ มีความขยนั รู้จกัละท่ีส่วนตวับุคคล แลว้ไปเพิ่มแก่ส่วนรวมและ
สังคมใหเ้กิดประโยชน์สุข 
  สุลกัษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวลกัษ์) (2538 : น. 3) ไดแ้สดงทรรศนะการบริหารงานในเชิงพุทธ
ศาสนาไวว้า่ การบริหารงานทั้งหมด คือ การบริหารตนเอง เป็นการปฏิบติัเพื่อพฒันาตน และพฒันา
งาน การพฒันาตนตอ้งรู้เท่าทนั ความโลภ ความโกรธ และความหลง ส าคญัตอ้งมีสติ 
  ดงันั้นจะเห็นได้ว่า ความเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองการบริหารนั้น
เหมือนกบันกัวชิาการทัว่ไปใหไ้ว ้แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเนน้การน าหลกัธรรมมาใชร่้วมและ
เสริมในการบริหาร 
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  สรุปไดว้า่ การบริหารในทางพระพุทธศาสนา ตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะร่วมมือ
กนัท ากิจการขององคก์รให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยใช้กระบวนการด าเนินงานซ่ึงสืบเน่ืองและ
ใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจดัการเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การบริหารแบบ
ใหม่ไม่ไดย้กเลิกการใช้ทฤษฎีหรือหลกัการในยุคการจดัการแบบวิทยาศาสตร์หรือยุคการบริหาร
แบบมนุษยส์ัมพนัธ์แต่กลบัน าเอาหลกัการและทฤษฎีเหล่านั้นมาท าการทดลองและวิจยัเพิ่มเติม ท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดความรู้และความคิดท่ีชดัเจนข้ึน ส่วนนกัวิชาการทางพระพุทธศาสนามี
ความเห็นในเร่ืองการบริหารเหมือนกบันกัวิชาการทัว่ไป ต่างกนัท่ีว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้น
การน าธรรมะมาใชร่้วมและส่งเสริมในการบริหาร 
 

  2.2.2 การบริหารกจิการคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล 
  พระพุทธองคไ์ดท้รงบริหารกิจการคณะสงฆมี์ลกัษณะเป็นธรรมเทศนา คือ กองทพัธรรมโดย
พระองค์เป็นองค์พระประมุขผูเ้ป็นพระธรรมราชา และมี พระสาลีบุตร พระอคัรสาวกเบ้ืองขวา ผู ้
เลิศดา้นปัญญา เป็นพระธรรมเสนาบดี พร้อมทั้งมี พระมหาโมคคลัลานะเถระ พระอคัรสาวกเบ้ือง
ซา้ย ผูเ้ลิศดา้นอิทธิฤทธ์ิ เป็นแม่ทพัธรรม และมีพุทธบริษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็น
ดุจทหารในกองทพัธรรม 
  ในการขับเคล่ือนกองทัพธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบความส าเร็จมีผูน้ับถือ
จ านวนมากนั้น ล าดบัแรก พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้พระภิกษุพุทธสาวกตอ้งพยายามฝึกฝน
พัฒนาให้ก้าวถึงจุดสูงสุด คือ ส า เ ร็จ เป็นพระอรหันต์ผู ้มีความบริสุทธ์ิ เ ป็นยอดภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เพื่อจะไดเ้ป็นผูส้มควรต่อการับทกัษิณาของท าบุญ เหมาะสมต่อการเคารพนบไหว้
สักการบูชาของชาวบา้น และเป็นเน้ือนาบุญท่ียอดเยี่ยมของโลก โดยพระภิกษุท่ีส าเร็จเป็นพระ
อรหันต์นั้น นบัว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัเพียบพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพราะเป็นผูมี้คุณธรรมสูงส่งมีคุณสมบติัท่ีดียอดเยีย่มเฉกเช่นคุณสมบติัของทหาร 
หรือนกัรบอาชีพท่ีคู่ควรเป็นองครักษพ์ิทกัษพ์ระเจา้แผน่ดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลกั
มัน่คง) ยงิไดไ้กล ยงิไดเ้ร็ว และท าลายขา้ศึกหมู่ใหญ่ได ้ดงัท่ีพระพุทธองคไ์ดต้รัสอุปมาเปรียบเทียบ
ไวใ้นโยธาชีวสูตร พระไตรปิฎกเล่มท่ี 21 ความวา่ 
  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นกัรบอาชีพผูป้ระกอบด้วยองค์ 4 ประการ เป็นผูค้วรแก่พระราชา 
เหมาะท่ีจะรับใช้พระราชา นับว่าเป็นพระวรกายของพระราชาได้ทีเดียว องค์ 4 ประการ คือ            
1. นกัรบอาชีพในโลกน้ี เป็นผูฉ้ลาดในฐานะ (อยูใ่นชยัภูมิท่ีดี) 2. เป็นผูย้ิงไดไ้กล 3. เป็นผูย้ิงไดเ้ร็ว    
4. เป็นผูท้  าลายขา้ศึกหมู่ใหญ่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูป้ระกอบด้วยธรรม 4 
ประการ ก็เป็นผูค้วรแก่ของค านับ เป็นผูค้วรแก่ของตอ้นรับ เป็นผูค้วรแก่ทกัษิณา เป็นผูค้วรท า
อญัชลี เป็นเน้ือนาบุญของชาวโลกท่ีไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา่ ธรรม 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินยัน้ี 
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เป็นผูฉ้ลาดในฐานะ เป็นผูย้ิงไดไ้กล เป็นผูย้ิงไดเ้ร็ว เป็นผูท้  าลายขา้ศึกหมู่ใหญ่ได ้(พระไตรปิฎก
ภาษาไทย อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่ม 21 ข้อ 181 หน้า 281-283) 
  พร้อมทั้งตรัสอธิบายขยายความ โดยสรุป ดงัน้ี 
  1. เป็นผูฉ้ลาดในฐานะ (ฐานกุสโล) คือ มีหลกัมัน่คง หมายถึง เป็นผูบ้ริสุทธ์ิดว้ยศีล สมาทาน
เคร่งครัดอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย เปรียบเหมือนทหารผูอ่ยูใ่นชยัภูมิท่ีดี 
  2. เป็นผูย้ิงไดไ้กล (ทูเรปาตี) หมายถึง เป็นผูส้ามารถพิจารณาเห็นไตรลกัษณ์ คือ ความไม่
เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตวัตนท่ีแท้จริงในเบญจขนัธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ หรือร่างกายและจิตใจของคนเรา) และสามารถมองเห็นสรรพส่ิงตามความเป็นจริงดว้ย
ภาวนาปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบติั) 
  3. เป็นผูย้ิงไดเ้ร็ว (อกัขณเวธี) หมายถึง เป็นผูบ้รรลุรู้แจง้อริยสัจ 4 คือ เป็นผูรู้้ประจกัษต์าม
ความเป็นจริงวา่น้ีทุกข ์น่ีเหตุใหเ้กิดทุกข ์น่ีความดบัทุกข ์น่ีขอ้ปฏิบติัใหบ้รรลุถึงความดบัทุกข ์
  4. เป็นผูท้  าลายขา้ศึกหมู่ใหญ่ได ้(มหากายปทาเลตา) หมายถึง เป็นผูท้  าลายกองอวิชชา (ความ
ไม่รู้สภาพจริง) กองใหญ่ได ้คือ ละกิเลสต่างๆ อนัมีอวชิชาเป็นมูลไดห้มดส้ิน 
  เพราะพระพุทธองคท์รงไดพ้ระภิกษุท่ีลว้นแต่ส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์เป็น
ก าลังส าคัญ ช่วยพระองค์ประกาศเผยแผ่พุทธธรรมในระยะแรก แห่งการก่อตั้ งประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา จึงท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบผลส าเ ร็จ มีผู ้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก 
 

  2.2.3 หลกัพุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการ 
  การบริหารจดัการท่ีดีมีคุณธรรม จะตอ้งอาศยัหลกัพุทธธรรมเขา้มาสนบัสนุน เพื่อให้การ
บริหารจดัการนั้นส าเร็จตามประสงค์ จะตอ้งมีผูน้ าท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สัปปุริสธรรม 7 
ประการ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการท่ีดีมีคุณธรรมได ้ดงัต่อไปน้ี 
  หลกัสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดีหรือคนท่ีแท ้ซ่ึงมีความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ และถือเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัของการเป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์ 7 ประการ 
  1. ธมัมญัญุตา คือ รู้หลกัการ 
  ธมัมญัญุตา คือ รู้จกัเหตุ รู้หลกัการ รู้งาน รู้หนา้ท่ี รู้กติกาท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 
กล่าวคือ นกับริหารนั้นจะตอ้งรู้จกัเหตุ รู้หลกัการ รู้กฎ กติกาเหล่าน้ีให้ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ในทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าววา่ ธมัมญัญูตา (องฺ.สตฺตก,
(ไทย), 23/68/143) หมายถึง การรู้ธรรม ดงัความท่ีปรากฎในธมัมญัญูสูตร ว่า “ภิกษุท่ีเป็นผูรู้้เหตุ รู้
เร่ืองนวงัคสัตถุศาสน์ คือ ค าสั่งสอนของพระศาสดาอนัศาสนธรรม มีองค์ประกอบอยู ่9 ประการ 
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หรือท่ีเรียกวา่รู้ธรรมค าสั่งสอนในพระไตรปิฎก คือ หลกัปริยติัธรรมนัน่เอง ซ่ึงไดแ้ก่ การรู้เร่ืองของ
พระสูตร พระวินยัและพระอภิธรรม พระธรรมวินยั ภิกษุรูปใดมีความนอบรู้ในหลกัธรรมค าสอน
ดงักล่าวมาแลว้น้ี ภิกษุนั้นช่ือว่าเป็นผูรู้้จดัธรรมหรือเหตุแห่งความเจริญ หลกัธรรมอนัเป็นค าสั่ง
สอนท่ีส าคญั คือ นวงัคสัตถุศาสน์ 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สุตตะ คือ พระสูตรต่างๆ 
2. เคยยะ คือ พระสูตรท่ีประกอบดว้ยคาถา 
3. เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทั้งหมด 
4. คาถา คือ พระธรรมบท เถรคา เถรีคาถา 
5. อุทาน คือ พระสูตรท่ีพระพุทธเจา้ทรงเปล่งอุทานดวัยความโสมนสั 
6. อิติวตุตกะ คือ พระสูตรท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่สมจริงดงัค าท่ีพระองคต์รัสไว ้
7. ชาดก คือ พระสูตรท่ีแสดงเร่ืองในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ 
8. อพัภูตธรรม คือ พระสูตรท่ีประกอบดว้ยปาฏิหาริย ์
9. เวทลัละ คือ พระสูตรท่ีเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายถามแลว้ไดรั้บความรู้และ

ถามยิง่ๆ ข้ึนไป เป็นตน้ 
  2. อตัถญัญุตา คือ รู้จกัผล รู้จุดหมาย 
  อตัถญัญุตา คือ รู้จกัผล รู้ความมุ่งหมายและรู้จกัผล กล่าวคือ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัจุดหมาย 
หรือเป้าหมายของหลกัการท่ีตนปฏิบติั เขา้ใจวตัถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหนเพื่อประโยชน์
อะไร เพื่อให้สามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างถูกตอ้งตามเป้าหมายนั้น พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า 
อตัถุญญุตา คือ ความเป็นผูรู้้อรรถ รู้จกัจุดหมาย รู้ประโยชน์ ดงัพุทธพจน์ท่ีปรากฎในธมัมญัญูสูตร
(องฺ. สตฺตก,(ไทย),23/65/143.) วา่ภิกษุท่ีเป็นผูรู้้จกัผลวา่ ภิกษุในพระพุทธศาสนาน้ี เป็นผูท่ี้มีความรู้
เร่ืองเน้ือความใจ ความมุ่งหมายและประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงภิกษุท่ีเป็นผูรู้้จกัผล
ว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู ้รู้ความหมายแห่งภาษิต คือ ถ้อยค าท่ีเป็นประโยชน์นั้น น้ีเป็น
ความหมายแห่งภาษิตน้ี 
  จะเห็นไดว้า่ ผูน้  านั้นมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องสมาชิกในกลุ่ม หากผูน้ าเป็นผูรู้้เหตุ รู้ผล 
หรือรู้จุดมุ่งหมาย จะท าอะไรตอ้งมีแผนการหรือเป้าหมาย ย่อมจะท าให้หมู่คณะด าเนินไปไดโ้ดย
สวสัดิภาพ การวางแผนงานได้ก่อนแล้วเดินตามล าดบัของงาน ผลก็คือ จะไม่มีขอ้ผิดพลาด ไม่
ติดขดัในการท างาน หรือในการท างานเป็นคณะ ทุกคนร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง งานก็จะ
ประสบกบัความส าเร็จไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ ผูน้ าเกิดความสบายใจท่ีมีส่วนช่วยให้งานส่วนรวม
ประสบผลส าเร็จ  
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  3. อตัตญัญุตา คือ รู้ตน 
  อตัตญัญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบติั มีความสามารถอย่างไร และตอ้งรู้จกัพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ ผูน้ าท่ีดีนั้นจะต้องส ารวจอยู่เสมอว่าตนเองมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร แล้ว
ด าเนินการปรับปรุงจุดอ่อนของตน ในขณะเดียวกนัก็พฒันาจุดแข็งของตนให้ดีข้ึนดว้ย กล่าวคือ 
ผูน้ าท่ีดีควรมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงแห่งโลก
อยา่งแทจ้ริง เพื่อใหส้ามารถน าพามวลชนและองคก์รไปสู่จุดหมายไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ในทาง
พระพุทธศาสนาไดก้ล่าววา่ อตัตญัญุตา หมายถึง การรู้จกัตนเก่ียวกบัศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ ปัญญา 
เป็นตน้ ดงัท่ีปรากฎในธมัมญัญูสูตร(องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) วา่ภิกษุในธรรมวินยัน้ี รู้จกัตน คือ 
รู้ว่าตนเองนั้นมีศรัทธาความเช่ือ มีศีลมีระเบียบวินยั มีสุตตะคือการศึกษาเล่าเรียน ไดย้ินไดฟั้ง มี
จาคะ แบ่งปัน การปล่อยวาง มีปัญญาความรู้ความสามารถ อยู่ประมาณเท่าใดบา้งแลว้ วางตนให้
เหมาะสมกบัฐานะ ภาวะ ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ท าให้เกินความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง ดงัน้ีเรียกวา่เป็นผูรู้้จกัตนเอง 
  4. มตัตญัญุตา คือ รู้จกัประมาณ 
  มตัตญัญุตา คือ รู้จกัประมาณ รู้จกัความพอดี กล่าวคือ ตอ้งรู้จกัขอบเขตความพอเหมาะใน
การท างานในเร่ืองต่างๆ ดงันั้นผูน้ าท่ีดีนั้นจะตอ้งรู้จกัความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะท ากิจการ
ทุกอย่างให้ลุล่วงไปดว้ยดีตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า มตัตญัญุตา 
หมายถึง รู้จกัประมาณในการรับปัจจยั 4 ดงัท่ีปรากฎในธมัมญัญูสูตร วา่ภิกษุในธรรมวินยัน้ี รู้จกั
ประมาณในการบริโภคปัจจยั 4 ในการเล้ียงชีพ เช่น การรู้จกัประมาณในการรับประเคน หรือการใช้
สอยจีวร การรับอาหารบิณบาตและบริโภคอาหารให้พอเหมาะพอประมาณแก่อตัตภาพของตนไม่
มากไม่นอ้ยเกินไป การใชเ้สนาสนะท่ีอยูอ่าศยั ใหพ้อสมควรเหมาะสมกบัสมณะสารูป ยารักษาโรค
และบริขารอ่ืนๆ ท่ีภิกษุเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ตอ้งให้รู้จกัความพอดีแก่ตนเอง หากภิกษุไม่รู้จกัประมาณ
ในการรับปัจจยั 4 จึงเรียกเธอวา่ เป็นมตัตญัญู (องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) การรู้จกัประมาณ ตาม
หลกัมตัตญัญุตา ย่อมท าให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัมีความสุขความเจริญพอเหมาะแก่ฐานะของตน โดย
รู้จกัความพอดีในการด าเนินชีวิตทุกอยา่งไดถู้กตอ้งเหมาะสม ดว้ยเหตุน้ี ผูน้  าท่ีดีตามหลกัมตัตญัญุ
ตา ยอ่มน ามาซ่ึงความพอเหมาะพอควรในการด าเนินกิจการงานต่างๆ ท าให้สามารถน าพามวลชน 
หมู่คณะ ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภยั และความเจริญอยา่งแทจ้ริง 
  5. กาลญัญุตา คือ รู้จกัเวลา 
  กาลญัญุตา คือ รู้จกัเวลา รู้จกัเวลาท่ีควรประกอบกิจการงานต่างๆ หรือท างานให้ทนัเวลา 
เหมาะกบัเวลาและรู้คุณค่าของเวลา ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะตอ้งเป็นผูรู้้จกัการบริหารเวลา
หรือวางแผนให้เหมาะสมกบัเวลาอย่างถูกตอ้ง ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึง กาลญัญุตา ไวว้่า 
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การรู้จักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฎในธ มมัญญูสูตร (องฺ.สตฺตก,(ไทย) 
23/65/144) วา่ ภิกษุในธรรมวินยัน้ีเป็นผูป้ระกอบไปดว้ยความรู้ว่า เวลาน้ีเป็นเวลาควรศึกษา ควร
ถาม เวลาน้ีควรเป็นเวลาท าความเพียร ควรหลีกเร้นจากหมู่ คือ รู้จกัการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
กาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะ รู้คุณค่าของเวลา เม่ือภิกษุมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้เวลา 
ยอ่มจะเป็นผูมี้ความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะท าใหถู้กกบักาลเวลา 
  6. ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน 
  ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้สังคม ตั้งแต่ขอบเขตท่ีกวา้งขวางจากสังคมโลก สังคมประเทศชาติ 
วา่สอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร มีปัญหาอย่างไร จะไดส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการของสังคมนั้นได้
ถูกตอ้ง  หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนั้นยงัตอ้งรู้เขา้ใจในระเบียบกฎเกณฑ์ วฒันธรรม 
ประเพณีของสังคมนั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อให้สามารถเขา้ใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ 
ได้อย่างถูกตอ้ง จะได้สามารถน าความสงบสุข สันติสุข ความกา้วหน้ามาสู่มวลชนหมู่คณะและ
สังคมได ้ในทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าว ปริสัญญุตา หมายถึง การรู้จกับริษทั และแนวทางปฏิบติั
ของบริษทั ดงัปรากฎในธมัมญัญูสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.)  
  7. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จกับุคคล 
  ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ยรู้ว่าควรจะ
ปฏิบติัต่อเขาไดถู้กตอ้งเหมาะสมและไดผ้ลอยา่งไร ดงันั้นผูน้ าท่ีดียอ่มตอ้งรู้บุคคลรู้ประเภทบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกบังาน ในการบริหารงานทุกๆ ดา้น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผูป้ฏิบติังานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้า
ให้กบัหมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้นทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ปุคคลป
โรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคลและลักษณะความต้องการของบุคคล ดังปรากฎในธัมมัญญูสูตร 
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.) วา่ ภิกษุผูท่ี้มีความรู้เร่ืองบุคคลของภิกษุในธรรมวินยัน้ี รู้จกับุคคล 2 
จ าพวก ไดแ้ก่ 
    1. รู้ลกัษณะบุคคลผูท่ี้เป็นบณัฑิต รู้บุคคลท่ีมีความตอ้งการจะพบ บุคคลผูเ้ป็นพระอริยะ
หรือผูท่ี้เป็นบณัฑิต เป็นคนดีมีศีลธรรม สนใจใจค าสั่งสอน แลว้น ามากระท าตามค าสอนนั้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น 
    2. รู้ลกัษณะของบุคคลท่ีไม่ใช่บณัฑิต ไม่ตอ้งการเห็นบุคคลท่ีเป็นบณัฑิตหรือพระอริยะ
และไม่ตอ้งการจะฟังธรรมค าแนะน าสั่งสอนจากท่านผูรู้้ ในพระสูตรน้ีแสดงให้เห็นวา่การรู้จกัคบ
บุคคลผูเ้ป็นบณัฑิตย่อมน ามาซ่ึงประโยชน์แก่ตนและผูอ่ื้น แต่หากคบคนพาลย่อมน าไปสู่ความ
หายนะทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้นดว้ย ดงันั้นผูน้ าท่ีดีจึงควรเลือกคบบุคคลท่ีดี เพื่อให้สามารถน าความ
เจริญมาสู่ตนเองและหมู่คณะไดต้ลอดไป 
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  สรุปได้ว่า ผูน้  าท่ีดีตามหลกัปุคคลปโรปรัญญุตานั้นจะต้องรู้บุคคล ประเภทของบุคคลท่ี
จะตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ยโดยเฉพาะผูร่้วมงาน ผูร่้วมปฏิบติังานและด าเนินการไปดว้ยกนั เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติัต่อเขาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและไดผ้ล ตลอดจนสามารถเลือกใชค้นให้เหมาะสมกบังาน ใน
การบริหารกิจการงานทุกๆ ดา้นก็เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์และความเจริญกา้วหนา้ทั้งแก่ผูป้ฏิบติังาน 
หมู่คณะและองคก์รตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ผูน้  าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัเลือกบุคคลผูเ้ป็นคนดี ผูเ้ป็นบณัฑิต 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หมู่คณะและสังคม และการเลือกคบคนไม่ดี หรือคนพาล ย่อม
น ามาซ่ึงความหายนะแก่ตนเองและหมู่คณะไดเ้ช่นกนั 
  หลกัสัปปุริสธรรม เท่าท่ีปรากฎในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนามีจ านวนมากซ่ึงลว้นแต่เป็น
คุณธรรมส าหรับคนดี และในขณะเดียวกันก็ เป็นคุณธรรมส าหรับการเป็นผู ้น าด้วย และ
พระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาท่ีมุ่งเน้นในการส่งเสริมผูน้ าท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มา
ปกครองหมู่คณะ สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความสงบสุข การพัฒนาหมู่คณะ สังคม
ประเทศชาติ ใหมี้ศกัยภาพท่ีมัน่คงและกา้วหนา้ตลอดไป ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
  ความสําคัญของสัปปุริสธรรม 7 ต่อการบริหารจัดการ 
  หลกัสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ในการบริหารงานในองคก์ารต่างๆ ถา้
องค์การใดมีบุคคลากรท่ีเป็นสัตบุรุษก็ย่อมจะสร้างความเจริญความสามคัคีให้แก่หน่วยงานหรือ
องค์การนั้นๆ เพราะบุคคลากรหรือผูบ้ริหารท่ีรู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตนเอง รู้จกัประมาณ รู้จกัเวลา 
รู้จกัชุมชม และรู้บุคคล ยอ่มท าใหก้ารบริหารจดัการของหน่วยงานประสบความส าเร็จตามนโยบาย
ท่ีไดว้างไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประยุกตใ์ชก้บัการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดยการน าหลกัสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เขา้กบัยุคสมยั 
และเพื่อความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารตามหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนา ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ สัป
ปุริสธรรม 7 ประการ แปลวา่ ธรรมของสัตบุรุษ ไดแ้ก่ คนดี มีความประพฤติ ทางกาย วาจา ถูกตอ้ง
เรียบร้อยไม่มีโทษ มี 7 ประการ ดงัน้ี 
  1. ธัมมญัญุตา (การรู้จกัเหตุ) คือ การรู้จกัวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไป
ของชีวติหรือรู้จกัหลกัความจริง จะคิดจะท าอะไรก็มีหลกั รู้วา่เม่ือกระท าส่ิงน้ีจะไดผ้ลตอบแทนเป็น
ความสุข แต่ถ้ากระท าอีกอย่างหน่ึงจะได้ผลเป็นความทุกข์ เช่น ถ้าหมัน่ขยนัศึกษาเล่าเรียนก็จะ
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวชิาการต่างๆ เม่ือถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบไดค้ะแนนดี เป็นตน้ 
  2. อตัถญัญุตา (การรู้จกัเหตุ) หมายถึง เม่ือมีเหตุก็ย่อมมีผล เม่ือมีปัญหาอนัใดเกิดข้ึนเรา
จะตอ้งใช้หลกัเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู้จกัเปรียบเทียบ
เหตุผล จะท าหเ้ราเป็นคนใจกวา้งยอมรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น 
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  3. อตัตญัญุตา (การรู้จกัตน) หมายถึง ความเป็นผูรู้้จกัตน คือ รู้จกัตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
วยั ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นตน้ แลว้ประพฤติ
ตนใหเ้หมาะสมแก่ภาวะของตน และเม่ือรู้วา่ บกพร่องในเร่ืองใด ก็ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
  4. มตัตญัญุตา (การรู้จกัประมาณ) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะพอควร การรู้จกั
ประมาณ คือ การรู้จกัท าทุกส่ิงทุกอยา่งหรือด าเนินชีวิตให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม เป็นตน้ การรู้จกั
ประมาณน้ีเป็นทางสายกลางท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนใหบุ้คคลต่างๆไดป้ระพฤติปฏิบติักนัมา 
  5. กาลญัญุตา (การรู้จกักาล) หมายถึง การรู้จกัเวลาท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ และ
รู้จกัปฏิบติัตนใหถู้กกบักาลเทศะ กล่าวคือ รู้วา่ในเวลาเช่นไรควรจะท าอะไร การรู้จกักาลเวลาจะท า
ใหไ้ม่ด ารงตนอยูใ่นความประมาท ไม่ท าใหเ้สียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
  6. ปริสัญญุตา (การรู้จกัชุมชน) คือ การรู้จกัหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดี ควรคบหา
สมาคม ควรเขา้ไปอยู่ดว้ยหรือไม่ เม่ืออยู่ในชุมชนหรือท่ีประชุมนั้นๆ ควรวางตวัอย่างไร ควรท า
อะไร ควรพุดอย่างไร เช่น เม่ือเขา้หาผูใ้หญ่ควารแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เม่ือเขา้วดั
ควรส ารวมกาย วาจา ใจ ไม่แสดงอาการตลกคึกคะนอง เป็นตน้ ความเป็นผูรู้้จกับริษทั คือรู้จกั
ชุมชนและสังคม รู้กริยาท่ีจะพึงปฏิบติั แลว้ประพฤติตนใหเ้หมาะสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ 
  7. ปุคคโลปรปรัญญุตา (การรู้จกับุคคล) ไดแ้ก่ การรู้จกัประเภทบุคคลแต่ละคนวา่ฉลาดหรือ
โง่ เป็นคนพาลหรือเป็นบณัฑิต มีความสามารถหรือไม่ มีคุณธรรมหรือไม่ แลว้เลือกคบหาให้เป็น
คุณประโยชน์ เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจการ 
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ตรัสว่า สัปปุริสธรรม 
ธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี หรือธรรมของมนุษยผ์ูมี้ความเป็นมนุษยส์มบูรณ์มี 7 ประการ ศึกษาให้
รู้ให้เขา้ใจ แลว้ปฏิบติัให้ได ้ก็จกัสามารถรักษาคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยทุ์กประการได ้สัปปุริส
ธรรม 7 ประการ คือ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกัประชุมชน และรู้จกับุคคล  
  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2448 : 170) ไดก้ล่าวถึง สัปปุริสธรรมท่ีท าให้เป็น
สัตบุรุษ คือ คุณธรรมหรือคุณสมบติัของคนดี เป็นเหตุให้ผูป้ฏิบติัเป็นคนดี เป็นผูค้วรแก่การยกยอ่ง
นับถือ เป็นคนท่ีสามารถให้การแนะน าในการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องด้วยความปรารถนาดีมี 7 
ประการ ไดแ้ก่ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกัชุมชน และรู้จกับุคคล 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึง คุณสมบติัของผูน้ าในความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานท่ี
ไปดว้ยกนันั้น คือ คุณสมบติัของผูท่ี้จะเป็นผูน้ า บุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะตอ้งมีธรรมะหรือคุณสมบติัใน
ตวัของผูน้ า 7 ประการ ไดแ้ก่ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกัชุมชน และรู้จกั
บุคคล 
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  สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบติัรของคนดี ธรรมของ
คนดี 
  1. ธัมมญัญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลักหรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้
หลกัเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลกัการท่ีจะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลกัธรรมขอ้นั้นๆ คืออะไร มีอะไรบา้ง พระมหากษตัริยท์รงทราบว่าหลกัการปกครองตามราช
ประเพณีเป็นอยา่งไร มีอะไรบา้ง รู้วา่จะตอ้งกระท าเหตุอนัน้ีๆ หรือกระท าตามหลกัการขอ้น้ีๆ จึงจะ
ใหเ้กิดผลท่ีตอ้งการอนันั้นๆ เป็นตน้ 
  2. อตัถญัญุตา ความรู้จกัอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือรู้จกัผล คือ รู้ความหมายรู้ ความมุ่งหมาย 
รู้ประโยชน์ท่ีประสงค ์รู้จกัผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลกั เช่น รู้
วา่หลกัธรรมหรือภาษิตขอ้นั้นๆ มีความหมายวา่อยา่งไร หลกันั้นๆ มีความมุ่งหมายอยา่งไร ก าหนด
ไวห้รือพึงปฏิบติัเพื่อประสงคป์ระโยชน์อะไร การท่ีตนกระท าอยูมี่ความมุ่งหมายอยา่งไรเม่ือท าไป
แลว้จะบงัเกิดผลอะไรบา้ง ดงัน้ี เป็นตน้ 
  3. อตัตญัญุตา ความรู้จกัตน คือ รู้วา่เรานั้นวา่โดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลงัความรู้ความสามารถ 
ความถนดัและคุณธรรม เป็นตน้ บดัน้ี เท่าไร อย่างไร แลว้ประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท่ีจะแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป 
  4. มตัตญัญุตา ความรู้จกัประมาณ คือ ความพอดี เช่นภิกษุรู้จกัประมาณในการรับและบริโภค
ปัจจยัส่ี คฤหสัถรู้์จกัประมาณในการใชจ่้ายโภคทรัพย ์พระมหากษตัริยรู้์จกัประมาณในการลงทณัฑ์
อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นตน้ 
  5. กาลญัญุตา รู้จกักาล คือ รู้กาลเวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชใ้นการประกอบ
กิจ กระท าหนา้ท่ีการงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทนัเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็น
ตน้ 
  6. ปริสัญญุตา ความรู้จกับริษทั คือ รู้จกัชุมชน และรู้จกัท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ วา่ ชุมชนน้ีเม่ือเขา้ไปหา จะตอ้งท ากิริยาอยา่งน้ี ชุมชนน้ีควรสงเคราะห์อยา่งน้ี เป็นตน้ 
  7. ปุคคลญัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จกับุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า 
โดยอธัยาศยั ความสามารถ และคุณธรรม เป็นตน้ ใครๆ ยิ่งหรือหยอ่นอยา่งไร และรู้ท่ีจะปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นๆ ดว้ยดี วา่ควรจะคบหรือไม่ จะใชต้  าหนิ ยกยอ่ง และแนะน าสั่งสอนอยา่งไร เป็นตน้ 
  ดังนั้ นหลักสัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมท่ีผู ้บริหารสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อท าให้การท างานร่วมกันเป็นไปอย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยใหต้ระหนกัในเหตุผล การวางตวัเหมาะสมพอดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7 ประการ จึงมีความส าคญัต่อการ
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บริหารจดัการโดยมีการประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารจดัการในทุกดา้น ทั้ง
การวางแผน การจดัการบุคลากรด้านประสานงาน ด้านรายงาน ด้านงบประมาณ จึงท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี 
 

2.3 องค์ประกอบการบริหารจัดการทีด่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้นํา 
 2.3.1.1 ความหมายของผู้นํา  
 จากการศึกษาพบวา่มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัผูน้ า และภาวะผูน้ าไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 Franklin Covey (1999, p. 8-11) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผูน้  า คือ บุคคลท่ีไดรั้บการเช่ือถือจาก
ผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และเป็นผูก้  าหนดทิศทางขององคก์ร ประสานความร่วมมือกบั
บุคคลในองคก์ร เพื่อให้องคก์รด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของวิสัยทศัน์ท่ีวาง
ไว ้
 Bass (1990, p. 20) ไดใ้ห้ความหมายของไวว้า่ ผูน้  า คือ ผูท่ี้มีความสามารถในการกระตุน้ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อคนในกลุ่ม และเป็นผูท่ี้การกระท าของตนเองมีผลต่อสมาชิกในกลุ่มมากกวา่
ท่ีคนอ่ืนจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือความคิดของตนเอง 
 Plunket (1992, P. 325) ไดใ้ห้ความหมายของผูน้ าไวว้่า ผูน้ า คือ ผูท่ี้สามารถชกัจูงให้ผูอ่ื้น
ท างานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของตนเองท่ีก าหนดไว ้โดยได้รับการนับถือ ความ
ไวว้างใจ การยอมรับ ความจงรักภกัดี และความเตม็ใจท่ีจะร่วมมือท างานจากผูอ่ื้น 
 กว ีวงศพ์ุฒ (2535, น. 14-15) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าไว ้5 ประการ คือ  
 1. ผูน้  า หมายถึง ผูซ่ึ้งเป็นศูนยก์ลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกน
ของกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
กลุ่มสูง  
 2. ผูน้  า หมายถึง บุคคลซ่ึงน ากลุ่ม หรือพากลุ่มไปสู่วตัถุประสงค์หรือสู่จุดหมายท่ีวางไว ้
แมแ้ต่เพียงช้ีแนะใหก้ลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือวา่เป็นผูน้ าทั้งน้ีรวมถึงผูน้ าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางดว้ย  
 3. ผูน้  า หมายถึง บุคคลซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกใหเ้ขาเป็นผูน้ าของกลุ่มซ่ึงเป็นไป
โดยอาศยัลกัษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าได ้ 
 4. ผูน้  า หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มไดม้ากท่ีสุด  
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 5. ผูน้  า หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีตอ้งการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมและ
เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผูน้ า 
 วิภาดา คุปตานนท์ (2544 , น. 237) ได้กล่าวไวว้่า ผูน้  า (Leader) หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการท่ีจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้
อิทธิพลเหนือทศัคติและการกระท าของผูอ่ื้น  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, (2550, น. 3) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ผูน้  าไวว้า่ ผูน้  า
คือ บุคคลท่ีสามารถประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกนัโดยการท่ีว่าจะเป็นการอยู่รวมกนัก็ตาม 
หรือท าการร่วมกนัก็ตาม ใหพ้ากนัไปดว้ยดี สู่จุดหมายท่ีดีงาม 
 Yukl (1994, p 47) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าคือกระบวนท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้าม วตัถุประสงคข์อง
กลุ่มหรือองค์การ กิจกรรมขององค์กร แรงจูงใจของผูต้ามท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงค์ การรักษา
ความสัมพนัธ์และการท างานเป็นทีม 
 Kotter (1996, p. 95) ไดก้ล่าว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการเผชิญหน้ากบั
ภาวะการเปล่ียนแปลงได ้โดยผูน้ าเป็นผูส้ร้างวสิัยทศัน์ใหเ้ป็นตวัก ากบัทิศทางขององคก์รในอนาคต 
จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้ งส่ือความหมายให้เข้าใจวิสัยทศัน์และสร้างแรงบนัดาลใจแก่คน
เหล่านั้นใหส้ามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วสิัยทศัน์ดงักล่าว 
 Fullan (2001, p.1) ไดใ้หค้วามหมายของ ภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ าคือ ค าท่ีบ่งบอกถึงบุคคลท่ี
เหนือกว่าบุคคลธรรมดาในการท างาน ค าว่าผูน้  าและภาวะผูน้ าเหมือนกบัมีออร่ารอบๆ ตวั ค าว่า
ผูน้ าคือ กระบวนการของการไล่ตามจุดมุ่งหมายท่ีผูน้ าสร้างข้ึน และแบ่งปันใหผู้ต้ามได ้
 Marquis & Huston (2006, p. 61) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้ าวา่ เป็นกระบวนการชกัชวน 
และมีอิทธิพลต่อกลุ่มในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย และประกอบดว้ยหลายบทบาท 
 Rue & Byars (2007, p. 243) ไดใ้หค้วามหมาย ภาวะผูน้ าคือผูท่ี้มีความสามารถมีอิทธิพลต่อผู ้
ตามในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ หรือศรัทธาในการตดัสินใจ และการปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 Daft (2008, p. 4-5) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ า หรือการเป็นผูน้ าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมี
อิทธิพลระหวา่งผูน้ าและผูต้ามท่ีมีความตั้งใจต่อการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และการเปล่ียนแปลงนั้น 
สะทอ้นจุดมุ่งหมายท่ีมีร่วมกนัระหวา่งผูน้ าและผูต้าม 

ประเวศ วะสี (2540, น. 52) ไดใ้หค้วามหมาย ภาวะผูน้ าวา่ เป็นภาวะท่ีก่อให้เกิดศรัทธาท่ีเป็น
ท่ียอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกนัในสังคมนั้นๆ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2543, น. 618) ไดส้รุปความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึง 
(ผูน้ า) พยายามท่ีจะใช้ก าลงัสมอง ก าลงักาย และก าลงัใจ เพื่อจูงใจหรือดลใจให้ผูต้ามกระท าการ
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อยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องตน และเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และการ
จูงใจหรือดลใจเช่นนั้น จะไม่เป็นการบงัคบั ตลอดจนตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูต้ามดว้ย 

อุดม ทุมโฆสิต (2544, น. 230) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าคือ การะบวนการใชอ้ านาจและอิทธิพลท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงของ
องคก์ร 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 4) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ าคือคุณสมบติั 
เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานงาน
กนัและพาไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม 
 เสน่ห์ จุย้โต (2551, น.114) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการท่ีบุคคลในกลุ่ม
สมาชิกคนใดคนหน่ึงท่ีพยายามให้พฤติกรรมมีอิทธิพลเหนือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกนั ภาวะ
ผูน้ าคือกระบวนการท่ีบุคคลท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับทั้งในแง่ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ 
สุขภาพจิตจิตใจดีและเป็นบุคคลท่ีสามารถดลใจ ดึงดูดใจและชกัจูงใจให้ผูอ่ื้นยินดีท่ีจะปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ โดยเขามิไดถู้กบงัคบัใหก้ระท าแต่อยา่งใด 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 , น. 5) ให้ความหมายภาวะผูน้ า  หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการเปล่ียนแปลง การใช้กระบวนการ วิธีการ คุณลกัษณะส่วนตวัท่ี
บุคคลในฐานะผูน้ าองคก์รใชใ้นการจูงใจ มีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นใหร่้วมมือท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร และการเปล่ียนแปลงองคก์รไปสู่ระดบัท่ีดีข้ึน 
 สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าคือ คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพ และมีบารมี
สามารถใช้ศาสตร์และศิลปะในการกระตุน้ โน้มน้าวใจให้ผูอ่ื้นยอมรับและปฏิบติัตามจนบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งเอาไว ้
 

 2.3.1.2 แนวคิดและทฤษฎภีาวะผู้นํา 
 Bass (1990) ได้สรุปรวบรวมความหมายของภาวะผูน้ าตามท่ีมีให้ไวแ้ละได้จ  าแนก
ความหมายของภาวะผูน้ าออกเป็น 12 กลุ่ม ดงัน้ี (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) 

1. ภาวะผูน้ าท่ีเนน้กระบวนการของกลุ่ม (Leadreship as a fo group processes) 
2. ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นบุคลิกภาพและผลของบุคคลิกภาพ (Leadreship as a 

personality and its effects) 
3. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นการกระท าหรือพฤติกรรม (Leadreship as an act or 

behaviour) 
4. ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมาย (Leadreship as an 

instrument of goal achievement) 
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5. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ (Leadreship as an emerging 
effect of interaction) 

6. ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นความแตกต่างของบทบาท (Leadreship as a differentiated 
role) 

7. ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีมุ่งดา้นโครงสร้าง (Leadreship as the intiation structure) 
8. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นศิลปะท่ีก่อให้เกิดการยินยอมตาม (Leadreship as the art of 

inducing compliance) 
9. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นการใชอิ้ทธิพล (Leadreship as the exercise of influence) 
10. ภาวะผูน้ าในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของการจูงใจ (Leadreship as a from of persuasion) 
11. ภาวะผูน้ าในฐานะความสัมพนัธ์ของอ านาจ (Leadreship as a power relationship) 
12. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็นการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ (Leadreship as a 

combination of elements) 
 กล่าวโดยสรุป “ภาวะผูน้ า” เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหน่ึงตั้งใจใชอิ้ทธิพล
ต่อผูอ่ื้นใหป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนด รวมทั้งการสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลขององคก์าร 
ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงเป็นกระบวนการอิทธิพลท่ีช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
จากค านิยามท่ีกล่าวมาน้ีย ังมีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น ใครเป็นผู ้ใช้อิทธิพล
วตัถุประสงคข์องการใช้อิทธิพลคืออะไร ลกัษณะ วิธีการใช้อิทธิพลเป็นอย่างไร และผลลพัธ์ของ
การใชอิ้ทธิพลคืออะไรเป็นตน้ ไม่มีค  านิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัการเลือกค า
นิยามนั้นไปใชอ้ธิบายเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในแต่ละกรณี ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่ภาวะ
ผูน้ าเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตวับุคคล    
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, น.172-173) ไดก้ล่าวสรุปแนวทางการศึกษาภาวะผูน้ าใน
ปัจจุบนัว่ามี ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ ามีจ  านวนมากมาย สามารถจ าแนกเป็นแนวทางการศึกษา
หลกัได ้4 แนวทาง คือ 
 1. แนวทางคุณลกัษณะ (Trait Approach) แนวน้ีเน้นการหาคุณลกัษณะทัว่ไปของผูน้ าเพื่อ
เปรียบเทียบกบับุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้ า 
 2. แนวทางพฤติกรรมนิยม (Behavior Approach) แนวทางน้ีจ าแนกประเภทผูน้ าจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
 3. แนวทางทวปิฏิสัมพนัธ์ (Dyadic Approach) ซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม 
 4. แนวทางสถานการณ์ (Contingency Approach) ซ่ึงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภท
ของภาวะผูน้ ากบัลกัษณะทางสถานการณ์ 
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 นอกจากแนวทางหลกัทั้ง 4 แนวทางแลว้ การศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปัจจุบนัไดข้ยายออกไปสู่
การศึกษาท่ีเนน้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นการใช้ผูน้  าเพื่อ
การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบติังานขององคก์รให้เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 นอกจากนั้น มงคล วิริยะพินิจ (2556, น. 122-123) ไดก้ล่าวถึงผูน้ าเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
สร้างความคิดริเร่ิมและการบริหารความเปล่ียนแปลงไวว้า่ กระบวนการจดัการความรู้ และองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ผลพลอยไดข้องการจดัการความรู้และการเรียนรู้ก็คือ นวตักรรมหรือองคค์วามรู้ใหม่
น ามาปรับใชใ้นการท างาน ผูน้ าองคก์รท่ีมีความกระตือรือร้น สร้างระบบการท างานในรูปแบบท่ี
สนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถคิดริเร่ิมอะไรใหม่ๆ ถา้ส่ิงนั้นเป็นส่ิงดี ก็สนบัสนุนให้สร้าง
การเปล่ียนแปลง ในการเปล่ียนแปลงนั้น ส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเน่ืองจากบุคคลบางคนในองคก์ร
มกัไม่ชอบการเปล่ียนแปลง มกัคุน้ชินกบัการท่ีจะท าอะไรแบบเดิมๆ และไม่ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้
อะไรใหม่ๆ ผูน้ าจึงตอ้งมีบทบาทในการท่ีตอ้งส่ือสารกบับุคคลภายในองคก์รให้ร่วมกนัเขา้ใจและ
ยอมรับให้มีความคิดริเร่ิมและการเปล่ียนแปลงเป็นค่านิยมเพื่อในองค์กร ท าให้บุคคลในองค์กร
สามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 ฉะนั้น ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัน าเอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการ
บริหารจดัการท่ีเน้นผูน้ าในการส่งเสริมการปฏิบติังานและการกระตุน้เตือนทางปัญญาโดยเลือก
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส์และอโวลิโอ (Bass&Avolio) 
และของเบนนิสและมานสั (Bennis & Nanus) มาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 

 2.3.1.3 แนวคิดทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีความส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จและ
เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผูน้ าในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ       
(จิรประภา อคัรบวร,จารุวรรณ ยอดระฆงั และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร, 2552 น. 60-64) ไดก้ล่าวว่า 
การจัดการความรู้ในมุมมองการพฒันาองค์กรนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นต้องค านึกถึงระบบอ่ืนๆ ท่ี
สนบัสนุน (Supporting System) ให้การจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ เช่น ภาวะผูน้ า... ฉะนั้น
การจดัการความรู้จะประสบผลส าเร็จอย่างดีนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจาการจดัการความรู้ เพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารและผกัดนัใหมี้การจดัการความรู้ในองคก์ร อีกทั้งยงัเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
แบ่งปันความรู้ และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากน้ีผูน้ าในการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
และภาวะผูน้ าในการสร้างทีม (Team Leadership) เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะท าให้การบริหารจดัการ
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ประสบผลส าเร็จและปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การแห่งการบริหารจดัการในท่ีสุด ดงันั้นจะได้
กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนกัวชิาการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 Bass (1985, p. 20-22) ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีขยายมาจากแนวคิดของ Burns เพื่ออธิบาย
กระบวนการเปล่ียนแปลงในองคก์ร พฤติกรรมของผูน้ าตามทฤษฎีของแบสส์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ใหญ่ๆ ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) กับ 
พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  
 1. พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) ระยะแรกแบสส์ไดร้ะบุ
พฤติกรรมไวเ้พียง 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
  1.1 การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent reward) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าใน
การก าหนดความชัดเจนของงานท่ีใช้เป็นเกณฑ์ท่ีสมควรไดรั้บรางวลัเพื่อใช้เป็นเคร่ืองจูงใจแก่ผู ้
ตาม 
  1.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception) ไดแ้ก่พฤติกรรม
ของผูน้ าท่ีใชล้งโทษตามสถานการณ์ เพื่อให้ผูต้ามเกิดการปรับปรุงแกไ้ขในกรณีท่ีผลงานเบ่ียงเบน
ไปจากมาตรฐานท่ีก าหนด 
 2. พฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)แบสส์ขยายแนวคิดของ
เบิร์นโดยมุ่งเนน้ผลกระทบของผูน้ าต่อผูต้ามโดยการใชท้ฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายมโนทศัน์ของผูน้ า
การเปล่ียนแปลงให้ชดัเจนข้ึน ว่าเป็นผูน้ าท่ีให้ผูต้ามให้ความไวว้างใจ เส่ือมใสและจงรักภกัดีต่อ
ผูน้ า มีความรู้สึกช่ืนชม ให้ความจงรักภกัดีและเคารพนบัถือต่อผูน้ า ดงันั้นแบสส์จึงมีความเห็นว่า 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงคือ ค าเดียวกบับารมี (Charisma) ท่ีสามารถส่งผลให้เกิดแรงจูงใจท างาน
ให้มีประสิทธิผลมากกวา่ความคาดหวงัเดิมท่ีก าหนดเอาไวซ่ึ้งผูน้ าจะท าการจูงใจผูต้ามดว้ยวิธีการ 
ดงัน้ี 1) ท าให้ผูต้ามนึกถึงความตอ้งการ ตระหนกัในความส าคญัและคุณค่าของผลงานท่ีเกิดข้ึน 2) 
โน้มน้าวจิตใจของผูต้ามให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรและหมู่คณะมากกว่า
ประโยชน์ตน 3) กระตุน้ให้ผูต้ามยกระดบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม (Higher order needs) ตาม
ความตอ้งการลบัขั้นของมาสโลว ์ (Maslow, 1970, p. 78-79) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
ดา้นความปลอดภยั ดา้นความรัก ดา้นความภูมิใจในตนเอง และดา้นความประสบความส าเร็จใน
ชีวติของตนเองดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพที ่2.1 กระบวนการของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Bass, B.M.(1985). Leadership and performance beyond expectation. New 
 York: The Free Press. P. 31 
 

 แบสส์เช่ือวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะส่งเสริมแรงจูงใจและผลงานของผูต้ามไดม้ากกวา่
ผู ้น าแบบอ่ืน นอกจากนั้ นแบสส์มีมุมมองความแตกต่างของภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) กบัผูน้ าโดยเสน่หา (Charismatic Leadership) ว่าภาวะผูน้ าการ

ผู้นํา: ขยายความ
ต้องการของผู้ตาม 

ผู้นํา: ค้นหาความ
สนใจของผู้ตาม 

ผู้นํา: ยกระดับความต้องการ
ของผู้ตามให้มีระดับสูงขึ้น
ตามทฤษฎขีองมาสโลว์ 

ผู้นํา:สร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ตาม ผู้ นํ า :เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า ข อ ง

ผลลพัธ์ของผู้ตาม 

ผู้นํา: เพิ่มความรู้สึกของผู้
ตามถึงความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบความสําเร็จ ผู้ นํ า :เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

วฒันธรรมองค์การ 

ขั้นตอนการทาํงาน 

ผู้ตาม: มีความพยายามที่
คาดหวงัในขณะนั้น 

ผู้ตาม: ปฏิบัติงานได้
ตามทีค่าดหวงัไว้ 

ผู้ตาม: มีแรงจูงใจสูงเพื่อจะ
บรรลุผล (ใช้ความพยายามสูง) 

ผู้ตาม: ปฏิบัติงาน
ไ ด้ ม า ก ก ว่ า ที่
คาดหมาย 
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เปล่ียนแปลงมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่างไปจากผูน้ าเสน่หา (Bass, 1999, p.11) นัน่คือความเสน่หา 
(Charisma) เป็นเพียงองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นอยา่งหน่ึงของผูน้ าการเปล่ียนแปลง และทฤษฎีผูน้ าโดย
เสน่หาอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงข้ึนได ้เพราะถึงแมว้า่ผูต้ามจะช่ืนชม
ศรัทธาลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูน้ าโดยเสน่หาแลว้ก็ตามแต่ยงัไม่เกิดแรงจูงใจ
ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงความยดึติดจากผลประโยชน์ของตนไปเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ได ้ส าหรับส่ิงท่ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเหมือนกบัภาวะผูน้ าโดยเสน่หาคือ การมีอิทธิผลต่อผูต้าม
ดว้ยการปลุกเร้าอารมณ์และท าให้เกิดการลอกเลียนแบบอยา่งของผูน้ าต่อผูต้าม จุดเด่นผูน้ าของการ
เปล่ียนแปลงจะใช้วิธีการยกระดับผู ้ตามด้วยการมอบอ านาจความรับผิดชอบการตัดสินใจ 
(Empower) ให้แก่ผูต้ามในขณะท่ีผูน้ าโดยเสน่หาใช้วิธีการท่ีท าให้ผูต้ามอ่อนแอโดยการสอนให้
พึ่งพาและถูกหล่อหลอมซึมซบัใหจ้งรักภกัดีต่อผูน้ ามากกวา่ยึดมัน่ต่ออุดมการณ์ขององคก์ร แต่ผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเปล่ียนผูต้ามให้ตระหนกัและเห็นคุณค่าและเห็นความส าคญัในผลลพัธ์ของงาน
หรือยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนโดยการชดัจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์รมากว่าความ
สนใจตนเอง 
 นอกจากนั้นแบสส์แสดงทศันะวา่ผูน้ าการเปล่ียนแปลงพบไดโ้ดยทัว่ไปในองคก์รไม่วา่แบบ
ใด และไม่ว่าระดบัต าแหน่งใด ในทางตรงกนัขา้มผูน้ าโดยเสน่าหาเป็นส่ิงท่ีหาพบไดย้ากมากใน
ภาวะท่ีองค์กรมีปัญหาอ านาจท่ีเป็นทางการไม่สามารถใช้เพื่อแกปั้ญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ
ปัญหาท่ีบ่อนท าลายต่อประเพณีความเช่ือและค่านิยมดีงามของส่วนรวม บุคคลส่วนใหญ่จะถามหา
ผูน้ าโดยเสน่หาเพื่อใหช่้วยแกปั้ญหาเฉพาะหนา้แต่ความเสน่หาเป็นส่ิงท่ีมีสองขั้วท่ีอยูสุ่ดทั้งสองขา้ง 
คือผูน้ าโดยเสน่หาจะมีทั้งกลุ่มคนท่ีรักมาก และกลุ่มคนท่ีเกลียดชงัมากและเป็นเหตุผูน้ าโดยเสน่หา
จึงมากถูกลอบปลงชีวติ ซ่ึงจะเกิดข้ึนกบัผูน้ าการเปล่ียนแปลงนอ้ย 
 Bass (1985, p.43) แมสส์ จึงไดเ้สนอแนวคิดองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ประกอบดว้ย 3 ประการ) ไดแ้ก่ 
 1.  การมีบารมีหรือการมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์ (Charisma)  คือความมีบารมี เป็น
องคป์ระกอบส าคญัของผูน้ าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสามารถกระตุน้ความรู้สึกดา้นอารมณ์ของ
ผูต้ามให้สูงข้ึนก่อให้เกิดการเลียนแบบและผูกพนัต่อผูน้ า หากผูใ้ต้บงัคับบัญชารับรู้ว่าผูน้  ามี
ความสามารถและประสบความส าเร็จก็มีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมผูน้ ามากข้ึน ดงันั้น
พฤติกรรมการสร้างบารมีของผูน้ าสามารถส่งเสริมการปฏิบติัของผูต้ามและท าให้การปฏิบติังาน
ภายในองคก์รดีข้ึน (Marrine, 1993, p. 114) 
 2. การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual stimulation) คือพฤติกรรมของผูน้ าในการท าความ
เขา้ใจต่อปัญหาไดดี้จนสามารถท าให้ผูต้ามมองเห็นปัญหาดงักล่าวจากมุมมองใหม่จากตนเองได ้
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โดยการท าให้ผูร่้วมงานต่ืนตวัและเปล่ียนแปลงในการตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
รวมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ซ่ึงเป็นการท าใหผู้ร่้วมงานเกิดมโนทศัน์ เขา้ใจและ
ใชดุ้ลพินิจในการมองเห็นธรรมชาติของปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
 3. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual consideration) คือพฤติกรรมของผูน้ าท่ี
เก่ียวกับการให้การสนับสุนน การกระตุ้นให้ก าลังใจ และการเป็นพี่ เล้ียงสอนแนะแก่ผู ้ตาม
ช่วยเหลือให้ผูต้ามพฒันาระดบัความตอ้งการให้สูงข้ึน ให้ความสนใจในความส าเร็จและโอกาส
กา้วหนา้ของผูต้ามเป็นรายบุคคล ส่งเสริมความมัน่ใจใหแ้ก่ผูต้าม เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบั
ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใต้บังคับบัญชาต่อผู ้น าและสมรรถนะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 นอกจากนั้น Bass&Avolio (1994, p. 132-135) ได้ศึกษาและปรับปรุงทฤษฎีใหม่โดย
วเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนอีก 1 องคป์ระกอบ นั้นคือ การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational motivation) ดังนั้นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตาม
แนวคิดของ แบสส์และอโวลิโอ จึงมี 4 องคป์ระกอบ และใชช่ื้อยอ่วา่ 4l’s (Four  I’s) คือ 
 1. อิทธิพลตามอุดมคติ (IdealizedInfluence) หรือการสร้างบารมี (Charisma) ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะพิเศษในตวัผูน้ า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของยุค (Yukl, 1994, p. 317) ท่ีกล่าวว่าการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็นรูปแบบอิทธิพลท่ีไม่ไดม้าจากอ านาจต าแหน่ง (Formal authority) 
หรือตามประเพณี แต่สังเกตไดจ้ากการรับรู้ของผูต้ามว่าผูน้ าไปสู่การชนะอุปสรรคได ้เกิดความ
จงรักภกัดี นบัถือ ศรัทธา ใหค้วามเคารพ ประทบัใจเม่ืออยูใ่กลชิ้ด นิยมชมชอบ กระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายและเป็นผูท่ี้มีเป้าหมายในการปฏิบติังานและแบสส์ (Bass,1997, 130-
139) ไดอ้ธิบายวา่ ผูน้  าบารมีจะแสดงออกถึงความเช่ือและค่านิยมเก่ียวกบัหลกัการท่ีตนเองยึดถือต่อ
สมาชิกอยา่งชดัเจน ค่านิยมท่ีส าคญัเช่นความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา และการยึดมัน่ในความยุติธรรม  
เป็นตน้ผูน้ าเน้นความส าคญัของเป้าประสงค ์วิสัยทศัน์ พนัธกิจความผูกพนัธ์ และผลสืบเน่ืองเชิง
จริยธรรมในการตดัสินใจ เสนอค่านิยมท่ีส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานแก่สมาชิก เน้นการสร้าง
ความเช่ือถือศรัทธาโดยแสดงให้ผูต้ามเห็นถึงการมีมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีสูงของตนเองและท า
ตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูต้าม แสดงออกถึงความกลา้หาญทางจริยธรรมและจุดยืนอย่างชดัเจนต่อ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรือองคก์ร 
 จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท าให้ผูน้ าได้รับความช่ืนชมและศรัทธาจากผูต้ามในฐานะท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีผูต้ามปรารถนาปฏิบติัตาม ท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจท่ีอยู่ภายใตก้ารน าของ
ผูน้ า เกิดความจงรักภกัดีต่อตวัผูน้ า มีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ าและทิศทางท่ีผูน้ าไดช้ี้น าพวกเขา และผู ้
ตามจะปฏิบติังานในแนวทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงคร่์วมขององคก์าร 
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 2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized  Consideration)เป็นลกัษณะส าคญั
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจท่ีผูบ้งัคบับญัชามีต่อ
ผูน้ า (Bass,1985, p.82)  เป็นการดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลท าให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคญัโดยผูน้ าให้การสนบัสนุนส่งเสริมผูต้าม ยอมรับความแตกต่างของผูต้ามแต่ละบุคคล 
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของผูต้าม การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
จะเน้นท่ีการจดัการแบบมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื่อน
ร่วมงานใหสู้งข้ึน ส่งเสริมการส่ือสารแบบสองทาง ฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฤติกรรมของผูน้ า
ท่ีแสดงถึงการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Bass,1985, p.85-91) มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
  1. การค านึงถึงการพฒันาโดยการประเมินผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัและต าแหน่งใน
อนาคตท่ีตอ้งรับผิดชอบมากกวา่ มอบหมายงานตามความสามารถโดยให้ความช่วยเหลือ เพิ่มเติม
ความสามารถในการปฏิบติังานให้ดูเป็นตวัอย่าง และการสนบัสนุนให้ผูต้ามไดรั้บการอบรม การ
พฒันาความรู้ ความสามารถ 
  2. ความค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยการ 
  2.1) ส่งเสริมพบปะอยา่งเป็นกนัเอง โดยมีการนิเทศแบบเดินดูรอบมีการติดต่อกนัแบบ 2 
ทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผูต้ามได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ยอมรับความ
แตกต่างของผูต้ามและละบุคคล 
  2.2) การท่ีผูต้ามแต่ละคนไดรั้บหรือใหข้อ้มูลข่าวสารตามท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง จะท าให้ผู ้
ตามมีโอกาสซกัถามใหเ้ขา้ใจมากข้ึน และเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม 
  2.3) ให้ความสนใจในความแตกต่างของผูต้ามแต่ละบุคคล จะท าให้ผูต้ามมีความรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับจากผูน้ า ท าใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุด 
  2.4) ให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล ผูน้ าให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาทั้งเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองการปฏิบติังาน แสดงความเห็นใจ เขา้ใจความรู้สึกของผูต้าม ให้ค  าแนะน าและคน้หาทางเลือก
ท่ีดีใหแ้ก่ผูต้าม 
  3. การเป็นพี่เล้ียง (Monitoring) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารอาวโุสใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล
แก่ผูบ้ริหารใหม่ (Haynor, 1994, P. 31) กล่าววา่ผูมี้ประสบการสูงกว่าเป็นแบบอยา่งในการช้ีแนะ 
ใหค้  าแนะน าแก่บุคคลท่ีมีอาวโุสนอ้ยกวา่ การเป็นพี่เล้ียงเป็นบทบาทท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร โดยพี่
เล้ียงใชป้ระสบการณ์ และต าแหน่งหนา้ท่ีของตน เพื่อพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาความส าคญัของการ
เป็นพี่เล้ียงคือ กระบวนการสอนและการเรียนรู้ การดูแล (Caring) ประโยชน์ท่ีผูน้  าไดรั้บจากการ
เป็นพี่เล้ียวคือการเพิ่มความเป็นวชิาชีพ เพิ่มความคงอยูส่มรรถนะการผลิตท่ีสูงข้ึนและเพิ่มความพึง
พอใจในงานของบุคลากร 
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 3. การกระตุน้ทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation)หมายถึง การท่ีผูน้ ากระตุน้ให้ผูต้ามเกิด
การเปล่ียนแปลง แสดงความคิดเห็นและเหตุผล ตระหนกัถึงปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาใหม่ๆ 
เพื่อให้ดีกว่าเดิมและท าให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค์โดยใช้ความคิด ความเช่ือ จินตนาการ และ
ค่านิยม ท าใหผู้ต้ามเกิดความรอบคอบ เขา้ใจ มองเห็นปัญหาและรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้
ทาย ผูน้ าจะตอ้งพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถชนะอุปสรรคได ้และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะคิดกนัแกปั้ญหา
แบสส์ไดศึ้กษาวจิยัและยนืยนัวา่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงมีความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน มีผลงาน
ดีเด่น มีความผกูพนั (Commitment) ต่องานและต่อองคก์ร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้ามจะเช่ือถือ ศรัทธา 
ภูมิใจ และเช่ือในความสามารถของผูน้ าท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดว้ยปัญญา ผูต้ามเห็นว่าผูน้ าท าให้
ตนมีความกระตือรือร้นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ดลใจให้เกิดการภกัดี ผูน้  ามีพรสวรรค์ท่ีจุด
ประกายอุปสรรคเป้าหมายใหผู้ต้ามเห็นช่องทางในการน าไปสู่เป้าหมายนั้น (Bass, 1985, p. 43-45) 
 โดยการกระตุน้เตือนทางปัญญาของแมสส์นั้น (Bass, 1985, 110) ไดเ้สนอแนวทางการ
กระตุน้เตือนทางปัญญาไว ้4 วธีิ ไดแ้ก่ 
  1. การใช้หลกัเหตุและผล (Rationally) ผูน้ าจะเน้นหนกัโครงสร้างงานท่ีเป็นทางการ มี
ระเบียบการแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน เน้นการจูงใจในด้านความส าเร็จ ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ใชข้อ้มูลเพียงเล็กนอ้ยในการตดัสินใจ 
  2. การเน้นท่ีการอยู่รอด (Existentially) ผูน้  าต้องค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยัความ
ไวว้างใจและการสร้างทีมในองค์กร เพิ่มความมัน่คงและความเช่ือถือ มีการแกปั้ญหาท่ีใช้ขอ้มูล
จ านวนมากและวิธีหลากหลายทาง เน้นในกระบวนการท่ีไม่เป็นทางการ และคิดว่าความรู้เกิดจาก
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
  3. การใชป้ระสบการณ์และการสังเกต (Empirically) ผูน้  าจะเนน้การแกปั้ญหาอาศยัขอ้มูล
จากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุง
ความมัน่คง ความปลอดภยัและการด ารงอยูข่ององคก์ร 
  4. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (Idealistically) ผูน้ าจะให้ความส าคญัของการปรับตวัการ
เรียนรู้การเปล่ียนแปลง เนน้ความเจริญกา้วหนา้ ความหลากหลายในความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะ
เกิดกบัองค์กรมีความยืดหยุ่นและขอ้มูลน้อยในการตดัสินใจ แต่จะรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ืองกลา้เล่ียงและคิดคน้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 
 ในขณะท่ี Quinn &Hall (1983) ไดเ้สนอวิธีการท่ีผูน้ าใชใ้นการกระตุน้ปัญญาส่ีประการคือ 
ประการแรกการใช้เหตุผลซ่ึงผูน้ าจะโนม้น้าวจูงใจให้สมาชิกใช้ความคิดอยา่งเป็นอิสระ มีตรรกะ
และเหตุผลในการปรับปรุงวิธีการท างาน การจดัการความขดัแยง้หรือปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กร ประการท่ีสอง การใช้ความสัมพนัธ์อย่างเพื่อนมนุษย ์ ในกรณีน้ีผูน้ าพยายามกระตุน้ให้ผู ้
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ตามใชค้วามคิดเชิงสังเคราะห์ท่ีสร้างสรรค ์โดยการน าเสนอทางเลือกหรือทางแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได้
หลายทางในระหวา่งท่ีเกิดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ ประการท่ีสาม การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์
ผูน้  าจะสนบัสนุนให้ผูต้ามแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งรอบดา้นในการวิเคราะห์ปัญหาและ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น  และประการท่ีส่ี การใช้วิจารณญาณภายใน ใน
กรณีมีเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจภายใตเ้วลาและขอ้มูลท่ีจ  ากดั ผูน้  าจะสนบัสนุนให้ผูต้ามใช้ปัญญาญาณ 
(Intuition) และความตอ้งการท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึก ผนวกกบัขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อวเิคราะห์และหาขอ้สรุป 
 นอกจากนั้น พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, น. 209) ไดก้ล่าวถึง การใชภ้าวะผูน้ าเพื่อเป็น
แนวทางการกระตุ้นและสร้างปัญญาให้แก่สมาชิกในองค์กรว่า การท่ีสมาชิกในองค์กรมี
ความสามารถในการคิด ใชเ้หตุผล และสติปัญญาเพิ่มข้ึนจะเป็นการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์ร และ
ท าให้องค์กรนั้นมีศกัยภาพท่ีกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ซ่ึงหากองค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้โอกาสในกระกระท าเร่ืองผิดพลาดก็เกิดข้ึนน้อยและยงัสามารถรับมือกบัความไม่
แน่นอนของส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูน้ าควรใช้ภาวะผูน้ าเพื่อกระตุน้ทาง
ปัญญาและการเรียนรู้ของผูต้าม ดงัน้ี 
  1. สนับสนุนและจดัตั้ งกลุ่มเพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติดตามแนวคิด และวิธีการ
จดัการใหม่ๆ และถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกภายในองคก์รและชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
  2. สร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอยา่งอิสระ โดยสนบัสนุนใหมี้การอภิปราย การเสวนาอยา่งไม่เป็นทางการในประเด็นต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบัการท างานและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบกบัองค์กรและชุมชน และช้ีให้เห็นว่าความ
ขดัแยง้ทางความคิดเป็นส่ิงธรรมดาท่ีเกิดข้ึน หากทุกคนมีจิตเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนัก็สามารถท างานกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
  3. สนับสนุนการริเร่ิมทั้งจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบน และให้ท าการทดลองใช้
ความคิดและแนวทางการปฏิบติัใหม่ๆ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูต้าม กระตุน้ความคิดผู ้
ตามโดยการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความเช่ือและวิธีการท างานแบบเดิมๆ ถามเหตุผลของการใชว้ิธีการ
ท างานแบบเดิมวธีิการท างานเช่นน้ีสามารถปรับปรุงไดห้รือไม่ มีวธีิการอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีอาจน ามาใช้
แทนวธีิการแบบเดิม และเปิดโอกาสใหมี้ความหลากหลายในกระบวนการและวธีิการปฏิบติังาน 
  4. สนบัสนุนการใชท้ศันคติในเชิงบวกในการมองปัญหาและการปฏิบติังานโดยใชค้วาม
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาสในการเรียนรู้ อยา่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท างานผิดพลาดโดยไม่เจตนา
คิดว่าตนเองมีความเส่ียงสูงในการถูกลงโทษ เม่ือความลม้เหลวเกิดข้ึนให้ตั้งค  าถามในท านองท่ีว่า 
เราสามารถเรียนรู้อะไรจากส่ิงเหล่าน้ี เพื่อน าไปปรับปรุงในการท างานในอนาคต 
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  5. สนบัสนุนให้มีการจดัการความรู้ภายในองคก์ร การรวบรวมและประมวลความรู้ การ
แยกแยะจ าแนกประเภทความรู้ การสร้างแหล่งคลงัความรู้ การถ่ายทอด แบ่งปัน และการกระจาย
ความรู้ใหแ้ก่สมาชิกในองคก์รและชุมชนทุกระดบั 
 4. การสร้างแรงบนัดาลใจ  (Inspiration Motivation)หมายถึง การท่ีผูน้ าใช้ค  าพูดและการ
กระท าท่ีปลุกปลอบใจ ให้ก าลังใจ เร้าอารมณ์ ท าให้ผูต้ามเกิดความกระตือรือร้น ทุ่มเทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากว่าส่วนตวั และความผูกพนักบัจุดมุ่งหมายของผูน้ า (Bass, 
1985, 66)ในขณะท่ี (Tichy & Devanna, 1990, p.19-32) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ จุดเร่ิมตน้ของการ
สร้างแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงองค์กร เกิดจากความรู้สึกไม่พอใจในสภาพปัจจุบนั โดย
ผูน้ าไดก้  าหนดเป้าหมายใหม่ในอนาคตท่ีดีกวา่เดิม สร้างการรับรู้และความตระหนกัของสมาชิกใน
ความจ าเป็นและโอกาสท่ีองคก์รจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 Bennis & Nanus (1985, p. 25) ไดท้  าการวิจยัรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยใชเ้วลา
ในการศึกษามากว่า 5 ปี กบัผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงในองค์กรภาครัฐและเอกชน 90 ราย พบว่าผูน้ าส่วน
ใหญ่มีลกัษณะของผูน้ าเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสรุปเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูน้ า
การเปล่ียนแปลงใน 3 ประเด็น 
  1. การพฒันาวิสัยทศัน์ (Developing a Vision) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ ผูส้ร้างช่องทาง
ให้เกิดการใช้พลงักลุ่มของสมาชิกในองค์กรเพื่อการไปสู่วิสัยทศัน์ร่วมกนั เบนนิสและมานสั ได้
พบว่า ผูน้  าทุกคนลว้นมีวิสัยทศัน์ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตขององค์กรท่ีตนรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับน่าพอใจ ส่วนใหญ่เขียนชัดเจนในลกัษณะพนัธกิจขององค์กร ผูน้ าเหล่าน้ีสามารถสร้าง
จิตส านึกแก่ผูต้ามของตนได้ในระดับสูง เช่น เร่ืองค่านิยมเก่ียวกับเสรีภาพ ความอิสระ ความ
ยติุธรรม และมุ่งความส าเร็จในตนเอง 
 การมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนและการใชว้ิสัยทศัน์เพื่อดึงดูดใจผูต้ามมีความส าคญั เพราะวิสัยทศัน์
ท าหนา้ท่ีประการแรก ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจของผูต้าม เน่ืองจากวสิัยทศัน์สามารถท าให้งานท่ีท ามี
ความหมายยิ่งข้ึนและท าให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการ  ประการท่ีสองวิสัยทศัน์ช่วย
ใหก้ารตดัสินใจ การริเร่ิมส่ิงใหม่และการมีอิสระในการคิดของผูต้ามทุกระดบัสามารถท าไดง่้ายข้ึน 
เน่ืองจากทุกคนรู้เป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัขององคก์ร ท าให้รู้วา่ส่ิงใดผิดหรือถูก สอดคลอ้ง
หรือขดัแยง้ไดช้ดัเจน นอกจากน้ีเบนนิสและนานสัไดอ้ธิบายการเกิดของวิสัยทศัน์ของผูน้ าจาการ
วิจยัพบว่า ความจริงมีผูน้ าน้อยมากท่ีเป็นบุคคลแรกในการสร้างจินตนาการให้เกิดวิสัยทศัน์ของ
องคก์รข้ึน แต่เน่ืองจากผูน้ าเป็นบุคคลท่ีมีเครือข่ายการติดต่อกบับุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มากท่ีสุด จึงมีโอกาสรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นเก่ียวกบัความคาดหวงัของ
องคก์รท่ีมากความคิดเห็น ดงันั้นความคาดหวงัเหล่าน้ีจึงถูกหล่อหลอมและสังเคราะห์เป็นวิสัยทศัน์
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ในท่ีสุด ผูน้ าท่ีชาญฉลาดจึงตอ้งท าให้วิสัยทศัน์ดงักล่าวเป็นภาษาหรือเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย เห็นได้
ชดัเจนมีความสนใจมากพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูต้ามให้เกิดความผกูพนั มีความน่าเช่ือถือใน
แง่ของความเป็นจริงท่ีสามารถบรรลุได้ วิสัยทศัน์ท่ีจะมีประสิทธิผลตอ้งเหมาะสมกบักาลเวลา 
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัองคก์ร และเหมาะสมต่อบุคคลผูต้อ้งปฏิบติัใหบ้รรลุผลอีกดว้ย 
  2. การพฒันาความผกูพนัและความไวว้างใจ (Developing commitment and trust)  เบน
นิสและมานัสเห็นว่า เม่ือพฒันาวิสัยทศัน์ท่ีสวยงามขององค์กรแล้ว ขั้นส าคญัต่อไปคือ การท า
วสิัยทศัน์ใหฝั้งรากลึกจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร นัน่คือวิสัยทศัน์ควรถูกถ่ายทอดไปสู่
บุคคลต่างๆ ภายในองค์กรด้วยวิธีการชวนเชิญและการดลใจมิใช่ประกาศบงัคบัและข่มขู่เพื่อให้
ยอมรับหรือปฏิบติัตาม ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลตอ้งรู้จกัผสมผสานเทคนิควิธีการจูงใจดว้ยการใชว้าทะ
ท่ีประทบัใจ การอุปมา อุปมยั การใชค้  าขวญั สัญลกัษณ์ และพิธีการต่างๆ เพื่อให้วิสัยทศัน์น่าสนใจ 
ตอ้งส่ือสารวสิัยทศัน์บ่อยๆ ในโอกาสต่างๆ และทัว่ถึงทุกระดบัขององคก์ร ตั้งแต่ลกัษณะท่ีค่อนขา้ง
เป็นนามธรรม จนกระทัง่เป็นกิจกรรมรูปธรรมท่ีปรากฏอยู่ในแผนงานและนโยบายขององค์กร 
วิสัยทัศน์จะต้องถูกน าไปใช้ในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของผู ้น า จะต้องปรับปรุ ง
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและกระบวนการบริการจดัการองค์กรให้สอดคล้องเขา้กบัค่านิยม และ
วตัถุประสงคข์องวิสัยทศัน์ใหม่ กระบวนการสร้างความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ควรเร่ิมท่ีทีมงานระดบั
สูงสุดขององค์กรก่อน เพราะตอ้งมีส่วนร่วมในการปรับวฒันธรรมใหม่ขององค์กรให้วิสัยทศัน์
รวมอยู่ด้วย ขั้นตอนน้ีถือเป็นการบริหารท่ีเป็นความรับผิดชอบของผูน้ าท่ีส าคญัมากและมิอาจ
มอบหมายผูอ่ื้นได ้
 นอกจากนั้นยงัพบวา่ ความผกูพนัต่อวสิัยทศัน์จะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัความไวว้างใจท่ีผู ้
ตามมีต่อผูน้ าโดยตรง เป็นไปไดย้ากมากท่ีผูน้ าซ่ึงผูต้ามขาดความไวว้างใจ จะสามารถท าให้ผูต้าม
เกิดความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ขององคก์รไดส้ าเร็จ ความไวว้างใจนอกจากเกิดจากผูต้ามยอมรับใน
ความเช่ียวชาญของผูน้ าแลว้ ยงัมีส่ิงท่ีส าคญักว่าคือ การแสดงออกท่ีคงสันคงวาของผูน้ าทั้งค  าพูด
และการกระท า ผูน้  าท่ีเปล่ียนจุดยืนของตนบ่อยและมีพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัค่านิยมขององค์กร     
จะท าลายความไวว้างใจและการขาดความเช่ือมัน่ของผูต้ามท่ีมีต่อผูน้ าอยา่งมาก เพราะความไม่คง
เส้นคงวาเป็นตวัลดความชดัเจนของวสิัยทศัน์ลง การการขาดความเช่ือมัน่ในผูน้ าจะลดหรือดึงดูดใจ
ท่ีมีต่อวิสัยทศัน์ของผูต้ามลงดว้ย ดงันั้น การแสดงความผกูพนัต่อค่านิยมของผูน้ าดว้ยการกระท า
ทางพฤติกรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จะช่วยเสริมแรงแก่ผูต้ามให้แสดงพฤติกรรมท านอง
เดียวกนักบัผูน้ า 
  3. การสร้างการเรียนรู้ภายในองคก์ร (Facilitating organization learning) จุดเด่นของเบน
นิกและนานสัคือ ความส าคญัของการเรียนรู้ของรายบุคคลและขององคก์ร ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะ
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ใชว้ธีิการต่างๆ เพื่อพฒันาทกัษะของตนและรู้จกัหาความรู้เพิ่มข้ึนจากประสบการณ์การท างานทั้งท่ี
ส าเร็จและล้มเหลว ผูน้ ายอมรับในความจ าเป็นท่ีตอ้งรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งเหตุการณ์ไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาผูน้ าบงัคบัตนเองให้สนใจในการตั้งสมมติฐาน
ข้ึน เพื่อทดสอบความคิดของตนเองโดยการดูจากปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมงานและผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก ผูน้ าจะสร้างเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารและการริเร่ิมการศึกษากรณีพิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการจดัท าแผนกลยุทธ์ ผูน้ าจะใชว้ิธีการปฏิบติัโดยการทดลองเพื่อทดสอบผลผลิต
และกระบวนการใหม่ ตลอดจนริเร่ิมประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึน ผูน้ าจะทบทวนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
โดยถือว่าเป็นขั้นตอนปกติของการท างานเพื่อใช้โอกาสของการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป 
นอกจากนั้นผูน้ ายงัสนบัสนุนการเรียนรู้ของสมาชิกอ่ืนขององคก์รในลกัษณะดงักล่าวหรือโดยวิธี
อ่ืน เช่น สนบัสนุนการจดัตั้งโครงการพฒันาบุคลากรระยะ 5 ปี โดยมีกองทุนสนบัสนุนจากองคก์ร 
Bennis & Nanus (1985, p. 59) 
 

 2.3.1.4 แนวคิดภาวะผู้นําในทางพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาไดแ้สดงคุณสมบติัส าคญัของผูน้ าท่ีเรียกวา่ ธรรมาธิปไตย แปลว่าถือธรรม
เป็นใหญ่ ยึดเอาธรรมและเป็นส าคญัเชิดชูหลกัการ และความถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติัตาม เพื่อเห็น
แก่ความเป็นจริงและความดีงาม พระพุทธศาสนาไดเ้นน้หนกัและยึดถือเอาธรรมะใหญ่ในด าเนิน
ชีวิต เป็นผูน้ าบุคคลอ่ืน หรือแมแ้ต่บริหารจดัการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ฉะนั้นจะกล่าวถึง
หลักธรรมส าหรับผูน้ าในทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และ
นกัวชิาการทางดา้นพระพุทธศาสนาพอจะน ามากล่าวไว ้ดงัน้ี 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (2549, น.5) ไดก้ล่าววา่ไวว้า่ ในทางพระพุทธศาสนาได้
ให้ความส าคญักบัตวัผูบ้ริหารหรือผูน้ าในการบริหารจดัการองคก์ร โดยมีหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูน้ าดงัท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึง เช่น หลกัคุณธรรม 6 ประการ ดงัน้ี 
 1. ขมา มีความอดทน ผูน้ าตอ้งมีความอดทนต่อการปฏิบติังานมีใจหนกัแน่น ไม่ยอมตกไป
ในความชัว่ ไม่เกรงกลวัหรือมีอคติ 4 เม่ือจะตอ้งตดัสินใจและไม่หว ัน่ไหวไปตามโลกธรรมทั้ง 8 
ประการ 
 2. ชาคริยะ มีความต่ืนตวั มีความต่ืนตวัอยูจ่ลอดเวลา มีความระมดัระวงัไม่ประมาทในการ
ปกครองชีวติ หนา้ท่ี และการงาน 
 3. อุฏฐานะ มีความขย ันหมั่นเพียร มีความขย ันหมั่นเพียรต่อหน้าท่ีการงาน มีความ
ระมดัระวงัมีประมาท 
 4. สังวภิาคะ มีอธัยาศยัดีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีน ้าใจต่อผูร่้วมงานเป็นมิตรท่ีดีกบัทุกคน 
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 5. ทยา มีจิตใจท่ีน่าเอน็ดู รักใคร่ห่วงใจเอาใจใส่ดูแลผูร่้วมงาน 
 6. อิกขนา เอาใจใส่ตรวจตรา การงานและหนา้ท่ีท่ีตนรับผดิชอบ 
 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต), (2549, น. 38-39)ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาวะผูน้ า
ส าหรับนกับริหารไวว้า่ นกับริหารจะท าหนา้ท่ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ถา้มีคุณลกัษณะ 3 ประการ ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น ทุติยปาปณิกสูตร ดงัน้ี  1) จกัขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้า
เป็นพ่อคา้หรือนกับริหารธุรกิจ ตอ้งรู้วา่สินคา้ท่ีไหนไดร้าคาถูก แลว้น าไปขายท่ีไหนไดร้าคาแพง 
ในสมยัน้ีตอ้งรู้วา่หุน้จะข้ึนหรือจะตก ถา้เป็นนกับริหารทัว่ไปตอ้งสามารถวางแผนและฉลาดในการ
ใช้คนคุณลกัษณะขอ้แรกน้ีตรงกบัภาษาองักฤษว่า Conceptual Skill คือความช านาญในการใช้
ความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จดัการธุระไดดี้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น พ่อคา้เพชรตอ้งดูออก
วา่เป็นเพชรแทห้รือเพชรเทียม แพทยห์วัหนา้คณะผา่ตดัตอ้งเช่ียวชาญการผา่ตดั คุณลกัษณะท่ีสองน้ี
ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Technical Skill คือความช านาญดา้นเทคนิค 3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง 
พึ่งพาอาศยัคนอ่ืนได ้เพราะเป็นคนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี เช่น พอ่คา้เดินทางไปคา้ขายต่างเมืองก็มีเพื่อน
พอ่คา้ในเมืองนั้นๆ ให้ท่ีพกัอาศยัหรือให้กูย้ืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นกับริหารท่ีดีตอ้งผกูใจคนไวไ้ด ้
คุณลกัษณะท่ีสามน้ีส าคญัมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ข้ึนสู่ท่ีสูงไม่ได้” ขอ้น้ีตรงกับค าว่า 
Human Relation Skill คือความช านาญดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 24-27) ได้กล่าวถึงคุณสมบติัของผูน้ า 7 
ประการ ท่ีบุคคลจะเป็นผูน้ าจะตอ้งรู้และเขา้ใจบริบทของส่ิงแวดลอ้มต่างๆดงัน้ี 
 1. รู้หลกัการ รู้ตวัว่าด ารงต าแหน่ง มีฐานะ หรือจะท าอะไร ตอ้งรู้หลกัการ รู้งาน รู้หน้าท่ี รู้
กฎเกณฑ์กติกาของรับ คือกฎหมาย ตั้งตนอยู่ในหลกัการ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สังคม องค์กรหรือ
กิจการทุกอยา่งถูก ก็ตอ้งหลกัการ มีกฎ มีกติกา ผูน้ าจะตอ้งรู้ชดัและตั้งมัน่อยูใ่นหลกัการนั้น 
 2. รู้จุดมุ่งหมาย ผูน้ าท่ีดีจะต้องรู้จุดมุ่งหมาย ถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายก็ไม่สามารถน าคนและ
องคก์รไปให้ประสบความส าเร็จได ้ผูน้  าตอ้งมีความชดัเจนและมีความแน่วแน่มุ่งมัน่ท่ีจะไปให้ถึง
จุดหมายนั้น แมมี้อะไรมากระทบกระทั้งก็ไม่หว ัน่ไหว  
 3. รู้จกัตน ผูน้ าต้องรู้ว่าตนเองคือใคร มีภาวะเป็นอะไร มีบทบาทหน้าท่ีในสถานะใด มี
คุณสมบติั ความพร้อม มีความถนดั สติปัญญาความสามารถอะไรบา้ง ตอ้งส ารวจตวัเองอยู่เสมอ
และพฒันาปรับปรุงตวัเอง ใหมี้คุณสมบติัท่ีจะเป็นผูน้ าบุคคลอ่ืนได ้
 4. รู้ประมาณ คือรู้จกัพอดี มีขอบเขต พอเหมาะสมท่ีจะจดัการเร่ืองนั้นๆ  มีองคป์ระกอบหรือ
ปัจจยัอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง รู้วา่ท าไดแ้ค่ไหนถึงจะเหมาะสม ความพอดีและมีความเหมาะสมจึงจะท าให้
เกิดความส าเร็จ 
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 5. รู้กาล คือรู้จกัเวลา เช่น รู้จงัหวะ โอกาส ความพอดีและเหมาะสมของเวลา รู้วา่เร่ืองน้ีจะลง
มือกระท าตอนไหน เวลาไหนจะกระท าอย่างไรให้เหมาะสม แมแ้ต่การพูดจาก็ตอ้งรู้จกัเวลา เช่น 
รู้จกัวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และเวลา 
 6. รู้ชุมชน คือรู้จกัสังคม ตั้งแต่ระดบัสังคมโลก รู้สังคมระดบัประเทศ และรู้ชุมชน วา่อยูใ่น
สถานการณ์อย่างไร มีปัญหาและความตอ้งอย่างไร รู้ปัญหาและความตอ้งการของสังคม องค์กร
และพร้อมเขา้ไปช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามความเหมาะสม 
 7. รู้จกับุคคล คือรู้จกับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมท างานดว้ยกนั รู้จกัวิธีใชว้ิธีสร้างความสัมพนัธ์
การพูดจา สามารถพูดจาแนะน าตกัเตือนบุคลากรในองค์กรยอมรับได ้รู้จกัใช้บุคลากรให้ตรงกบั
ความถนดัของาน รู้ว่าบุคลากรมีความความเช่ียวชาญ มีความสามารถแค่ไหน และจะพฒันาให้มี
ความรู้ มีความสามารถเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2553, น. 174) ได้กล่าวถึงหลกัธรรมท่ีส่งเสริมให้
บุคคลมีความกลา้หาญเรียกวา่หลกัเวสารัชชรธรรมคือ ท าท่ีท าใหก้ลา้หาญ ประกอบไปดว้ย 
 1. ศรัทธา ความเช่ือท่ีมีเหตุผล มัน่ใจในหลกัการท่ีถือและการกระท าความดี 
 2. ศีล ความประพฤติถูกตอ้งดีงาม ไม่ผดิระเบียบวนิยั ไม่ผดิศีลธรรม 
 3. พาหุสัจจะ ความเป็นผูไ้ดศึ้กษาเล่าเรียนมาก 
 4. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียรคือ การท่ีไดเ้ร่ิมลงมือท าความเพียรพยายามในกิจนั้นๆอยู่
แลว้อยา่งมัน่คงจริงจงั 
 5. ปัญญา ความรอบรู้ เขา้ใจชดัในเหตุผล ดี ชัว่ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้การวินิจฉยั 
และรู้ท่ีจะบริหารจดัการ 
 สรุปว่า หลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีใช้เก้ือกูลและสนบัสนุนส าหรับผูน้ าในองค์กร
นั้นมีหลายหลายหัวขอ้ธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นถึงเร่ืองธรรมท่ีเป็นคุณลักษณะ หรือธรรมท่ีเป็น
คุณสมบติัของผูน้ า หรือผูป้กครอง เช่น คุณสมบติัของความเป็นผูน้ าจะตอ้งรู้และเขา้ใจบริบทของ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ, หลกัคุณธรรมส าหรับผูน้ า หรือธรรมท่ีส่งเสริมให้ผูน้  ามีความกลา้หาญเป็นตน้ 
การน าเอาหลักธรรมหมวดใดไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร หรือการจัดการความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จข้ึนอยู่กับตัวผู ้น าว่า สามารถน าเอาหลักธรรมเหล่านั้ น
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์มากนอ้ยเพียงใด 
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2.3.2 แนวคิดและทฤษฎวีฒันธรรมองค์กร 
 2.3.2.1 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 
 นกัวชิาการดา้นองคก์รไดใ้หนิ้ยามความหมายของวฒันธรรมองคก์รไวอ้ยา่งหลากหลาย ตาม
มุมมองและความเขา้ใจของแต่ละบุคคล สามารถสรุปรวมไดด้งัน้ี 
 Denison (1990, p.2) ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ และหลกัการ
พื้นฐานซ่ึงท าหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นรากฐานของกระบวนการจดัองคก์รและกลุ่มของการปฏิบติัและ
พฤติกรรมการจดัการซ่ึงขยายและเสริมแรงหลกัการพื้นฐานเหล่านั้น หลกัการและการปฏิบติัการ
ทั้งหลายด างอยูเ่พราะวา่มีความหมายต่อสมาชิกขององคก์ร เป็นภาพตวัแทนยุทธศาสตร์ส าหรับการ
อยู่รอดขององค์กรซ่ึงด าเนินการไดดี้ในอดีตและสมาชิกองค์กรเช่ือว่าจะด าเนินการไดดี้ต่อไปใน
อนาคต 
 Daft (1992, p. 237) นิยามวา่ วฒันธรรมเป็นชุดของค่านิยม ความเช่ือ ความเขา้ใจ และวิธีคิด
ร่วมกนัของคนในองคก์รและถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชิกใหม่ วฒันธรรมจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร เกิดความผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและความเช่ือขององคก์ร 
 Cameron & Quinn (1999, p. 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง กลุ่มท่ี
คงทนของค่านิยม ความเช่ือ ฐานคติพื้นฐาน ความคาดหวงั และความทรงจ าซ่ึงซ่ึงก าหนด
คุณลกัษณะขององคก์รและสมาชิก ใหค้วามรู้สึกถึงความมีอตัลกัษณ์แก่สมาชิก ก าหนดบรรทดัฐาน
ท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงวิธีการในการด าเนินงานภายในองคก์รและเพิ่มความมัน่คงเสถียรภาพ
ของระบบสังคมภายในองค์กร วฒันธรรมองค์กรแสดงออกมาทางค่านิยม ท่วงท านองหลกัของ
ภาวการณ์น า ภาษาและสัญลกัษณ์ กระบวนการปฏิบติังานประจ า และการนิยามของความส าเร็จท่ี
ท าใหอ้งคก์รมีลกัษณะเฉพาะ 
 Robbins (2001) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กร หมายถึง ระบบทุกอยา่งท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ร่วมกันในแนวทางปฏิบัติหรือแนวทาง ในการด าเนินงานขององค์กรและเปรียบเสมือน
บุคลิกลกัษณะขององคก์ร 
 Schein (2004, p. 17) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์กรไวว้่า วฒันธรรมองค์กร 
หมายถึง แบบแผนของฐานคติพื้นฐานร่วม ซ่ึงได้รับจาการเรียนรู้จากองค์กรในฐานะท่ีเป็นส่ิง
สามารถแกไ้ขปัญหาของการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกและการบูรณาการส่ิงท่ี
อยูภ่ายในองคก์ร เม่ือแบบแผนของฐานคติสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งดีจนกระทัง่ไดรั้บการพิจารณา
วา่มีความสมเหตุสมผล แบบแผนน้ีจึงไดรั้บการถ่ายทอดแก่สมาชิกใหม่ขององคก์รในฐานะท่ีเป็น
แนวทางท่ีถูกตอ้งส าหรับการรับรู้ การคิด และความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเหล่านั้น 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, น.320) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์กรว่า ค่านิยมท่ี
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เป็นปรัชญาท่ีผูก่้อตั้งองค์กรสร้างข้ึน โดยเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รกบัพนกังานหรือองคก์รกบัลูกคา้ โดยกิจกรรมท่ีองคก์รท าอยูจ่ะตอ้งมีรูปแบบความ
เช่ือ สัญลกัษณ์ พิธีการ และเป็นแนวทางปฏิบติัมาชา้นาน 
 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, น. 20) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์กรว่า ค่านิยม และ
ความเช่ือท่ีมีร่วมกนัอย่างเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในองค์กร และใช้แนวทางในการก าหนดพฤติกรรม
ของคนในองค์กรนั้น วฒันธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” (personality) หรือ “จิต
วญิญาณ” (Spirit) ขององคก์ร 
 วิเชียร วิทยาอุดม (2547, น. 398) ไดใ้ห้ความหมายของวัฒนธรรมองคก์รวา่ คือวิถีชีวิต การ
ด ารงชีวิตในองค์กรและวิถีชีวิตโดยรวมของคนในองค์กร ซ่ึงเป็นมาตรฐานส าหรับเอาไวใ้ห้
พนกังานยดึเป็นหลกัในการท างาน และการใชชี้วติอยูใ่นองคก์รร่วมกนั 
 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551, น. 67)ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์กรไวว้่า แนวการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบติังานขององคก์รสังคมโดยเฉพาะองคก์ารแบบสหจร (association) ซ่ึงสมาชิก
องคก์ารจะตอ้งเรียนรู้และยดึปฏิบติัตามตราบเท่าท่ีท างานในองคก์ร 
 สรุปไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง รูปแบบของทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรม
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ซ่ึงสร้างและพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของ
สมาชิกในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานของพฤติกรรมส าหรับการด ารงชีวิตและ
การท างานอยา่งปกติในองคก์ร 
 

 2.3.2.2 แนวคิดลกัษณะวฒันธรรมองค์การ 
 ค าวา่ “วฒันธรรม” มกัจะเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมองคก์ร กระบวนการท างานในองคก์ร จะ
เห็นไดว้่าวฒันธรรมมิไดห้มายรวมถึงทุกๆอย่างท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ในอดีตมีการแปลความหมาย
ของค าวา่วฒันธรรมออกมา อยา่งมากมาย ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละบุคคลวา่จะมองในรูปแบบใด 
เช่น นกัมานุษยวทิยาอาจมองวา่ วฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมา
ภายในกลุ่มชนกลุ่มหน่ึง นักสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของ
สังคมหน่ึงๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนกับริหารจดัการ อาจมองวา่ 
วฒันธรรมคือ กลยทุธ์ ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร และการควบคุมภายในองคก์ร ส าหรับแนวคิด
ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ร ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบาย ไวด้งัน้ี 
 Robbins (1997, p. 237, 2009, p. 585-586) ซ่ึงเสนอวา่ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รจะ
ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี คือ 
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 1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละความกลา้เส่ียง (Innovation and risk tolerance) เป็นระดบั
ของการสนับสนุนให้พนักงานริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ตลอดจนมีความกล้าเส่ียงในการปฏิบติังานหรือ
ตดัสินใจในองคก์ร มีความรับผดิชอบ อิสระ และเสรีภาพในการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ท่ีองคก์รเปิดโอกาส
ใหบุ้คคล 
 2. การใหค้วามสนใจในรายละเอียด (Attention to detail) คือการท่ีพนกังานให้ความส าคญัใน
รายละเอียดการด าเนินการในองค์กรเพียงใด กล่าวคือ องค์กรมุ่งหวงัให้พนกังานปฏิบติังานต่างๆ 
โดยใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งในรายละเอียดต่างๆ 
 3. การมุ่งผลส าเร็จหรือผลงาน (Outcome orientation) ระดบัของการท่ีผูบ้ริหารในองคก์รให้
ความส าคญักบัผลส าเร็จหรือผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการในการบรรลุผล
ดงักล่าวเป็นการพิจารณาวา่องคก์รเนน้ผลงานหรือวธีิการท างาน 
 4. การให้ความส าคญักบับุคคล (People orientation) การตดัสินใจหรือการด าเนินการต่างๆ 
ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีบุคคลในองค์กรมากน้อยเพียงใด เป็นการพิจารณาถึงลกัษณะ
ขององคก์รดา้นการใหค้วามส าคญักบับุคคล 
 5. การท างานเป็นทีม (Team orientation) องคก์รมีการออกแบบงานหรือจดัรูปงานท่ีให้การ
ท างานมีการร่วมกนัท างานในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนท างานโดยอิสระหรือเนน้การ
ท างานรายบุคคล 
 6. การท างานเชิงรุก (Aggressiveness) องค์กรให้ความส าคญักบัระดบัของการแข่งขนัและ
การปฏิบติังานเชิงรุกของพนกังานในองค์กรมากน้อยเพียงใด องค์กรกระตุน้หรือเน้นการแข่งขนั
มากกวา่การปล่อยใหทุ้กอยา่งด าเนินไปเร่ือยๆ มากนอ้ยเพียงใด 
 7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดบัของการให้ความส าคญักบัการรักษาเสถียรภาพและ
สภาพเดิมขององคก์รมากนอ้ยเพียงใด 
 8. ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบติังานขององคก์รมีการก าหนดเป้าหมายและผล
การปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด 
 9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือระดบัของการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาย
ย่อยๆ ในองค์กร การสนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย การปฏิบติังานท่ี
สอดคลอ้งกนัของหน่วยงานยอ่ยในองคก์ร 
 10. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (Management support) ไดแ้ก่ ระดบัของการให้การช่วยเหลือ 
และสนบัสนุนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหาร 
 11. การควบคุม (Control) ไดแ้ก่ การท่ีองค์กรมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการบงัคบั
บญัชาโดยตรง ในการควบคุมพฤติกรรมของพนกังาน 
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 12. การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร (Identity) คือระดบัของการท่ีสมาชิกในองคก์รมีความเช่ือ
หรือเห็นวา่ตนเป็นสมาชิกขององคก์รและมององคก์รทั้งองคก์รในภาพรวมมากกวา่การสนใจเฉพาะ
หน่วยงานของตน 
 13. ระบบการให้รางวลั (Reward system) ไดแ้ก่ การท่ีองคก์รมีระดบัของการให้รางวลัจาก
ผลงานของพนกังานมากกวา่การใหร้างวลัจากความระบบอาวโุสหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวั 
 14. การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict tolerance) คือระดบัของการท่ีองคก์รสนบัสนุนให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถวพิากษว์จิารณ์และจดัการความขดัแยง้อยา่งเปิดเผย 
 15. รูปแบบการติดต่อส่ือสาร (Communication pattern) ไดแ้ก่ ระดบัของความเป็นทางการ
ในการติดต่อส่ือสารตามสายการบงัคบับญัชา 
 Cooke (1989, น. 16-23) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรว่า เป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในองค์กรท่ีมีการรับรู้ ยึดถือ และประพฤติปฏิบติั บรรทดัฐานในการท างาน 
การปฏิบติัตวัในองคก์ร โดยแบ่งวฒันธรรมองคก์รเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึงองคก์รท่ีให้ความส าคญักบัค่านิยมใน
การท างานโดยมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ร คือ ความตอ้งการความส าเร็จ ความ
ตอ้งการไมตรีสัมพนัธ์ รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสัมพนัธ์และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และ
มีลักษณะการท างานท่ีส่งผลให้บุคลากรในองค์กรประสบความส าเร็จกับการท างาน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 มิติคือ 
  1. มิติเนน้ความส าเร็จ (Achievement) คือองคก์รท่ีมีภาพรวมในลกัษณะการท างานท่ีดีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการท างานของทุกคนในองคก์รท่ีมีลกัษณะของการมีเป้าหมายของการท างาน
ร่วมกนั มีเหตุผลและหลกัการ เป็นนกัวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น มีความสุขกบั
งาน รู้สึกวา่งานท่ีท านั้นมีความส าคญัและทา้ทาย 
  2. มิติเน้นสัจการแห่งตน (Self-actualizing) คือองค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เน้นความตอ้งการของบุคคลในองคก์รตามความนึกคิดและคาดหวงั 
เป้าหมายของการท างานอยู่ท่ีคุณภาพมากกว่าปริมาณงานท่ีได้รับ รวมทั้งความส าเร็จของงานมา
พร้อมๆ กนั กบัความกา้วหนา้ของพนกังานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน 
  3. มิติเน้นบุคคลและการกระท า (Humanistic-encouraging) คือองค์กรท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการท างานโดยมีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นบุคคลเป็นศูนยก์ลางให้
ความส าคญักบัพนกังาน ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร การท างานมีลกัษณะ
การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหพ้นกังานมีความสุขและภูมิใจในการท างาน และไดรั้บการ
สนบัสนุนความกา้วหนา้จากการท างานสม ่าเสมอ 
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  4. มิติเนน้ไมตรีสัมพนัธ์(Affiliation) คือองคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทุกคนในองคก์รมีความเป็นกนัเอง เปิดเผย และมีความรู้สึกของ
เพื่อนร่วมงานหรือทีม การแสดงออกของพนกังานในองคก์รจะเนน้การท างานในลกัษณะให้ความ
อบอุ่น ใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีการแบ่งปันและเขา้ใจความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั 
 2. ลักษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา (Passive/defensive styles) หมายถึง องค์กรท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีมุ่งเน้นความตอ้งการความมัน่คงของพนกังาน และมีผูน้ าท่ีเน้นบุคคล
คล้อยตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พึ่ งพาผูบ้ริหารและพยายาม
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีตอ้งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ริหาร เนน้ถึงความสัมพนัธ์
กบับุคคลในลักษณะปกป้องตนเองและตั้งรับ เพราะเป็นแนวทางท่ีท าให้มัน่คง ปลอดภยั และ
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 มิติคือ 
  1. มิติเน้นการเห็นพ้องด้วย (Approval) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีบุคคลให้การยอมรับซ่ึงกนัและกัน หลีกเล่ียงการขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน พฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้งในองค์กรคือ พยายามเห็นดว้ยและคลอ้ยตามความคิดเห็น การปฏิบติัตัวเหมือนกบับุคคล
ส่วนใหญ่ในองคก์ร ลกัษณะคลอ้ยตามเป็นส่ิงท่ีพนกังานในองคก์รพึงพอใจ 
  2. มิติเนน้กฎระเบียบ (Conventional) คือองคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ลกัษณะอนุรักษนิ์ยม รักษาประเพณีแบบแผนการปฏิบติังาน มีการควบคุมดว้ยระบบราชการ คนใน
องคก์รตอ้งท าตามกฎระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
  3. มิติเน้นการพึ่งพา (Dependent) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึง
สายการบงัคบับญัชาศูนยร์วมการบริหารจดัการ การตดัสินใจอยูท่ี่ผูบ้ริหารหรือผูน้ ากลุ่ม ซ่ึงทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตามการตดัสินใจนั้น และทุกคนเช่ือว่าการตดัสินใจนั้นถูกตอ้ง ทุกคนไม่สนใจคุณภาพ
ของงานหรือลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ไม่ทราบจุดมุ่งหมายการท างานของตนเองและขององคก์ร มุ่งการ
ปกป้องตนเองโดยการปฏิบติัตามผูบ้ริหาร 
  4. มิติเนน้การหลีกเล่ียง (Avoidance) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ท่ีเน้นการลงโทษเม่ือท างานผิดพลาด แต่เม่ือท างานประสบความส าเร็จกลบัไม่ไดรั้บรางวลัอะไร 
ท าใหพ้นกังานเก่ียงความรับผดิชอบใหก้บัผูอ่ื้น และหลีกเล่ียงการกระท าต่างๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ผดิพลาดในการท างานและถูกต าหนิ พนกังานทุกคนจะรู้สึกผดิ ต าหนิตวัเอง และรู้สึกวา่ตนเองไม่มี
คุณค่า เม่ือท างานผิดพลาดทุกคนหลีกเล่ียงการท างานหรือการปฏิบติัตวัท่ีก่อให้เกิดการขดัแยง้และ
ความผดิต่างๆ พยายามหลีกเล่ียงไปใหผู้ร่้วมงาน 
 3. ลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว (Aggressive/defensive styles) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกลกัษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความตอ้งการดา้นความมัง่คงของพนกังานลกัษณะการ
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ท างานแบบมุ่งเน้นอ านาจ เห็นตรงกนัขา้ม การแข่งขนั และการท างานแบบสมบูรณ์แบบ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 มิติคือ 
  1. มิติเน้นการเห็นตรงกนัขา้ม (Oppositional) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการเผชิญหนา้เป็นอยา่งมาก โดยมีค่านิยมการบริหารท่ีเนน้การเจรจาต่อรองพนกังาน
รู้สึกว่ามีคุณค่าได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการวางแผนล่วงหน้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ก่อให้เกิดความขดัแยง้กับบุคคลอ่ืนในองค์กรอยู่เสมอๆ พนักงานจะแสดงถึงความขดัแยง้ใน
ลกัษณะไม่ไวว้างใจบุคคลอ่ืน และการแสดงอาการต าหนิและต่อตา้นการเปล่ียนแปลงหรือต่อตา้น
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
  2. มิติเน้นอ านาจ (Power) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมี
โครงสร้างการบริหารแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีพื้นฐานแบบเนน้อ านาจหนา้ท่ีและบทบาทของแต่ละ
คน อยูท่ี่ต  าแหน่งท่ีควรด ารงอยู ่รางวลัท่ีไดรั้บจากองคก์รคือ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ไดค้วบคุม
พนกังานท่ีมีระดบัต ่ากว่า ทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และตอ้งการอ านาจเพื่อ
บ ารุงรักษาความรู้สึกท่ีมัน่คง โดยการมุ่งเนน้ท่ีผลงานโดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ี 
  3. มิติเนน้การแข่งขนั (Competitive) คือ องคก์รท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ของการแข่งขนัท่ีตอ้งการผลแพช้นะ พนกังานตอ้งการชนะและดีกวา่ผูอ่ื้น ทุกคนมุ่งเนน้เพื่อรักษา
ความรู้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดบัในท่ีท างานและวดัผลส าเร็จท่ีการท างานท่ีมีการ
แข่งขนัและมีความเช่ือวา่การท างานตอ้งมีการแข่งขนัจึงจะประสบความส าเร็จ  
  4. มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) คือ องค์กรท่ีมีค่านิยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกลกัษณะเนน้ความเป็นระเบียบ การท างานอยา่งหนกัและยึดมัน่ในระบบการท างานอยา่ง
ละเอียดถ่ีถว้น แต่ไดรั้บผลงานและผลผลิตขององค์กรน้อยมาก เน้นการท างานท่ีมีระบบระเบียบ
อยา่งละเอียด 
 

  2.3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ  
  2.3.3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
  Hellriegal, Slocum, & Jackson (2004, p. 7) กล่าววา่ การบริหารจดัการ หมายถึง งานและ
กิจกรรม ซ่ึงรวมถึงการก ากบัองคก์รหรือหน่วยงานขององคก์ร โดยใชก้ระบวนการทางการจดัการ 
ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการ 
ควบคุม (Controlling) 
  Weihrich& Koontz (2005, p. 4) อธิบายว่า การบริหารจดัการ คือ กระบวนการของการ
ออกแบบ และการรักษาสภาพแวดลอ้ม ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสรุปค าจ ากดัความพื้นฐานของการ
จดัการไดด้งัน้ี 
   - ผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการตามหน้าท่ีทางการจัดการ 5 ประการ ประกอบด้วย การ 
วางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) การช้ีน า (Leading) 
และการควบคุม (Controlling) 
   - การจดัการสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รทุกประเภท 
   - การจดัการสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัผูบ้ริหารทุกคน 
   - การจดัการเก่ียวขอ้งกบัผลิตผลโดยนยัของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  Schermerhorn (2008, p. 17) กล่าววา่ การบริหารจดัการ คือกระบวนการท่ีจะท าให้องคก์าร
บรรลุ เป้าหมายขององคก์าร โดยเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีส าคญัดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดั
คนเขา้ ท างาน การสั่งการ และการควบคุม 
  สมภพ ระงบัทุกข์ (2554,น. 2) ไดใ้ห้ความหมายการของการบริหารจดัการ คือ การติดตาม
การ ด าเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยองค์การ หรือบุคคลท่ี
ร่วมงาน กนัเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผูจ้ดัการมีบทบาทต่อความส าเร็จขององคก์าร ซ่ึงการเป็นผูบ้ริหารท่ี
ไดรั้บการ ยอมรับนั้น ไม่ไดม้าจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถฝืกฝนกนัได้ เพราะการ
บริหารจดัการ คือ การใหค้นท างานใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนด 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2542, น. 444) ให้ความหมาย การบริหารจดัการไวว้า่ คือ 
กระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ การ 
วางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
  รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, น. 13) กล่าวว่า การบริหารจดัการ (Management) หมายถึง 
กิจกรรมท่ี เก่ียวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 
ประกอบดว้ย การ วางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organization) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) 
  พชัสิรี ชมภูค  า (2552, น. 5) ไดใ้ห้ความหมายของ การบริหารจดัการไวว้า่ การบริหารจดัการ 
(Management) หมายถึง การด าเนินการในการวางแผนตดัสินใจ การจดัองคก์าร การน า และการ 
ควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ อนัได้แก่ ทรัพยากร การเงิน สินทรัพยถ์าวร ขอ้มูลและ 
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อจะช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น 
การจดัการจึงประกอบด้วยหน้าท่ีทางการจดัการ 4 อย่าง ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดั 
องคก์าร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Control) 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ 
เป้าหมายขององคก์ร โดยมีการน าทรัพยากรการบริหารมาใชใ้ห้บรรลุวตัถุประสงคต์ามขั้นตอนการ 
บริหาร คือ การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) 
 

  2.3.3.2 ความสําคัญของการบริหารจัดการ 
  การจดัการเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ ในการด าเนินการ โดยเฉพาะวิธีการปฏิบติัดา้น
การจดัการนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความยุง่ยากและซบัซ้อน จ าเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์คอยดูแล
เอาใจใส่ และใช้ความพยายามสนับสนุนกลุ่มบุคคลในองค์การเพื่อให้เกิดการปฏิบติังานอย่าง
เคร่งครัด ตามระเบียบแผนท่ีวางไวเ้พื่อให้เกิดผลดีทางการจดัการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล,2550,น. 32-
33) ดงัน้ี 
  1. ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยหลักทั่วไปจะเห็นว่าการด าเนินการของ
องคก์ารจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีดีไม่
วา่จะเป็นเร่ืองการวางแผน จดัองค์การ จดัคนให้เขา้ท างาน การช้ีน าและการควบคุม คือตอ้งท าให้
งานต่างๆ ด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุม้ค่า โดยใช้
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 
  2. ท าให้เกิดประโยชน์ในดา้นเวลา หมายถึง การด าเนินงานขององค์การท่ีมีการวางแผนไว้
ชดัเจน จะท าให้งานต่างๆ ขององค์การด าเนินไปอย่างราบร่ืน รวดเร็ว ส าเร็จตามระยะเวลาและ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. เป็นวิธีทางการปฏิบติังานอยา่งหน่ึง หมายถึง การจดัการเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
เสริมบุคลากรในองคก์ารใหเ้ห็นความส าคญัต่องาน มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยจะตอ้งให้
ทุกคนไดรั้บทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างชดัเจน สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
  4. ช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงาน หมายถึง ในกรณีท่ีองค์การมีผูบ้ริหารและกระบวนการ
การจดัการท่ีดีแลว้ ยอ่มจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้โดยเฉพาะในเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงาน เช่น คน เงินทุน วสัดุ-อุปกรณ์ เวลา เป็นตน้ 
  5. ท าใหเ้กิดคุณค่าทางสังคม องคก์ารธุรกิจท่ีไดพ้ยายามบริหารงานให้มีประสิทธิภาพจนเป็น
ท่ีรู้จกัและยอมโดยทัว่ไป ยอ่มสนองความตอ้งการของสังคมในดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีดีได ้
เช่น ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ 
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  2.3.3.3 หน้าทีใ่นการบริหารจัดการ (Functions of Management) 
  ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งตระหนักรู้ถึงปัญหาและโอกาสท่ีเกิดข้ึน โดยจะตอ้ง
ด าเนินการตดัสินใจให้ดีท่ีสุดและด าเนินกิจการไปในทางท่ีเหมาะสม ผา่นทางกระบวนการจดัการ
หรือในหน้าท่ี 4 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การน า และการควบคุม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิบติังาน (Shermerhorn, 2008, pp. 17-19) โดยมีรายละเอียดของ
หนา้ท่ีในการจดัการ ดงัน้ี 
  1. การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละพิจารณาว่าส่ิงใดควร
ท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น หรือ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององค์การและวิธีการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายนั้นๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนดว้ยหลกัเหตุผล 3 ประการ คือ 
    1.1 เพื่อก าหนดทิศทางส าหรับอนาคตขององคก์าร เช่น ตอ้งการก าไรท่ีเพิ่มข้ึน การขยาย
ส่วนครองตลาด และความรับผดิชอบต่อสังคม 
    1.2 เพื่อก าหนดทรัพยากรขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    1.3 เพื่อก าหนดงาน ซ่ึงจะตอ้งมีการปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  2. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการตดัสินใจว่าใครท างานอะไร และรายงาน
ข้ึนตรงกับใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม (Staffing) หรือหมายถึง กระบวนการ
ออกแบบงาน การจดัสรรทรัพยากร และการประสานกิจกรรมการท างาน 
  3. การน า (Leading) เป็นการชกัน าให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังาน โดยการจูงใจให้ปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงในเร่ืองของการน าน้ีผูบ้ริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจท่ีดี และ
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการสั่งการท่ีเหมาะสมดว้ย หรือหมายถึง การกระตุน้จูงใจให้ใชค้วามพยายาม
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  4. การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร มีการติดตามการท างาน
และปฏิบติัการแกไ้ข หรือหมายถึง กระบวนการวดัผลการท างานและการแกไ้ข เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่วา่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ การควบคุมมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
    4.1 การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
    4.2 การวดัผลการท างานในปัจจุบนัแลว้เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 
    4.3 การปฏิบติัการแกไ้ขส่ิงท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
    4.4 การปฏิบติัการแกไ้ขมาตรฐานเท่าท่ีจ  าเป็น 
  วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 42-43) กล่าวว่า หน้าท่ีทางการจดัการหรือการบริหารถือว่า
เป็นหน้าท่ีส าคญัของงานแต่ละงานในองค์การ ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็น
ผูส้ร้างโอกาสในการปฏิบติังานให้แก่คณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรั้บ
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ความร่วมมือจากผู ้ใต้บังคับบัญชา ท่ีส าคัญผู ้บริหารจะต้องเป็นผู ้มีความรู้ความช านาญ มี
ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการบริหารจดัการ โดยมีรายละเอียดของบทบาทหน้าท่ี
ของกระบวนการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
  1. การวางแผน (Planning) เป็นงานขั้นแรกท่ีองคก์ารจะตอ้งลงมือกระท าก่อนท่ีจะไปจดัการ
ในหน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงงานท่ีเก่ียวกบัแผนนั้นจะเป็นเร่ืองของการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินงานในขั้นตน้ โดยจะตอ้งก าหนดเป็นโครงรูปของงานออกมาอย่างชดัเจนเพื่อเป็นการ
ตดัสินใจวา่ องคก์ารจะท าอะไรบา้ง อย่างไร ท าเม่ือใด และจะให้ใครเป็นผูป้ฏิบติับา้งในงานแต่ละ
ส่วนท่ีก าหนดข้ึน 
  2. การจดัองค์การ (Oganizing) เป็นงานท่ีถูกจดัท าต่อจากแผนงานท่ีได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ในการจดัองคก์ารนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งจดัรูปแบบโครงสร้างของงานออกมาให้ชดัเจน
ในเร่ืองปริมาณท่ีจะตอ้งจดัท าไม่วา่จะเป็นระบบการท างาน การก าหนดลกัษณะและต าแหน่งงาน 
วธีิการปฏิบติังาน ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีงานแต่ละงาน ตลอดจนการประสานสัมพนัธ์ของงานแต่ละ
งาน เพื่อใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนของการปฏิบติัท่ีดี และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากท่ีสุด 
  3. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) หลงัจากท่ีองคก์ารมีแผนงานและจดัโครงสร้างของงานไว้
เรียบร้อยแล้ว งานในขั้นน้ีจะดูแลเก่ียวกับการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานใน
องคก์าร ซ่ึงกระบวนการนั้นจะถูกเร่ิมตน้ตั้งแต่การวางแผนเพื่อพิจารณาความตอ้งการก าลงัคนดว้ย 
การสรรหาคดัเลือก บรรจุ ฝึกอบรมและพฒันา ประเมินผลการปฏิบติังาน รวมไปถึงการก าหนด
ค่าตอบแทน จดัสวสัดิการ และการออกจากงาน 
  4. การช้ีน า (Leading) เม่ือองคก์ารไดท้  าการคดัเลือกบุคลากรตามกระบวนการท่ีถูกตอ้งและ
เป็นธรรมแลว้ ก็จะสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามความตอ้งการเขา้มาปฏิบติังาน และใน
ขั้นตอนน้ีเองผูบ้ริหารจะตอ้งท าหนา้ท่ีชกัจูงใหบุ้คลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี การ
ช้ีน าหรือสั่งการถือว่าเป็นงานท่ีตอ้งใช้ศิลปะค่อนขา้งสูงท่ีจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือด้วย
ความเต็มใจ ดงันั้นในการช้ีน าอาจจะใช้วิธีการออกค าสั่งแบบขอร้องให้ค  าแนะน า โดยจะไม่ใช้
วธีิการบงัคบัอยา่งเด็ดขาด 
  5. การควบคุม (Controlling) ถือเป็นงานขั้นสุดทา้ยของกระบวนการจดัการท่ีจะคอยดูแล
ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร งานคืบหน้าไปถึงไหน มีปัญหา
อุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบา้ง ซ่ึงวิธีการควบคุมนั้นผูบ้ริหารอาจจะใชว้ิธีการสังเกตการปฏิบติังานดว้ย
ตนเอง หรือการตรวจสอบผลงานตามขั้นตอน ซ่ึงแล้วแต่ความเหมาะสม ท่ีส าคัญคืออย่าให้
ผูป้ฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าก าลังถูกจับผิด หลังจากนั้ นจะน าผลท่ีได้จากการดูแลควบคุมมา
ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
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  รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549, น. 13) ระบุวา่ หนา้ท่ีในการบริหาร ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
(1) การวางแผน (Planning) (2) การจดัองคก์าร (Organization) (3) การน า (Leading) และ (4)การ
ควบคุม (Controlling) โดยทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีมีความสัมพนัธ์กนั คือ เม่ือมีการวางแผนแลว้ก็จะตอ้งมี
การจัดสรรหน้าท่ีว่ามีใครท าหน้าท่ีอะไรบ้าง แล้วขั้นตอนต่อไปจึงมีการสั่งการและชักน าให้
พนักงานปฏิบติัตามแผน เม่ือมีการปฏิบติัตามแผนแล้ว ก็จะเป็นจะตอ้งมีขั้นตอนสุดทา้ยคือการ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงขั้นตอนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย ์(Human resource) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical 
resource) ทรัพยากรขอ้มูล (Information resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial resource) ดงั
แผนท่ี 2.2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที ่ 2.2: แสดงความสัมพนัธ์ของหนา้ท่ีในการบริหารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ (Basic 

Managerial Function) (ท่ีมา: Hellriegel, Slocum, & Jackson, 2004) 
 

  2.3.3.4 การจัดการตามหลกับริหาร (Administrative Management) 
  แนวคิดการจดัการตามหลกัการบริหาร เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการจดัองค์การในภาพรวม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมองว่าผูจ้ดัการและผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการประสาน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม และส่วนต่างๆ ของงาน ในองค์การ นกัคิดท่ีส าคญั ได้แก่ Henri Fayol 
(ค.ศ. 1841-1925) นักอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส ผูเ้ขียนหนังสือช่ือ “General and Industrial 
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Management” ได้ดึงเอาประสบการณ์ของตนเองออกมาเผยแพร่เป็นวิถีการปฏิบติัทางดา้นการ
จดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผูจ้ดัการคนอ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร โดยเขากล่าววา่การ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะส าเร็จบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบับทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารเป็นส าคญั ดงันั้นแนวคิดของเขาจึงให้ความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร โดยเนน้
กระบวนการบริหารขั้นพื้นฐานไว ้5 ประการ หรือท่ีใช้ช่ือย่อว่า POCCC (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 
2550, น. 34-35) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 (1) Planning (การวางแผน) คือ การคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ  ไวล่้วงหน้า ท่ีถือว่าอาจจะ
เป็นผลกระทบต่อธุรกิจไดท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 (2) Organizing (การจดัองค์การ) คือ กระบวนการจดัโครงสร้างของคนและงาน โดยมี
การแบ่งงานและก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 (3) Commanding (การบงัคบับญัชา) คือ การวางหลกัการบงัคบับญัชาสั่งการให้สมาชิก
ในองคก์ารปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้ท่ีสุด 

 (4) Co-ordinating (การประสานงาน) คือ ภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะคอยเช่ือมโยงงาน
ต่างๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยกนั 

 (5) Controlling (การควบคุม) คือ การก ากบัดูแลงานท่ีมอบหมายให้การปฏิบติังานด าเนิน
ไปตามแผนท่ีวางไว ้

 นอกจากน้ี Fayol ยงัไดคิ้ดคน้หลกัการจดัการ (A Principle of Management) 14 ขอ้ เพื่อ
ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Dubrin& Ireland, 1993, p. 37) ซ่ึงหลกัการ
ดงักล่าวประกอบดว้ย 

 (1) การแบ่งงานกันท า (Division of Work) โดยการเพิ่มการแบ่งงานกันท าตาม
ความสามารถหรือความถนดัในงานแต่ละงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 (2) อ านาจหน้าท่ี (Authority) ผูบ้ริหารมีสิทธิท่ีจะสั่งการและมีอ านาจท่ีจะบงัคบัให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามค าสั่งนั้นๆ 

 (3) เอกภาพการสั่งการ (Unity of Command) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรรับค าสั่งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว ท่ีเรียกกนัวา่หลกัการ One Man One Boss 

 (4) วินัย (Discipline) ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ความเคารพและเช่ือฟังในขอ้ก าหนดและ
นโยบายขององคก์าร 

 (5) เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) งานแต่ละงานในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละฝ่าย 
ควรปฏิบติังานภายใตแ้ผนและการอ านวยการเดียวกนั 
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 (6) ผลประโยชน์ส่วนตวัข้ึนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual 
Interests to the Genaral Interests) นัน่คือผลประโยชน์ทางสังคมควรมาก่อนเป็นล าดบัแรก 
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นอนัดบัท่ีสอง และผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนมาเป็น
อนัดบัสุดทา้ย 

 (7) ผลตอบแทน (Remuneration) คนงานควรไดรั้บค่าจา้งอยา่งยุติธรรมผลตอบแทนนั้น
ตอ้งเป็นท่ียอมรับไดท้ั้งคนงานและองคก์าร 

 (8) รวมอ านาจ (Centralization) เพิ่มบทบาทของผูใ้ต้บังคบับญัชาในกระบวนการ
ตดัสินใจ คือ การกระจายอ านาจ (Decentralization) ในขณะท่ีหากลดบทบาทดา้นน้ีลงจะเป็นการ
รวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลาง (Centralization) ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถตอ้งตดัสินใจอย่าง
ถูกตอ้งวา่สถานการณ์ใดควรรวมอ านาจและสถานการณ์ใดควรกระจายอ านาจ 

 (9) สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) ควรก าหนดสายบงัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงาน
ในองคก์ารใหช้ดัเจน ไม่เหล่ือมล ้า ทบัซ้อน หรือคลุมเครือ ซ่ึงสายการบงัคบับญัชาน้ีจะสัมพนัธ์กบั
การส่ือสารในองคก์ารดว้ย 

 (10) ระเบียบ (Order) ทุกส่ิงทุกอยา่งควรมีระเบียบแบบแผน การบรรจุลูกจา้งเขา้ท างาน
ควรค านึงถึงคุณสมบติั และองคก์ารควรตอ้งจดัใหบุ้คคลท างานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

 (11) ยุติธรรม (Equity) ผูบ้ริหารควรบงัคบับญัชาดว้ยความเมตตากรุณาและยุติธรรมต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 (12) ความมัน่คง (Stability of Tenure of Personnel) อตัราการออกจากงานสูงแสดงให้
เห็นถึงความไดร้ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารและองค์กร ผูบ้ริหารควรสร้างความรู้สึกในเร่ืองความ
มัน่คงในหนา้ท่ีการงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อลดอตัราการออกจากงานใหน้อ้ยลง 

 (13) การริเร่ิม (Initiative) ผูใ้ต้บงัคบับัญชาควรได้รับโอกาสในการออกแบบและ
ด าเนินการตามแผนดว้ยตนเอง 

 (14) ความสามคัคี (Esprit de Corps) เพื่อให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะเป็นส่ิงท่ีควรกระท า เพื่อใหเ้กิดเอกภาพทั้งองคก์ร 

 ต่อมา Gulick&Urwickไดน้ าแนวคิดของ Fayol มาพฒันาเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบังาน
มากข้ึน โดยเน้นให้เห็นว่าการจดัการจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบติัและได้สรุป
กระบวนการบริหาร ไวใ้นหนงัสือช่ือ “Papers on the Science of Administration” ซ่ึงเขียนข้ึนในปี 
1937 วา่ กระบวนการบริหารประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ประการ โดยใชช่ื้อยอ่วา่ POSDCoRB 
(วลิาวรรณ รพีพิศาล, 2550, น. 37) ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี  
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 1. P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ซ่ึงตอ้งค านึงถึงทรัพยากรภายในองคก์าร และสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อให้แผนท่ีก าหนด
ข้ึนมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบติัได ้    
    2. O - Organizing (การจดัองคก์าร) เป็นการจดัองคก์ารท่ีเป็นส่วนราชการโดยจดัแบ่งตาม
ความช านาญเฉพาะอยา่ง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงาน ขนาดของ
การควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลกั และสายงานท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบควบคู่กนัไป  
    3. S - Staffing (การจดับุคคลเขา้ท างาน) เป็นการคดัเลือกบุคคลให้เขา้มาด ารงต าแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมให้ได้ในปริมาณท่ี
เพียงพอจะท าใหง้านส าเร็จได ้ 
    4. D-Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) เป็นการก ากบัดูแล สั่งงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
โดยอาศยัลกัษณะความเป็นผูน้ า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
    5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดี กบับุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทุกฝ่าย ทั้งในระดบัสูงกวา่ ต ่ากว่า และการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
    6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบติังาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบติังานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารแบบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร   
    7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังาน
โดยใช้วงจรงบประมาณ ซ่ึงมีขั้ นตอนดังน้ี การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้
ผูบ้ ังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนท่ีเสนอขอไว ้
  ต่อมา ศาตราจารย ์ดร.ชุบ กาจนประกร ไดเ้พิ่ม “PA” คือ นโยบาย (Policy) และอ านาจหนา้ท่ี 
(Authority) เขา้ไป จึงกลายเป็น “PA-POSDCoRB” ประกอบดว้ย P=Policy หมายถึง นโยบาย, 
A=Authority หมายถึง อ านาจหนา้ท่ี, P=Planning หมายถึง การวางแผน, O=Organizing หมายถึง 
การจดัส่วนราชการหรือองคก์าร, S=Staffing หมายถึง การจดัหาบุคคลเขา้ท างาน, D=Directing 
หมายถึง การสั่งการ, CO=Coordinating หมายถึง การประสานงาน, R=Reporting หมายถึง การ
รายงานผลการปฏิบติังาน และ B=Budgeting หมายถึง การรายงานงบประมาณ 
 



72 
 

2.3.4 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพการบริหารงาน 
  2.3.4.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
  นักวิชาการและนักบริหารหลายท่านได้แสดงทัศนะเก่ียวกับความหมายของค าว่า
ประสิทธิภาพ แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน 
  กฤษฎ์ อุทยัรัตน์ (2545 : 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุแลว้โดย
การเทียบกบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป 
  สวสัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2542 : 4) ) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรและ
เวลานอ้ย แต่งานบรรลุเป้าประสงคแ์ละมีคุณภาพมาก 
  ปีเตอร์ดรักเกอร์ (Peter Drucker1967, อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์พนัธ์พฤษ์, 
2545 : 3) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององคก์ารไดดี้ 
  ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542 : 113-114) ) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ใช้คนน้อยกว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของ
ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์ก็แลว้แต่ ผลงานท่ีส าเร็จไดใ้ชค้นและทุนพอดีกบังาน 
และยิง่ผลงานท่ีส าเร็จไดใ้ชค้นและทุนต ่ามากเท่าใด ยิง่ถือวา่เกิดประสิทธิภาพไดม้ากเท่านั้น 
  สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 

  2.3.4.2 การบริหารงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542: 14-115) ไดก้ล่าวถึง การสร้างระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
ทัว่ทั้งองคก์าร ตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 7 ประการคือ 

1. การจดัองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่สูง ไม่ผูกยึดเป็นกรอบท่ีตายตวัวา่องค์กรจะตอ้งเป็นแบบ
หน่ึงแบบใด 

2. ในเบ้ืองตน้มีโครงสร้างต าแหน่งรับงานครบถว้นสมบูรณ์ และพร้อมท่ีจะขยายรับการ
เติบโตไดต้ลอดเวลา 

3. มีโครงสร้างเงินเดือน ท่ีสอดรับกบัโครงสร้างต าแหน่ง 
4. มีระบบการประเมินผลงานโดยยดึเอาเป้าหมายเป็นเกณฑว์ดัความส าเร็จของการท างาน 
5. มีการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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6. เสริมสร้างบรรยากาศการท างานบนความหลากหลายของวฒันธรรม 
7. ผูบ้ริหารมีเหตุผลและคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นตอ้งมีความเป็นธรรมไม่

มีอคติ 
  สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วนิ (2546: 87-91) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารใหมี้คุณภาพประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและรู้จกัทัว่โลก ไดแ้ก่ หลกัการของการบริหารแบบเดมม่ิง (principle of Daming 
management) ดงัน้ี 

1. การปรับปรุงคุณภาพเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐศาสตร์ทั้งมวล 
2. ลูกคา้ตอ้งมาก่อนเสมอ 
3. อยา่ต าหนิบุคคล แต่แกไ้ขระบบ 
4. วางแผน ลองท า ตรวจสอบ ท าจริง 
5. ฝ่ายบริหารระดบัสูง ตอ้งเปล่ียนแนวคิดสู่ปรัชญาใหม่ 
6. ฝ่ายบริหารระดบักลาง ตอ้งมีการฝึกอบรมปรัชญาใหม่ 
7. ฝ่ายบริหารระดบัล่าง หรือไม่ใช่ฝ่ายบริหารจดัสร้างทีมวนิยัภายใน 

  อลิศรา ชูชาติ, นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง และ วิไลวรรณ โกยแกว้พร้ิง (2538: 37) ไดก้ล่าวถึง การ
ท างานให้มีประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถเกิดจากการท างานของบุคคลเดียว แต่ต้องร่วมมือกัน
ระหวา่งบุคคล โดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะและภาวะความเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสม 
2. ด ารงสถานะของการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3. ขอ้ผกูพนัท่ีมีต่อทีม 
4. มีบรรยากาศท่ีสร้างสรรค ์
5. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
6. มีบทบาทของความร่วมมือท่ีชดัเจน 
7. มีวธีิการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  สุรัฐ ศิลปอนันต์ (2545: 154-159) ได้อธิบายถึงการด าเนินงานปฏิรูปสถานศึกษาตาม
กระบวนการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสถานศึกษาให้ส าเร็จตามขั้นตอนต่อไปน้ีการ
เตรียมการ 

1. ปฐมนิเทศครูอาจารย ์
2. ตั้งทีมปรับปรุงสถานศึกษา 
3. ก าหนดภารกิจของสถานศึกษาการวเิคราะห์ 
4. ท าการประเมินความตอ้งการการวางแผนและการปฏิบติัตามแผน 
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5. ตั้งความมุ่งหมายและจดัท าแผนยทุธศาสตร์ปรับปรุงสถานศึกษา 
6. พิจารณารับรองแผนปรับปรุงสถานศึกษา 
7. เผยแพร่แผนการปรับปรุงสถานศึกษา 
8. ปฏิบติัตามแผนปรับปรุงสถานศึกษา 

  สมยศ นาวีการ (2545: 28) ไดใ้ห้ขอ้พิจารณาปัญหาบางอยา่งท่ีผูบ้ริหารควรพิจารณาในการ
ออกแบบองคก์ารเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

1. การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆในแต่ละระดบัควรใชห้ลกัเกณฑอ์ะไร 
     2. แต่ละหน่วยงานขององค์การควรจะมีขนาดของการควบคุมเท่าไรและใน
แผนงานท่ีส าคญัควรจะมีระดบัการบริหารก่ีระดบั 

3. องคก์ารควรมีการรวมอ านาจหนา้ท่ีหรือกระจายอ านาจหนา้ท่ีมากนอ้ยแค่ไหน 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีแต่ละระดบัควรจะมีความเป็นระเบียบแบบแผนมากนอ้ยแค่ไหน 

  สรุปไดว้า่ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัหลกัในการบริหาร การสร้างระบบการ
บริหารท่ีผ่านการวางแผน การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน นอกจากน้ียงัจ าเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ความพร้อมของทรัพยากรต่างๆในองคก์าร แต่ส่ิงท่ีส าคญัยิ่งคือ ลกัษณะภาวะ
ความเป็นผู ้น าของผู ้บริหาร ท่ีพร้อมจะด า เนินกิจกรรม และพร้อมท่ีจะพัฒนาองค์การให้
เจริญกา้วหนา้ ทนัต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วและตลอดเวลาในสังคมปัจจุบนั 
 

2.3.5 ทฤษฏีการส่ือสาร 
  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผน่ั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีของนกัปราชญค์นส าคญัๆท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัยุคสมยัซ่ึงทฤษฎีการเผยแผ่นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
การส่ือสารท่ีคนเราจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวนัและการด าเนินชีวิตของคนเรานั้นย่อมเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารอยูเ่สมอการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารนั้นก็จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจแนวคิด
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารวตัถุประสงคข์องการส่ือสารองคป์ระกอบของการส่ือสารภาษาท่ี
ใช้ในการส่ือสารตลอดจนการส่ือสารประเภทต่างๆซ่ึงจะช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ภาษาและน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
ส่ือสารต่อไปและการส่ือสารเป็นพฤติกรรมอยา่งหน่ึงของคนเราซ่ึงเราอาจเรียกวา่ “พฤติกรรมการ
ส่ือสาร” (Communication Behavior) ซ่ึงเป็นการแสดงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์
และระบบสารซ่ึงเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้ความคิดความตอ้งการ
อารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผูห้น่ึงเรียกวา่ “ผูส่้งสาร” ไปยงัอีกผูห้น่ึงซ่ึงเรียกวา่ “ผูรั้บสาร” โดย
มีลกัษณะเป็นทั้งการส่ือสารแบบตวัต่อตวัและส่ือสารแบบผ่านส่ือเป็นการกระท าท่ีผูส่้งสารและ
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ผูรั้บสารพยายามท่ีจะเขา้ใจความหมายของสารท่ีถ่ายทอดให้แก่กนัการท่ีจะท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บ
สารเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัไดผู้ส่้งสารจะตอ้งมีวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีชดัเจนและสามารถ
ถ่ายทอดสารได้อย่างกระจ่างชัดและผู ้รับสารสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจสารได้ตรงกับ
วตัถุประสงคซ่ึ์งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  2.3.5.1 ทฤษฎีแบบจําลองการส่ือสารของวิลเบอร์แชรมม์ (Wilbur schramm) ซ่ึงวิลเบอร์แช
รมม์ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการส่ือสารของผูส่้งสารและผูรั้บสารโดยการเปรียบเทียบไวด้งั
แผนภาพท่ี 2.3 
 
            วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร วตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร 
1.เพื่อบอกหรือแจง้ใหท้ราบ (To inform) 1.เพื่อทราบหรือเขา้ใจ (To understand) 
2.เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา(To teach or educate) 2.เพื่อเรียนรู้หรือศึกษา(To learn) 
3.เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง(To please or entertain) 3.เพื่อความพึงพอใจหรือรับความบนัเทิง(To enjoy) 
4.เพื่อเสนอหรือโนม้นา้วใจ(To propose or persuade) 4.เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ(To dispose or decide) 

แผนภาพที ่2.3 แบบจ าลองการส่ือสารของวลิเบอร์แชรมม ์
  จากแผนภาพท่ี 2.3 แบบจ าลองการส่ือสารของวลิเบอร์แชรมมเ์ม่ือเราพิจารณาและจะเห็นการ
พฒันาแนวความคิดของแชรมมท่ี์มีต่อกระบวนการส่ือสารเป็นการมองเชิงปฏิสัมพนัธ์ตามแนวคิด
ของแชรมมน้ี์การส่ือสารจะประกอบดว้ยผูส่้งสาร (Source) ผูเ้ขา้รหสั (Encoder) สัญญาณ (Signal) 
ผูถ้อดรหสั (Decoder) และผูรั้บสาร (Destination) 
  ผูเ้ขา้รหัส (Encoder) หมายถึงบุคคลหรือเคร่ืองมือซ่ึงท าหน้าท่ีในการเปล่ียนความคิด
ความรู้สึกหรือส่ิงท่ีเราต้องการจะส่ือสารให้อยู่ในรูปของสัญญาณหรือรหัสหรือสัญลักษณ์ 
(Symbol) ซ่ึงใชแ้ทนความหมายของส่ิงท่ีเราตอ้งการจะส่ือไดแ้ละเรียบเรียงเป็นสาร (Message) เพื่อ
ส่งผ่านไปยงัผูรั้บสารสัญญาณในท่ีน้ีหมายถึงภาษาพูดภาษาเขียนภาษาท่าทางวตัถุส่ิงของฯลฯซ่ึง
มนุษยส์ร้างข้ึนหรือเลือกใชเ้พื่อแสดงความหมายของส่ิงต่างๆรอบตวั 
  ผูถ้อดรหสั (Decoder) หมายถึงบุคคลหรือเคร่ืองมือซ่ึงท าหนา้ท่ีเปล่ียนสารซ่ึงอยูใ่นรูปของ
สัญญาณหรือรหสัหรือสัญลกัษณ์ให้เป็นความคิดความรู้สึกหรือส่ิงท่ีผูส่้งสารพยายามส่งมาเพื่อให้
รับรู้และเขา้ใจความหมายของสารนั้นโดยอาศยัการแปลความหมายของสารนั้นในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลนั้นผูส่้งสารและผูเ้ขา้รหัสรวมผูรั้บสารและผูถ้อดรหัสอาจเป็นบุคคลเดียวได้ดัง
แผนภาพท่ี 2.4 
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Source   Encoder       Signal  Decoder   Detination 

    
 
 
    
  ผูส่้งสาร              ผูเ้ขา้รหสั                          สญัญาณ  ผูถ้อดรหสั          ผูส่้งสาร 

 
แผนภาพที ่2.4 แนวคิดของแชรมมป์รากฏในแบบจ าลอง 
  จากแผนภาพท่ี 2.4 แนวคิดของแชรมมป์รากฎในแบบจ าลองซ่ึงแชรมมไ์ดน้ าเสนอไวน้ี้เป็น
แบบจ าลองท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคล็อดอีแชนนันและชาร์ลล์ออสกูดกล่าวคือแชรมม์
ผสมผสานความคิดของตนกบัแนวคิดขิงแชนนนัและออสกดูแลว้สร้างจ าลองน้ีข้ึนมาดงันั้นรูปแบบ
การแสดงกระบวนการส่ือสารในแบบจ าลองน่ีจึงมีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างไปจากแบบจ าลองของ
แชนนันคือมีลักษณะเป็นเอกวิถีหรืออีกนัยหน่ึงคือมองความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบในการ
ส่ือสารเป็นเชิงเส้นตรงการใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนสารเป็นสัญญาณเพื่อส่งผา่นไปยงัจุดหมาย
ปลายทางรวมทั้งการแยกผูส่้งสารจากผูเ้ขา้รหัสและผูรั้บสารกบัผูถ้อดรหัสสารออกจากกนัส่วน
แนวคิดท่ีได้รับจากออสกูดได้แก่แนวคิดเร่ืองการเขา้รหัสและการถอดรหัสสารแต่หากพิจารณา
โดยรวมแล้วสาระส าคัญท่ีแชรมม์ต้องการน าเสนอในแบบจ าลองน้ีคือการแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการส่ือสารด าเนินไปอยา่งไรดงันั้นแบบจ าลองน้ีจึงสามารถใชอ้ธิบายกระบวนการส่ือสาร
ท่ีเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสารของมนุษยไ์ดท้ั้งสองลกัษณะดงัแผนภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2.5 แบบจ าลองของวลิเบอร์ แซรมม ์

       ผูเ้ขา้รหสัสาร 

   ผูตี้ความหมายสาร 

      ผูถ้อดรหสัสาร 

สาร 

      ผูเ้ขา้รหสัสาร 

   ผูตี้ความหมายสาร 

     ผูถ้อดรหสัสาร 
 

สาร 
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  จากแผนภาพท่ี 2.5 แบบจ าลองของวิลเบอร์แชรมม์ซ่ึงแชรมม์ไดส้ร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1954
แบบจ าลองน้ีมีความแตกต่างจากแบบจ าลองก่อนหนา้น้ีเน่ืองจากเปล่ียนมุมมองกระบวนการส่ือสาร
แบบเชิงเส้นตรงมาเป็นแบบวงกลมหรือเป็นแบบเชิงปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงแชรมม์มองว่าการส่ือสารคือ
กิจกรรมท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารกับผูรั้บสารนอกจากนั้นยงัแสดงแนวคิดเร่ือง
ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ระหวา่งคู่ส่ือสารซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดส าคญัในพฤติกรรมการส่ือสาร
ในแบบจ าลองท่ีแชรมมไ์ดน้ าเสนอไวน้ี้แสดงให้เห็นถึงการพฒันาการทางความคิดเร่ืองการส่ือสาร
ท่ีชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาเร่ืองการส่ือสารในยุคต่อมาอย่างเห็นไดช้ัดสรุปไดว้่า
แบบจ าลองการส่ือสารคือการใชส้ัญลกัษณ์เพื่ออธิบาย 
  2.3.5.2 ทฤษฎกีารส่ือสารของเบอร์โลและโรเจอร์ ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการส่ือสารไว้
ดังต่อไปน้ีซ่ึงจากแบบจ าลองของเบอร์โลและโรเจอร์จะเห็นว่าในกระบวนการส่ือสารมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
   1) ผูส่้งสาร (Source) หมายถึงแหล่งก าเนิดของสารหรือผูท่ี้เลือกสรรข่าวสารเก่ียวกบั
แนวคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ส่งต่อไปยงัผูรั้บสารผูส่้งสารเป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
หลายคนหรืออาจจะเป็นหน่วยงานองคก์รต่างๆ 
   2) สาร (Message) หมายถึงผลผลิตของผูส่้งสารท่ีถ่ายทอดความคิดความรู้สึกความตอ้งการ
ข่าวสารและวตัถุประสงค์ของตนท่ีปรากฏออกมาในรูปรหัสเช่นเม่ือเราอ่านหนงัสือพิมพส์ารก็คือ
ข่าวขอ้ความภาพท่ีปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพ ์
   3) ส่ือ (Channel) หมายถึงส่ิงท่ีน าหรือถ่ายทอดสารของผูส่้งสารเช่นเม่ือเราพูดก็คือคล่ืน
เสียงในอากาศเม่ือเราอ่านหนงัสือพิมพส่ื์อก็คือคล่ืนแสงคล่ืนเสียงและจอวทิยโุทรทศัน์ 
   4) ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับสารของผูส่้งสารผูรั้บสารอาจ
เป็นคนๆเดียวกนัหรือหลายคนเช่นกลุ่มประชาชนหรือผูน้ าชุมชนเพียงคนเดียว 
   5) ผล (Effects) หมายถึงการเปล่ียนแปลงหรือขอ้แตกต่าง (Changes orDiscrepant) ซ่ึงเกิด
ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอนัเน่ืองมาจากข่าวสารท่ีไดรั้บผลของการส่ือสารมกัจะปรากฏออกมา
ในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงระดบัความรู้เจตคติและพฤติกรรมในวงการพฒันามีนักวิชาการ
หลายท่านเสนอว่าการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและหน้าท่ีของสังคมเกิดข้ึนเน่ืองจากผลของการ
ส่ือสาร 
   6) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) หมายถึงวธีิการหรือปฏิกิริยาท่ีฝ่ายผูรั้บสารแสดงออกมา
ให้ผูส่้งสารไดรั้บทราบทั้งน้ีสืบเน่ืองจากผลของการส่ือสารนบัว่าเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้ผูส่้งสาร
สามารถหยัง่รู้ไดว้า่ข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้นไดรั้บผลตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหรือไม่เพียงไร
ลกัษณะป้อนกลบัอาจเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได ้
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  2.3.5.3 ทฤษฏีการส่ือสารของเดวิต เบอร์โล (David K.Berlo) ซ่ึงเดวิต เบอร์โล ไดอ้ธิบายถึง
หลกัการของการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชติ้ดต่อส่ือสารถือเป็นกระบวนการท่ีมีองคป์ระกอบ (Ingredients) 
ท่ีส าคญั 6 ประการดงัต่อไปน้ี 
    1. แหล่งสาร (Communication source) 
    2. ผูเ้ขา้รหสัสาร (Encoder) 
    3. เน้ือหาข่าวสาร (Message) 
    4. ช่องสาร (Channel) 
    5. ผูถ้อดรหสัสาร (Decoder) 
    6. ผูรั้บสาร (Communication receiver) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที ่2.6 แบบจ าลองทฤษฎีการส่ือสารของเบอร์โล 
  จากแผนภาพท่ี 2.6 แบบจ าลองทฤษฎีการส่ือสารของเดวิตเบอร์โลซ่ึงเดวิตเบอร์โลได้
กล่าวถึงประสิทธิภาพของการส่ือสารจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้ นจะต้องมี
องคป์ระกอบ 4 ปัจจยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัจจยัของผูส่้งสารประกอบดว้ยทกัษะการส่ือสารทศันคติความรู้ระบบสังคม 
  2. ปัจจยัของสารประกอบดว้ยรหสัเน้ือหาการจดัเสนอ 
  3. ปัจจยัช่องทางการส่ือสารประกอบดว้ยการเขา้รหัสและการถอดรหัสสารส่ิงท่ีน าสารมี
คล่ืนแสงคล่ืนเสียงวิทยุโทรทศัน์หนังสือพิมพ์และพาหนะของส่ิงน าสารมีอากาศช่องทางท่ีจะ

S - Source 
ผู้ส่งสาร 

M - Message 
สาร 

C - Channel 

ช่องสาร 
R – Receiver 

ผู้รับสาร 

ทกัษะการสือ่สาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 

สว่นประกอบ 

โครงสร้าง 

การจดัสาร 

เนือ้หา 

รหสั 

การเห็น 

การได้ยิน 

การสมัผสั 

การได้กลิน่ 

การลิม้รส 

ทกัษะการสือ่สาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 
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น าไปสู่ประสาทความรู้สึกหรือการถอดรหสัของผูรั้บสารมีการเห็นไดย้ินสัมผสัไดก้ล่ินการล้ิมรส
เป็นตน้ 
  4. ปัจจยัของผูรั้บสารประกอบดว้ยทกัษะการส่ือสารทศันคติความรู้ระบบสังคมการวางแผน
และการก าหนดันโยบายนั้นมีหลกัการท่ีส าคญัคือการใชว้ิสัยทศัน์ในการก าหนดแนวทางฝ่ายต่างๆ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงมุมมองของผูก้  าหนดนโยบายและนกัวางแผนนั้นจ าเป็นตอ้งมองทั้งในมุม
กวา้ง (Bird Eyes Views) และมุมแคบ (Worm Eyes view) การมองนั้นจะตอ้งมองให้รอบดา้นวา่มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัและมีอิทธิพลต่อกนัอยา่งไรกล่าวคือหากองคป์ระกอบตวั
ใดตวัหน่ึงเปล่ียนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อองค์ประกอบในตวัอ่ืนๆด้วยการคิดในลักษณะ
ดงักล่าวท่ีเราเรียกวา่การคิดในเชิงระบบ (System Theory) 
 

2.3.6 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
  2.3.6.1 ทฤษฎีองค์การของฟรีเดอริส เฮอรซ์เบิร์ก (Frederick Herzberg) ซ่ึงฟรีเดอริสเฮอรซ์
เบิร์กไดส้ร้างทฤษฎีจูงใจในการท างานซ่ึงมีช่ือเรียกต่างๆกนัไปเช่น Motivation maintenance theory 
หรือ Dual factors theory หรือ the motivation hygiene theory จุดมุ่งหมายในการศึกษาของเขาคือ
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมนัน่คือศึกษาทศันคติเก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิตลด
การขาดงานและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานและเพื่อประโยชน์ทัว่ๆไปส าหรับทุกๆคน
ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญัและก าลงัใจท่ีจะส่งผลให้ทุก
คนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนฟรีเดอริสเฮอรซ์เบิร์ก (Frederick 
Herzberg) แยกปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อการท างานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 
  1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผลต่อความพอใจเก่ียวกบังานท่ีท าก็คือความส าเร็จ
การยอมรับความรับผดิชอบความกา้วหนา้และลกัษณะท่ีดีของงานนั้นๆปัจจยัน้ีเรียกวา่ปัจจยัท่ีจูงใจ 
(Motivators) 
  2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ท่ีมกัจะมีแนวโน้มเป็นผลท่ีไม่ดีท่ีมกัจะเกิดข้ึนภายใต้
เหตุการณ์ของงานท่ีท าอยูคื่อฐานะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัหวัหนา้งานกบัเพื่อนร่วมงานและ
กบัลูกน้องเทคนิคในการบงัคบับญัชานโยบายของบริษทัและการบริหารความมัน่คงในงานสภาพ
การท างานและเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงานปัจจยักลุ่มน้ีไดรั้บช่ือเรียกวา่ปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาจิตใจ (Hygiene or maintenance factors) ท่ีเรียกเช่นน้ีเพราะปัจจยักลุ่มน้ีไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจไดแ้ต่อาจสกดักั้นไม่ให้เกิดการจูงใจข้ึนไดปั้จจยัทั้ง 2 กลุ่มน้ี มีความส าคญั
ในการจูงใจคนงานและจะตอ้งได้รับความสนใจจากผูบ้ริหารฟรีเดอริสเฮอรซ์เบิร์ก  (Frederick 
Herzberg) พยายามแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการจูงใจโดยเร่ิมหาวิธีเพิ่มคุณค่าของงานให้สูงข้ึน (Job 
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enrichment) ท าให้งานต่างๆมีความหมายมากข้ึนมีความส าเร็จในงานมากข้ึนมีทั้งการยอมรับมี
ความรับผดิชอบสูงข้ึนกา้วหนา้มากและส่งเสริมการเติบโตให้แก่แต่ละคนไดซ่ึ้งจะมีผลต่อการจูงใจ
เป็นอนัมากซ่ึงต่างกบั (Jobenlargement) ท่ีมีลกัษณะเน้ือหาและค่าของงานยงัคงเดิมท่ีไม่อาจมี
ส่ิงจูงใจ 
  ขอ้ดีของทฤษฎีน้ี คือ 1) ให้ความสนใจกบัมนุษยม์ากข้ึน 2) พยายามกระตุน้ให้เกิดการเพิ่ม
ของผลิตผลโดยการจูงใจ 3) ทุกกรณีของพฤติกรรมต่างก็จะมีเป้าหมายก ากบัการชักจูงให้เกิด
พฤติกรรมตามเป้าหมายยอ่มท าไดโ้ดยใชท้ฤษฎีการจูงใจใหถู้ก 
  ขอ้เสียของทฤษฎีน้ี คือ ยงัพิจารณาแต่ปัจจยัภายในองคก์ารเท่านั้นเม่ือผูรั้บสารมีการเลือกรับ
ส่ือตามความตอ้งการของตนเช่นน้ีผูส่ื้อสารจึงจ าเป็นตอ้งส่ือเน้ือสารของตนให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของเขามากท่ีสุดหรือเสนอในส่ิงท่ีเขาไดย้ินไดฟั้งแลว้แลว้เกิดความสนใจในอนัเช่ือตามปฏิบติัตาม
เช่นพูดโน้มน้าวใจผูฟั้งเป็นตน้ในอดีตโมเสสสามารถพูดโน้มน้าวใจให้ชาวยิวหลบหนีออกจาก
อียิปตแ์ละให้ถือบทบญัญติั 10 ประการของพระเจา้ไดซ่ึ้งมีผลท าให้เกิดความรักสามคัคีกนัในหมู่
คณะเม่ือเป็นเช่นนั้นก็ท าให้โมเสสสามารถปกครองหมู่คณะท่ีเป็นพี่นอ้งชาวยิวไดง่้ายข้ึนแมจ้ะมีผู ้
ตั้งขอ้สันนิษฐานวา่โมเสสอาจจะบญัญติับทบญัญติัทั้ง 10 ประการนั้นข้ึนเองแลว้อา้งวา่เป็นบญัญติั
ของพระเจา้เพื่อประโยชน์แก่การปกครองหมู่ชาวยวิท่ีตนพาหนีออกมาจากอียิปตใ์ห้มีกฎปฏิบติัเป็น
อันเดียวกันง่ายต่อการปกครองอย่างไรก็ตามมองในมิติแห่งการส่ือสารถือว่าโมเสสประสบ
ความส าเร็จในการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ 
  เทคนิคการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆถือว่าเป็นการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ผูฟั้งเกิด
ความสนใจในอนัประพฤติปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผยแผค่วรจะ
ไดรู้้หลกัในการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท ไดส้รุปลกัษณะและอิทธิพลของ
การโนม้นา้วใจไวด้งัน้ี 
   1. ผูโ้นม้นา้วใจมีความตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถู้กโนม้นา้วใจ 
   2. โดยปกติผูถู้กโนม้นา้วใจจะมีทางเลือกมากกวา่หน่ึงและผูโ้นม้นา้วใจจะพยายามชกัจูงผู ้
ถูกโนม้นา้วใจใหย้อมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
   3. ส่ิงท่ีผูโ้นม้นา้วใจตอ้งการคือการเปล่ียนแปลงหรือการสร้างหรือการด ารงไวซ่ึ้งความเห็น
ทศันคติค่านิยมและความเช่ือของผูถู้กโน้มน้าวใจซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่อารมณ์พฤติกรรม
เป็นต้นการโน้มน้าวใจมีทั้งประสบความส าเร็จและล้มเหลวปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงข้ึนอยู่กับ
ทศันคติความเช่ือและความตอ้งการของผูถู้กโนม้นา้วใจดงันั้นจึงควรจะไดศึ้กษาถึงปัจจยัดงักล่าว
ดว้ย “ตามทศันะของโรเซนเบิร์กและโฮฟแลนด์การโนม้นา้วใจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
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และภายนอกการเปล่ียนแปลงภายในได้แก่การเปล่ียนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึกความรู้ความ
ส านึกและพฤติกรรมส่วนการเปล่ียนแปลงภายนอกไดแ้ก่การแสดงออกทางกายและวาจา 
  การเปล่ียนแปลงความรู้และจิตส านึกค าว่า Cognitions รวมความถึงความคิดรวบยอด 
(Concept, Awareness) ความเช่ือท่ีเรามีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดคุณค่าท่ีเราใหต่้อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือความเช่ือ
อย่างหน่ึงอย่างใดและโลกทรรศน์รอบตัวเราปกติการเปล่ียนแปลงในความรู้และจิตส านึก
แสดงออกให้เห็นได้ทางวาจาซ่ึงผูรั้บสารแสดงออกมาหลงัจากท่ีได้ฟังสารท่ีโน้มน้าวใจแล้วแต่
อย่างท่ีไดก้ล่าวมาแลว้การเปล่ียนแปลงในความรู้ความคิดรวบยอดหรือโลกทรรศน์อาจจะไม่เกิด
ในทนัทีแต่อาจจะเกิดจากการพูดคุยเพราะไปไดข้อ้มูลเพิ่มข้ึนจากการพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงานการ
เปล่ียนแปลงในการรับรู้อาจเกิดข้ึนได้เช่นกนัเราอาจจะเคยพบบุคคลซ่ึงเราไม่ประทบัใจเลยใน
บุคลิกเช่นแต่งตวัปอนๆผมยาวแต่หลงัจากการพูดท่ีประกอบดว้ยเหตุผลน่าโน้มใจเราเปล่ียนการ
รับรู้เก่ียวกบัตวัเขาหรือในทางกลบักนัเราอาจจะเคยพบผูมี้บุคลิกดีน่าเช่ือถือแต่หลงัจากฟังวาทะ
ของเขาแลว้เราอาจจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ของเราไปในทางลบก็ไดเ้ราอาจจะตั้งขอ้สังเกตไวว้า่ผูส่้ง
สารท่ีโนม้นา้วใจอาจจะไม่สามารถท าให้ผูรั้บสารถึงขั้นลงมือปฏิบติัไดแ้ต่ผูส่้งสารอาจท าให้ผูรั้บ
สารเปล่ียนความรู้จิตส านึกความคิดรวบยอดหรือการรับรู้ไดแ้ละการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีก็จะเป็น
พื้นฐานให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในภายหน้าเ ม่ือรับสารท่ีโน้มน้าวใจต่อๆไปการ
เปล่ียนแปลงอารมณ์ความรู้สึกค าว่า Affection หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกการเปล่ียนแปลงอาจ
แสดงออกไดโ้ดยการหวัเราะร้องไหข้นหวัลุกตวัสะทา้นในการทดลองทางจิตวิทยานกัจิตวิทยาจะมี
เคร่ืองมือวดัความเปล่ียนแปลงดว้ยการวดัจงัหวะเตน้ของหัวใจความดนัโลหิตวดัปฏิกิริยาตอบโต้
ทางผิวหนงัดว้ยกระแสไฟฟ้าและการท่ีเหง่ือออกแต่การวดัการตอบโตเ้ช่นน้ีภายนอกห้องทดลอง
ยอ่มเป็นไปไดย้ากผูส่้งสารจ าเป็นตอ้งฟังจากวาจาหรือสังเกตอากปักิริยาจากผูรั้บสารดว้ยตนเองเช่น
ผูฟั้งอาจตอบสนองว่า “ไดย้ินนายกสมาคมกล่าวเก่ียวกบัการตั้งทุนอาหารกลางวนัเพื่อเด็กยากจน
แลว้สงสารเด็กพวกนั้นจงัเลย”  
  การจดัท าโปสเตอร์เพื่อโน้มน้าวใจให้บริจาคเพื่อเด็กก าพร้าก็อาศยัหลกัในการโน้มน้าวใจ
เช่นกนั (มีขอ้สังเกตอยู่ว่าเด็กท่ีเลือกมาเป็นแบบจะตอ้งไม่ใช่เด็กท่ีพิการน่าเกลียดน่ากลวัจนให้
ความรู้สึกตอบสนองในทางลบวา่เด็กน้ีควรจะตายจะมีความสุขกวา่มีชีวิตอยู”่ หรือจะตอ้งไม่ใช่เด็ก
ท่ีน่าตาท่าทางหรือแต่งตวัสวยงามเกินไปจนเกิดความรู้สึกในตวัผูบ้ริจาควา่ “เด็กคนน้ีดีกวา่ลูกฉัน
ตั้งเยอะเร่ืองอะไรฉนัจะตอ้งไปบริจาค”)การเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมในท่ีน้ีให้ค  าจ  ากดัความว่า
เป็นการเปล่ียนแปลงการกระท าท่ีสามารถเห็นไดก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ีเป็นไปไดค้่อนขา้ง
ยากเราอาจจะโน้มน้าวใจให้คนเห็นด้วยกับเราว่าบุหร่ีและสุราเป็นส่ิงเสพติดควรหลีกเล่ียง
เปล่ียนแปลงด้านการรับรู้แต่ในการท่ีจะให้เขาหยุดเสพทั้ งสองส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ียากในการท่ีจะ
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สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมเราสังเกตไดท้ั้งจากวาจาของผูรั้บสารและการกระท าของ
เขาการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ชนิดดงักล่าวมาแลว้ไม่สามารถจะแยกออกไดเ้ป็นชนิดๆอยา่งชดัเจนส่วน
ใหญ่มกัจะเกิดข้ึนคาบเก่ียวกนัเป็นหนา้ท่ีของนกัส่ือสารท่ีจะตอ้งวางแผนการรณรงคอ์ยา่งรอบคอบ
เพื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีตอ้งการ 
  ตวัอยา่งในการส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจของผูฟั้งธรรมหรือผูรั้บสารของพระพุทธเจา้ เช่น  
พระนันทะ เพิ่งอภิเษกสมรสกบัพระนางชนบทกลัยาณีในงานน้ีก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉัน
ภตัตาหารดว้ยหลงัฉันภตัตาหารเสร็จพระองคท์รงใช้ให้พระนนัทะอุม้บาตรตามส่งเสด็จแมจ้ะไม่
เต็มใจท่านก็จ  ายอมต้องไปด้วยไม่กล้าขัดพระทยัพระพุทธเจ้าเม่ือไปถึงแล้วแทนท่ีจะให้กลับ
พระพุทธเจา้กลบัให้ท่านอุปสมบทหลงัอุปสมบทแลว้ท่านก็ไม่เป็นอนัประพฤติธรรมเพราะคิดถึง
พระนางชนบทกัลยาณีพระพุทธเจา้จึงทรงพาท่านไปเท่ียวชมนางอปัสรสวรรค์บนภพดาวดึงส์
เพราะทรงรู้ว่าพระนันทะยงัมีพระทยัฝักใฝ่และร้อนรุ่มในกามคุณเม่ือทรงรู้ว่าพระนันทะมีความ
ยินดีในการไดเ้ห็นนางอปัสรจึงทรงใชกุ้สโลบายในการสอนเพื่อให้ท่านสนใจประพฤติธรรมโดย
ทรงให้สัญญาว่าจะให้นางอปัสรแก่ท่านถา้หากท่านปฏิบติัธรรมพระนนัทะจึงยอมประพฤติธรรม
ในท่ีสุดท่านก็ไดบ้รรลุธรรมส าเร็จเป็นพระอรหนัต์น่ีก็เป็นการใชส่ื้อบุคคลในการส่ือสารเพื่อโน้ม
นา้วใจของพระองค ์
  2.3.6.2 ทฤษฎีเข็มฉีดยาเพื่อการชักจูงใจ ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการโนม้น้าวใจไม่ใช่ส่ิงบนัดาล
ใจ (Incentive) หรือเคร่ืองล่อใจในตวัของมนัเองแต่ส่ิงบนัดาลใจหรือเคร่ืองล่อใจเป็นปัจจยัส าหรับ
ให้เกิดการจูงเคร่ืองล่อใจอาจท าให้เกิดการประพฤติตาม (Positive) ต่อตา้นหรือฝ่าฝืน (Negative) ก็
ไดถ้า้หากเคร่ืองล่อใจเป็นไปในทางไม่น่าพอใจไม่ถูกใจหรือขดัต่อความรู้สึกผูถู้กจูงใจก็จะต่อตา้น
หรือฝ่าฝืนดว้ยเหตุนั้นส่ิงกระตุน้พฤติกรรมของมนุษยจึ์งมีอยู ่ 2 ประการ คือ รางวลักบัการลงโทษ
เพราะคนจะตดัสินใจท าอย่างใดอย่างหน่ึงนั้นก็เพื่อส่ิงตอบแทนคือรางวลัหรือบ าเหน็จความดี
ความชอบแต่ขณะเดียวกนัคนเราก็กระท าตามเพื่อป้องกนัมิให้ถูกลงโทษด้วยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนนั้นจ าแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 
  1. แรงจูงใจภายใน (Motivation in trinsic) ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีอยูป่ระจ าตวัของคนแต่ละคน
และเป็นผลจากส่ิงแวดล้อมหรือแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในของแต่ละคนอาจเป็นความ
ทะเยอทะยาน (Ambition) ความสนใจ (Interesting) ความหวงั (Hope) หรืออุดมคติของแต่ละคน 
  2. แรงจูงใจภายนอก (Motivation extrinsic) เกิดจากส่ิงเร้าภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้มมา
กระตุ้นเช่นบรรยากาศในการท างานค าชมเชยและการต าหนิการให้รางวลัและการลงโทษการ
แข่งขันเพื่อนร่วมงานฯลฯอย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจหรือการโน้มน้าวใจให้เกิดข้ึนนั้น
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จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของบุคคลผูท่ี้เราจะจูงใจเป็นส าคัญซ่ึงความตอ้งการของมนุษย์
นั้นมี 2 ประเภท คือ 
   1. ความตอ้งการขั้นพื้นฐานหรือความตอ้งการทางร่างกาย (Basic Physiologicalor primary 
needs) 
   2. ความตอ้งการทางสังคมหรือทางจิตใจ (Social or Psychological needs assecondary 
needs) 
  สรุปไดว้า่ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผ่สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัยุคสมยั
ซ่ึงทฤษฎีการเผยแผ่นั้ นมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการส่ือสารท่ีคนเราจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัซ่ึงประสิทธิภาพการส่ือสารของบุคคลจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น
จะตอ้งมีองคป์ระกอบดา้นการส่ือสารจ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
   1. ดา้นปัจจยัของผูส่้งสารกล่าวคือ ทกัษะการส่ือสารทศันคติความรู้ระบบสังคม  
   2. ดา้นปัจจยัของสารประกอบดว้ยรหสัเน้ือหาการจดัเสนอ  
   3. ดา้นปัจจยัช่องทางการส่ือสารประกอบดว้ยการเขา้รหสัและการถอดรหสัสารส่ิงท่ีน าสาร
เช่นคล่ืนแสงคล่ืนเสียงวทิยโุทรทศัน์หนงัสือพิมพแ์ละพาหนะของส่ิงน าสารเช่นวา่อากาศช่องทางท่ี
จะน าไปสู่ประสาทความรู้สึกหรือการถอดรหสัของผูรั้บสารมีการเห็นไดย้ินสัมผสัไดก้ล่ินการล้ิม
รสเป็นตน้  
   4. ดา้นปัจจยัของผูรั้บสารประกอบดว้ยทกัษะการส่ือสารทศันคติความรู้ระบบสังคมเป็นตน้ 
 

2.3.7 แนวคิดความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 2.3.7.1 บทบาทความส าคัญและความสัมพนัธ์ของสถาบันทางสังคม 
 บทบาทความส าคญัและความสัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคมคือ รูปแบบพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม เพื่อสนองความตอ้งการร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ และเพื่อการด ารงอยู่ของสังคมโดย
ส่วนรวม แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบรรทดัฐานทางสังคมท่ีมีความชดัเจนแน่นอน 
และเป็นไปตามวฒันธรรมของแต่ะละสังคม 
     สถาบันทางสังคม หมายถึง ยอดรวมของรูปแบบความสัมพนัธ์ กระบวนการ และวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึน  เพื่อสนองประโยชน์ส าคญัๆทางสังคมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทุกสถาบนัจึงมีจารีต
ประเพณี กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบติั และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ของตนเอง เช่น อาคารสถานท่ี 
เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นตน้ สถาบนัทางสังคมตามนยัแห่งสังคมวิทยานั้น มิใช่จะปรากฏ
ออกมาในรูปท่ีเป็นทางการ เช่น การอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวในบา้นแห่งหน่ึง (สถาบนัครอบครัว) 
ธนาคาร ส านักงาน ตลาดสด (สถาบันทางเศรษฐกิจ)  โรงเ รียน วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
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(สถาบนัการศึกษา) เท่านั้น  แต่รวมไปถึงรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการด้วย ซ่ึงในแต่ละสังคม จะมี
สถาบนัทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 
  1) สถาบนัครอบครัว (Family Institution) เป็นแบบแผนพฤติกรรมของคนท่ีติดต่อเก่ียวขอ้ง
กนัในเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว และเครือญาติ สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต 
หรือโดยการสมรส เป็นสถาบนัท่ีมีความสูงสุดในสังคม 
  บทบาทท่ีส าคญั คือ การให้ก าเนิดสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกเก่า การอบรมเล้ียงดูบุตร 
การคุม้ครองและบ ารุงรักษาทั้งทางร่างกายและคุณภาพของสมาชิก  
  2) สถาบนัการศึกษา (Educational Institution) เป็นสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีในการขดัเกลาถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมความรู้ไปยงัสมาชิกในสังคม ลกัษณะของความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย ครู อาจารย ์ลูก
ศิษย ์เป็นตน้ 
  บทบาทท่ีส าคญั คือ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามและการถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม 
ช่วยพฒันาบุคคลใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดี ปลูกฝังทกัษะการใชปั้ญญาเพื่อแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
  3) สถาบนัศาสนา (Religious Institution) เป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีขดัเกลาจิตใจ ปลูกฝัง
ศีลธรรมอนัดีงามให้กบัสมาชิกในสังคม ลกัษณะความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย พระสงฆ ์นกับวช ศา
สนิกชน เป็นตน้ 
 บทบาทท่ีส าคญั คือ ปลูกฝังคุณธรรมท่ีดีให้กบัสมาชิกในสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบติัตามค าสอนทางศาสนา ช่วยควบคุมสังคมให้เป็นปึกแผ่นและเกิดความสงบสุข แบบแผน
พฤติกรรม เช่น การท าบุญตกับาตร การละหมาด          
  4) สถาบนัเศรษฐกิจ (Economic Institution) เป็นสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุปโภคบริโภค
สินคา้ของสมาชิกในสังคม ลกัษณะความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย พ่อคา้ แม่คา้ กรรมกร ชาวนา เป็น
ตน้ 
  บทบาทท่ีส าคญั ช่วยเร่งพฒันาเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า และจดัหา
ส่ิงของเพื่อใหส้มาชิกในสังคมไดมี้การอุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ สอดส่องดูแลให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งทัว่ถึง แบบแผนพฤติกรรมท่ีส าคญั เช่น การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้  
  5) สถาบนัการเมืองการปกครอง  (Political Institution) เป็นสถาบนัท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
ให้ประชาชนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข ลกัษณะความสัมพนัธ์ประกอบดว้ย 
รัฐบาล ประชาชน เป็นตน้ 
  บทบาทท่ีส าคญั จดัการปกครองใหส้มาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดี ควบคุมให้สมาชิกอยูร่่วมกนัได้
อย่างสันติสุข แบบแผนพฤติกรรมท่ีส าคญัเช่น การปฏิบติัตามกฎจราจร การปฏิบติัตามกฎหมาย 
เป็นตน้ 
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  6) สถาบนันนัทนาการ (Recreational Institution) เป็นสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัผอ่น เม่ือ
ท ากิจกรรมแลว้เกิดความสุขกาย สบายใจ สนุกสนาน และมีความสุข 
    บทบาทท่ีส าคญั คือ ท าให้คนในสังคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์ผอ่น
คลายความเครียด ตอบสนองความตอ้งการในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ศิลปะ การละเล่น กีฬา ดนตรี 
แบบแผนพฤติกรรมท่ีส าคญั เช่น การแสดงดนตรีกลางแจง้ การวาดภาพ เป็นตน้  
  7) สถาบนัส่ือสารมวลชน (Media Institution) เป็นสถาบนัท่ีส่ือข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงท าให้สมาชิกในสังคมมีความรู้มากข้ึน   กลุ่มสังคมของ
สถาบนัส่ือสารมวลชน ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทศัน์ ส านักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
นกัหนงัสือพิมพ ์นกัข่าว นกัเขียน เป็นตน้ 
    บทบาทท่ีส าคญั คือการถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพื่อให้มีความรู้ ให้ทนักบัความ
เปล่ียนแปลงของสังคม  ถ่ายทอดวฒันธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู้ และความบนัเทิงแก่
สมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น  โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วทิย ุภาพยนตร์ เป็นตน้ แบบแผนพฤติกรรมท่ี
ส าคญั เช่น การให้ข่าวสารขอ้มูลตามขอ้เท็จจริง ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นตวักลางในการ
เผยแพร่ความคิดเห็น และการท าตามกฎหมายของ คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์หรือยึดมัน่ในจรรยาบรรณของนกัหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้   สถาบนัทางสังคมทุกสถาบนั
ลว้นแต่มีหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในสังคมเป็นส าคญั รวมทั้งร่วมธ ารงให้สังคม
อยูไ่ด ้และมุ่งใหส้ังคมและสมาชิกในสังคมมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มากยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงไม่มีสถาบนั
ทางสังคมใดท่ีจะสามารถด ารงอยูไ่ดเ้พียงล าพงั อีกทั้งสมาชิกในสังคมยงัตอ้งพึ่งพาอาศยัความเป็น
สถาบนัของสถาบนัทางสังคมแต่ละสถาบนัตลอดช่วงชีวติ  
                                                                        
 2.3.7.2 ความสัมพนัธ์ของสถาบันทางสังคม 
        1. ความสัมพนัธ์ทางตรง เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง มีการพบปะ
พูดคุยกนั เช่นสถาบนัครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการศึกษา เม่ือผูป้กครองส่งบุตรหลาน
ไปโรงเรียนให้อยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของครู ก็จะมีการแลกเปล่ียนข้อมูลปฏิสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งผูป้กครองและครู เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน หรือสถาบนัการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัสถาบนัเศรษฐกิจ โดยสถาบนัการศึกษาจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน เป็นตน้ 
   2.ความสัมพนัธ์ทางออ้ม เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัโดยตรง โดยปกติคนเราตอ้ง
เก่ียวพนักบัคนอ่ืนท่ีตั้งอยูห่่างออกไป ในขณะท่ีคนเมืองใหญ่ท่ีคนทั้งสังคมเก่ียวขอ้งอยา่งจ ากดั แต่
ความสัมพนัธ์ทางออ้ม ก็เกิดข้ึนได้เช่นกนั ตวัอย่างเช่น การเป็นคนไทยเช่นเดียวกนั การนับถือ



86 
 

ศาสนาเดียวกนักบัคนอ่ืนๆในสังคม เป็นตน้ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางการส่ือสารและคมนาคม
ขนส่งเป็นไปอยา่งสะดวกข้ึน ท าให้ระยะห่างทางสังคมแคบลง คนท่ีไม่รู้จกักนัอาจมีความสัมพนัธ์
ทางตรงต่อกนัโดยผ่านทางเคร่ืองมือส่ือสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆมากข้ึนดังนั้ นสถาบันทางสังคมเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของโครงสร้างทางสังคมท่ีเก่ียวกับการก าหนดกฏระเบียบ มาตรฐาน และ
แนวทางความประพฤติของคนในสังคมใหป้ฏิบติัตาม 
 

2.3.8 สภาพแวดล้อมองค์การ 
 2.3.8.1 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 Jones (อา้งถึงใน ชุติมา มาลยั, 2538, หนา้ 37) ให้ความหมายสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งรวมทั้งหมดท่ีอยูล่อ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคม
หรือวฒันธรรม ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลไดท้ั้งส้ิน 
 สภาพแวดลอ้มในการงาน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัผูท้  างานในองคก์าร เป็นส่ิงสะทอ้น
ถึงความรู้สึกของคนท่ีมีต่องานและผูร่้วมงาน ถา้ทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน ทุ่มเทก าลงัใจก าลงั
ความคิดและก าลังกายท างานร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาในการท างาน การท างานก็จะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แต่ในทางตรงขา้ม สภาพแวดลอ้มในการท างานอาจเป็นปัจจยัท่ี ส่งผลให้เกิด
ภาวะกดดนั และส่งผลใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ (ศิริอนนัต ์จูฑะเตมีย,์ 2529, หนา้ 53) 
 สกุลนารี กาแกว้ (2546, หนา้ 20) ศึกษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน และสรุปความหมาย
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบคนท างาน ในขณะท่ีท างานอาจเป็น
คน เช่น หัวหน้าผูค้วบคุมงานหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นส่ิงของ เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลงังาน เช่น อากาศท่ีหายใจ แสงสวา่ง เสียง ความร้อน และ
เป็นเหตุปัจจยัทางจิตวทิยาสังคม เช่น ชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน 
 สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัคนในขณะท างานอาจเป็น
คน เคร่ืองจกัร สารเคมี ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามยั, กองอาชีวอนามยั, 2536, หนา้ 32) 
 สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัท่ีเอ้ืออ านวยให้คนท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงท่ีส าคญั คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน สถานท่ีท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา การบงัคบับญัชา ค่าตอบแทนสวสัดิการ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
(เยาวลกัษณ์ กุลพานิช, 2533, หนา้ 16) 
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 ชลธิชา สว่างเนตร (2542, หน้า 27) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ จะเป็นอะไรก็ไดท้ั้งท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็นไดห้รือไม่สามารถมองเห็นไดท่ี้
อยู่รอบตวัคนงานในขณะท างาน และมีผลต่อการท างาน รวมทั้ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงาน
ดว้ย 
 Jone (อา้งถึงใน สกุลนารี กาแกว้, 2546, หนา้ 20) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน หมายถึง ปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีแวดลอ้มผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
บุคคลในหน่วยงาน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานดา้นกายภาพ ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ 
 รัตกมัพล พนัธ์ุเพ็ง (2547, หน้า 12) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ หรือท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและท่ีเป็นนามธรรม สภาพปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดภาวะกดดนั ซ่ึงมี
ผลต่อผูป้ฏิบติังาน ในขณะท่ีท างาน 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ในการศึกษาเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย” มีผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและ
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  พระมหาบุญไทย ยโสธโร (ภูมะลา) (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการเผยแผพุ่ทธธรรม
ของพระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) ผลการศึกษาวิจยัพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระเทพวงศาจารย ์ (คูณ ขนฺติโก) มีความสอดคลอ้งกบัการเผยแผพุ่ทธธรรมในปัจจุบนัน้ีคือท่าน
เป็นส่ือบุคคลท่ีมีความช านาญในการเผยแผ่พุทธธรรมไดป้ระยุกต์เน้ือหาสาระท่ีเขา้ใจยากและไม่
เป็นท่ีสนใจท าให้มีเน้ือหาสาระท่ีเขา้ใจง่ายและเป็นท่ีน่าสนใจท่านเป็นพระนกัเทศน์แนวประยุกต์
ผสมผสานหลกัธรรมท่ีมุ่งเหตุการณ์ปัจจุบนัทนัสมยัทนัโลกลีลาการเทศน์แพรวพราวสามารถสะกด
ใจผูฟั้งดว้ยน ้าเสียงนุ่มลึกไพเราะเกาะกินใจนอกจากน้ียงัมีความโดดเด่นในการเทศน์มหาชาติเพราะ
ท่านไดรั้บนิมนตไ์ปบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมและเทศน์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ทัว่ประเทศและต่างประเทศท่านจึงเป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้ของบุคคลทัว่ไปในนามวา่เป็นพระเทศน์ดีเทศน์
ไดเ้ทศน์เป็นเป็นตน้ 
  ส าหรับการส่ือสารทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นผูส่้งสาร (Source) ท่านสามารถเป็นส่ือบุคคลท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ในการบริหารการจดัการวดั (2) ดา้นสาร (Message)ของท่านซ่ึงเป็น
หลกัธรรมทางพุทธศาสนามีเน้ือหาส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่พุทธบริษทัเช่นพระภิกษุสามเณรเป็นตน้
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สามารถประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในหลกัธรรมทั้งมีขอ้มูลความรู้ทางโลกและทางธรรม (3) ดา้นส่ือ 
(Channel) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีท่านใช้ส่ือหลกัธรรมดา้นต่างๆสามารถสร้างความศรัทธาหรือความ
น่าเช่ือถือรวดเร็วง่ายเหมาะกบัสถานการณ์ณขณะนั้นและ(4) ดา้นผูรั้บสาร (Receiver) บุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีรับสารหรือเน้ือหาธรรมจากท่านสามารถเข้าถึงเน้ือหาของสารหรือธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  นายทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจา้ 
  ผลแห่งการวิจัยพบว่าหลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้ น
สอดคลอ้งกนักบัวิธีการของพระพุทธเจา้ท่ีทรงใชม้าก่อนแลว้ทั้งส้ินวิธีการของพระองคเ์ป็นวิธีการ
ปฏิบติัจริงเรียบง่ายกระชบัรัดกุมตรงประเด็นสามารถจดัการแกปั้ญหาการบริหารไดทุ้กเร่ืองอย่าง
ไดผ้ลมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองคเ์ป็นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวต้ามวตัถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีขอ้เท็จจริง และหลกัฐานตาม
คมัภีร์พระพุทธศาสนายนืยนัวา่ 
  1. พระพุทธเจา้ทรงประกาศศาสนาดว้ยพระปรีชาสามารถและพระกุศโลบายอนัแยบยล
ลึกซ้ึงยทุธวธีิของพระองคน์ั้นเม่ือเทียบเคียงแลว้แสดงวา่ทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวนัตก
มาสอดคลอ้งกบัวธีิการของพระพุทธเจา้โดยมิมีขอ้สงสัยทั้งวธีิการของพระพุทธองคมี์ประสิทธิภาพ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุดดว้ย 
  2. ตามหลกัการวิเคราะห์สวอท  (SWOT Analysis) ของตะวนัตกแยกการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มออกเป็น 2 คือการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยนัตรายและ
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนพระพุทธเจา้ทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุก
สภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์นั้นผู ้วิจ ัยจ าแนกสภาพแวดล้อมต่างๆออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
สภาพแวดลอ้มทางศาสนาสภาพแวดลอ้มทางการเมืองการปกครองและสภาพแวดลอ้มทางสังคม
พระพุทธเจา้ทรงทราบจุดแข็ง, จุดอ่อน, ภยนัตรายและโอกาสช่องทางไดเ้ป็นอยา่งดีจึงทรงสามารถ
น าพระพุทธศาสนาช าแรกแทรกข้ึนในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ไดม้ัน่คงภายในเวลาเพียง 4 ปี 
  3. ผลของการศึกษาวิจยัพบว่ากระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหว่างตะวนัตกกับ
พระพุทธเจา้แตกต่างกนัตะวนัตกหรือสามญัชนทัว่ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปัญญาคือความรู้แค่ 2 
ประการไดแ้ก่จินตามยปัญญาและสุตมยปัญญาจึงเป็นการตั้งสมมุติฐานแลว้คิดหาวิธีการเพื่อไปสู่
เป้าหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะตอ้งเป็นไปตามนั้นซ่ึงอาจไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจา้ทรงคิดคน้
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ทฤษฎีจากภาวนามยปัญญาไดผ้่านการทดลองปฏิบติัการจนเห็นผลมาแล้วจึงทรงน ามาประมวล
สรุปเป็นทฤษฎีอาจจะกล่าวได้ว่าตะวนัตกคิดทฤษฎีต่างๆได้เพียงแค่ “ทฤษฎี”(Theory) แต่
พระพุทธเจา้นั้นทรงคิดไดถึ้งขั้นเป็น “ทฤษฎีบท” (Theorem) 
  4. ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา้ทุกขั้นตอนสามารถน าหวัขอ้ธรรมมาใชเ้ป็น
หลกัควบคู่กนัไปไดอ้ยา่งกลมกลืนกล่าวคือการคิดใชโ้ยนิโสมนสิหาร, การตดัสินใจใชป้ริญญา 3 
อธิษฐานธรรม 4 และปัญจธรรม3, การวางแผนใชโ้กศล 3 และสัมมปัปธาน 4, การบริหารใชอิ้ทธิ
บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4, ภาวะผูน้ าใชอ้ตัตหิตสมบติัปรหิตปฏิบติัและ
ยทุธการแบบทหารมืออาชีพตามท่ีตรัสไวใ้นโยธาชีวสูตร 
  5. ยุทธวิธีของพระพุทธเจา้นั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบัการด าเนินงานทัว่ไปใน
องคก์ารต่างๆในท่ีน้ีไดแ้สดงเป็นรูปแบบไว ้3 รูปแบบคือ “ แบบตรีกรรม”, “แบบจตุราริยสัจ”, และ 
“แบบรัตนตรัย” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนสุดทา้ยได้
แสดงตวัอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กบัห้องสมุดและสถาบนัวิทยบริการ “แบบ
รัตนตรัย” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่องค์การต่างๆน าไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็น“องค์ความรู้ใหม่” 
ต่อไป 
  นายบัญชายุทธ นาคมุจลนิท์ (2555) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง วิเคราะห์การบริหารองคก์รในการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัอุทยัธานี 
  ผลแห่งการวิจยัพบว่า การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของทฤษฎีและหลกัการบริหารทัว่ไป เพื่อจะไดน้ าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้หมาะสมกบัการท างาน สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม พระพุทธเจา้ทรงใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศยักระบวนการและทรัพยากรทางการ
บริหารต่างๆ เป็นปัจจยัในการบริหาร ปัจจุบนัมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมยัใหม่เกิดข้ึนมากมาย 
สามารถน ามาใชบ้ริหารองคก์รแลว้ประสบผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองคก์าร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า และทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ฯลฯ 
  ปัจจุบนัคณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ข้ึน โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเขา้มา
ช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ท่ีมีมากข้ึน มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 ให้มีศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั มีกรอบนโยบายภาครัฐใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน มีการน า
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้าและทฤษฎีกาบริหารองค์กรสมยัใหม่มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อใหส้ามารถบริหารองคก์รไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
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  พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ปีกรม) (2548) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจ าประเทศ
อินเดีย 
  ผลแห่งการวิจยัพบว่า บทบาทดา้นการปกครองมีการจดัแบ่งงานตามสายปกครองบทบาท
ดา้นการศึกษามีการส่งเสริมการศึกษาแก่นกับวชทอ้งถ่ินและการส่งเสริมการศึกษาแก่นกับวชจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศดว้ยการจดัทุนใหศึ้กษาต่อบทบาทดา้นการศึกษาสงเคราะห์มีการจดัตั้ง
โรงเรียนการกุศลของวดัเรียกว่าโรงเรียนตน้กลา้และการจดัตั้งกองทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาไทย
และอินเดียทั้งท่ีเป็นภิกษุคฤหสัถ์และเยาวชนชาวอินเดียบทบาทดา้นการเผยแผมี่การผลิตบุคลากร
เผยแผใ่นวดัและการผลิตส่ือการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาบทบาทดา้นการสาธารณูปการมีการพฒันา
อาคารสถานท่ีและการดูแลอาคารสถานท่ีบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์มีการสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อมนุษยธรรมในนามองคก์รชาวพุทธและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพระพุทธศาสนา 
  หลกัการพระธรรมทูตท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนการท างานประสบผลส าเร็จได้แก่ หลกัการ
ตดัสินใจ 5ประการคือประโยชน์ประหยดัประยุกต์ประเพณีประสิทธิภาพ หลกัการปฏิบัติงาน 8 
ประการคือรับงานวางแผนเตรียมงานปฏิบติังานตรวจสอบงาน รายงานส่งงานเก็บงาน ฯลฯ 
 

  นางสาววาสนา สุรีย์เดชะกุล (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ตน้แบบการส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขนัของมหาวทิยาลยัราชภฏัขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  ผลแห่งการวจิยัพบวา่ ตน้แบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ย 
  1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ซ่ึงประกอบไปด้วย
สภาพแวดลอ้ม การก าหนดวิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหาร มีผลต่อการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนั 
  2. ปัจจยัน าเขา้ คือ แผนยุทธศาสตร์ บุคลากร งบประมาณ หลกัสูตร ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ
ครุภณัฑ ์มีผลต่อการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั 
  3. กระบวนการบริหาร คือ โครงสร้างองค์การ การก าหนดอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั, การ
ประชาสัมพนัธ์, การคดัเลือกนกัศึกษา, การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา, การจดัการเรียนการสอน, 
การวิจยัและการวางแผนก ากบัติดตามและประเมินผล มีผลต่อการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนั 
  จากผลการวิจัได้น าบริบท ปัจจยัน าเข้าและกระบวนการบริหาร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลลพัธ์ คือ การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัขนาดใหญ่ในกลุ่ม
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รัตนโกสินทร์มาสังเคราะห์สร้างเป็นต้นแบบท่ีส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ตน้แบบน้ีสามารถน าไปปรับใช้กบัองค์กร 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์) (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของพระสงฆต่์อ
บทบาทดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆอ์ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ผลแห่งการวจิยัพบวา่  
  1. พระสงฆมี์ความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะสงฆอ์ าเภอวงันอ้ย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ดา้น
การจดับุคลากรเพื่อดาเนินการเผยแผว่ิธีการเผยแผปั่ญหาและอุปสรรคในวิธีดาเนินการเผยแผอ่ยูใ่น
ระดบัมากสาหรับดา้นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผแ่ละส่ือในการเผยแผอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพระสงฆต่์อบทบาทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์อ าเภอวงัน้อยจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบวา่คณะ
สงฆท่ี์มีต าแหน่งอายุพรรษาวุฒิทางการศึกษาสามญัวุฒิการศึกษานกัธรรมและวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อ าเภอวงัน้อย
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่แตกต่างกนัดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไวทุ้กขอ้ 
  3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาบทบาทดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆอ์ าเภอวงันอ้ยจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  1) ด้านการจดับุคลากรเพื่อดาเนินการเผยแผ่ควรเปิดอบรมถวายความรู้ในการเผยแผ่แก่
พระภิกษุเพื่อใหมี้คุณภาพเพียงพอในการท่ีจะไปดาเนินการเผยแผ ่
  2) ดา้นกลุ่ม บุคคลเป้าหมายในการเผยแผค่ณะสงฆค์วรเพิ่มการเผยแผใ่ห้แก่เด็กนกัเรียนใน
โรงเรียน รวมถึงกลุ่มผูน้าชุมชนโดยวดัจดักิจกรรมการเจริญภาวนาหรืออบรมดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  3) ด้านวิธีด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ควรมีความพร้อมในทุกๆด้านมี
เป้าหมายติดตามผลงานและปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ 
  4) ดา้นส่ือในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาคณะสงฆค์วรสร้างส่ือให้มากข้ึนอาราธนาพระภิกษุ
ท่ีมีความรู้จากสถานท่ีต่างๆมาบรรยาย 
  5) ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ยงัประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผคื่อไม่มีสถานท่ีให้เผยแผ่ขาดงบประมาณการสนบัสนุนจากส่วนต่างๆ ของ
การปกครองและขาดการสนบัสนุนจากคณะสงฆ ์
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  นายสุเมธ แสงน่ิมนวล (2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ต้นแบบการบริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 
  ผลแห่งการวิจยัพบว่า จากการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมของกรณีศึกษา ทั้งจากผลการวิจยัเชิง
คุณภาพและผลการวิจยัเชิงปริมาณ สามารถน ามาสรุปเป็นตน้แบบ (Prototype) การบริหารจดัการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยได ้9 ประการ ไดแ้ก่ 1.มีผูน้  าองค์กรดี 2.มีการมี
ส่วนร่วม 3.มีการบริหารจดัการครบถว้นสมบูรณ์ 4.มีการพฒันาทอ้งถ่ิน แกปั้ญหา พฒันาคุณภาพ
ชีวติ 9.มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 6.มีความสามคัคีปรองดอง 7.มีนวตักรรม 8.มีมาตรฐาน 9.มีตน้ทุนท่ีดี 
ซ่ึงตน้แบบท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการบริหารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ใหมี้การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

  พระครูพิศาลถิรธรรม (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของเจา้
อาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  ผลแห่งการวจิยัพบวา่ การบริหารมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของวดัในอนัท่ีจะพฒันาให้
เป็นระบบสามารถส่งเสริมภิกษุสงฆ ์สามเณร ให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ปฏิบติัตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินยั และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการพฒันาชุมชนเป็น
อยา่งดี  
  การบริหารวดัในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนรูปแบบ ระบบ วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกบัผู ้
อยูอ่าศยัในวดันั้นๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามความหมายท่ีวา่ การปกครอง 
การดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานหรือการจดัการ กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์กร
ต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รนั้นๆ ดว้ยดี มีประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปกครอง, ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนดา้นการศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดั
ของเจา้อาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาท่ีส าคญัได้แก่ เจา้อาวาสบางรูปขาด
วิสัยทศัน์ ขาดเป้าหมาย ในการบริหารจดัการวดัท่ีชัดเจน การบริหารจดัการวดัของเจ้าอาวาส
บางส่วนไม่มีการประชุม ปรึกษา วางแผน และก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาวดัอยา่งเป็นรูปธรรม 



93 
 

เป็นการบริหารจดัการวดัตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบติัมา ขาดการประสานงานระหว่าง วดั บา้น 
และชุมชน และเจา้อาวาสบางรูปใชค้นไม่ถูกกบังาน จึงท าใหง้านขาดประสิทธิภาพ  
  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ควรมีการประชุมพระภิกษุ สามเณร ภายในวดัเน่ืองๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดั และเพื่อความสามคัคีภายในวดั ส่งเสริมให้เจา้อาวาสเปิดรับ
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจดัการวดัมีการน าเอา เทคโนโลยีสมยัใหม่ มาใช้ในการ
พฒันาวดัมากข้ึน และควรมีการจดักิจกรรมท่ีสร้างสรรคร์ะหวา่งวดัและชุมชน 
 

2.5 กรอบแนวคิดการวจัิยเชิงคุณภาพ 
  จากแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าว สามารถน ามาสรุปเป็นมิติในการวจิยัเชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 
 มิติที ่1 การวางแผน 
 มิติที ่2 การจดัการองคก์าร 
 มิติที ่3 นโยบายการเผยแผ ่
 มิติที ่4 พฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผ ่
 มิติที ่5 วธีิการเผยแผ ่
 มิติที ่6 เทคโนโลย ี
 มิติที ่7 สภาพแวดลอ้ม 
 มิติที ่8 ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
ค านิยามของมิติต่างๆ ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
 มิติท่ี 1 การวางแผน คือ เป้าหมายในการเผยแผแ่ละวิธีการน าไปสู่เป้าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 มิติท่ี 2 การจดัองคก์าร คือ การปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดั 
 มิติท่ี 3 นโยบายการเผยแผ ่คือ การน านโยบายดา้นการเผยแผม่าปฏิบติั  
 มิติท่ี 4 พฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผ ่คือ การพฒันาความรู้และสร้างเครือข่ายพระบณัฑิต  
 มิติท่ี 5 วธีิการเผยแผ ่คือ มุ่งเนน้ใหค้วามรู้และส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธ  
 มิติท่ี 6 เทคโนโลย ีคือ ส่ือมวลชน/ส่ือชุมชน 
 มิติท่ี 7 สภาพแวดลอ้ม คือ ปัจจยัและองค์ประกอบท่ีแวดลอ้มผูป้ฏิบติังานในศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั  
 มิติท่ี 8 ความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ การสร้างเครือข่ายในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ของ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
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  ผูว้ิจยัได้ท าการวิจยัเชิงคุณภาพ และในกรอบแนวคิดน้ี จะว่าด้วยเร่ืองนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิ ธีการ เผยแผ่ พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่ การบริหารจัดการองค์การท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ การวางแผน องคก์าร เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มและความสัมพนัธ์ทางสังคมมาเป็น
ตวัก าหนดในการวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และน าไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาในองคก์ารต่อไป 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 2 .  ปัจจัย ท่ี เ อ้ือ ต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 3. เพื่อเสนอตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยมุ่ง
ศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการ ตน้แบบและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัเน้นให้
ความส าคญักบัการศึกษากบัศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตอบประเด็นการศึกษาดา้นการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดยมีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 3.1 รูปแบบของการวจิยั 
 3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  
 3.3 เคร่ืองมือในการวจิยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ 
 

3.1 รูปแบบกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาค าตอบตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
 3.1.1 ศึกษำข้อมูลเอกสำร (Documentary Research) 
 โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ต่างๆ รวมทั้งรายงานการวิจยัและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสังเกตุการณ์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ซ่ึงเป็นการรวบรวมทั้งขอ้มูล
ระดบัปฐมภูมิและระดบัทุติยภูมิ แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการศึกษาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อรับความคิดเห็นส าหรับการพฒันาให้มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิง่ข้ึน  
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 3.1.2 ศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 โดยการพฒันากรอบแนวคิดให้เป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพและมีประเด็น
ค าถามแบบโครงสร้าง เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพแนวทางดงัน้ี 
 1. การสังเกตุการณ์ (Observation) เพื่อคน้หาพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงในการด าเนินงานของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Informal Observation) และการ
สังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ร่วมกนั โดยช่วงท่ีมีการประชุมของกลุ่มงาน
ดา้นเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 2. การสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key 
informant) โดยสัมภาษณ์เจา้คณะจงัหวดัซ่ึงเป็นประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเด็นการวิจยัเร่ืองการ
บริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมีลกัษณะ
เป็นอยา่งไร และผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั โดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกซ่ึงถือเป็นเทคนิคทางการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในทุกแง่มุม และ
นกัวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั โดยสัมภาษณ์
เป็นลกัษณะของการสนทนาระหว่างผูใ้ห้ขอ้มูลกบัผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลเป็นการตอบขอ้ซักถามแบบ
ตรงไปตรงมาและชดัเจน พระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการในเร่ืองของวิธีการเผยแผ่ เทคนิคการเผยแผ ่เป็นการสัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมา มีความ
ยืดหยุ่น เปิดกวา้งไม่เป็นทางการเป็นการถามแบบอิสระ และบางคร้ังประเด็นค าถามอาจจะ
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัผูถู้กสัมภาษณ์และประเด็นค าถามท่ีเพิ่มเติมได ้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจนเป็นท่ี
น่าพอใจ ใหค้วามอิสระและเป็นส่วนตวัของผูท่ี้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 3. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ฏิบติั
ตามนโยบายการบริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตาม
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้หค้วามเห็นทีละคนจนครบ และผูว้ิจยัจะท า
การสรุปประเด็นท่ีสัมภาษณ์เพื่อขอความเห็นจากกลุ่มตวัอย่างเพิ่มเติม และเป็นการยืนยนัความ
ถูกต้องของข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informant)  
 3.2.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลระดับนโยบาย ได้แก่ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดั (2) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลของส่วนการบริหารจดัการ ได้แก่ ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั (3) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัปฏิบติัการ ได้แก่ นกัวิชาการศาสนา
ช านาญการพิเศษ, พระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา (4) กลุ่มนกัวิชาการ ไดแ้ก่นกัวิชาการท่ีมี
บทบาทดา้นการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
ส านกังานพระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 4 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 23 รูป/คน โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดดว้ยตนเอง (Creswell, 2002, p. 644 ; Patton, 1990, p. 169-
183; โยธิน แสวงดี, 2551, น. 13; ชาย โพธิสิตา, 2550, น. 228) ส าหรับการสนทนาแบบเจาะจง 
(Focus Group Discussion) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามแต่กรณี
และความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกส าหรับการวิจยัและสนบัสนุนผลการวิจยั
ให้มีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลของแต่
ละกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประธานศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นทิศทางของนโยบายและแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาและพฒันาการ
บริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
 1. เป็นหวัหน้าหน่วยงานหรือผูท่ี้หวัหนา้หน่วยงานไดม้อบหมายให้มีหนา้ท่ีในการก าหนด
นโยบายดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 2. เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 3. เป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการก าหนดแนวทางและด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 1.2) ผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ประกอบดว้ย 
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 1. นายบุญสืบ อินสาร ผู ้อ  านวยการกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 2. พระเทพโกศล เจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่ ประธานศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. พระราชวมิลโมลี เจา้คณะจงัหวดันครราชสีมา ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันครราชสีมา 
 4. พระราชนนัทมุนี เจา้คณะจงัหวดันนทบุรี ประธานศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันนทบุรี 
 5. พระเทพสิริโสภณ เจา้คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2. กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกังาน
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการบริหารจดัการองค์กร มีอ านาจหน้าท่ีใน
การน านโยบายมาปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม และสนบัสนุนงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทุก
มิติ  
 2.1 เกณฑก์ารคดัเลือก 
 1. เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผูท่ี้หวัหนา้หน่วยงานไดม้อบหมายให้มีหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการองคก์ร ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 2. เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์รและการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 3. เป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการก าหนดแนวทางและด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

2.2 ผูใ้หข้อ้มูลระดบัผูบ้ริหาร 
1. นายณรงค ์ทรงอารมณ์ ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ดร.บญัชายทุธ นาคมุจลินท ์ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมา 
3. นายบุญเชิด กิตติธรางกรู ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี 
4. นายคุณญัพงษ ์ทหารไทย ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 3. กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลระดบัปฏิบติัการ ได้แก่ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ท่ี
รับผิดชอบงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั และ
การศึกษาขอ้มูลจากพระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ซ่ึงเป็นผูน้ านโยบายการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปปฏิบติั จะช่วยให้ได้ข้อมูลในประเด็นเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนา เพื่อน ามาสู่การก าหนดแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมต่อไป  
 3.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
 1. เป็นผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และมีวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืน
 3. เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
 3.2) ผูใ้หข้อ้มูลระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 
 1. นกัวชิาการศาสนาช านาญการพิเศษ ประกอบดว้ย (1) นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ นกัวิชาการ
ศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ (2) นางปรียภรณ์ คูเกาะ 
นกัวชิาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมา (3) นายพิพฒัน์ 
บุญคุม้อยู่ นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี  (4) 
นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค ์นกัวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 2. พระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ประกอบดว้ย (1) พระครูสิริเจติยานุกูล 
พระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ (2) ดร.พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ พุทฺธวิ
ริโย พระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา (3) พระมหามณเฑียร วรธมฺโม 
พระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี (4) พระปลดัสุทศัน์ เขมปญฺโญ พระ
บณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 4. กลุ่มนกัวชิาการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ นกัวิชาการท่ีมี
บทบาทดา้นการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการดา้นการ
บริหารจดัการท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงพิจารณาในมิติการบริหารองคก์ร กล่าวคือศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 4.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
 1. เป็นอาจารยใ์นระบบมหาวิทยาลยั มีบทบาทดา้นการบริหารจดัการองคก์ร และมีผลงาน
ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 2. มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 3. เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
 4.2) ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 
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 1. ดร.พระอุดมสิทธินายก กลุ่มงานคณาจารยค์ณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั 
 2. ดร.พระครูโอภาสธรรมสาร กลุ่มงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 3. ดร.พระครูวนิยัธรธฤติ วโิรจโน กลุ่มงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสังกดักรุงเทพมหานคร 
 4. นายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ่มงานเผยแผ่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดับุรีรัมย ์
 5. นางกมลรัตน์ วงัเมือง นักวิชาการศาสนาช านาญการ กลุ่มงานเผยแผ่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี  
 6. นางสาวธณัทธ์นนัท ์เกา้พรพงศ ์นกัวิชาการศาสนาช านาญการ กลุ่มงานเผยแผส่ านกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์จ านวน 3 ชุด ท่ีพฒันาเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจดัการ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั เพื่อให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
และการพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 2. แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารจดัการ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั เพื่อให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานตามนโยบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 3. แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับเทคนิค วิธีการและรูปแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบั เทคนิค
วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่ ปัจจยัท่ีท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบ
ผลส าเร็จ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ช้วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบับริบท
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง โดยมีวธีิการดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัขอหนงัสือเชิญร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยและขอสัมภาษณ์ขอ้มูลจากมหาวทิยาลยั  
2. ผูว้จิยัใชก้ารศึกษาขอ้มูล 2 รูปแบบ คือ  

 1) ถามตามหัวขอ้ท่ีก าหนด (Close-Ended) เพื่อให้ได้ขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการ
ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
 2) ถามโดยใช้ค  าถามปลายเปิด (Open-Ended) ในกรณีท่ีข้อค าถามท่ีเตรียมมาอาจจะไม่
เหมาะสมกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดง
ความคิดเห็นของตนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี 
 3. กระบวนการการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัก าหนดไว ้3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 อธิบายวตัถุประสงคใ์นการวิจยัแก่ผูใ้ห้ขอ้มูล รวมทั้งประเด็นค าถามโดยยอ่ เพื่อให้
ผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจไดต้รงประเด็น  
 ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสอบถามตามประเด็นท่ีก าหนดทีละประเด็น โดยผูว้ิจยัจะกล่าวน าถึง
ความเช่ือมโยงในประเด็นค าถาม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวเิคราะห์ค าตอบ  
 ขั้นตอนท่ี 3 สรุปประเด็นขอ้มูลท่ีไดใ้หก้บักลุ่มตวัอยา่งรับฟัง เพื่อให้มัน่ใจวา่การตีความและ
ความเขา้ใจของผูว้จิยัมีความถูกตอ้ง และตรงกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูล 
 4. บนัทึกภาพกิจกรรมในการลงพื้นท่ี และบนัทึกภาพบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ 
1. น าขอ้มูลท่ีได้จากการจดบนัทึกและบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จาก

ผูใ้หข้อ้มูลมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล  
2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงในรูปแบบของขอ้ความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น 
3. วิเคราะห์และจดัแยกแต่ละประเด็นเน้ือหาขอ้มูลตามกลุ่มของขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ

แนวคิดในการวจิยั  
4. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การพฒันาต้นแบบการบริหาร

จดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
5. ตีความขอ้มูลท่ีไดโ้ดยเปรียบเทียบกบัทฤษฎีหลกัท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ 
6. สรุปขอ้มูลท่ีได ้และน าไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 
7. อภิปรายผลขอ้มูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดยน าเสนอผลการวจิยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ขอ้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญจ านวน 23 รูป/คน ผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและผูท้  าหน้าท่ี เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ตามมิติของการ
บริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดงัน้ี  
 มิติท่ี 1 การวางแผน 
 มิติท่ี 2 การจดัองคก์าร 
 มิติท่ี 3 นโยบายการเผยแผ ่
 มิติท่ี 4 พฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผ ่
 มิติท่ี 5 วธีิการเผยแผ ่
 มิติท่ี 6 เทคโนโลยี 
 มิติท่ี 7 สภาพแวดลอ้ม 
 มิติท่ี 8 ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ทั้ง 8 มิติน ามาเสนอเป็นตน้แบบการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ มีการน าความรู้ดา้นการจดัการ
ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการ ภายใตมิ้ติการส่งเสริมและพฒันาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของนโยบายภาครัฐคือส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและ
ย ัง่ยนืสืบต่อไป 
 โดยผูว้ิจยัได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรวิจยัท่ีไดก้  ำหนดไวต้ำมวตัถุประสงค์ทั้ง 3 
ประกำร ประกอบดว้ย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 2 .  ปัจจัย ท่ี เ อ้ือ ต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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 3. เพื่อเสนอตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 โดยวตัถุประสงค์ทั้ง 3 ประกำรนั้น ไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวคิดในกำรจดัเก็บขอ้มูลเพื่อก ำหนด
ตน้แบบกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพของกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ โดยก ำหนดปัจจยัทั้ง 
8 ดา้น และก าหนดการวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทั้ง 8 มิติ ก าหนดขั้นตอนการวิจยั
ออกเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการบริหารจดัการจากแนวความคิดของกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
เป็นผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัและเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานดา้นการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตอนที่  3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดต้นแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4.1 ผลการศึกษาลกัษณะการบริหารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั  
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซ่ึงผลการศึกษาใน
ลกัษณะดงักล่าวท าให้ไดมุ้มมองท่ีเช่ือมโยงการปฏิบติัทั้งในดา้นการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและการพฒันาการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย 
 การศึกษาลักษณะการบริหารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบการบริหารจดัการตามมิติท่ีก าหนดไวท้ั้ง 8 มิติ การศึกษา
กระบวนการการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ท่ีใช้เป็น
กรณีศึกษามีดงัน้ี 
 1) ภาคเหนือ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่  
 2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
 3) ภาคกลาง ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี 
 4) ภาคใต ้ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 4.1.1 การวางแผน 
 มีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 4.1.1.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่ 
 มีการวางแผนในการบริหารจดัการดา้นการเผยแผ่และก าหนดนโยบายแผนการด าเนินการ
ก่อน ไดจ้ากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยเจา้หน้าท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผน มีการอบรมกระบวนการท างานแก่
บุคลากร ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและแผนปฏิบติังานท่ีชดัเจน เช่น แผนงานดา้นการบริหาร
จดัการโครงการ แผนดา้นยทุธศาสตร์ เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 4.1 แสดงแผนยทุธศาสตร์ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 
  

 
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 

พนัธกจิ 
1. เสริมสร้างให้สถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนามี
ความมัน่คงย ัง่ยนื 
2. สนับสนุนส่งเสริมและ
จัดการการศึกษาสงฆ์ และเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพฒันา
ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต 
และพฒันาศาสนทายาทท่ีเป่ียม
ปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
งอกงาม และร่วมสร้างสังคม
พทุธธรรมท่ีมีความเขม้แขง็ 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
1.การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบัน
และกิจการทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็น
ระบบ 
2. การส่งเสริมการพฒันาระบบการศึกษา
สงฆ ์และการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาอยา่ง
เป็นระบบและครบวงจร 
3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศา
สนทายาท 
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัเชียงใหม่ใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวดั 
1.ระดับความส า เ ร็จของจัดการกับ
ปัญหาและข้อร้องเรียนเก่ียวกับพุทธ
ศาสนา 
2. ร้อยละของประชาชนท่ีสมคัรใจเขา้
ร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา 
3.ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
4.ร้อยละของผู ้เรียนพระปริยติัธรรม
สามญัศึกษาท่ีจบตามหลกัสูตร                                 

วสัิยทศัน์ : เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนพระพุทธศาสนา แห่งดินแดนลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง ใหมี้ความมัน่คง ย ัง่ยนื และสังคมมีความสุขดว้ยหลกัพุทธธรรม 
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 4.1.1.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 การวางแผนงานและก าหนดนโยบายแผนงานด าเนินการประจ าปีงบประมาณ มีการอบรม
การท างานแก่บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอ้ก าหนดตาม
วตัถุประสงคแ์ละแผนปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งชดัเจน 
 แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณของศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันครราชสีมา โดยยึดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผน
แม่บทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 4.2 แสดงแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั
นครราชสีมา 
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีบทบาทผูน้ าดา้น
จิตใจ 
2.  ส่ง เสริมศาสนศึกษา เน้นความรู้ คู่
คุณธรรม 
3. ท านุบ ารุง ดูแล ศาสนสถานและศาสน
สมบติั 
4. ประสานองคก์รเครือข่าย 
 

เป้าประสงค์ 
1. อุปถมัภบุ์คลากรผูเ้ผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันางานดา้นการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนาคณะสงฆ ์
3. ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาพระปริยติั 
4. ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาบุคลากรดา้นการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนา 
5. ส่งเสริมใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรม
ของชุมชน 

ตัวช้ีวดั 
1. ระดับความส าเร็จของบุคลากร
ผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. ระดับความส าเร็จในการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
3. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรผูท้  า
หนา้ท่ีเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

ค่านิยมองค์กร : การท างานเป็นทีม 

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ ์มุ่งบริการ
ประชาชนใหเ้กิดความพึงพอใจ ประสานงานเครือข่าย เนน้หลกัธรรมน าสังคมสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน                                                 
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 4.1.1.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 มีการวางแผนล่วงหน้าและก าหนดนโยบายแผนงานด าเนินการประจ าปี การวางแผนการ
ปฏิบติังาน มีการอบรมแก่บุคลากร มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีการติดตามประเมินผล  “ส่ิงท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนไม่ไดมี้อะไรซับซ้อนมาก ศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรีได้ใช้หลกั PDCA เป็นหลกัในการขบัเคล่ือน วางแผน ปฏิบติัตาม
แผน ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค ปฏิบติัเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบติังาน 
(สรุป คือ แผนปฏิบติัการ)” (ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 4.3 แสดงแผนยทุธศาสตร์ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ : ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่คง พุทธศาสนิกชนมีความ
เขม้แขง็ดว้ยหลกัพุทธธรรม น าสังคมสู่คุณภาพชีวติท่ีดี 
 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศา
ส น ส ถ า น แ ล ะ ศ า ส น วั ต ถุ ท า ง
พระพทุธศาสนา  
2. ดูแลรักษา และจัดการวดัร้างและศา
สนสมบติักลาง  
3. ท า นุบ า รุงพุทธศาสนศึกษา เพื่ อ
พฒันาความรู้คู่คุณธรรม  

 
 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้วดัมีศกัยภาพเป็นศูนยก์าร
เ รี ยน รู้หลักธรรม  และการป ฏิบั ติ
กิจกรรมการเผยแผท่างพระพทุธศาสนา 
2. ส่งเสริมพฒันารูปแบบการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาในทุกมิติ 
3. จดัตั้งและพฒันาศกัยภาพองคก์รการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

ตัวช้ีวดั 
1. จ านวนวดัท่ีมีศกัยภาพในการจดั
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
2. จ านวนร้อยล่ะท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รมกา ร เ ผ ย แผ่
พระพทุธศาสนา 
3. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนขององค์กร
เครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
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 4.1.1.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 มีกำรน ำแผนไปปฏิบติัเป็นกำรปฏิบติังำนตำมท่ีได้ก ำหนดไวใ้นแผนงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้งำนท่ีก าหนดไวใ้นแผนบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการในดา้นการเตรียมบุคคล งบประมาณ 
วิธีการ ก่อนด าเนินการมีการช้ีแจงให้บุคลากรผูรั้บผิดชอบและผูป้ฏิบติังานด าเนินการมีการให้
ค  าแนะน าปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบติังานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขทุก
ระยะของการปฏิบติังาน มีความชัดเจนในวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการก าหนดและ
มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความชัดเจนมีระบบการก ากับ
ตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริมแรงผูป้ฏิบติัในเชิงสร้างสรรค์สมรรถนะ
องค์กรท่ีน าแผนสู่การปฏิบติั มีความเข้มแข็งทั้งศกัยภาพ ความสามารถและความพร้อมมีการ
สนบัสนุนและมีความผกูพนัของฝ่ายตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี 4.4 แสดงแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั
นครศรีธรรมราช 
 โดยสรุป ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ไดด้ าเนินงานตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554-2559 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผน
แม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ด้านอุปถัมภ์ ส่งเสริม 

 

แผนยุทธศาสตร์ : ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 

วสัิยทัศน์ : "นครศรีธรรมราชศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาของภาคใต"้ 

พนัธกจิ 
ใ ห้ ก า ร อุ ป ถั ม ภ์ คุ ้ ม ค ร อ ง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผย
แผ่หลักธ ร รมให้ป ระช าชน
น าไปใชป้ฏิบติัให้เกิดประโยชน์
ไดจ้ริง 
 

เป้าประสงค์ 
พระพุทธศาสนามีความมัน่คง 
พุทธศาสนิกชนน าหลักพุทธ
ธรรมไปปฏิบติัในวถีิชีวติ 

ตัวช้ีวดั 
1. จ านวนองค์กรท่ีมีส่วนร่วมใน
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. จ านวนกิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมี
ส่วนร่วม 



108 

สนบัสนุนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การเพิ่มและการพฒันาบุคลากรผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้มี
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การจดักิจกรรมการเผยแผ่หลกัพุทธ
ธรรมดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผนยุทธศาสตร์นั้นไดก้ าหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
เพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยเป็นงานดา้นท่ีมี
ความส าคญัในการด ารงคงอยูข่องพระพุทธศาสนา การเผยแผพ่ระธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน และ
การพฒันารูปแบบและวธีิการในการเผยแผแ่ละพฒันาองคค์วามรู้ทางพระพุทธศาสนา 
 การน าแผนไปปฏิบติัของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์เป็นกระบวนการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานหรือกลไกท่ีส าคญัทั้ งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้การ
ด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจะบงัเกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ผลกัดนัใหมี้การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวธีิการปฏิบติังาน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบติัของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนยน์ั้น จ  าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรทุกระดบัเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมท่ีจะน าแผนงาน โครงการต่างๆ ไป
ด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกบั
แนวทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดการปฏิบติัและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้จึงไดก้ าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบติั  
 การเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในแผนปฏิบติัด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าแผน เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดรั้บทราบและเขา้ใจในทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 
ทั้งน้ี เพื่อให้การขบัเคล่ือนแผนการเผยแผใ่ห้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้
ดา้นการเผยแผ่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ข้อสังเกตุจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบวา่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยพระเดชพระคุณเจา้คณะจงัหวดัเป็นประธานศูนยไ์ดจ้ดัโครงสร้างมอบหมายภาระกิจ
หน้าท่ี มีการประชุมสัมมนาในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพนัธ์ทุกปี เพื่อแจง้ให้เจา้คณะพระ
สังฆาธิการได้รับทราบถึงนโยบายการการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
ตระหนกัในจุดยนืท่ีมัน่คงด ารงความเป็นสมณะเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา มีหน่วยงานท่ีสนอง
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งานดา้นการเผยแผคื่อส านกังานพุทธศาสนาจงัหวดัและส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั มีศูนยเ์ผยแผ่
ธรรมท่ีวดัพนัตน้ มีการจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาตลอดปี 
 ส าหรับแนวทางในการวางแผนของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
ไดก้ าหนดแผนในการปฏิบติังานดา้นการเผยแผอ่ยา่งเป็นระบบ มีการประชุมรายเดือน ดูแลติดตาม
โครงการต่างๆ คอยส่งเสริมสนบัสนุนการให้ท างานบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้มีการร่วมมือ
ระหว่างพุทธสมาคมจงัหวดั เปรียญธรรมจงัหวดั ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ได้เขา้ร่วม
ประชุมแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการเผยแผ ่และออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆท์ั้งจงัหวดั จดัอบรม
พระนกัเผยแผ ่300 รูป 32 อ าเภอๆละ 10 รูป ปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้การปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั เช่น โครงการหมู่บา้นศีล 5 ตอ้งมีการท่องศีล5 แปลศีล5 เรียนรู้ศีล 
รักษาศีลและปฏิบัติให้ได้ ซ่ึงเป็นโครงการหลักๆท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในขณะน้ี และอีกหน่ึง
โครงการ คือ โครงการอบรมธรรมศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียน ให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่นกัเรียน 
เป็นตน้ 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีการวางระบบแผนการบริหารจดัการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไวค้วบคู่กบัการศึกษาธรรมศึกษา ซ่ึงถือเป็นภาระหน้าท่ีในฝ่าย
การศึกษา เจ้าคณะอ าเภอเจา้คณะต าบลตอ้งน าไปปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ผลท่ีได้รับก็ค่อนขา้ง
ประสบความส าเร็จ บุคลากรท่ีสนองงานด้านเผยแผ่ก็ปฏิบติัตาม และยงัมีการติดตามผลและ
ประเมินผล ส่ิงท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนไม่ไดมี้อะไรซบัซ้อนมาก ส านกัพุทธใชห้ลกั PDCA เป็นหลกั
ในการขบัเคล่ือน วางแผน ปฏิบติัตามแผน ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค ปฏิบติัเพื่อให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย (สรุป คือ แผนปฏิบติัการ) 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ได้น าแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นแผน 4 ปี และก็มีแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัท่ีสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
น ามาเป็นแผนปฏิบติัการประจ าศูนยเ์ผยแผป่ระจ าจงัหวดั เป็นปีๆไป ถือวา่ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือใน
การปฏิบติังาน ระดมแนวคิด วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความเป็นจริง
ในการปฏิบติังานของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั เพื่อให้การด าเนินดา้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จสืบต่อไป 
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 แบบแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 อุปถมัภ ์ส่งเสริม สนบัสนุนการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
กลยุทธ์ที่  1 อุปถัมภ์บุคลการผู ้เผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันางาน
ดา้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของคณะสงฆ ์

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผูเ้ผยแผ่ในการ
ด าเนินงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวสัดิภาพ สวสัดิการ ให้แก่บุคลากรผู ้
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
3. เพ่ือสนับสนุนการใช้กลไกระบบคณะกรรมการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาทุกระดบัในการด าเนินงาน 
4. เพ่ือส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
5. เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและดา้นการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
6. เพ่ือเพ่ิมและพฒันาวดัใหมี้ความพร้อมในกาด าเนินงานดา้น
การปฏิบติัธรรม 

เป้าหมาย 
1. จ านวนบุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและระบบขอ้มูลสารสนเทศใน
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
3. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัและ
หน่วยเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

แผนงาน 
1. อุปถมัภบุ์คลากรผูเ้ผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. พฒันาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
โครงการ 
1. จดัตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. อุดหนุนการด าเนินงานบุคลากรเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ เผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
4. การจดัเก็บขอ้มูลการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4.5 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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 แบบแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาบุคลากรผู ้เผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาพระ
ปริยติัธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาบุคลากร
ดา้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรผูเ้ผยแผ่มีความรู้แตกฉานในหลกั
พทุธธรรม 
2. เพ่ือเพ่ิมและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรนผูเ้ผยแผ ่
3. เ พ่ือพัฒนาบุคลากรผู ้เ ผยแผ่ให้ มีความ รู้ 
ความสามารถ ทักษะและวิ ธีการในการ เผยแผ่
พระพทุธศาสนา 

เป้าหมาย 
1. จ านวน ท่ี เ พ่ิม ข้ึนของ บุคลากรผู ้ เ ผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
2. จ านวนบุคลากรผูเ้ผยแผท่ี่ไดรั้บการศึกษาพระปริยติั
ธรรม 
3. จ านวนบุคลากรผูเ้ผยแผ่ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ทกัษะและวธีิการในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 

แผนงาน 
1. เพ่ิมบุคลากรผูเ้ผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. การศึกษาพระปริยติัธรรม 
3. การพฒันาบุคลากรผูเ้ผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
โครงการ 
1. โครงก ารสั มมนาพระบัณ ฑิต เ ผ ยแผ่
พระพทุธศาสนา 
2. โครงการฝึกอบรมพระวปัิสนาจารย ์
3. โครงการอบรมพระอุปัชฌาย ์พระคู่สวด 
4. โครงการอบรมนกัธรรม บาลี ก่อนสอบธรรม บาลี
สนามหลวง 
5. โครงการอบรมครูสอนพระปริยติัธรรม 
6. โครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
ส านกัเรียน/ส านกัศาสนศึกษา 
7. โครงการส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรผูเ้ผยแผ ่
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์
ประจ าโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั 

แผนภาพท่ี 4.6 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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 แบบแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 จดักิจกรรมการเผยแผ่หลกั
พุทธธรรมด้วย รูปแบบและวิ ธีการ ท่ี
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางใน
การจดักิจกรรมของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้วดัมีศกัยภาพเป็น
ศูนยก์การเรียนรู้หลกัธรรมและการปฏิบติั
กิจกรรมทางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พฒันารูปแบบและ
นวตักรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทุกมิติ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหว้ดัมีศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งวดักบัชุมชน 
3. เพ่ือใหว้ดัมีศกัยภาพในการเผยแผห่ลกัพทุธธรรม 
4. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเผยแผ่หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
5. เพ่ือให้มีรูปแบบและส่ือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
เหมาะสม 
6. เ พ่ือส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 

เป้าหมาย 
1. จ านวนวดัท่ีมีศกัยภาพในการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
2. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
3. รูปแบบและนวตักรรมการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

แผนงาน 
1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
2. การพฒันาศกัยภาพวดัให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และการ
ปฏิบติักิจกรรมการเผยแผ ่
3. พฒันารูปแบบและนวตักรรมการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
โครงการ 
1. โครงการพฒันาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล 
2. โครงการพฒันาวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางชุมชน 
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและ
ประชาชน 
4. โครงการพฒันาส่ือเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
5. โครงการจดัตั้งสถานีวทิยแุละโทรทศัน์เพ่ือพระพทุธศาสนา 
6. โครงการจดัท าเวบ็ไซต์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา7. 
โครงการวดัร่มเยน็ดว้ยหลกัธรรม 
  

แผนภาพท่ี 4.7 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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 แบบแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการขบัเคล่ือนการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 1 จดัตั้งและพฒันาศกัยภาพองคก์ร
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนาสู่องคก์รทุกภาคส่วน 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมองคก์รเครือข่ายการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
2. เพ่ือพฒันาองค์กรเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพ 
3. เพ่ือใหอ้งคก์รทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ ่
4. เ พ่ือสร้างความร่วมมือในการขับเค ล่ือนการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาสู่องคก์ร 
5. เพ่ือระดมสรรพก าลังในการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 

เป้าหมาย 
1. จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนขององคก์รเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา (เช่น พทุธสมาคมจงัหวดั/อ าเภอ, สภาวฒันธรรม
จงัหวดั/อ าเภอ ฯลฯ) 
2. จ านวนองคก์รท่ีมีส่วนร่วมในการเผยแผ ่
3. จ านวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องคก์รแบบมีส่วน
ร่วม 

แผนงาน 
1. การขยายองค์กรเครือข่ายท่ี มีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 
2. การจดักิจกรรมเผยแผพ่ระพทุธศาสนาสู่องคก์รแบบมีส่วนร่วม 
โครงการ 
1. โครงการส่ง เสริมและประสานองค์กรเครือข่ายทาง
พระพทุธศาสนา 
2. โครงการจัดตั้ งองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา อุบาสก 
อุบาสิกา ผูป้ฏิบติัธรรม ฯลฯ  
3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องคก์รหน่วยงานตน้แบบในการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนา 
4. โครงการจดังานสปัดาห์ส่งเสริมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 
5. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ โดยใชห้ลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

   แผนภาพท่ี 4.8 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
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 4.1.2 การจัดองค์การ 
 4.1.2.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่ 
 มีการจดัโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานท่ีชดัเจน ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งงานต่างๆ “บริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัเป็น
ประธานท่ีปรึกษา ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานท่ีปรึกษา คณะด าเนินงานก็เรียงตามอ านาจหนา้ท่ี 
มีการแบ่งหนา้ท่ี ตามวาระประชุมท่ีเกิดข้ึน มีการประชุมปีละ 4 คร้ัง เพื่อให้รับทราบการด าเนินงาน
ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยตรง” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 กุมภาพนัธ์ 2558)  
 มีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นการเผยแผอ่ยา่งต่อเน่ืองและเป็นแบบแผน มีการประชุม
ภายในหน่วยงานโดยเจา้หน้าท่ีและพนกังานร่วมประชุมวางแผนด าเนินการ เน้นการบริหารงาน
แบบพุทธธรรมและธรรมาภิบาล มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนและมีโครงสร้างการบริหารงานแบบ
ราชการมีหน่วยงานในการก ากบัดูแล พิจารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่างๆ ชดัเจน กระจายการ
ปฏิบติังานและติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นแบบแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1.2.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 มีการจดัโครงสร้างองคก์าร การแบ่งงาน ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้น้นการประสานงาน การท างานเป็น
ทีม โดยผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรภายในองคก์ร มีประชุมภายในหน่วยงาน 
โดยเจา้หนา้ท่ีบุคลากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนาร่วมกนัประชุมวางแผนด าเนินการ เนน้การบริหารงาน

 
ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

(เจา้คณะจงัหวดั) 
 

 

สนง. พระพุทธศำสนำจงัหวดั 
เลขำนุกำร(ผอ.พศจ.) และ

ผูช่้วยเลขำนุกำร 

รองประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 

ท่ีปรึกษา 

ผูแ้ทนบุคลากรเผยแผ ่ หวัหนา้ส่วนราชการ/ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิ 

 แผนภาพท่ี 4.9 แสดงโครงสร้างการจดัองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
เชียงใหม ่
 
 
 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(ท่ีปรึกษา) 
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แบบธรรมาภิบาลและน าหลกัธรรมมาประยุกตใ์ช้ในการจดัองคก์ารอยา่งเป็นขั้นตอน มีโครงสร้าง
การบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 4.1.2.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 โครงสร้างองค์กรก็ยึดตามแบบโครงสร้างมหาเถระสมาคมและส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีการแบ่งอ านาจและกระจายอ านาจในการบริหารงาน การมีโครงสร้างในการปฏิบติังานก็
สามารถท าให้องค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
ท างานสะดวกมีรูปแบบท่ีชดัเจน ก็ยดึเอาแบบโครงสร้างดงักล่าว (เจา้คณะจงัหวดันครราชสีมา, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2559) 
 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจดัองคก์าร ตามโครงสร้างท่ีมีอยูก่็ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ปัญหาท่ีมีก็อยูท่ี่บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะต่างคนก็
ต่างปฏิบติังานตามความถนดัของแต่ละบุคคล ก่อนออกปฏิบติังานดา้นการเผยแผป่ระธานศูนยเ์ผย
แผก่็ไดจ้ดัใหมี้การประชุม ปฐมนิเทศ เพื่อใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 4.10 แสดงโครงสร้างการจดัองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันครราชสีมา 
 จะเห็นได้ว่าศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา มีการจดัโครงสร้าง
องค์กร การแบ่งงาน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานชดัเจน กระจายงาน
ดา้นการเผยแผใ่หต้ามหนา้ท่ีของหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ ติดตามผลการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นแบบแผน เนน้การประสานงานในหมู่คณะ การท างานร่วมกนัเป็นทีม มีแผนผงัองคก์าร 
รายละเอียดของงานท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

 

เจา้คณะจงัหวดั ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ท่ีปรึกษา 

รองประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
สนง. พระพุทธศาสนา

ประจ าจงัหวดั 

ผูแ้ทน จจ. จอ. จต. จร. เลขา จจ. หวัหนา้ส่วนราชการ/ผูน้ าทอ้งถ่ิน เลขานุการ(ผอ.พศจ.)  และ
ผูช่้วยเลขานุการ 
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 4.1.2.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 มีกำรจดัองค์กร รูปแบบกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงหน้ำท่ีงำนของบุคคลำกร 
และปัจจยัทำงกำยภำพต่ำงๆ ขององค์กร หลักกำรจัดองค์กรจะเน้นไปท่ีระบบรำชกำร โดยมี
หลกักำรก ำหนดหน้ำท่ีกำรงำน กำรแบ่งงำนสำยกำรบงัคบับญัชำ อ ำนำจกำรบงัคบับญัชำ ช่องกำร
ควบคุม แผนภูมิองคก์ร “ถา้เรามีโครงสร้างทั้งทางพระและฆราวาส วิธีการท างานจะง่ายข้ึน โดยมี
ส างานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเป็นฐานในการขบัเคล่ือนงาน ปัญหาอุปสรรคคือคนไม่ท างาน 
โครงสร้างไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเราท างานตามแผนก็ประสบผลส าเร็จได้” (ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภำพท่ี 4.11 แสดงโครงสร้างการจดัองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันนทบุรี 
 การก าหนดโครงสร้างองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี โดย
การจดัแบ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไวช้ดัเจน รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยเหล่านั้น ทั้งน้ีก็เพื่อให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ดา้นการเผยแผใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

รองประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

หวัหนา้กลุ่มพุทธศาสนศึกษากิจการคณะสงฆแ์ละงานเผยแผ ่

ผูแ้ทนบุคลากรเผยแผ ่ หวัหนา้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(วฒันธรรมจงัหวดั, พุทธสมาคมจงัหวดั ฯลฯ) 

เ ล ข า นุ ก า ร  ( ผอ .พศจ . )  แ ล ะ
ผูช่้วยเลขานุการ 

เจา้คณะจงัหวดั 

ส านกังานพระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

ท่ีปรึกษา 
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 4.1.2.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 “องค์กรเป็นท่ีรวมของคนและเป็นท่ีรวมของงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์การ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ีและเต็มสามารถจึงจ าเป็นตอ้งจดัแบ่งหนา้ท่ีการงานกนัท าและมอบอ านาจ
ให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนดั” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
นครศรีธรรมราช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)  
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการจดัโครงสร้างและการแบ่ง
งาน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานต่างๆชัดเจน มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน เนน้การประสานงานของบุคลากร การท างานเป็นทีม จดัหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นอยา่ง
เดียวกนัหรือมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมารวมเขา้ดว้ยกนั แลว้จดัใหค้นท่ีมีความสามารถในงานนั้นๆ มา
ปฏิบติังานรวมกนัในกลุ่มนั้นและตั้งหวัหนา้ข้ึนรับผดิชอบควบคุม   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 แผนภำพท่ี 4.12 แสดงโครงสร้างการจดัองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 จะเห็นได้ว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการก าหนด
โครงสร้างในการปฏิบติัหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน มีเจา้คณะจงัหวดัเป็นประธานท่ีปรึกษา และมีการ
ประสานงานกบัผูน้ าส่วนราชการ กล่าวคือ วฒันธรรมจงัหวดั และผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ในการ
น าแผนงานไปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 

ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

รองประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 

ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั 

ผูแ้ทนบุคลากรเผยแผ ่

ท่ีปรึกษา 

หวัหนา้ส่วนราชการ/ผูน้ าทอ้งถ่ิน/ 
ผูน้ าชุมชน 

เลขานุการ (ผอ.พศจ.)  และ
ผูช่้วยเลขานุการ 
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 แสดงแบบโครงสร้างการจัดองค์การ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี 4.13 แบบจ าลองโครงสร้างการจดัองค์การศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย 
 แบบโครงสร้างการจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
จะเห็นว่าโครงสร้างการจดัองค์การมีลกัษณะเด่นชดั มีผูบ้ริหาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหสัถ ์อีกทั้งมีส่วนราชการเขา้มาช่วยเหลืออีกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยสรุป
การจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
 มีเป้ำหมำย นโยบำย และแผนงำนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อให้กำรบริหำรองค์กร
ด ำเนินไปดว้ยควำมรำบร่ืนและมีประสิทธิภำพ จดัใหมี้ศูนยก์ลำงในกำรอ ำนวยกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
มีควำมรับผดิชอบและอ ำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหนำ้ท่ีกำรงำน ควำมรับผดิชอบของบุคลำกรแต่
ละคนได้ชัดเจนมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำร

 

ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เจา้คณะจงัหวดั ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ท่ีปรึกษา 

รองประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั สนง. พระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดั 

ผูแ้ทน จจ., จอ., จต.
, จร., เลขา จจ. 

ผูแ้ทนบุคลากร
เผยแผ ่

หวัหนา้ส่วนราชการ/
ผูน้ าทอ้งถ่ิน/ชุมชน 

ผูท้รงคุณวุฒิ เลขานุการ (ผอ.พศจ.) 
และผูช่้วยเลขานุการ 
 

รอง จจ. จอ. จต. จร. พระภิกษุ-สามเณร 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

เจา้คณะภาค/รองเจา้คณะภาค 
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จดัระบบกำรท ำงำนอยำ่งเหมำะสม มีเทคนิคในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองคก์ร มี
ระบบกำรส่ือสำรท่ีดี มีหลกัอ ำนวยกำร กำรวนิิจฉยัสั่งกำรท่ีดี 
 ข้อสังเกตุจากการลงพืน้ที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบวา่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
เชียงใหม่ มีการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัเป็นประธาน
ท่ีปรึกษา ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานท่ีปรึกษา คณะด าเนินงานก็เรียงตามอ านาจหนา้ท่ี มีการ
แบ่งหนา้ท่ี ตามวาระประชุมท่ีเกิดข้ึน มีการประชุมปีละ 4 คร้ัง เพื่อให้รับทราบการด าเนินงานดา้น
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยตรง ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผฯ่ ก็อยู่ท่ี
บุคลากร การท างานยงัขาดความต่อเน่ือง บุคลากรท่ีจะสนองงานเต็มเวลาเต็มความรู้ความสามารถ
นั้นยงันอ้ย มีการหาอาสาสมคัรแจง้ไปยงัสถานศึกษา หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แจง้ไปยงั
พระนิสิตนกัษา ทั้ง มจร. มมร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่ีมีจิตอาสา ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการท าหนา้ท่ี
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา มีก าหนดมอบหมายภาระหนา้ท่ีดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา มีโครงสร้างองค์กรตามแบบ
โครงสร้างมหาเถระสมาคมและส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการแบ่งอ านาจและกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน โครงสร้างในการปฏิบติังานก็สามารถท าให้องค์กรขบัเคล่ือนไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การท างานสะดวกมีรูปแบบท่ีชดัเจน ก็ยึดเอา
แบบโครงสร้างดงักล่าว 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีโครงสร้างองค์การแบบการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการองค์การ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ และมีการ
ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้ปัญหาอุปสรรคในการจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทศาสนาประจ า
จงัหวดันนทบุรี ก็อยูท่ี่บุคลากรท่ีมีจ านวนไม่จ  ากดัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และงบประมาณท่ี
ไดรั้บในการสนบัสนุนดา้นการเผยแผก่็มีจ  านวนจ ากดั การขบัเคล่ือนดา้นการเผยแผเ่ลยไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร “ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ไม่ใช่จะปรับปรุงท่ีตวับุคลากรผูป้ฏิบติังาน แต่ควรจะ
ปรับปรุงมาตั้งแต่ผูบ้ริหาร เหมือนอย่างหน่วยงานของภาครัฐเวลามีโครงการ รัฐก็มีงบประมาณ
สนบัสนุนใหโ้ครงการเหล่านั้นขบัเคล่ือนได ้แต่ในทางคณะสงฆไ์ม่ค่อยมีการสนบัสนุนเท่าท่ีควร มี
แต่การก าหนดนโยบายใหป้ฏิบติัตามแต่ไม่มีการสนบัสนุน”  
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราชมีการจัดโครงสร้างองค์กร
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อท่ีจะท าให้ผูท่ี้รับผิดชอบต่อภาระกิจของตวัเองสามารถน าเอาผลการ
ปฏิบติังาน มาพฒันาตวัเอง เป็นเคร่ืองมือในการรายงานผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ตามวงจร
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ของการบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กรในปัจจุบนั สอดคล้องกบัความเป็นจริงขององค์กร 
ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่มี ขอ้จ ากดัในเร่ืองของบุคลากรไม่สามารถเลือกสรรในการปฏิบติังานได ้
 หนา้ท่ีส่วนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 1. สนองงานคณะสงฆแ์ละรัฐดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 2. ส่งเสริมการด าเนินงานของพระธรรมทูตภายในประเทศ พระภิกษุท่ีปฏิบติังานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในพื้นท่ีเฉพาะ พระจริยเิทศก ์และพระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 3. ส่งเสริมการด าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของคณะสงฆ์ การด าเนินงาน
ส านกัปฏิบติัธรรมของวดัและการจดักิจกรรมปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชน 
 4. จดัฝึกอบรมพระธรรมทูตภายในประเทศ จดัฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย ์และจดัฝึกอบรม
พระนกัเทศน์ของคณะสงฆ ์
 5. ท าหนา้ท่ีประสานงาน/เลขานุการของคณะกรรมการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 6. ด าเนินการจดัพิมพห์นงัสือหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป 
 7. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการประสานงานมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหาร
จดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีข้อมูลข่าวสารมีการ
เผยแพร่อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ต้องมีการวางแผนในกาบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ดี ให้บุคลากรมีทิศทางในการท างานในแนวเดียวกนั สามารถท างานร่วมกนัได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมทั้งสามารถบริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตัน์ ถึงแมว้า่จะมีการวางแผนท่ีดี เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบติัได้
แลว้ ยงัตอ้งมีการสั่งการบงัคบับญัชาท่ีดีดว้ย นัน่คือมหาเถรสมาคมตอ้งมีการบงัคบับญัชาท่ีรวดเร็ว
แม่นย  า มีขอ้มูลข่าวสารม่ีทนัสมยั เพื่อเป็นองคป์ระกอบส าหรับหน่วยงานยอ่ยใหส้ามารถปฏิบติังาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้แมว้่าจะมีการวางแผนท่ีดีเพียงใด มีการบงัคบั
บญัชาท่ีดีเพียงใด แต่หากขาดการประสานงานท่ีดีก็ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของงานได ้การ
ประสานงานเป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบติังานระหวา่งบุคคลภายในองคก์รเดียวกนัหรือระหวา่ง
หน่วยงานอยา่งสอดคลอ้ง ทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้โดยการประสานงานดงักล่าวน้ีหมายความรวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก อาทิ
เช่น การประสานงานความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแมแ้ต่ประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการบริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายและ
วตัถุประสงคข์องกองคก์ร 
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 การจดัโครงสร้างของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้การบริหารจดัการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบความส าเร็จ เน่ืองจากยิ่งมีการจดัการองค์กรให้มีความซับซ้อนมากข้ึน
เพียงใด ความส าเร็จและความรวดเร็วของการปฏิบติังานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เพราะในการสั่งการ
จะต้องมีขั้นตอนในการด าเนินการมาก มีกระบวนการและผูมี้อ  านาจสั่งการหลายคน ซ่ึงตาม
หลกัการของฟาโย จะเห็นไดว้่า อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัมิได ้ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดจะตอ้งไดรั้บมอบอ านาจให้เพียงพอท่าจะไดง้านส าเร็จ ซ่ึง
หากองคก์รมีความซบัซอ้นมาก ก็จะท าใหผู้ท่ี้มีอ านาจและหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่างๆ มากเช่นเดียวกนั 
ทั้งภาครัฐและองคก์รทางคณะสงฆต์อ้งร่วมมือกนัในการปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
 การก าหนดโครงสร้างขององคก์รยงัท าให้สามารถจ าแนกลกัษณะเฉพาะงานให้ชดัเจน และ
สามารถท่ีจะมอบหมายงานไดต้รงตามหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงาน เน่ืองจากมีสาย
บงัคบับญัชาอยู่แลว้ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เรียงล าดบัลดหลัน่กนัไปตามอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของบุคลากรในหน่วยงานอยา่งชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจ ตลอดจนป้องกนัการกา้วก่ายหรือ
ซ ้ าซอ้นของแต่ละงาน  
 
 4.1.3 นโยบายการเผยแผ่ 
 4.1.3.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่  
 ไดมี้การอุปถมัภ์ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ ์และการศึกษาระบบอ่ืนๆ การศึกษามหาลยัสงฆคื์อ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั(มจร.) และมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั(มมร.) 
เพื่อให้บุคลากรดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามีความรู้ความสามารถในการน าหลกัพุทธธรรมไป
สอนแก่ประชาชน โดยท าหนา้ท่ีเป็นพระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั  
 จดัใหมี้โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาตน้แบบตามแนวพระด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครบทุกเขตการศึกษาและขยายผลไปยงัอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
กลุ่มโรงเรียน โดยให้มีแผนด าเนินการท่ีชัดเจน จดัให้มีระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาการขาดแคลนครูสอนและบุคลากร ปัญหาการขาดอุปกรณ์การ
สอน ปัญหาเร่ืองสวสัดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาเก่ียวกบัผูเ้รียน เป็นตน้ 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัไดส่้งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อ
พฒันากิจการงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วา่ดว้ยเร่ืองการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของคณะสงฆทุ์กประเภท 
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รวมทั้ งสนับสนุนโดยประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความ
หลากหลายในรูปแบบและวธีิการศึกษาท าโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ ์
 จดัให้มีการประชุมร่วมระหว่างผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิกายและหรือผูน้ าศาสนาต่างๆ 
ในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดบทบาทในการเผยแผ่ค  าสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคลอ้งกนั บน
พื้นฐานความเขา้ใจร่วมกนั ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เพื่อให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนาปฏิบติั
ตามหลกัค าสอนของศาสนานั้นๆ โดยมีพื้นฐานอยูบ่นความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความสมานฉนัท์
ในชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ให้มีการศึกษาหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ ทุกศาสนาเพื่อให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนามี
ความรู้และเข้าใจในหลักปฏิบติัของศาสนานั้นๆในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เวบ็ไซต ์ฯลฯ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 
ประสานคณะสงฆ์ให้มีระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนพระธรรม
ทูตท่ีปฏิบติัศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยวิธีการและรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการฝึกอบรมก่อนปฏิบติังานและระหว่าง
ปฏิบติังาน รวมทั้งให้มีการประเมินผลเป็นระยะ เพื่อการพฒันาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 สนับสนุนด้านการฝึกอบรมถวายความรู้พระธรรมทูตและพระสงฆ์ท่ีปฏิบติัหน้า ท่ีเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกประเภท โดยในต่างประเทศจะเนน้ใหมี้ความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ
หรือภาษาของประเทศท่ีไปปฏิบติัศาสนกิจ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัได้
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบติั โดยเน้นการน า
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัจนเป็นนิสัย  
 ส่งเสริมให้วดัท่ีมีความพร้อมและสามารถจดัตั้งส านกัปฏิบติัธรรมให้มากยิ่งข้ึน อยา่งนอ้ย 1 
ต  าบลต่อ 1 ส านกั โดยสนบัสนุนให้มีการจดัอบรมพระวิปัสสนาจารยใ์ห้สามารถน าหลกัธรรมไป
อบรมประชาชน เนน้การปฏิบติัธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา ทั้งโดยผูส้อนและผูศึ้กษา 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ไดจ้ดักิจกรรมภายใตง้บกองทุนส่งเสริม
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานไดมี้การจดัแสดงองคค์วามรู้ การ
สาธิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา การประกวดแข่งขนัทกัษะของ
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เยาวชนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์อาทิ การแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขนัวาด
ภาพ การแข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขนัประกวดบรรยายธรรม และการแข่งขนัประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ การแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น จากศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละเครือข่ายทางวฒันธรรม และการแสดงขบัซอ 3 วยั โดยศิลปิน
ขบัซอพื้นบา้นจากสมาคมศิลปินขบัซอล้านนาอีกด้วย (ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัเชียงใหม่, การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 จากการศึกษานโยบายว่าดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ จะเห็นไดว้า่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ไดส่้งเสริม
และสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่ โดยให้ความส าคญักบับุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่ สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ ์สร้างความสมานฉนัทใ์ห้เกิดข้ึนในสังคม มีการให้ร่วมมือท่ีดีของ
ผูน้ าในชุมชนในการจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
 4.1.3.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ไดถ้วายการอุปถมัภ์ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาดั้งเดิมของ
คณะสงฆ ์และการศึกษาระบบอ่ืนๆ โดยรูปแบบและวธีิการต่างๆ 
 มีการส่งเสริมการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีท่ีสูงกวา่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ตั้ งแต่ ป.ธ.4 ข้ึนไป) ให้มีความหมายในระดับชั้ นนั้นๆ จัดให้มีรูปแบบและวิธีการศึกษาท่ี
หลากหลาย โดยให้ผูท่ี้ศึกษาประโยค ป.ธ. 4 - 9 จะตอ้งศึกษาวิชาสามญัท่ีจ าเป็นควบคู่กนัไป เน้น
การศึกษาตามอธัยาศยัในการศึกษาประโยคบาลี ส่วนวิชาสามญัจะประสานกบัมหาวิทยาลยัสงฆ์
หรือมหาวยิาลยัต่างๆ ร่วมด าเนินการจดัท าหลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อระบบการศึกษา พระปริยติัธรรมแผนกบาลีแบบเดิมของคณะสงฆ ์
 มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 
ประสานคณะสงฆ์ให้มีระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ และยงัได้
สนบัสนุนให้วดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน โดยให้มีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความสมานฉนัทข์องชุมชนต่างศาสนา เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆ  
  ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท า เว็บไซต์ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หลกัธรรมค าสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
รวมทั้งให้มีการเช่ือมโยงระหวา่งเวบ็ไซตท์างพระพุทธศาสนาต่างๆ สนบัสนุนให้วดัเป็นศูนยร์วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่วดัและชุมชนโดยรอบ ซ่ึงรวมทั้งศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ เพื่อความ
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สมานฉันทแ์ละอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เช่น เป็นศูนยก์ารศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ 
เป็นศูนยฝึ์กวชิาชีพ เป็นตน้ 
 จดัให้มีเครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนา กลุ่มอาสาสมคัร ให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์รวมท่ีวดัของเจ้าคณะ
จงัหวดัหรือส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั เพื่อให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่วดั ชุมชน หรือ
ประชาชาชนผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ โดยให้มีคลังส่ิงของท่ีจ าเป็นในการยงัชีพเบ้ืองต้นพร้อม
ปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือ และให้มีการปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 
รวมทั้งในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง และขยายผลไปสู่อ าเภอต่างๆ ท่ีมีความพร้อม 
 จากการศึกษานโยบายว่าดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดันครราชสีมา จะเห็นไดว้า่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ได้
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นการเผยแผ่ โดยให้วดัเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา สนบัสนุนส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ ์ให้ความคุม้ครองและอุปถมัภบุ์คลากร
ผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
 4.1.3.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี ได้ถวายการอุปถัมภ์ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาดั้งเดิมของ
คณะสงฆ ์และการศึกษาระบบอ่ืนๆ เช่น ทางไปรษณีย(์บทเรียนส าเร็จรูป) ระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ระบบอินเตอร์เน็ต (เช่น E-learning, E-book เป็นตน้) และยงัส่งเสริมให้วดัและ
สถานศึกษาจดัให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย สนบัสนุนและอ านวย
ความสะดวกในเขา้สอบธรรมศึกษา รวมทั้งใหมี้ระบบการยกยอ่งเชิดชูเกียรติท่ีเหมาะสม ทั้งแก่ผูเ้ขา้
สอบ สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น ๆ 
 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ แก่
พุทธศาสนิกชนทุกเพศและทุกระดบัวยั เนน้การศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็นระบบท่ีมีความหมายต่อการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งจดัให้มี
ระบบ ส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติท่ีเหมาะสม  
 ไดส้นบัสนุนให้วดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน โดยให้มีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนต่างศาสนา เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
อาสาสมคัรต่างๆ ซ่อมแซม/สร้างถนน ขุดลอกแม่น ้ าล าคลอง ศูนยฝึ์กวิชาชีพอาชีพ จดัหาระบบ
สาธารณูปโภคฯลฯ มีการจดักิจกรรมและสนับสนุนการจดักิจกรรมของแต่ละศาสนา เน่ืองใน
โอกาสวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
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 ส่งเสริมให้วดัเป็นสถานท่ีสะอาด สงบ ร่มร่ืนและร่มเยน็ เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบติั
ธรรมของพระสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อความสงบสุขของจิต
สนับสนุนให้วดัเป็นศูนยร์วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่วดัและชุมชนโดยรอบ เช่น เป็นศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนยก์ารปฏิบติัศาสนกิจและการปฏิบติัธรรม ศูนยฝึ์ก
วชิาชีพ ศูนยก์ระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เป็นตน้ 
 ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานแสะสถานท่ีส าคัญของ
พระพุทธศาสนา โดยจดัให้มีการอุปภมัถ์คุม้ครองและอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ประสาน
คณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
รวมทั้งประสานงานกบัคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวดั ชุมชน และประชาชน โดย
หลกัการให้วดัและชุมชนสามารถพึ่ งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นท่ีพึ่งของวดัและชุมชนอ่ืน 
สนบัสนุนให้วดัท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา
ใหม้ากยิง่ข้ึน  
 จากการศึกษานโยบายว่าดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวดันนทบุรี จะเห็นได้ว่า มีการจัดให้มีเครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มอาสาสมคัร ใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยมีศูนย์รวมท่ีวดัของเจ้าคณะจังหวดัหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่วดั ชุมชน หรือประชาชาชนผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ ประสานคณะสงฆใ์นการ
สร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดั รวมทั้งประสานงานกบัคณะสงฆ์ใน
การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวดั ชุมชน และประชาชน โดยหลักการให้วดัและชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได ้เป็นตน้แบบและเป็นท่ีพึ่งของวดัและชุมชนอ่ืน 
 4.1.3.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดถ้วายการอุปถมัภ ์ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซ่ึงเป็นระบบการศึกษาดั้งเดิมของ
คณะสงฆแ์ละการศึกษาระบบอ่ืนๆ โดยรูปแบบและวธีิการต่างๆ รูปแบบหรือระบบการศึกษาแผนก
ธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา การศึกษาระบบมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
การศึกษาพระอภิธรรม การเรียนการสอนในสถานศึกษา ทางไปรษณีย ์ระบบการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม ระบบอินเตอร์เน็ต  
 ให้มีมาตรการในการส่งเสริมการศึกษาพระปริย ัติธรรมทุกแผนก โดยให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัประสานกบัสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ไป
แนะแนวการศึกษาพระปริยติัธรรมทุกแผนก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ นักเรียนระดบัประถม
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ศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อแนะน าให้นกัเรียนเขา้มาสู่ระบบการศึกษาของคณะสงฆใ์ห้
มากยิง่ข้ึน 
 ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานเพื่อพฒันาพระสังฆาธิการให้มีวุฒิการศึกษาและทกัษะ
ในการบริหารจดัการวดัให้มากยิ่งข้ึนดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาทางไปรษณีย ์
(บทเรียนส าเร็จรูป) โดยประสานมหาวิทยาลยัสงฆ์จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 
ประสานคณะสงฆ์ให้มีระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชน 
 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมร่วมระหวา่งผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิกายและหรือผูน้ าศาสนาต่างๆ 
ในระดบัทอ้งถ่ิน จงัหวดั เพื่อก าหนดบทบาทในการเผยแผ่ค  าสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคลอ้ง
กนั บนพื้นฐานความเขา้ใจร่วมกนั ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เพื่อให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนา
ปฏิบติัตามหลักค าสอนของศาสนานั้นๆ โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเขา้ใจซ่ึงกนัและกัน มีความ
สมานฉนัทใ์นชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ 
 มีการส่งเสริมใหมี้การจดัท าแผนท่ีวดั โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาสและ
เขตต่างๆ เช่น เขตอภยัทานภายในวดัให้ชดัเจนเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสมของวดันั้นๆ ให้มี
เสนาสนะท่ีมัน่คงแข็งแรง สวยงามประหยดัและปรับภูมิทศัน์ให้เหมาะสมปราศจากมลพิษ เป็น
สถานท่ีสะอาด สงบ ร่มร่ืน และร่มเยน็ เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมของพระสงฆแ์ละชาว
พุทธทุกเพศ ทุกวยั เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพื่อความสงบสุขของจิต 
 ประสานคณะสงฆ์และผู ้น าศาสนาต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้
ครอบคลุมทัว่จงัหวดั รวมทั้งประสานงานกบัคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวดั ชุมชน 
และประชาชน โดยหลกัการใหว้ดัและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้เป็นตน้แบบและเป็นท่ีพึ่งของวดั
และชุมชนอ่ืน สนับสนุนให้วดัท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวดัใน
พระพุทธศาสนาใหม้ากยิง่ข้ึน  
 จากการศึกษานโยบายว่าดว้ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็นได้ว่า  ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีมาตรการในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยติัธรรมทุกแผนก โดยให้
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัประสานกบัสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆท่ี์มีความรู้ความสามารถ
เขา้ไปแนะแนวการศึกษาพระปริยติัธรรมทุกแผนกมีการจดัให้มีเครือข่ายระหวา่งองค์กรสาธารณ
กุศลทางพระพุทธศาสนา มีการประสานงานคณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการร่วมท างาน
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ช่วยเหลือสังคม ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และยงัสนบัสนุนให้วดัมี
ความพร้อมในการจดัตั้งโรงเรียนการกุศลของวดั  เช่น โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์และค่าย
คุณธรรมจริยธรรม เป็นตน้ 
 ข้อสังเกตุจากการลงพืน้ทีสั่มภาษณ์เกีย่วกับนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบวา่ นโยบายวา่ดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์มีการน านโยบายมาปฏิบติัอย่างจริงจงั ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วดัเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มี
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวดัด้วย ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัภายในจงัหวดั ให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
และพฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบติัศาสน
พิธีและกิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย สนับสนุน
ส่งเสริมและจดัการการศึกษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
รวมทั้งยงัจดัการศึกษาคณะสงฆเ์พื่อผลิต และพฒันาศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเขม้แข็งสืบ
ต่อไป 
 
 4.1.4 พฒันาศักยภาพผู้เผยแผ่ 
 4.1.4.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่  
 มีการจดัโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจงัหวดั
เชียงใหม่ จดัท าข้ึนเพื่อให้คณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่
รับทราบถึงนโยบายของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการ
ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการก ากบัส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นการเผยแผ่ เป็นศูนยป์ระสานงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาบุคลากรดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
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  พิธีเปิดการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา "ชุมชน
คนรักษศ์าสนา" ภายใตโ้ครงการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รุ่นท่ี 3 (ทั้งหมด 
4 รุ่น) ณ วดัพระธาตุศรีจอมทอง วรวหิาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล ท่ีปรึกษาเจา้คณะภาค 7 เจา้อาวสวดัพระธาตุศรีจอมทอง 
วรวิหาร เป็นประธานพิธี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา “ชุมชนคนรักษ์ศาสนา” ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 รุ่นท่ี 3 (ทั้งหมด 4 รุ่น) ณ วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประกอบด้วยพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ผูน้  าทอ้งถ่ิน, และผูน้ าชุมชน จาก
อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด อ าเภอออมก๋อย อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอดอยเต่า และอ าเภอแม่แจ่ม 
จ านวน 257 รูป/คน (ทั้งจงัหวดั 1,100 รูป/คน) โดยไดรั้บงบประมาณ จากงบพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 อ านวยโครงการโดย พระเดชพระคุณท่านเจา้คุณ พระเทพสิงหวราจารย ์
รองเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่ น าทีมพระวิทยากรจดัอบรมเช่น ท่านเจา้คุณพระภาวนาธรรมาภิรัช 
เป็นต้น มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพปริยติั เจ้าคณะจังหวดัเชียงใหม่ เป็นประธาน
ด าเนินการ มาร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ไดรั้บความเมตตาจากท่านเจา้คุณพระศรีศิลปาจารย ์น า
พระภิกษุสามเณรวดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร จดัสถานท่ีและอ านวยความสะดวก 
 โครงการกิจกรรมขบัเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใตก้องทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 1. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหก้วา้งขวางโดยน าสู่ชุมชนต่างๆ 
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายองคก์รทางพระพุทธศาสนา กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. เพื่อจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร่วมกบัวดัและชุมชน เกิดการปฏิบติัจริง
ในชีวติประจ าวนัของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นท่ี 
 4.1.4.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 การเผยแผ่หลกัพระพุทธธรรมหรือการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีมีศีลธรรม
และประพฤติดีปฏิบติัชอบนั้น ถือว่าเป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ปัจจุบนัน้ีพระสงฆ์ผูท้  าหน้าท่ีเผยแผ่อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในฐานะ 
พระนกัเผยแผ่ท่ีมีศิลปะในการถ่ายทอดพระพุทธธรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีค่อนขา้งจ ากดั 
และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมาจะต้องเร่งส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรของคณะสงฆด์า้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหมี้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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 วตัถุประสงคข์องการจดัโครงการประชุมสัมมนา เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการเผยแผ่มีขอ้มูลแนวทางในการส่งเสริมพฒันา
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและการแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นพระพุทธสาสนาในปัจจุบนั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นพระ
ธรรมทูตฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ พระบณัฑิตเผยแผ่ พระเผยแผ่พื้นท่ีเฉพาะ พระนกัเทศก์ พระ
วิ ปัสสนาจารย์ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม ประธานศูนย์ อ.ป.ต.  และคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
 โครงการพฒันาสมรรถนะพระวทิยากรในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 1. เพื่อใหพ้ระภิกษุท่ีเขา้รับการถวายความรู้ เกิดความเขา้ใจและไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะใน
การเป็นพระวทิยากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเขา้รับการถวายความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการน าเสนอ การเป็น
พระวทิยากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 3. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเขา้รับการถวายความรู้ได้ฝึกปฏิบติัในการจดักิจกรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายพระวทิยากรทัว่ประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจงัหวดั 
 4.1.4.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 มีการจดัโครงการสัมมนาพระนกัเผยแผ่ ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผ่ โดยร่วมมือกบั
วฒันธรรมจงัหวดั เปรียญธรรมจงัหวดั และพุทธสมาคมจงัหวดั  ในการจดัโครงการอบรมคร้ังน้ี
รวมถึงครูพระสอนศีลธรรมพระพุทธศาสนาด้วย วตัถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันา
บุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหมี้อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถมีทกัษะและวิธีการในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพ 
และด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนัระดมความคิดช่วยพฒันาวชิาการดา้นการเผยแผไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โครงการสนบัสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 1. เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสืบสานและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
โดยสนบัสนุน ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร 
 2. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาสงฆ ์
 3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน พระภิกษุสามเณร ท่ีท าคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาและ
สังคมไดมี้โอกาสเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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 4. เพื่อสร้างความร่มเยน็ในสังคมดว้ยการมีหลกัพุทธธรรมท่ีถูกตอ้งเป็นหลกัในการด ารงชีวิต
ของประชาชน 
 4.1.4.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 การพฒันาศกัยภาพพระวิทยากรนกัเผยแผ่ เป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาพระภิกษุสามเณรให้มี
ความรู้ทางพุทธศาสนาในการน าไปประยุกต์ใช้ มีทกัษะในการปฏิบติัการเขา้ค่ายคุณธรรม การ
บรรยาย และการเผยแผท่ั้งผา่นการใชส่ื้อสารออนไลน์ การเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ ่
เน้นกิจกรรมอีกทั้งยงัเป็นการการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาค ให้มี
ความสามคัคี อนัจะส่งผลให้เครือข่ายการท างานของพระวิทยากรมีความเขม้แข็งในการท างานเผย
แผพ่ระศาสนาต่อไป 
 โครงการพฒันาศกัยภาพพระวิทยากร เป็นโครงการอบรมพระภิกษุสามเณรในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน 20 รูป เวลาอบรมจ านวน 3 วนั เพื่อเพิ่มทกัษะการเขา้ค่าย การบรรยาย การ
จดักิจกรรม จิตวิทยาการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้ สร้างอุดมการณ์ความเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณ การ
เขียนโครงการและการเขียนเพื่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ภาคแรกศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบติั ทั้งการ
อบรม การบรรยาย การส่ือสารรูปแบบต่างๆ และการเขียน จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 6-18 มิ.ย. 2559  
 ทั้งน้ีการจดัประชุมสัมมนาดังกล่าวคาดหวงัว่า ผูท่ี้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบติังาน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสรุปผล
การปฏิบติังานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในรอบปี และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน อีก
ทั้ งยงัได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้เทคนิค วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งรับทราบนโยบายดา้นการส่งเสริมงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดว้ย 
 โครงการกิจกรรมขบัเคล่ือนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายองคก์รทางพระพุทธศาสนา กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เพื่อใหพ้ระภิกษุท่ีเขา้รับการถวายความรู้ เกิดความเขา้ใจและไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะใน
การเป็นพระวทิยากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 3. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายดา้นศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหก้วา้งขวางโดยน าสู่ชุมชนต่างๆ 
 ข้อสังเกตุจากการลงพืน้ที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบวา่ การพฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผข่องศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์มีการจดัโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อน านโยบายของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาปฏิบติั เพิ่ม
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แนวทางกลยุทธ์ วิธีการท างานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้ศูนยก์ารเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาจงัหวดัมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการก ากบัส่งเสริม สนบัสนุนการเผยแผ่
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการเผยแผ่ เป็นศูนยป์ระสานงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาบุคลากรดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
 การส่ง เส ริมคุณธรรม จ ริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  พระศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั จึงเป็นการท างานทั้งในแง่พฒันา
ศกัยภาพพระนกัเผยแผ่หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเยาวชนในทัว่ทุกพื้นท่ีโดย
อาศยัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี 2560-2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงเนน้การ
พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ และการพฒันานั้นมุ่งเน้นการพฒันาเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีเป้าหมายจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนาดงัน้ี 
       1. ส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพจนสามารถ
น าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างดีมี
ประสิทธิภาพ  
           2. บุคลากรเผยแผท่ี่เขา้รับการอบรมในโครงการ พระนกัเทศน์ นกัเผยแผ่ และครูพระสอน
ศีลธรรมมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
 1. ไดบุ้คลากรของคณะสงฆด์า้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
         2. ผูเ้ขา้รับการสัมมนาไดค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการเผยแผอ่ยา่งถูกตอ้งและสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการเทศน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        3. ประชาชาชนทัว่ไปไดร่้วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 
 4.1.5 วธีิการเผยแผ่ 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปัจจุบนั มีเป้าหมายการเผยแผเ่พื่อมุ่งเนน้ให้พุทธศาสนิกชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปปฏิบติั
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับรูปแบบการเผยแผ่นั้นในปัจจุบนัเป็นแบบเชิงรุก
มากกวา่เชิงรับ ส่วนวิธีการเผยแผน่ั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถและเช่ียวชาญของผูเ้ผยแผ ่ซ่ึงมีวิธีการ
เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐานและการสอนแบบ
ประยกุต ์
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระบณัฑิตเผยแผ ่มีเป้าหมาย 3 ดา้น คือ ดา้นการศึกษา 
เป็นการศึกษาเร่ืองไตรสิกขา, ด้านศาสนา คือ การเรียนรู้และเข้าใจในศาสนพิธีต่างๆ ทาง
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พระพุทธศาสนา, ด้านวฒันธรรม คือ การตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณีและวฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 ส าหรับรูปแบบและวิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้นตอ้งเป็นแบบเชิงรุกโดยผูเ้ผยแผ ่แต่ละ
ท่านตอ้งประยุกตค์วามถนดัของตนให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ตามยุทธศาสตร์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ประกอบดว้ย 1. การสร้างเครือข่าย โดยความร่วมมือจากทุกองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้ง 2. ปลูกฝังศรัทธา โดยพฒันาแบบการปฏิบติัในการเขา้ถึงธรรมอยา่งถูกตอ้ง 3. มุ่งเนน้ให้
ความรู้ โดยการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อกลุ่มพุทธศาสนิกชน
อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างถูกตอ้งและน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
แทจ้ริง  
 4.1.5.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่  
 4.1.5.1.1 การสร้างเครือข่าย 
 มีการติดต่อประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัสถาบนัทางศาสนาในการสืบ
สานวฒันธรรมจารีตประเพณีท่ีดีงามของชุมชน ฟ้ืนฟูค่านิยมท่ีดีงามของชุมชนการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมและการท านุบ ารุงศาสนา การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัฉันทเ์ครือญาติ รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจและเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรมและชนต่างชาติพนัธ์ุ รณรงค์สร้างจิตส านึก
สาธารณะให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความซ่ือสัตย์ รักและ
ภาคภูมิใจในบา้นเกิด รวมทั้งส่งเสริมใหเ้ป็นอาสาสมคัรชุมชนรักถ่ิน 
 4.1.5.1.2 ปลูกฝังศรัทธา 
 ได้ให้ความส าคญัต่อการน าทุนของสังคม คือ สถาบนัศาสนา ศาสนสถาน โรงเรียน และ
ชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความไดเ้ปรียบดา้นอตัลกัษณ์และคุณค่าของชาติมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณา
การและเก้ือกูลกนั เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในสังคมให้
สามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน สร้างภูมิคุ ้มกันท่ีดีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
เสมือนเสาเข็ม หลกัในการพฒันาประเทศด้านอ่ืนๆโดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมท่ีมุ่งพฒันา
ศกัยภาพคนในทุกมิติ ทั้งดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญาให้ครอบครัว สังคมมีความอบอุ่นมัน่คง
และเข้มแข็ง สามารถรวมพลังเป็นเครือข่ายในการพฒันาส าหรับการเสริมสร้างทุนอ่ืนๆ ให้มี
เสถียรภาพมีคุณภาพและมีภูมิคุม้กนั เพื่อกระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมใหชุ้มชน เป็นรากฐาน
ท่ีมั่นคงของประเทศ และเป็นรากฐานการด ารงชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างย ัง่ยืนทุก
ครอบครัว 
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 4.1.5.1.3 มุ่งเน้นให้ความรู้ 
 การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเขา้สู่โครงสร้างและกลไกของ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ศูนยเ์ผยแผป่ระจ าจงัหวดัเชียงใหม่ไดใ้ช“้ความรอบรู้”
ในการพฒันาด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสังคมพื้นเมือง รวมทั้งการ
เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรมและจริยธรรม” ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวิตดว้ย
ความเพียร อนัจะเป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีให้พร้อมเผชิญความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขยายบทบาทขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ให้อยู่บนหลกัธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทางปฏิบติัต่อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข โดยบูรณาการหลกัธรรมทางศาสนาเขา้สู่การบริหารงานในทุกภาคส่วน และ
ขบัเคล่ือนให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและย ัง่ยืน เพิ่มบทบาทในมิติทางศาสนา กระจายอ านาจสู่
การด าเนินงานของทอ้งถ่ินและชุมชน ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทต่อการน ามิติทางศาสนาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการธุรกิจ เพื่อให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มีภาพลกัษณ์ของความ
โปร่งใสอยูใ่นอนัดบัท่ีน่าพอใจ กบัทั้งใหมี้ความเขม้แขง็ ความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสาธารณะอนัเป็นการสนบัสนุนให้การบริหารจดัการประเทศสู่ดุลภาพทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความมัน่คง น าไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใตแ้นวปฏิบติัตาม “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลกัธรรมทางศาสนา 
 4.1.5.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 4.1.5.2.1 การสร้างเครือข่าย 
 ไดใ้ชส้ถาบนัทางศาสนาท าใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข ดว้ยหลกัธรรมทางศาสนา
และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในสังคมบนฐานของ
ความมีเหตุผล ด ารงชีวิตอยา่งมัน่คงทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน เสริมสร้างจิตส านึกดา้นสิทธิ
และหนา้ท่ีของพลเมืองดี ภายใตศี้ลธรรมอนัดีงามของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ สร้างความตระหนกั
ถึงคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท์ั้งของตนเองและผูอ่ื้น เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
ทุกระดบั ส่งเสริมความเสมอภาคของบทบาทของคนในชุมชน ให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม  
 โดยใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือ ให้สถาบนัทางศาสนาเสริมสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็ง มีสัมพนัธภาพท่ีดี เกิดความอบอุ่น รักษาสืบทอดวฒันธรรมและค่านิยมท่ีดีสู่คนรุ่น
ต่อไป โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาพ่อแม่ให้มีความรู้เก่ียวกบัการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ
มัน่คงภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทหนา้ท่ีท่ีดีตามหลกัค าสอนทางศาสนาควบคู่
กบัการให้ความรู้ตามหลักค าสอนทางศาสนาในการเล้ียงดูบุตรหลานให้เหมาะสมตามช่วงวยั 
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รวมทั้งประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับบุตรหลาน ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวน าความรู้ทาง
ศาสนาท่ีเป็นทกัษะในการด ารงชีวติมาอบรมช้ีแนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอนัดีงามและ
ความพอเหมาะพอควร ประหยดัอดออม มีวินยัในการใช้จ่าย และให้รู้จกัรากเหงา้ของตนเองและ
ทอ้งถ่ิน โดยท ากิจกรรมทางสังคมและศาสนาร่วมกนัอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั ให้เวลาส าหรับการ
พดูคุยกบับุตรหลานอยา่งสม ่าเสมอ เปิดพื้นท่ีในศาสนาสถานทุกแห่งใหก้บักิจกรรมของครอบครัว 
 4.1.5.2.2 ปลูกฝังศรัทธา 
 ไดป้ฏิบติังานตามโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจท่ีดีงาม อยูใ่นกรอบของศีลธรรม
และมีจิตส านึกสาธารณะ โดยผลกัดนัให้สถาบนัศาสนาเป็นแกนหลกัในการน าครอบครัว ชุมชน
และสถาบนัการศึกษาร่วมกนัพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม เป็นคนดี ห่างไกล
อบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูน้ า มีจิตส านึกท่ีจะอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยมีสถาบนัทางศาสนา
เป็นแกนน าให้คนทุกวยั โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมท างานในกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน ตลอดจนพฒันาเด็กและเยาวชนให้มี
ความพร้อมดา้นสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม ภายใตร้ะบบการศึกษาทางศาสนาท่ีมุ่งการเรียนรู้
ในทางปฏิบติั โดยพฒันารูปแบบและหลกัสูตรการอบรมศีลธรรมให้หลากหลายสอดคล้องกับ
พฒันาการทางสมอง และความตอ้งการของสังคมเมืองและชุมชน โดยบูรณาการเร่ืองศีลธรรมและ
เรียนรู้การอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข แบบสันติวิธีและเปิดพื้นท่ีทั้งสถาบนัทางศาสนาและชุมชนให้
เป็นสถานท่ีเรียนรู้ศีลธรรมของคนในชุมชน โดยจดักิจกรรมในโรงเรียนในมหาวิทยาลยั ขยาย
หลกัสูตรส าหรับคนทัว่ไป เพิ่มการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีของสถาบนัทางศาสนาเพื่อการเรียนรู้ศีลธรรม
ใหม้ากข้ึน 
 4.1.5.2.3 มุ่งเน้นให้ความรู้ 
 ได้อบรมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ ้มกัน พัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มอาชีพ ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ พร้อมก้าวสู่โลกของการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้รียนรู้ศาสนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิตทุกช่วงวยั 
สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ทางศาสนาทั้งท่ีเป็นวิทยาการประยุกตแ์ละวิชาการทางศาสนาท่ีเป็นตน้
ก าเนิด ให้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าความส าคญัของการเรียนรู้ทางศาสนาท่ีน าไปสู่การ
ยกระดบัคุณภาพชีวติมีความขยนัหมัน่เพียรและมีการออมอยูใ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่คง
ในชีวติ และสามารถใชด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพฒันาต่อยอด
หลกัธรรมทางศาสนา ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกอย่างเป็น
ระบบและน าไปเผยแผต่่อชุมชน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง 
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 4.1.5.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 4.1.5.3.1 การสร้างเครือข่าย 
 ได้มีลงพื้นท่ีเพื่อสร้างเครือข่ายศาสนสัมพนัธ์ชุมชนให้เป็นส่วนหน่ึงของกลไกในการ
บริหารงานชุมชน โดยส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัศาสนาและกระบวนการประชาคม
ให้ชุมชนน าศาสนาเขา้สู่การจดัท าแผนของชุมชนส่วนทอ้งถ่ินและอ าเภอ รวมทั้งพฒันาศกัยภาพ
ของผูน้ าชุมชนและปราชญ์ชาวบา้นท่ีกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี ให้มีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ชุมชน ตลอดจนมีบทบาทในการถ่ายทอด ระบบคุณค่าท่ีดีงามของสังคมไทยโดยเฉพาะใน
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง จิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัสู่คนรุ่นใหม่ 
กบัทั้งให้ชุมชนมีบทบาทส าคญัในการเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนท าให้มี
ชุมชนจริยธรรมตน้แบบ ท่ีมีความเขม้แข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อเรียนรู้และประยุกตใ์ช้ไปทัว่
ทุกภูมิภาค เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม มีการรวมตวั รวมกลุ่มและมี
การเรียนรู้ร่วมกนั ท าใหส้ามารถจดัการกบัปัญหาท่ีมากระทบกบัชุมชนไดใ้นระดบัหน่ึงมากยิง่ข้ึน 
 4.1.5.3.2 ปลูกฝังศรัทธา 
 ได้จดัโครงการอบรมธรรมะเพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี ให้มีสุขภาพจิตท่ี
แข็งแรง ให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาทางจิตใจ ให้มีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเอง เสริมสร้าง
ให้มีความมัน่คงทางจิตใจและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่เต็มไปดว้ยความเอ้ืออารีต่อกนั มุ่นเน้น
การลด ละ เลิกพฤติกรรมท่ีไม่ดีงาม โดยฟ้ืนฟูสภาพจิตใจสร้างสุขภาวะทางจิตใจเชิงป้องกนัให้เลิก
พฤติกรรมท่ีไม่ดี ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งครอบครัวและชุมชน
ในการสร้างสุขภาพจิตท่ีดีและพฒันาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสม ท่ีจะน าไปสู่ความ
เขม้แขง็ของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย และยงัช่วยลดปัญหาอาชญากรรมลงอีกดว้ย 
 4.1.5.3.3 มุ่งเน้นให้ความรู้ 
 การให้ความรู้คู่คุณธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ดว้ยการส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม การ
สร้างระบบความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชนและระหวา่งชุมชนอย่าง
เท่าเทียมกนั ดว้ยบริบททางศาสนาและวฒันธรรมชุมชน โดยเสริมสร้างครอบครัวให้มีความมัน่คง 
มีสัมพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แข็งทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง ใช้ผูน้  าทางศาสนาให้ขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต รวมถึง
การสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จดักิจกรรมเช่ืองโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบนัทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ 
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 4.1.5.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 4.1.5.4.1 การสร้างเครือข่าย 
 ไดใ้ช้ศาสนาในการบริหารจดัการชุมชนให้เขม้แข็ง ดว้ยการใช้สถาบนัศาสนาเป็นแกนน า
ส่งเสริมการรวมตวัเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท าและปฏิบติัจริงในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรม
ทางศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนาร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ท ากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน ใหชุ้มชนเขม้แขง็ ค  านึงถึงความพอประมาณและความพออยูพ่อกิน ก่อนท่ีจะ
เช่ือมต่อกบัชุมชนและสังคมภายนอก โดยการเปิดพื้นท่ีสาธารณะในการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
เผยแผข่อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จดัการองคค์วามรู้และระบบการเรียนรู้ทางศาสนา
เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนให้สามารถพฒันาชีวิต ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การ
พึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน มี
เครือข่ายการเรียนรู้หลกัธรรมทางศาสนาและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน เช่ือมโยงให้เป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การใช้
ประโยชน์จากศาสนาให้มีจิตใจท่ีดีงามน าไปสู่การพฒันาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได ้โดยคน้หา
ผูน้ าตามธรรมชาติท่ียดึมัน่ในศาสนารุ่นใหม่ท่ีเขม้แขง็ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพากเพียร และมี
จิตส านึกต่อส่วนรวม ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนและขยายผลกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนาของชุมชน
ในวงกวา้งและต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 
 4.1.5.4.2 ปลูกฝังศรัทธา 
 โครงการอบรมภาคราชการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการด้วยจิต
สาธารณะและท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ การพฒันา
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจ ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตส านึกในกลุ่มราชการ
ให้เห็นความส าคญัและยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด โดยใชส้ถาบนัทางศาสนาพฒันา
ระบบราชการและขา้ราชการให้ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน โดยปรับทศันคติขา้ราชการ
ให้เห็นความส าคญัของวฒันธรรมสันติวิธีและธรรมาภิบาลอย่างเขม้แข็ง เรียนรู้และตระหนกัถึง
ประโยชน์และความจ าเป็นในการท างานร่วมกบัภาคประชาชน ในการให้ขา้ราชการยึดถือหลกั
คุณธรรมจริยธรรมท่ีแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากส่วนรวม กลา้เปิดเผยขอ้มูลการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยให้ขา้ราชการตอ้งเขา้รับการอบรมทางศีลธรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้เป็นตวัช้ีวดัในค า
รับรองการปฏิบติังาน 
 4.1.5.4.3 มุ่งเน้นให้ความรู้ 
 ใชส้ถาบนัทางศาสนาสร้างความเขม้แข็งกบัภาคประชาชนให้สามารถเขา้ร่วมในการบริหาร
จดัการชุมชน โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตส านึกท่ีถูกตอ้งพร้อมใจท่ี
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จะรวมตวัและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัอย่างเขม้แข็ง และร่วมในกระบวนการ
บริหารจดัการชุมชนใหเ้กิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาชุมชน 
 ไดใ้ชส้ถาบนัทางศาสนาสร้างและพฒันาธรรมาภิบาลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวิถีการด าเนินชีวิต
ในทุกกลุ่มอาชีพของสังคม เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและความย ัง่ยืน โดย
ใชส้ถาบนัทางศาสนาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และธรร
มาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดบัเพื่อให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม ตลอดจน
การวางรากฐานกระบวนการธรรมาภิบาลจากหลกัธรรมทางศาสนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อยา่งแทจ้ริง 
 ข้อสังเกตุจากการลงพืน้ที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบวา่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
ทั้ง 4 ศูนย ์มีความยึดมัน่และตั้งใจมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการเผยโดยใช้สถาบนัทางศาสนา
สร้างความเขม้แขง็กบัภาคประชาชนใหส้ามารถเขา้ร่วมในการบริหารจดัการชุมชน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนใชห้ลกัธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตส านึกท่ีถูกตอ้งพร้อมใจท่ีจะรวมตวัและรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกนัอยา่งเขม้แข็ง และร่วมในกระบวนการบริหารจดัการชุมชนให้เกิดความ
เป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาชุมชนต่อไป 
 ยงัไดท้  าหนา้ท่ีส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชนและระหวา่งชุมชนอยา่งเท่าเทียมกนั 
ด้วยบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน โดยเสริมสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง มี
สัมพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แข็งทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์
อย่างต่อเน่ือง ใช้ผูน้  าชุมชนให้ขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต รวมถึงการ
สร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จัดกิจกรรมเช่ืองโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบนัทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ 
 มีจดัองค์ความรู้ทางศาสนา รวบรวมจดัเป็นคลงัขอ้มูลอิเล็คทรอนิคให้ประชาชนสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชน ทั้งดา้นทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยรักษาองค์ความรู้ทาง
ศาสนาดั้ งเดิมท่ีสืบทอดกันมาให้คงอยู่และเผยแผ่สู่สากล กับทั้ งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลกัธรรมทางศาสนาจากการปฏิบติัจริงร่วมกบัผูน้ าทางศาสนาและศาสน
ทายาทท่ีมีประสบการณ์ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ศีลธรรมในศาสนสถาน และผลกัดนัวิชาการทางศาสนา 
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เช่น หลักสูตรธรรมศึกษา หลักสูตรนักธรรม ให้เป็นวิชาในการเรียนการสอนของสถานบัน
การศึกษาโดยทัว่ไป 
 โดยสรุปวิธีการเผยแผ่และบทบาทหน้าท่ีของพระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีศีลาจารวตัรงดงาม มีความ
ประพฤติดี ส ารวมกาย วาจา ใจ ใหเ้ป็นท่ีตั้งแห่งความเล่ือมใสศรัทธา ในคร้ังพุทธกาลนั้นผูท่ี้ท  างาน
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นผูบ้รรลุธรรมแลว้ เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลสแลว้ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตนไดส้ าเร็จสมบูรณ์ จึงสามารถท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดอ้ย่างเต็มท่ี และไม่มี
ปัญหาอย่างในปัจจุบนั ส่วนในยุคปัจจุบนัผูท่ี้ท  างานเผยแผ่ จ  าเป็นตอ้งฝึกฝนอบรมตนเองไปดว้ย 
สั่งสอนเผยแผ่ธรรมให้แก่ผูอ่ื้นด้วย เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงตอ้งระมดัระวงัความประพฤติของตนให้ดี 
ไม่ให้มีขอ้บกพร่องความประพฤติเสียหาย เพราะถ้าเสียหายเพียงนิดเดียว ก็จะส่งผลกระทบต่อ
องคก์รสงฆท์ั้งหมด 
 ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในตวับุคคลทางศาสนาท่ีจะท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์
เหล่านั้นตอ้งเป็นพระสงฆท่ี์มีความรู้ความสามารถ ผูเ้ผยแผ่จะตอ้งมีความรู้ทั้งดา้นคนัถะธุระและ
วิปัสสนาธุระ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีพระภิกษุสามเณรจะตอ้งใส่ใจให้ดี จะตอ้งรู้หลกัธรรมค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาอยา่งดี มีความรอบรู้ท่ีกวา้งขวาง รู้จกัโลก เขา้ใจธรรมสามารถแนะน าบุคคล
อ่ืนให้น าหลกัธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ใช้ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดดี้ การมีองค์รู้และน า
ความรู้มาใช้จึงเป็นส่ิงส าคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา นอกจากน้ีองค์กรส่งฆ์ตอ้งกลา้คิดกลา้
เปล่ียนแปลงเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร เพราะวิถีชีวิตของคนเปล่ียนไป พระสงฆต์อ้งคิดนโยบาย
ใหม่ๆ วธีิการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความตอ้งการดา้นศาสนาของคนในปัจจุบนัให้ได ้แต่ให้ยึดหลกั
พระธรรมวนิยั ไม่นอกประเด็น 
 
 4.1.6 เทคโนโลยี 
 สังคมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัปฏิเสธกนัไม่ไดว้า่เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์อยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ท  าให้สังคมตอ้งสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยี ท าให้โลกตอ้งมีสภาวะท่ีแปรเปล่ียนไป 
สังคมโลกเปล่ียนจากสังคมเกษตรอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมแห่งขอ้มูลสารสนเทศ ท าให้คนทัว่โลก
ติดต่อกนัไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน ยคุสมยัน้ีเราพดูไดใ้นแง่หน่ึงวา่เป็นยุคของเทคโนโลยี หรือมีช่ือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ยคุสารสนเทศ คือ ยคุข่าวสารขอ้มูล 
 เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือน้ีให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ ่
พุทธศาสนา  เพราะหากจะใชว้ิธีการเผยแผพุ่ทธศาสนาแบบเดิมอาจเขา้ไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรือคน
รุ่นใหม่ก็เป็นได้ เพราะสังคมสมยัปัจจุบนัประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบติัธรรมฟังเทศน์หรือ 
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ศึกษาพระธรรมค าสอนท่ีวดัเหมือนสมัยอดีตท่ีผ่านมา การเผยแผ่พระธรรมค าสอนผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถท าใหเ้ขา้ถึงประชาชนไดง่้ายและกวา้งขวางมากท่ีสุด 
ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ผูใ้ช้อยู่ท่ีไหนเวลาใดก็สามารถท่ีจะเขา้ไปศึกษาพระธรรมค าสอนได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นท่ีท างาน ท่ีบ้านหรืออยู่ในต่างประเทศก็ตาม “แต่การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดงักล่าว ตอ้งเป็นไปอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก” (ผูอ้  านวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 พฤศจิกายน 2558) 
 4.1.6.1 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่ 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
เผยแผผ่า่นทางเวปไซดส์ านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่และFacebook เพื่อให้ประชาชน
เขา้ถึงไดง่้ายในการสอบถามขอ้สงสัยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ แบ่งปันขอ้คิด สาระแห่งธรรม
และความรู้ทางพระพุทธศาสนา (ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 25 กุมภาพนัธ์ 2558)  
 4.1.6.1.1 ส่ือมวลชน 
 ไดจ้ดัฝึกอบรมแก่พระสงฆ ์สามเณรและผูท่ี้สนใจโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินยัส าหรับพระสงฆ์และสามเณร 
และยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้วดั ส านกัสงฆ์ท่ีมีความพร้อมเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน และเป็นศูนยก์ารศึกษาพระพุทธศาสนาผา่นระบบ E-Learning รวมถึงจดัเป็นสถานท่ีปฏิบติั
ธรรมดว้ย  
 บุคลากรผูท้  าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตในการเผยแผ่หลกัธรรม 
ผา่นทางFacebook และLine เพื่อให้ผูส้นใจในหลกัธรรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้แก่นแห่งธรรม โดย
พระบณัฑิตเผยแผ่ฯ ยงัได้แนะน าขอ้คิดดีๆในการด าเนินชีวิต โดยการน าเอาหลักธรรมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ตถือว่าประสบผลส าเร็จพอสมควร แต่ก็ยงัมีปัญหาตามมาในเร่ืองของความเหมาะสม
แห่งสมณะสารูปของพระสงฆ์ในการใช้ส่ือต่างๆ บ้างก็ว่าไม่สมควร บ้างก็ว่าไม่เหมาะสม ท่ี
พระสงฆ์จะใช้ส่ือเทคโนโลยี” (พระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 25 กุมภาพนัธ์ 2558) ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยุคสังคมขอ้มูลข่าวสารอย่าง
แทจ้ริง ท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง ส่งผลให้การ
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ด าเนินทางธุรกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปดว้ย เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีคู่กบัสารสนเทศ ตราบใดท่ี
เทคโนโลยมีีความกา้วหนา้ก็จะก่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีทนัสมยัไปดว้ย 
 4.1.6.1.2 ส่ือชุมชน 
 การสร้างจิตส านึกในการท าส่ือชุมชน ประธานศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
เชียงใหม่ไดแ้สดงทศันะของการน าเสนอข่าวส่ือชุมชนมีเน้ือหาท่ีแตกต่างจากส่ือมวลชนกระแส
หลกั เพราะเน้ือหาจะเป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ของชุมชนจริงๆ ส่วนใหญ่เป็นข่าวเหตุการณ์ทัว่ๆไป
ภายในชุมชน ส่วนความคิดเห็นในการน าเสนอเน้ือหาของส่ือกระแสหลกันั้นปัจจุบนัมีการน าเสนอ
ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงทางส่ือหนงัสือพิมพแ์ละส่ือโทรทศัน์อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจเป็นเพราะข่าว
อยู่ในความสนใจหรือเป็นข่าวท่ีสร้างยอดขายหรือคนดูไดม้าก ซ่ึงภาพบางภาพหรือขอ้ความข่าว
บางขอ้ความรุนแรงและทารุณ เกินไปไม่ควรน าเสนอทางส่ือ ส่ือควรมีมาตรการตรวจสอบกนัเองวา่ 
มีความเหมาะสมเพียงใดในการน าเสนอภาพความรุนแรงกบัผูช้มหรือผูอ่้าน อยา่งเช่นกรณีข่าวการ
กระท าผิดของพระสงฆ์  มีการผลิตซ ้ าในเน้ือหาเดิมๆ อย่างต่อเน่ืองจากส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือ
โทรทศัน์  มีการขดุคุย้และเจาะลึกเพิ่มเติมในอีกหลายคร้ังในส่ือหนงัสือพิมพ ์และรายการโทรทศัน์
หลายรายการ ซ่ึงข่าวเร่ืองของพระสงฆ ์เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากในความรู้สึกของ
สังคมไทย ดงันั้น จึงเกิดค าถามวา่ ส่ือกระแสหลกั“ตอ้งการจะส่ืออะไร และสังคมจะไดอ้ะไรจาก
การบริโภคข่าวในลกัษณะน้ี 
 มีการใชส่ื้อวิทยุ ในการเผยแผธ่รรมะโดยวิธีการบรรยายอธิบายหลกัแห่งพุทธธรรม ภายใต้
ช่ือโครงการวา่ “โครงการธรรมะตามสาย” ใหผู้ฟั้งไดร่้วมสนทนาและสอบถามขอ้สงสัยต่างในการ
น าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ รวมถึงการใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาชีวิต การประยุกต์ใช้
หลกัธรรมในการด าเนินชีวติ  
 ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผธ่รรมะผา่นส่ือวิทยุของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัญหาและอุปสรรคดา้นพระสงฆแ์ละสถาบนัสงฆใ์นฐานะผูเ้ผยแผธ่รรมะ
ขาดแคลน พระสงฆ์ท่ีมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแทจ้ริง ด้านรูปแบบการส่ือสาร 
ปัจจุบนัเน้นรูปแบบการเทศน์หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลัก แต่ไม่มีภาคปฏิบติัหรือจัด
กิจกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็นรูปธรรม ท าให้การเผยแผ่ธรรมะไม่เขา้ถึงจิตใจของผูฟั้งอย่างแทจ้ริง ดา้น
วธีิการหรือกลวธีิในการเผยแผไ่ม่มีการก าหนดหวัขอ้ธรรมะท่ีเหมาะสมกบัผูฟั้ง หรือไม่มีการศึกษา
หวัขอ้ธรรมะอย่างถ่องแทก่้อนน าไปเผยแผ ่นอกจากน้ีพระสงฆ์ไม่ไดมี้การฝึกการผลิตและการใช้
โสตทศันูปกรณ์มาก่อน รวมทั้งส่ือต่างๆ ส่วนใหญ่มุ่งใช้แต่ส่ือบุคคลเป็นหลกั ท าให้การเผยแผ่
ธรรมะกระท าไดใ้นขอบเขตจ ากดั  
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 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดส้นบัสนุนคณะสงฆใ์นการใชส่ื้อวทิยเุพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีชัดเจน เพื่อท่ีจะได้น าหลักธรรมให้ถึง
ประชาชนทุกเพศทุกวยั สามารถน าไปประพฤติปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได ้ 
 4.1.6.2 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาดา้นการเผยแผ ่แต่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว ตอ้งเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์และเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิ รวมทั้งไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิฏก เทคโนโลยีมีความส าคญั เป็นเจา้ของบทบาทท่ีท าให้โลกมีความเจริญ ควรจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะส่ือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลซ่ึงอาจจะเรียกว่าครอบง าสังคมมนุษยอ์ยู่ ความ
เจริญทางวตัถุคืบหนา้ไปไกลกวา่ความเจริญทางจิตใจมาก (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดันครราชสีมา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2559) 
 4.1.6.2.1 ส่ือมวลชน 
 ไดพ้ฒันา Course Ware หรือแอพพลิเคชนัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมะส าหรับแท็บเล็ตและ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเผยแพร่ในทุกระดบัชั้นการศึกษาและประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจ และยงั
สนับสนุนให้มีการแปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษแล้วน าข้ึน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมาหรือในรูปแบบE-Book 
เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจโดยเฉพาะชาวต่างประเทศสามารถเขา้มาศึกษาได ้เม่ือด าเนินการไดด้งัน้ีแลว้ก็เช่ือ
ไดว้่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กบัมนุษยชาติสืบต่อไป ผลกระทบจากการใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ตยอ่มเกิดผลต่อการรับวฒันธรรม โดยการแลกเปล่ียนวฒันธรรมของบุคคลในสังคมยอ่ม
ท าให้การแสดงออกทางพฤติกรรมด้านการแต่งกาย ด้านการบริโภคด้วยการมอมเมาเยาวชนใน
รูปแบบของการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงส่งผลกระทบการพฒันาอารมณ์ดา้นจิตใจของเยาวชน ท า
ใหเ้กิดการกลืนวฒันธรรมวธีิเดิมของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงเอกลกัษณ์ของสังคมนั้นๆ  
           แต่อย่างไรก็ดีผู ้ท่ีใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตต้องมีสติ สติช่วยให้เราไม่หลงเพลินกับการเสพ
เทคโนโลยี รู้จกัหยุดเม่ือถึงเวลาถ้าไม่มีสติก็จะหลงจนเพลินจนเสียงานเสียการ “บางคนดูละคร
เกาหลีตั้งแต่หัวค ่ายนัสวา่งแลว้ก็มาบ่นวา่ท าอยา่งไรดี ติดละครเกาหลีจนไม่มีเวลาท างานตอ้งรู้คุณ
และโทษ ของทุกส่ิงมีทั้งคุณและโทษใชใ้ห้มนัเป็นคุณมากกว่าโทษ แยกแยะระหว่างคุณค่าแทก้บั
คุณค่าเทียม ใช้หรือบริโภคส่ิงต่างๆโดยมุ่งคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียม” (พระบัณฑิตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2559) 
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 4.1.6.2.2 ส่ือชุมชน 
 มีการสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานเป็นส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนัของคนท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั ก่อให้เกิดลกัษณะของชุมชนท่ีดี เช่นเดียวกนักบัชุมชนท่ี
อยู่ตามหมู่บา้น หรือในชนบทท่ีห่างไกล ผูค้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั หรือมีลกัษณะของความเป็น
ชุมชนท่ีดีนั้น มีการสร้างแรงจูงใจในการพดูคุย แลกเปล่ียนและเรียนรู้ระหวา่งกนัให้มากข้ึน นัน่คือ 
การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจะสร้างชุมชนท่ีดีท่ีก่อใหเ้กิดการคน้พบนวตักรรมทางความคิดมากกวา่ลกัษณะ
ของชุมชนท่ีไม่มีปฏิสัมพนัธ์ หรือไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่าง
ปฏิบติัและเรียนรู้ตามความถนดัและความสามารถของตนเอง ยอ่มจะไม่เกิดการเช่ือมโยงท่ีดีต่อการ
พฒันาชุมชนอยา่งแน่นอน “การอาศยัส่ือชุมชนในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ก็ตอ้งมีความเขา้ใจใน
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชน การท่ีจะน าหลกัธรรมไปสู่ผูฟั้งใหส้ัมฤทธ์ิผลนั้น ส่ือชุมชนถือ
วา่เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีก าลงัด าเนินการ เพื่อความเขา้ใจในหลกัธรรมและความสมานฉนัท์ของ
คนในชุมชนและหน่วยงานราชการ” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมา, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2559) 
 ในยคุปัจจุบนัมีสถานีวทิยชุุมชนเกิดข้ึน มีวดัหลายวดัต่างก็ใชก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดย
ใชส่ื้อคือวทิยชุุมชนเป็นช่องทางในการเผยแผ ่แต่วทิยชุุมชนมีขอ้จ ากดัคือไม่สามารถส่ือสารไปในท่ี
ไกลไดเ้พราะมีขอ้จ ากดัดา้นคล่ืน ดงันั้นจึงจ ากดัอยูใ่นกลุ่มท่ีไม่มากนกัโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีคล่ืนวิทยุ
ชุมชน ส่งไปถึงเท่านั้น ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมาไดส้นบัสนุนในการ
จดัรายการธรรมะผา่นคล่ืนวิทยุชุมชน เป็นรายการธรรมะฝากเสียงธรรมผา่นเสียงคล่ืน เป็นการจดั
รายการสดผูฟั้งสามารถโทรเขา้มาพูดคุยสอบถามเก่ียวกบัหลกัธรรมนั้นๆไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัยในการ
น าไปปฏิบติั รวมถึงการน าเสนอกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ศาสนกิจ ผลงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงัหวดันครราชสีมา วดั สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บทราบ การเผยแผ่สาระของพระพุทธศาสนาให้กวา้งไกลในยุค
ปัจจุบนันั้นอาจจะมีวธีิการไดห้ลายแนวทางเท่าท่ีคณะสงฆใ์ชใ้นปัจจุบนั เช่น การเทศนา การแสดง
ธรรม การบรรยายธรรมในแต่ละวดั การเผยแผท่างสถานีวทิย ุเป็นตน้ 
 4.1.6.3 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีแนวทางการเผยแผ่โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการพฒันาฐานขอ้มูลในการเผยแผ่ผ่านทางแวปไซด์ส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดันนทบุรีและFacebook รวมทั้งยงัใหก้ารสนบัสนุนวดัต่างๆในจงัหวดันนทบุรีท าเวปไซด์ของ
แต่ละวดั เพื่อพฒันาการเผยแผ่ธรรมะผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิเช่น เวปไซด์วดับวัขวญั (พระอาราม
หลวง) วดัป่ามณีกาญจน์ (ธ) รวมทั้งการจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นหนงัสือ วารสารท่ีจดัจ าหน่ายหรือ
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แจกฟรี ตวัอย่างคือ วดัชลประทานรังสฤษด์ เป็นต้น (ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558) 
 4.1.6.3.1 ส่ือมวลชน 
 ไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเผยแผธ่รรมะผา่นทาง Facebook Fanpageของศูนยแ์ละวดั 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบักิจกรรมของศูนยแ์ละยงัมีบทความธรรมะออนไลน์ 
ให้ผูท่ี้สนใจไดอ่้านและไดแ้สดงความคิดเห็นในเพจของศูนยแ์ละวดั “เพื่อให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจและ
น าไปประพฤติปฏิบติั ปัจจุบนัโลกอยูใ่นยุคโลกาภิวตัน์ จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าคนส่วนใหญ่ใชเ้วลากบั
อินเตอร์เน็ตมากข้ึนเป็นล าดบั ดงันั้นหากตอ้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายครอบคลุม
และรวดเร็ว ก็ไม่พน้ท่ีจะตอ้งอาศยัเทคโนโลยี” (พระบณัฑิตเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
นนทบุรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 สิงหาคม 2558) ในปัจจุบนัมีการน าเอาพระไตรปิฎกเผยแผท่าง
อินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก มีทั้งฉบบัภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาองักฤษเป็นตน้ คนรุ่นใหม่
สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดทุ้กโอกาสท่ีตอ้งการโดยผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรีให้ความสนใจและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดั
อบรมพระสั งฆา ธิการทั่วทั้ งจังหวัด  ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 
8 มิถุนายน 2558) 
 4.1.6.3.2 ส่ือชุมชน 
 ส่ือชุมชนหรือส่ือทอ้งถ่ินจะตอ้งรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวของทอ้งถ่ิน และเสนอ
เร่ืองราวของทอ้งถ่ินให้ละเอียดลึกซ้ึงกวา่ ถึงแมเ้ร่ืองหรือข่าวสารนั้นหนงัสือพิมพใ์นระดบัชาติจะ
เสนอก่อนหนา้แลว้ก็ตาม ช่วยส่งเสริมทางดา้นสวสัดิการและการจดัวางโครงการต่างๆในทอ้งถ่ิน มี
การน าเสนอยกยอ่งคุณงามความดีของคนท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน จะตอ้งมีการ
ช่วยปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถ่ิน ช่วยกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมโครงการต่างๆ ของ
ทอ้งถ่ิน และตอ้งมีหน้าท่ีในการสอน ให้ความรู้ และแจง้ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมในชุมชน เป็น
แรงผลกัดนัช่วยเสริมสร้างสามคัคีในชุมชน ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรีได้
ส่งเสริมสนบัสนุนในการพฒันาส่ือชุมชนหรือส่ือทอ้งถ่ิน ทั้งวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมและรักษาจริยธรรม และสร้างแบบอยา่งของส่ือทอ้งถ่ินให้ไดรั้บการเคารพและยอมรับจาก
สังคมทอ้งถ่ินนั้น มีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ีจดัข้ึน
เก่ียวกบัการเผยแผใ่หป้ระชาชนท่ีสนใจไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ถือวา่เป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนเป็นอยา่งยิง่   
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 และยงัไดส้นบัสนุนให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไดเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทาง
คล่ืนวิทยุในรายการธรรมะยามเชา้ ช่วงเวลา 06.00 -07.00 น. เป็นการให้ขอ้คิดเพื่อการด าเนินชีวิต
ในเช้าวนัใหม่ ท าให้ผูฟั้งเกิดความจรรโลงใจเม่ือไดรั้บฟังธรรม แต่ก็มีปัญหาตามมาเหมือนกนัใน
การจดัรายการวิทยุของผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผ ่ในเร่ืองของจดัรายการวิทยุ เพราะมีพระภิกษุบางรูปไดใ้ช้
ช่องทางของการจดัรายการวทิยธุรรมะพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่เพศสมณะ เช่น ประกาศเร่ียไรเงิน
ทองและขอรับบริจาคจากผูฟั้ง ประกาศใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองรางของขลงั บริขารเคร่ืองใชข้องสงฆ ์วสัดุ-
ท่ีดินก่อสร้างศาสนวตัถุ ขายบตัรทวัร์ไปเท่ียวไหวพ้ระและทอดผา้ป่า-กฐิน จาบจ้วงบุคคลอ่ืน 
ศาสนาอ่ืน เป็นตน้ “ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ียงัคงเป็นเร่ืองท่ีท าใหก้ารจดัรายการวทิยขุองพระบณัฑิตเผยแผ่
ประจ าจังหวัดนนทบุรี ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู ้ฟังเท่าท่ีควร” (พระบัณฑิตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี, การส่ือสารส่วนบุคคล, 19 สิงหาคม 2558) 
 4.1.6.4 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 
 พุทธศาสนาก าลงัเผชิญกบัการทา้ทายส าคญัจากกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นยุคท่ีเทคโนโลยีได้เช่ือมโยงให้โลกสามารถเช่ือมรวมเป็นหน่ึง
เดียวกนัไดม้นุษยชาติสามารถเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วส าหรับพระพุทธศาสนา
นั้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ส่งผลกระทบทั้ งด้านบวกและด้านลบต่อ
พระพุทธศาสนาตวัอยา่งของผลกระทบดา้นบวกเช่นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
กวา้งขวางทัว่โลกผูค้นสามารถเขา้ถึงพระธรรมค าสอนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไดโ้ดยสะดวกทุกทีทุกเวลา “คงตอ้งยอมรับความจริงขอ้หน่ึงวา่ การเผยแผธ่รรมะทางผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ีไดช่้วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้แก่
ประชาชนไดส่้วนหน่ึง ถา้ผูฟั้งมีสติปัญญารู้จกัเลือกรับฟัง” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดันครศรีธรรมราช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558) 
 4.1.6.4.1 ส่ือมวลชน 
 ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเวปไซด์ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช” (ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครศรีธรรมราช, การส่ือสาร
ส่วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558) 
 สนับสนุนให้พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการใช้ในขอบเขตท่ีเหมาะสมให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นจริยธรรมทางดา้นศาสนาในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรคม์ากกวา่
ท่ีจะท าลาย มีการปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองทางจริยธรรมดา้นศาสนา จึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหา
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ในความคลาดเคล่ือนแห่งหลกัธรรม ซ่ึงก็มีผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
เช่น การมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมลดนอ้ยลง ในปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วจากการส่ือสารและจากการท างานในระบบต่างๆ ท่ีส าคญัยงัมีอีก
ดา้นหน่ึงกบัการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางดา้นสังคม ยอ่มมีการพบปะสังสรรคก์นันั้นโอกาสอาจ
น้อยลงไปเร่ือยๆ เพราะบุคคลเหล่านั้นย่อมอยู่แต่ในอินเตอร์เน็ตในโทรศพัท์มือถือ Internet in 
Telephone ใน Facebook และใน Line เป็นตน้  
 “ถึงเวลาและจ าเป็นท่ีภิกษุรุ่นใหม่จกัไดศึ้กษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เขา้ใจ ให้เขา้ถึงและ
จนสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัตามมหาปรินิพพานสูตรได้เป็นอยา่งดี กล่าวคือ หาก
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยศึกษาพระธรรมจนรู้แจง้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยปฏิบติัตามพระธรรมวินยัจนหมดจด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเผยแผ่พระ
ศาสนาจนกวา้งไกล และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยปกป้องพระศาสนาจนเสร็จกิจ ถือ
ว่าได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (พระบณัฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดันครศรีธรรมราช, การส่ือสารส่วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558) 
 4.1.6.4.2 ส่ือชุมชน 
 มีการพฒันาส่ือชุมชนเพื่อน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะของการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ใน
ชุมชน เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์งาน กิจกรรมของชุมชน หากมีการเพิ่มสัดส่วนเน้ือหาท่ีเป็นประเด็น
ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ท าให้ชาวบา้นมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันาหรือการแก้ไขปัญหาชุมชน ซ่ึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ชุมชน
ไดรั้บประโยชน์จากส่ือชุมชนมากข้ึน และอาจท าให้คนในชุมชนเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของ
ระบบส่ือสารชุมชนท่ีมีอยู่ การเช่ือมโยงเครือข่าย สร้างความรู้สึกเกิดความรับผิดชอบร่วมกนั 
ตระหนกัวา่ส่ิงท่ีท าเป็นส่ิงท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเลือกเอง มีเป้าหมายร่วมกนั คาดหวงัความส าเร็จร่วมกนั 
มีการจัดกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ เป็นแรงจูงใจคนท างาน และท าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ คดัเลือกส่ือท่ีทอ้งถ่ินนิยม เสริมศกัยภาพ หาความตอ้งการ จดักิจกรรมเสริม 
น าไปใชไ้ดจ้ริง วางแผนผลิตส่ือ เลือกส่ือ ก าหนดเวลา วิธีการเผยแผ ่ มีการใชภ้าษาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมคนของชุมชน ประกอบด้วยส่ือหลากหลายประเภททั้งภาพ เสียง 
ส่ิงพิมพ ์และส่ือบุคคล ผลิตในทอ้งถ่ิน จึงสอดรับกบัประเด็นปัญหาของพื้นท่ี 
 งานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยใชส่ื้อวทิยนุั้นเป็นงานท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการเผยแผ ่ 
ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งใช้เงินด าเนินการเป็นจ านวนไม่นอ้ยเหมือนกนั งานเผยแผจึ่งจะด าเนินไป
ได้ด้วยดี งานเผยแผ่ทางสถานีวิทยุของพระบัณฑิตเผยแผ่หกพระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั
นครศรีธรรมราช ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคดา้นทุนทรัพยใ์นการเช่าเวลาของ
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สถานี จ า เ ป็นต้องอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน เพื่อน าดอกผลมาด า เนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงัหวดันครศรีธรรมราชให้ด าเนินไปได้
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
 พระบณัฑิตเผยแผ่ฯ ไดท้  าหน้าท่ีของตนเองไดอ้ย่างดีเยี่ยมในดา้นการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุ
ชุมชน และยงัมีการจดักิจกรรมร่วมกับผูฟั้ง ในช่ือกิจกรรม “คล่ืนธรรมท าความดี” มีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมะ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนโดยใช้หลกัศาสนาเขา้มาช่วย ท า
ให้งานด้านการเผยแผ่ผ่านทางสถานีวิทยุของพระบณัฑิตเผยแผ่ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช
ประสบผลส าเร็จพอสมควร 
 ข้อสังเกตุจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ง 4 ศูนย์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั พบวา่ การเผยแผธ่รรมผา่นส่ือต่างๆของศูนยเ์ผย
แผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์เป็นไปเพื่อการน าหลกัธรรมให้เขา้ถึงประชาชนทุกคน
ในพื้นท่ี การเผยแผผ่า่นส่ือมวลชน มีการบริหารจดัการดา้นส่ือเพื่อให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุดดา้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบนัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตโ์ดยวดัองค์กรและสถาบนัสงฆ์ไดเ้ปิดเวบ็ไซตใ์นนามของ
วดัหรือองคก์ร นอกจากนั้นยงัมีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาผา่นทางเครือข่ายทางสังคมอ่ืนๆอีกเป็น
จ านวนมาก มีรูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาให้ทนักบัยุคสมยั จากยุคแรกท่ีใชว้ิธีมุขปาฐะ 
ต่อมาใชว้ธีิจารึกลงบนผนงัถ ้า จารึกลงใบลาน พิมพเ์ป็นหนงัสือ เผยแผท่างสถานีวิทยุกระจายเสียง
และทางสถานีโทรทศัน์  
 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาผา่นส่ือมวลชน ส่ือวิทยุและส่ือชุมชน ของ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์ถือวา่ประสบผลส าเร็จในขั้นหน่ึง สามารถท าให้ธรรมะเป็น
เร่ืองเขา้ใจง่ายและเขา้ถึงไดง่้าย จากการสอบถามประชาชนท่ีไดรั้บฟังธรรมะผ่านส่ือวิทยุของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมา กล่าวว่า เสียงธรรมะผ่านคล่ืนวิทยุท่ีได้ฟังท าให้เกิด
ขอ้คิดสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นเหตุการณ์ท่ีพบเจอในปัจจุบนัได ้ธรรมะเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไดง่้ายแต่
ก็อยูท่ี่ผูน้  าเสนอหลกัธรรมนั้นๆ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกา้วหน้าอย่างมาก สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว เปิดโอกาสให้เราเขา้ถึงพระพุทธศาสนาอยา่งไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ควรใช้อยา่งมีมีสติ 
เทคโนโลยีเม่ือน ามาใชใ้นทางท่ีดีก็เกิดส่ิงดีเม่ือน ามาใช้ในทางท่ีไม่ดีก็เกิดส่ิงเลวร้ายไดเ้ช่นกนั ไม่
ควรมองเทคโนโลยีดว้ยสายตาท่ีไร้เดียงสาจนเกินไปมีหลายคนหลงคิดวา่เทคโนโลยีลว้นเป็นเพียง
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เคร่ืองมือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อการใชง้าน แต่ถา้มองให้ลึกซ้ึงลงไปก็จะเห็นถึงความสลบัซบัซ้อน
มากกว่านั้น พุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีเน้นการพฒันาตนเองพึ่ งตนเองฝึกตนเองเทคโนโลยีก็มี
แนวโนม้ไปอีกดา้นหน่ึงคือเอ้ืออ านวยความสะดวกในเชิงกายภาพซ่ึงอาจท าให้ยึดติดอยูก่บัวตัถุขาด
วตัถุแลว้เป็นทุกขง่์ายข้ึนขณะท่ีศาสนาเนน้ให้มนุษยก์ลบัไปหารากฐานของตวัเองและพฒันาจิตใจ
มากกวา่เร่ืองกายภาพหรือการอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีในพุทธศาสนาคือ การภาวนาถา้พุทธ
บริษทัรู้จกัใชก้็จะขยายไปถึงศีลสมาธิและปัญญา ส่วนความหวงัท่ีจะใหเ้ทคโนโลยีแห่งโลกปัจจุบนั
อยา่งเช่นอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการสอนศาสนานั้นอาจเป็นการเปิดประตูบานแรกเท่านั้นผล
เป็นอยา่งไรเป็นท่ีน่าติดตามเป็นอยา่งยิง่ 
 
4. 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย จ านวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1)กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลระดบันโยบาย 2)กลุ่มผูบ้ริหารศูนยเ์ผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 3)กลุ่มนักวิชาการศาสนา 4)กลุ่มผูเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ี
เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ เพื่อ ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการท่ี ช่วยให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะดงักล่าวท าให้ได้มุมมองท่ีเช่ือมโยงการปฏิบติัทั้งในด้านการบริหาร
จดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งผลต่อการพฒันาการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ดงัน้ี 
 4.2.1 สภาพแวดล้อมองค์กร 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้งในแง่เชิงบวกและเชิงลบ ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มเป็นขอ้มูล
ในการประเมินสภาพของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรและพฒันาไปในทิศทางใด  
สภาพแวดลอ้มท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินงานของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัแบ่งได ้ 
2 ประเภท  คือ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกพิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” และขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในพิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดั ดงัน้ี  
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 4.2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัในประเทศไทย โดยผูว้จิยัวเิคราะห์จาก Opportunity (โอกาส) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร และThreats (อุปสรรค) ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ดงัน้ี 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์สภาวะทางสังคมและวฒันธรรมโดยรวม ซ่ึงหมายถึงโครงสร้างทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อระบบการบริหารงานของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในการก าหนดนโยบายและประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ
วิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างองค์กร เทคโนโลยีเม่ือน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารองคก์ร จดัวา่เป็นเง่ือนไขประการหน่ึงของระบบการบริหารจดัการและเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยอีกดว้ย 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ มีการประสานงานเครือข่ายในการ
ด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เป็นการท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีบทบาททางสังคม 
สามารถท าให้การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาขยายวงกวา้งออกไป ลกัษณะการบริหารงานของศูนยเ์ผย
แผฯ่ เป็นการท างานท่ีเขา้ถึงและเกิดประโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ และไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงาน/องคก์ร และผูน้ าชุมชนในสังคม 
 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน การบูรณาการท างานร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืน ท าไดย้ากเน่ืองจากหน่วยงานมีเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและงบประมาณของตนเอง 
ส่งผลใหก้ารบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ได้ก าหนดนโยบาย กฏระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการด าเนินงาน การกระจายอ านาจเพื่อให้
ครอบคลุมต่อบริหารจดัการ และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการสนบัสนุนงานดา้น
การเผยแผ ่เป็นการร่วมมือระหวา่งส่วนงานเผยแผแ่ละองคก์รในทอ้งถ่ิน 
 อุปสรรคในการท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบการวางแผน ก ากบั ติดตามผลการ
ด าเนินงานและพฒันาระบบการบริหารยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้ภาระงานของ
องคก์รเพิ่มข้ึนและมีความซบัซอ้นโดยไม่จ  าเป็น 
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 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานดา้นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งระดบัต าบล อ าเภอและจงัหวดั ทั้งภาครัฐและประชาชน ส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายไดค้รอบคลุมและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย การก าหนดโครงสร้างผูรั้บผิดชอบงาน
ทุกระดบัยงัไม่ชดัเจน ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบติังาน 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดก้ าหนดช่องทางส่ือสารขอ้มูล
ท่ีหลากหลาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย มีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 
 อุปสรรคของการบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ี
เกิดข้ึน การใชจ่้ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความสับสน
และไม่เขา้ใจในลกัษณะงาน เจตนารมณ์และบทบาทของหน่วยงาน การปฏิบติังานเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผน 
 โดยสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย ์เป็นการมองโอกาสในการพฒันาการ
บริหารจัดการให้เป็นรูปแบบท่ีชัดเจน การประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อการประเมินสมรรถนะขององค์กรถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความ
ย ัง่ยืนในการพฒันา เน่ืองจากจะท าให้ไดรู้้สภาพความเป็นจริงว่าองค์การมีสมรรถนะอย่างไร อาจ
เปรียบไดก้บัการตรวจร่างกายของคนเพื่อท่ีจะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ และคน้หาโรคภยั
ต่างๆ ในกรณีองคก์รก็เช่นเดียวกนั การคน้พบจุดอ่อนก็เปรียบการคน้พบโรคท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
เยยีวยารักษาใหห้ายหรือทุเลาลงไป เพื่อพร้อมท่ีจะด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงและสามารถไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไวใ้หไ้ดน้ัน่เอง 
 ส่วนอุปสรรคท่ีมีผลการบริหารจดัการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ จากการ
วเิคราะห์ของผูว้ิจยั พบวา่ ระบบการวางแผน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานและพฒันาระบบการ
บริหารยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลใหภ้าระงานขององคก์รเพิ่มข้ึนและมีความซบัซ้อนโดย
ไม่จ  าเป็น การบูรณาการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ท าไดย้ากเน่ืองจากหน่วยงานมีเป้าหมาย แนว
ทางการด าเนินงานและงบประมาณของตนเอง ส่งผลให้การบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
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 4.2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ 
ไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบในลกัษณะรูปธรรมและนามธรรมท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นเชิงบวกเรียกว่า “จุดแข็ง” (Strength) และปัจจยัท่ีเป็นเชิงลบเรียกว่า 
"จุดอ่อน" (Weakness) ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์โดยทั่วไปขอบเขตของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะพิจารณาจากตวัแบบ 7 ปัจจยั (7-S ของ McKinsey) คือ ระบบ 
(System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทกัษะ (Skill) สไตล์ (Style) 
และค่านิยมร่วม (Shared valued) ดงัต่อไปน้ี  
 4.2.1.2.1 ระบบ 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ ง 4 ศูนย์ เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั มีหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในส่วน
ภูมิภาค ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยป์ระสานงานกลาง
ประจ าจงัหวดั อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา พฒันาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้การ
อุปถมัภ ์และปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยก์ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมี
ส านกังานตั้งอยู่ท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั และเป็นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการฯ 
จงัหวดั  
 ระบบการปฏิบัติงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัยึดถือ
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานภายในยงัตอ้งด าเนินการไปตามขั้นตอน บางคร้ังท าให้เกิดความล่าช้า
ไม่ทนัเหตุการณ์ รวมทั้งระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการยงัไม่ไดจ้ดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ส่วน
การส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในจงัหวดัถือวา่ไดส้นบัสนุนอยา่ง
เต็มท่ีให้ความช่วยเหลือผูท้  าหน้าท่ีเผยแผ่ให้ได้รับความสะดวกในการด าเนินงาน รวมถึงจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าปีเสนอศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีไวอ้ย่าง
ชดัเจน ให้เจา้หนา้ท่ีในส านกังานไดป้ฏิบติัตาม มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนบัสนุนใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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 ส่วนศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี ก็มีการบริหารจดัการตามอ านาจ
หน้า ท่ีในขอบเขตของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด โดยเป็นศูนย์กลางและ 
ประสานงานบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในจงัหวดั อ านวยความสะดวกและเป็นท่ีปรึกษา
ในการด าเนินงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใน
จังหวดั  จัดท าจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ก็ยึดถือระเบียบมหาเถระสมาคม
วา่ดว้ยการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 มาก าหนดเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยก์าร
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจงัหวดั จดัท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าปี
เสนอศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 4.2.1.2.2 โครงสร้าง 
 ตามระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ให้มี
คณะกรรมการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ประกอบดว้ย 1) เจา้คณะภาค และรองเจา้
คณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจงัหวดันั้นเป็นท่ีปรึกษา 2) เจา้คณะจงัหวดัหรือผูท่ี้เจา้
คณะจงัหวดัมอบหมายเป็นประธาน 3) รองเจ้าคณะจงัหวดัเป็นรองประธาน 4) ผูแ้ทนเจา้คณะ
จงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล เจา้อาวาส และเลขานุการ จ านวน 5 รูป แต่ไม่เกิน 7 รูป 5) 
ผูแ้ทนบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 8 รูป 6) หวัหนา้ส่วนราชการ และผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 5 
7) คนผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 รูป/คน 8) ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเป็น
กรรมการเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ จ านวน 5 คน 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ มีโครงสร้างการบริหารงานแบบราชการ
มีหน่วยงานในการก ากับดูแล พิจารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่างๆ ชัดเจน กระจายการ
ปฏิบติังานและติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นแบบแผน มีการประชุมภายในหน่วยงาน
โดยเจา้หนา้ท่ีและพนกังานร่วมประชุมวางแผนด าเนินการ เนน้การบริหารงานแบบพุทธธรรมและ
ธรรมาภิบาล มีการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา มีการจดัโครงสร้างองคก์ร การแบ่ง
งาน ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานชดัเจน กระจายงานดา้นการเผยแผใ่ห้
ตามหนา้ท่ีของหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นแบบ



152 

แผน เนน้การประสานงานในหมู่คณะ การท างานร่วมกนัเป็นทีม มีแผนผงัองคก์าร รายละเอียดของ
งานท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
 การก าหนดโครงสร้างองค์การของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี โดย
การจดัแบ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไวช้ดัเจน รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยเหล่านั้น ทั้งน้ีก็เพื่อให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ดา้นการเผยแผใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการก าหนดโครงสร้างในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน มีเจา้คณะจงัหวดัเป็นประธานศูนย ์และมีการประสานงานกบัผูน้ าส่วน
ราชการ กล่าวคือ วฒันธรรมจงัหวดั และผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ในการน าแผนงานไปฏิบติัให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 4.2.1.2.3 กลยุทธ์ 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางในการ
ขบัเคล่ือนพระพุทธศาสนา แห่งดินแดนลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ให้มีความมัน่คง ย ัง่ยืน 
และสังคมมีความสุขดว้ยหลกัพุทธธรรม ไดด้ าเนินงานตามพนัธกิจและเป้าประสงคข์ององคก์รท่ี
วางไว ้มีเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงย ัง่ยืน สนับสนุน
ส่งเสริมและจดัการการศึกษาสงฆ ์และเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จดั
การศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเขม้แข็ง การเสริมสร้าง
เอกภาพให้กบัสถาบนัและกิจการทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นระบบ พฒันาระบบการศึกษาสงฆ ์
และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจร เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัศาสน
ทายาท สร้างความเขม้แข็งให้กบัขา้ราชการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ให้เป็นมือ
อาชีพ 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ได้ด าเนินงานตามวิสัยทศัน์คือ 
ส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ ์มุ่งบริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ ประสานงานเครือข่าย เน้นหลกัธรรมน าสังคมสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน จนเป็น
องค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2558 จากการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งโดย
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยงัส่งเสริมพระสงฆใ์หมี้บทบาทผูน้ าดา้นจิตใจเนน้ความรู้คู่
คุณธรรม ท านุบ ารุง ดูแล ศาสนสถานและศาสนสมบติั ประสานองคก์รเครือข่าย ให้ความอุปถมัภ์
บุคลากรผูเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนา พฒันางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ ส่งเสริม
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สนบัสนุนการศึกษาพระปริยติัพฒันาบุคลากรดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้วดั
เป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมของชุมชน 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีวิสัยทศัน์คือ เป็นองค์กรหลกัในการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่คง พุทธศาสนิกชนมีความเขม้แข็งดว้ยหลกัพุทธธรรม น า
สังคมสู่คุณภาพชีวติท่ีดี มีพนัธกิจส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุทาง
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษาและจดัการวดัร้างและศาสนสมบติักลาง ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อ
พฒันาความรู้คู่คุณธรรม เป้าประสงค์ในการด าเนินงานส่งเสริมให้วดัมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
หลักธรรม และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา พฒันารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกมิติ จดัตั้งและพฒันาศกัยภาพองคก์รการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและเป้าประสงคใ์นการด าเนินงานของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มี
รูปแบบท่ีชดัเจนและน าไปด าเนินการตามนโยบายท่ีวางไว ้
 ส่วนศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ คือ
นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้ มีพนัธกิจให้การอุปถัมภ์คุ ้มครอง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผห่ลกัธรรมใหป้ระชาชนน าไปใชป้ฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง 
เป้าประสงคใ์นการด าเนินงาน พระพุทธศาสนามีความมัน่คง พุทธศาสนิกชนน าหลกัพุทธธรรมไป
ปฏิบติัในวถีิชีวติ แผนกลยทุธ์ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช จึงได้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และแผนกลยุทธ์ของศูนยฯ์ 
ใหส้อดคลอ้งภาวะปัจจุบนั การจดัท าแผนกลยุทธ์ในคร้ังน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบัยุทธศาสตร์การเผย
แผฯ่ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธ
ศานาประจ าจงัหวดั โดยไดน้ าสภาพแวดลอ้มมาก าหนดเป็นวิสัยทศัน์(Vision) พนัธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค ์(Goal) และกลยุทธ์ (Strategy) ให้มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ต่อกนั โดยกลยุทธ์จะบรรลุ
เป้าประสงคไ์ดด้ว้ยการด าเนินการตามโครงการภายใตแ้ต่ละกลยทุธ์ต่อไป 
 4.2.1.2.4 บุคลากร 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ เห็นได้ว่าบทบาทในการท างานของ
บุคลากรท่ีผา่นมายงัอยูใ่นรูปแบบการท างานในเชิงตั้งรับ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร การ
บริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังาน จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงานของ
องคก์ร ในขณะท่ีบุคลากรขององคก์รยงัขาดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา การใชเ้ทคโนโลยีการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ รวมตลอดถึงขาดการ
ท างานเป็นทีม การท างานเชิงรุก ขาดจิตส านึกและความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการ 
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 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ไดจ้ดัหากลไกท่ีจะท าให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ทรัพยากรบุคคลในอนาคต แผนกลยุทธ์ต้องบ่งช้ีถึงแนวทางการพฒันาบุคลากรและการน า
เทคโนโลยีมาทดแทนจ านวนบุคลากรท่ีขาดหายไป ให้ความส าคญักบับุคลากรท่ีปฏิบติังานเพราะ
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นงานท่ีบุคลากรทุกคนตอ้งด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน และต้องร่วมด้วยช่วยกันในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายและ
เป้าประสงคข์ององคก์รกล่าวคือศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพฒันาทกัษะและน ามาใช้ในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ี ด าเนินการด้านการพฒันาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาองักฤษในการ
ติดต่อส่ือสารได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้เพื่อพฒันา
บุคลากรและพฒันางาน พฒันาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบติังานแทนกนัไดโ้ดย
ส่งเสริมการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน และถ่ายทอดการท างานใหเ้ป็นมาตรฐานใกลเ้คียงกนั ส่งเสริม
การพฒันาบุคลากรพร้อมกบัการปรับปรุงกระบวนงาน 
 ส่วนศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าการพฒันาบุคลากร
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีก าหนด โดยมุ่งหมาย
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มี
ศกัยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทกัษะความรู้ให้ทนักบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2.1.2.5 ทกัษะ 

ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ บุคลากรของศูนยเ์ผยแผฯ่ส่วนใหญ่ เป็น
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่ แต่ยงัต้องเพิ่มพูนความรู้ในเร่ือง
อุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และควรมี
ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์แสดงความเป็นกนัเองในการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน พูดและ
กระท าการต่างๆดว้ยความจริงใจ มีเมตตาธรรม และตอ้งมีความเอ้ือเฝ้ือเผือ่แผเ่ป็นเบ้ืองตน้ 

ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา มีการฝึกอบรมทกัษะดา้นการจดัการ 
เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะดา้นการจดัการและบริหารงานให้กบับุคลากรในองคก์ร เพื่อให้ผูท่ี้เขา้
ร่วมอบรมไดมี้ทกัษะและความรู้ความสามารถในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และยงัมีการฝึกอบรม
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มุ่งเน้นให้ผู ้รับการฝึกอบรมมีการพัฒนาทักษะในด้านการท างานร่วมกับผูอ่ื้น รวมทั้ งการมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี มีการพฒันาทกัษะบุคลากรทางดา้นการ
บริการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ความสามารถดา้นการบริการถือว่าเป็นส่วนส าคญัต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท างานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาถือวา่เป็นงานท่ี
ตอ้งบริการประชาชนส่วนรวม การพฒันาทกัษะดา้นการบริการเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร เ ป็นการยกระดับมาตรฐานและการสร้างภาพลักษณ์ ท่ี ดีด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกดว้ย 

ส่วนศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการฝึกอบรมพฒันาโดย
เน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน เนน้การเสริมสร้างทกัษะความช านาญในการปฏิบติังาน เสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆแก่
บุคลากรเพื่อให้สามารถน ามาปรับใชก้บัการท างานได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาหน่วยงาน 
 4.2.1.2.6 รูปแบบการบริหาร 
 การบริหารจดัการองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์มีการ
ด าเนินการเป็นแบบทางการ ตามสายบงัคบับญัชาโดยใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการฝึกอบรม
แบ่งภาระหน้าท่ีตามงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยการบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดันั้นมีการเช่ือมโยงขอ้มูลในแต่ละฝ่ายท่ีรับผดิชอบดา้นการเผยแผ ่เพื่อให้งานออกมามี
คุณภาพ เนน้การประสานงาน ประสานแผนและการบริหารจดัการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนจริง และยงัมีการติดตามประเมินผลในการปฏิบติังานของ
บุคลากร ให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานเป็นทีม เป็นการบริหารจดัการท่ีเน้นคุณภาพและมุ่ง
สัมฤทธ์ิผลเป็นหลกั 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ การบริหารจดัการองค์กรเป็นไปตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีหลวงพ่อเจา้คณะจงัหวดัเป็นผูป้ระธานศูนยเ์ผยแผ่ มีหนา้ท่ีใน
การด าเนินงานดา้นการปกครองและดา้นการศึกษา ส่วนงานดา้นการเผยแผ่ งานพระธรรมทูตและ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์งานดา้นศาสนวตัถุก็เป็นหนา้ท่ีของรองเจา้คณะจงัหวดั/รอง
ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันครราชสีมา มีการบริหารจัดการโดยการ
ด าเนินการตามต าแหน่งพระสังฆาธิการเป็นหลกั ตั้งแต่ระดบัเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้
คณะต าบลและเจา้อาวาส ให้มีการจดัการบริหารบุคลากรในหน่วยงานท่ีสังกดัและอยูภ่ายใตก้รอบ
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ของกฏมหาเถระสมาคม การบริหารและพฒันาบุคลากรในองค์กร ก็จดัให้มีการอบรม ฝึกฝน
บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยเนน้ท่ีความช านาญเฉพาะทางของแต่ละท่าน 

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดันนทบุรี มีการบริหารจดัการองค์กรโดยการ
กระจายอ านาจไปตามลกัษณะการปกครอง โครงสร้างบุคลากรของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
จงัหวดันนทบุรี ก็มีเจา้คณะภาค1 เป็นท่ีปรึกษา รองเจา้คณะภาคเป็นท่ีปรึกษา เจา้คณะจงัหวดัเป็น
ประธาน และเจา้คณะอ าเภอทั้ง 6 อ าเภอเป็นคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัเป็นกรรมการ และก็มีบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถท างานไดจ้ริงเขา้มาเป็นกรรมการ การกระจาย
อ านาจก็เป็นไปตามรูปแบบของการปกครอง จากจงัหวดัสู่อ าเภอสู่ต าบล 

 ส่วนศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช มีการบริหารจดัการองคก์ร
ท่ีชดัเจน มีการท างานตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้เป็นกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นการเผยแผโ่ดยตรง
คือกลุ่มงานศาสนาศึกษาและการเผยแผ่ มีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนและส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช และยงัจดัอบรมบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานท่ีเป็น
เครือข่ายในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เป็นการพฒันาคนควบคู่กบัการพฒันางาน 
 4.2.1.2.7 ค่านิยมร่วม 
 การสร้างค่านิยมร่วมภายในองค์กรให้แก่บุคลากรของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวดัทั้ ง 4 ศูนย์ ให้ยึดถือส่ิงท่ีมีคุณค่าควรยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน คือการยึดแนวทาง
ด าเนินงานตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ซ่ึงเป็นค่านิยมร่วมขององคก์ร รับสนองงาน ประสานงาน 
และถวายการสนบัสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ ์ ด าเนินการตามนโยบายและ
มาตรการในการคุม้ครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุ บ ารุงศาสนสถานและศา
สนวตัถุทางพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา และจดัการวดัร้างและศาสนสมบติักลาง  ท านุ บ ารุง พุทธ
ศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบติัธรรม และการเผยแพร่ศาสนธรรม เพื่อพฒันาความรู้คู่คุณธรรม 
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดบัจงัหวดั  
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ในการบริหาร
จดัการองคก์รใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือนพระพุทธศาสนาแห่งดินแดนลา้นนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขงใหมี้ความมัน่คง ย ัง่ยนืและสังคมมีความสุขดว้ยหลกัธรรม การท างานดา้นการเผยแผข่อง
บุคลากรในองคก์รก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามวตัถุประสงคข์ององคก์รคือเสริมสร้างให้สถาบนั
และกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมัน่คงย ัง่ยนื 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา มีการปฏิบติังานตามภารหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายในการท างานดา้นเผยแผ ่โดยมีค่านิยมองคก์รร่วมกนัคือการท างานเป็นทีม ส่งเสริม
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พระสงฆใ์หมี้บทบาทในการเป็นผูน้ าทางดา้นจิตใจ ส่งเสริมศาสนศึกษาเนน้ความรู้คู่คุณธรรม ท านุ
บ ารุง ดูแล ศาสนาสถานและศาสนสมบติั และการประสานองค์กรเครือข่าย และยงัตระหนกัให้
บุคลากรไดท้  าหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเต็มความสามารถเพื่อปกป้อง คุม้ครองพระพุทธศาสนาให้คง
อยูสื่บไป 
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดนนทบุรี  เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มีความมัน่คง พุทธศาสนิกชนมีความเขม้แข็งดว้ยหลกัพุทธธรรม น าสังคมสู่
คุณภาพชีวิตท่ีดี ถือเป็นค่านิยมร่วมขององคก์รในการท างานเพื่อเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนให้บรรลุ
เป้าหมาย การท างานของบุคลากรร่วมกบัองคก์รเครือข่ายตอ้งเป็นไปทิศทางเดียวกนั มีเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์เดียวกนั ซ่ึงศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรีไดใ้ห้ความส าคญักบั
หลกัการสร้างค่านิยมร่วมขององคก์ร 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช การสร้างค่านิยมร่วมของคนใน
องค์กรโดย เน้นให้ บุคลากรตระหนัก ในหน้า ท่ี ท่ี รับผิดชอบร่วมกัน  ดังค าก ล่ าว ท่ี ว่ า 
“นครศรีธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้”  ต้องช่วยกันอุปถัมภ์คุ ้มครอง
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการเผยแผห่ลกัธรรมให้ประชาชนน าไปใชป้ฏิบติัให้เกิดประโยชน์ได้
จริง พระพุทธศาสนามีความมัน่คง พุทธศาสนิกชนน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบติัในวิถีชีวิตการ
รวมถึงพฒันาวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา จดัประโยชน์ศาสน
สมบติักลาง วดัร้างและวดัมีพระสงฆ ์การพฒันาองคก์รและกิจการบา้นเมืองท่ีดี ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ท าร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและประชาชนส่วนรวม 
 โดยสรุปสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์ถือว่าเป็น
จุดแขง็ในการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ความพร้อมในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ภายใตท้ฤษฎี7-S 
ของ McKinsey มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทกัษะ 
(Skill) สไตล ์(Style) และค่านิยมร่วม (Shared valued) เป็นปัจจยัในการวิเคราะห์จุดแข็งขององคก์ร 
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้ปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั จุดแข็งใน
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ McKinsey ท าให้เห็นรูปแบบโครงสร้างบทบาทภารกิจขององคก์รมี
ความชัดเจนสามารถตอบสนองผู ้รับบริการได้เป็นอย่างดี บุคลากรมีคุณวุฒิ/ประสบการณ์ 
สอดคล้องกบัภารกิจและไดรั้บการพฒันาองค์ความรู้ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง มีแผนงาน 
โครงการ ในการปฏิบติังานชดัเจน เป็นไปตามนโยบายและภารกิจ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรท่ีดี มีกฎระเบียบและค าแนะน าต่างๆส าหรับใช้ในการปฏิบติังาน มีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบติังาน  การปฏิบติังานของกลุ่มงานและหน่วยส่งเสริมฯ สามารถบริการ
และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ บุคคลากรมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้าง
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องคก์รการเรียนรู้ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอสามารถจะพฒันาเป็นศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัตน้แบบได้ บทบาทของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัช่วยหนุนให้บุคคลากร
สามารถปฏิบติังานไดดี้และไดก้ารยอมรับและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน บุคคลากรมีความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเองและมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ระบบงานในปัจจุบนัสามารถ
เอ้ืออ านวยต่อผูม้ารับบริการเป็นอยา่งดี  
 ส่วนจุดอ่อนท่ีผู ้วิจ ัยมองเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์คือการปรับเปล่ียนทศันคติและบทบาทของบุคลากร
บางส่วนยงัล่าชา้ ท าใหก้ารท างานขาดประสิทธิภาพ  การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรขาดการก ากบั 
การติดตามและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีมีอยู่
ยงัขาดประสิทธิภาพ การจดัเก็บเอกสารไม่เป็นระบบมาตรฐานยากต่อการคน้หา บุคลากรขาดการ
ท างานเป็นทีมและการท างานเชิงรุก การปฏิบติังานบางอยา่งไม่เป็นไปตามภารกิจของฝ่ายกลุ่มงาน
ต่างๆและมีขั้นตอนมากเกินไปให้เกิดการสบสนและล่าช้า การประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เ ก่ียวข้องในการปฏิบัติงานย ังไม่ ดี เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดคู่มือส าหรับการผลปฏิบติังานท าใหก้ารปฏิบติังานบางคร้ังล่าชา้และไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน การติดตาม ก ากับและการประเมินผลการปฏิบติังานยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  
 4.2.2 ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ความสัมพนัธ์ทางสังคมคือ รูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพื่อสนองความตอ้งการ
ร่วมกนัในดา้นต่างๆ และเพื่อการด ารงอยู่ของสังคมโดยส่วนรวม แบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามบรรทดัฐานทางสังคมท่ีมีความชดัเจนแน่นอน และเป็นไปตามวฒันธรรมของแต่ละ
สังคม ความส าคญัของสถาบนัทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีมนุษยใ์นสังคมจดัตั้งข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของสมาชิกในสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม 
บางคร้ังอาจเป็นไปตามทฤษฎีของการแลกเปล่ียน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
คาดหวงัในสังคมหรือตามบรรทดัฐานท่ีได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลยงัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของการรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคู่
ความสัมพนัธ์ ทั้งในดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ    
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสังคมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัใน
ประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภายในองค์กรท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการองค์กร ว่า
ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มหน่วยงานเครือข่ายท่ีมีส่วน
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เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ดงัน้ี 
 4.2.2.1 ความสัมพนัธ์ภายในองค์กร 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยเ์ผยแผฯ่มี
การติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการท ากิจกรรมเพื่อพฒันารูปแบบการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา มีความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั ซ่ึงเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ี
หลากหลาย ความสัมพนัธ์ภายในองคก์รของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ท า
ใหเ้ห็นวสิัยทศัน์ร่วมกนัของบุคลากรท่ีปฏิบติังานมีกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
มีเป้าหมายร่วมกนั  
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา พบว่าการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ี
ภายในองค์กรเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน มีการพึ่งพิงร่วมกนั การสร้างความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวและการร่วมกนัท างาน มีการร่วมมือท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ในการปฏิบติังานในองคก์ร 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี พบวา่การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 
ภายในศูนยเ์ผยแผ่ฯ เป็นการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั รวมถึงการถ่ายทอดขอ้มูลให้ผูอ่ื้นรับรู้ การ
จดัหาทรัพยากรในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร มีการประสานงานระหวา่งกลุ่มงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนและนโยบายท่ีก าหนดไว ้  
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าความเช่ือมโยงระหว่าง
บุคลากร กลุ่มและหน่วยงานภายในศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา เป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น
รูปธรรม มีการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร มีการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ความสัมพนัธ์ภายในองค์กรจะบ่งถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรว่ามีปฏิบติัตน
เหมาะสมหรือไม่และเป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์รอยา่งไร 
 4.2.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรเครือข่าย 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในส่วนของความร่วมมือ มี
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั ท าหน้าท่ีประสานงานดา้นการเผยแผ่ ส่วน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลเมือง องคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
หน้าท่ีในการสนับสนุนงบประมาณด้านการเผยแผ่ “โครงการธรรมะสัญจรในระดับอ าเภอ มี
ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 2 พนัคน ก็ไดก้ารจดัสรรงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ช่วยสนับสนุนให้งานด้านการเผยแผ่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว”้ มีหน่วยอบรม
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ประชาชนประจ าต าบล โครงการประชุมสัมมนา แสดงผลการปฏิบติังานร่วมกันและแนวทาง
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนั  

ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา การประสานงานของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียงยงัไม่มีการประสานงานให้เป็นรูปธรรม การปฏิบติังานก็
ต่างก็หนา้ท่ีของตนเองตามนโยบายท่ีวางไว ้แต่อยา่งไรก็ดีการประสานงานในระดบัภาคก็ยงัมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกนัอยูเ่ป็นประจ ากบัเจา้คณะภาค ปีละ 2 คร้ัง เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาดา้นการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาในองคร์วม เพื่อจะไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุด และการด าเนินงานดา้นเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนความร่วมมือท่ีไดรั้บจากภาครัฐ ภาคเอกชน ก็
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเผยแผจ่ากผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ไดใ้หก้ารสนบัสนุน อุปถมัภ ์อยา่งต่อเน่ือง จนงานดา้นเผยแผด่ าเนินไปดว้ยดี 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี พบวา่โครงข่ายของการประสานงานดา้น
การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าท่ีของเจ้าคณะภาค ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาแต่ละจงัหวดัก็มีการท างานท่ีแตกต่างกนั เม่ือมีโครงการท่ีตอ้งท าร่วมกนัถึงมีการ
ติดต่อประสานงานขอร่วมมือระหวา่งศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาระหวา่งจงัหวดัให้ท ากิจกรรมดา้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั ส่วนภาครัฐก็สนบัสนุนระดบัหน่ึง เช่น 
งบประมาณการสอบธรรมศึกษา ส่วนภาคเอกชนก็ไม่ค่อยให้การสนับสนุนในด้านการเผยแผ่
เท่าท่ีควร เพราะยงัขาดการน าเสนอในกิจกรรมท่ีตอ้งท าให้เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน การประสานงาน
กบัภาคเอกชนก็เป็นไปอยา่งลา้ชา้ ขาดความร่วมมือและการประสานงานท่ีเป็นรูปธรรม 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าความร่วมมือเร่ืองการเผย
แผ่ฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก สามารถจดักิจกรรมในเชิงระดมทุนได้ดี ได้รับการส่งเสริมจาก
ประชาชน ในการจดัประชุม จดัอบรม ในทุกภาคส่วน การประสานงานระหวา่งองคก์รเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นรูปธรรม มีวฒันธรรมจงัหวดั การประถมศึกษาจงัหวดั และพุทธ
สมาคมจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ต่างร่วมมือ
ระดมความรู้ความสามารถในการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและศกัยภาพอยา่งสูงสุดในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การประสานงานระหว่างศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาจงัหวดัใกล้เคียงก็มีการ
ด าเนินการโดยการจดัอบรม ประชุม และพฒันาองคค์วามรู้ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสอน
ได ้ 
 การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการองค์กรเครือข่าย  ของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของบุคลากรและการ
ประสานความสามัคคีของบุคลากรในองค์เครือข่าย ให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันในการ
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ปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางให้ส าเร็จ  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์โดยการน า
หลกัสังคหวตัถุ 4 มาวิเคราะห์ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการองค์กรเครือข่ายของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ดงัน้ี 
 1. ทาน (โอบออ้มอารีย)์ พบวา่ การบริหารจดัการความสัมพนัธ์องคก์รเครือข่ายของศูนยเ์ผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย ์เป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ให้ความรู้ให้การแนะน า มีการเก้ือกูลอนุเคราะห์กัน 
ผูใ้หญ่ใหค้วามช่วยเหลือผูน้อ้ย ผูน้อ้ยใหก้ารช่วยเหลือผูใ้หญ่ ซ่ึงก็เป็นผลดีกบัองคก์รเครือข่ายท่ีเกิด
จากการน าหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานดว้ยจิตใจท่ีมุ่งช่วยให้บรรลุ
ถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร มีการถ่ายทอดความรู้ดา้นการท างานแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน อ านวย
ความสะดวกเร่ืองอุปรณ์เคร่ืองใช้ในส านกังาน ผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
ทั้ง 4 ศูนย ์ไดใ้ห้ค  าแนะน า ปรึกษาแก่บุคลากร ให้มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลกั แนะน าส่ิงท่ีควรแกไ้ขในการท างานและรับฟังปัญหาของบุคลากร  
 2. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) พบวา่ผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์
ไดเ้น้นย  ้าให้บุคลากรในองค์กรให้มีวาทศิลป์ดึงดูดใจในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยเฉพาะการประสานงานกบัองค์กรเครือข่าย การท างานดา้นการเผยแผ่ฯ ตอ้งพูดให้ก าลงัใจซ่ึง
กนัและกนั ไม่กล่าวล่วงเกินหมู่คณะเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีของตน ใช้ถ้อยค ากริยาอาการสุภาพเป็น
กนัเองและเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรเครือข่าย ยงัพบว่าผูบ้ริหารศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์เป็นผูท่ี้กล่าววาจาดว้ยความจริงใจไม่เสแสร้งหรือหลอก
ใหท้ าและยงักล่าวยกยอ่งชมเชยบุคลกรท่ีประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วน
บุคลากรท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได้ตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็พูดให้
ก าลงัใจใหข้อ้คิดในการปฏิบติัตนเพื่องานส่วนรวม 
 3. อตัถจริยา (สงเคราะห์หมู่คณะ) พบวา่การสร้างความสัมพนัธ์กบัองคก์รเครือข่ายของศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์เป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัต ่าเหน่งหนา้ท่ี การปฏิบติั
ตนในต าเหน่งหนา้ท่ีการงานของบุคลากรองคก์รเครือข่ายเป็นไปอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย การวาง
ตนเป็นกลางของบุคลากร รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นหรือค าติชมจากผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ และยงั
พบว่าผูบ้ริหารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย ์ไดป้ฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่ง ท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งกาย วาจา ใจ วางตนไดเ้หมาะสมแก่ฐานะแก่บุคลากร
ตามเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ท าตนเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ถือตวักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โดยไม่ใชห้นา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ร่วมทุกขร่์วม
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สุขกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการปฏิบติัหน้าท่ีการงานของของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทยในการสร้างความสัมพนัธ์กบัองคก์รเครือข่าย 
 4. สมานตัตา (วางตนเหมาะสม) พบวา่ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศ
ไทยทั้ง 4 ศูนย ์ไดส้นบัสนุนให้บุคลากรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กรเครือข่ายในการท างานดา้น
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา ใหมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือจริงใจ เพื่อประโยชน์ของ
องค์กร และยงัพบว่าผู ้บริหารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ ง 4 ศูนย์ ได้ชักน า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม ไม่น่ิงดูดายต่อประโยชน์อนัจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
องคก์ร ใหมีน ้ าใจต่อผูท่ี้ปฏิบติังานร่วมกนั และยงัส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ความช านาญในหนา้ท่ีของตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
มีการวางแผนการพฒันาคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน
 โดยสรุปจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสังคมของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดในประเทศไทย ทั้ ง 4 ศูนย์ พบว่าในเครือข่ายสังคมจะประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ตามบทบาทหรือหน้าท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่ความสัมพนัธ์มีอยู ่ซ่ึงแต่ละ
คนนั้นมิไดมี้เพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั บุคคลไม่
เพียงแต่ท าตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีคาดหวงัในสังคมหรือตามบรรทดัฐานท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาเท่านั้น 
แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลยงัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของการรับรู้และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทั้งในดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ 
 อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ทางสั งคมกับองค์กรเครือข่ายของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย ์จะช่วยให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูใ่น
สังคม อนัน าไปสู่ความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ(Informal Group) องค์กรทางสังคม 
(Social Organization) และโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าว สามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคลากรของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัได ้จะท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมการท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ  
 
4. 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และ2 น ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การเสนอ
ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย M-Link model โดยอาศยักระบวนการบริหารจดัการ
องคก์รเช่ือมโยงกบัการบริหารจดัการแนวพุทธ นอกจากนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเอ้ือต่อ
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การบริหารจดัการให้เกิดการบริหารจดัการข้ึนในศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย มีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์รและความสัมพนัธ์ทางสังคม เพื่อท าให้เกิดการ
บริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพและการพฒันาบุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผฯ่ให้มีความพร้อม
ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยมีประเด็นดงัน้ี 
 4.3.1 กระบวนการบริหารจัดการ (Management) 
 การวางแผน 
 การน าแผนไปปฏิบติัเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานหรือกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้การด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจะบงัเกิด
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งผลกัดนัใหมี้การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด ค่านิยม 
เป้าหมาย รวมถึงวธีิการปฏิบติังาน การน าแผนไปสู่การปฏิบติัของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้ง 4 
ศูนยน์ั้น จ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรทุกระดบัเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม 
พร้อมท่ีจะน าแผนงาน โครงการต่างๆ ไปด าเนินการตามแนวทางไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถ
ประยุกตก์ารด าเนินงานให้เหมาะสมกบัแนวทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดการปฏิบติัและสร้างการมีส่วน
ร่วม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจและประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
 การจัดการองค์กร 
 การจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย ์ควร
มีโครงสร้างการจดัองค์การท่ีเด่นชัด มีผูบ้ริหาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ อีกทั้งมีส่วนราชการเขา้มาช่วยเหลืออีกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางออ้ม มีเป้ำหมำย นโยบำย 
และแผนงำนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน เพื่อให้กำรบริหำรองค์กรด ำเนินไปด้วยควำมรำบร่ืน
และมีประสิทธิภำพ จดัให้มีศูนยก์ลำงในกำรอ ำนวยกำรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและ
อ ำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหนำ้ท่ีกำรงำน ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่ละคนไดช้ดัเจนมีกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ีตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรจดัระบบกำรท ำงำนอย่ำง
เหมำะสม มีเทคนิคในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองค์กร  มีระบบกำรส่ือสำรท่ีดี มี
หลกัอ ำนวยกำร กำรวนิิจฉยัสั่งกำรท่ีดี เพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์รให้เป็นไปเพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 นโยบาย 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ควรมีการน านโยบายมาปฏิบติัอย่าง
จริงจงั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจงัหวดัดว้ย ส่งเสริม สนบัสนุน 
และประสานงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและดา้นพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุม
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัภายในจงัหวดั ให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
และพฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบติัศาสน
พิธีและกิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา การปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย สนบัสนุนส่งเสริม
และจดัการการศึกษาสงฆแ์ละเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งยงัจดั
การศึกษาคณะสงฆ์เพื่อผลิตพัฒนาศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาใหเ้จริญงอกงาม เพื่อร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเขม้แขง็สืบต่อไป 
 เทคโนโลย ี
 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัทั้ ง 4 ศูนย์ ควรสนับสนุนให้บุคลากรใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งส่ือมวลชนและส่ือชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้าย 
เพราะถา้จะใหค้นทัว่ไปหนัมาคน้ควา้ศึกษาเองก็คงเป็นไปไดย้าก ควรมีการเขา้หาศรัทธาดว้ยวิธีการ
ท่ีทันต่อเหตุการณ์ เพราะในยุคปัจจุบันก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตโ์ดยวดัองค์กรและสถาบนัสงฆไ์ดเ้ปิดเวบ็ไซต์
ในนามของวดัหรือองค์กร นอกจากนั้นยงัมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผา่นทางเครือข่ายทางสังคม
อ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก พระพุทธศาสนาด ารงอยูใ่นโลกท่ีก าลงัพฒันาดา้นวตัถุให้เจริญกา้วจนก าลงั
จะกลายเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ “โลกกวา้งแต่จิตใจคนแคบลง” ในอนาคตยงัคาดคะเนไม่ไดว้า่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นจะเป็นไปในลกัษณะใด หรือจะมีรูปแบบการเผยแผ่เชิงรุกผ่านทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์มากข้ึน 

วธีิการเผยแผ่ 
 บุคลากรผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาตอ้งมีความทุ่มเทเสียสละและตั้งมัน่ในอุดมการณ์ และเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีความช านาญในการเผยแผ่พุทธธรรมตามรูปแบบวิธีการ มี
บุคลิกภาพท่ีเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความจริงใจกบัทุกคน เน้ือหาของธรรมะมีความถูกตอ้ง
ตามหลกัธรรม ชดัเจน เขา้ใจไดง่้ายและมีความเพลิดเพลินต่อการฟัง สามารถน าไปประพฤติปฏิบติั
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ความพร้อมในการแสดงธรรมและเน้ือหาธรรมะก็อ านวย
ประโยชน์แก่ผูฟั้ง จึงท าให้ไดรั้บความศรัทธาเล่ือมใสจากผูฟั้ง มีความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจากความรู้
ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมท่ีมีเป็นท่ีประจักษ์แก่ผูค้นโดยทั่วไป ได้รับความ
ไวว้างใจจากผูบ้ริหารให้เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการเผยแผ ่และควรมีรูปแบบวิธีการและแนวทางใน
การน าเสนอพุทธธรรมท่ีท าใหผู้ฟั้งมีความเขา้ใจแจ่มแจง้ จูงใจ หาญกลา้ ร่าเริงมากข้ึน มีมุมมองให้
แง่คิด สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้และควรมีการให้ความรู้คู่คุณธรรม
แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ด้วยการ
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ส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม การสร้างระบบความสัมพนัธ์แบบ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชนและระหว่างชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยบริบททาง
ศาสนาและวฒันธรรมชุมชน โดยเสริมสร้างครอบครัวให้มีความมัน่คง มีสัมพนัธภาพท่ีดี มีความ
เขม้แข็งทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ใช้ผูน้  าทาง
ศาสนาใหข้อ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติ 

การพฒันาศักยภาพ 
 การพฒันาศกัยภาพผูเ้ผยแผ่ของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ์มีการจดัโครงการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อน านโยบายของคณะสงฆ์
ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาปฏิบติั เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการท างานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
อยา่งมีประสิทธิภาพ ก าหนดใหศู้นยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจงัหวดัมีศกัยภาพและประสิทธิภาพ
ในการก ากบัส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่ เป็นศูนย์
ประสานงานบุคลากรเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาบุคลากรดา้นการเผย
แผพ่ระพุทธศาสนา ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาศกัยภาพบุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา คือ 
ได้บุคลากรของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน ผูเ้ข้ารับการ
สัมมนาไดค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการเผยแผ่อยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
การเทศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชาชนทัว่ไปได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

4.3.2 การเรียนรู้ (Learning) 
 ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะไดน้ าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ หลกัสัปปุริสธรรมท่ีพระพุทธเจา้
ทรงแสดงไวใ้นสัปปุริสสูตร อนัเป็นแนวทางในการบริหารจดัการแนวพุทธประกอบการพิจารณา
ว่า หลกัการบริหารจดัการแนวพุทธมิไดมุ้่งหวงัก าไรหรือการแข่งขนัเพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุ
หลกัการท่ีสร้างความย ัง่ยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกนั
และรู้เท่าทนัโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวตัน์หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบนั แต่ให้ยึด
หลักการอยู่ร่วมกนัและรู้เท่าทนัโลก หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ การบริหารจดัการ มี 7 
ประการ คือ 
 1. ธมัมญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ คือรู้ความจริง รู้หลกัการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได ้รู้
กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลและรู้จกัหลกัการท่ีจะท าให้เกิดผล รวมความวา่ การบริหารจดัการในองค์กร 
ผู ้บริหารจ า เป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จกัการวิเคราะห์ความจริงท่ีเกิดข้ึน ตามธรรมชาติ อนัว่า “ส่ิงทั้งหลาย
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เกิดข้ึน ตั้งอยู่ดบัไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลกัการและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจดัการ
องคก์ร 
 2. อตัถญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัผล หรือความมุ่งหมาย คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้
ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จกัผลท่ีเกิดข้ึน สืบเน่ืองจากการกระท าตามหลกั หมายถึง การบริหารงาน
องค์กรให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรท่ีน าไปสู่ความมัน่คง และไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อองคก์ร ในท่ีน้ีก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะห์ผลกระทบดา้น
ต่างๆ 
 3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู ้รู้จ ักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้ น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้
ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไรและเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักท่ีจะ
ปรับปรุงต่อไป ในท่ีน้ีหมายถึง รู้จกัองคก์รท่ีเราบริหารเป็นอย่างดีวา่มีจุดดอ้ย จุดแข็งอยา่งไร มีขีด
ความสามารถอย่างไร และรู้จกัการปรับปรุงองค์กรให้ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ รวมทั้งการ
บริหาร ความแตกต่างท่ีจะท าใหอ้งคก์รเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และมัน่คงถาวร 
 4. มตัตญัญุตา ความผูรู้้จกัประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย ์ในท่ีน้ีหมายถึงการ
บริหารการเงิน หรือการขยายกิจการตอ้งพิจารณาให้รู้จกัประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีด
ความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร รวมทั้งการแข่งขนัท่ี
รอบคอบและรู้จกัประมาณขีดความสามารถขององคก์ร 
 5. กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกักาล คือ รู้กาลเวลา อนัเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบ
กิจ ในท่ีน้ีหมายถึง การบริหารจดัการจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสร้างโอกาส
ขององคก์รจะตอ้งพิจารณา ถึงสถานการณ์ในเวลานั้นๆ วา่ ควรจะด าเนินการอยา่งไร อะไรควรงด 
อะไรควรกระท า เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดท่ีจะบริหารองคก์รให้ประสบผลส าเร็จต่อ
องคก์รมากท่ีสุด 
 6. ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะ
ด าเนินการอยา่งไร การบริหารจดัการจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รต่างๆ ทั้งท่ีเป็นพนัธมิตร และ
คู่แข่ง การสร้างสรร หรือการประสานงานกบัชุมชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อองค์กร ก็คือเขา้ถึง 
เขา้ใจและพฒันา เป็นการบริหารจดัการท่ีสร้างความสัมพนัธ์ด้วยเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 7. ปุคคลัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกับุคคล คือ รู้จกัความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอธัยาศัย 
ความสามารถและคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคลและใช้มอบงานท่ีเหมาะสมให้
การบริหารจดัการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพฒันาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์จะตอ้งมี
การพฒันาและบริหารบุคคลในองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถ และภกัดีต่อองคก์ร มีความสามคัคี 
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สร้างความเป็นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะการ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างๆ ดว้ยความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกนั 
 จากการวิเคราะห์หลักสัปปุริสธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จะเห็นว่าหลักธรรม
พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการเก่ียวขอ้งกบัคนและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์หรือปัจจัยแห่งสังคมใน
กระบวนการอาศยั ซ่ึงกนัและกนั การพิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผล รู้จกัโลก รู้จกัธรรมชาติ เพราะมนุษย์
เท่านั้นท่ีจะเป็นผูท่ี้บริหารจดัการองค์การท่ีดีได ้ส าหรับในส่วนของ หลกัการบริหารสมยัใหม่จะ
เนน้เทคนิคและวธีิการ โดยแสวงหาก าไรและการแข่งขนัให้องคก์รบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของ
ทุนนิยม หากผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประทศไทยน าหลกัการบริหาร
จดัการแนวพุทธเขา้มาประกอบหรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบนั ก็ถือว่าเป็น
แนวทางใหม่หรือเขา้สู่มิติของการบริหารจดัการ ท่ีย ัง่ยืน มีความมัน่คง และสร้างความเป็นธรรมต่อ
บุคคลหรือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ
การบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยืนและมัน่คง รวมทั้งจะเป็นหลกัการของนกับริหารในการบริหารจดัการ
องคก์รของตนอยา่งมีระบบ โดยท่ียงัมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจดัการดว้ย 
 กระบวนการเพือ่สร้างสรรค์ปัญญา 
 ปัจจุบนัศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์พยายามท่ีด าเนินโครงการ “การ
แก้ไขปัญหาของสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็ง” อย่างเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืน เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนติดอาวุธทางปัญญาให้กบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนไดใ้ช้ความรู้ทอ้งถ่ินในการ
สร้างความเขม้แข็งให้กบัคนทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง โดยให้สมาชิกในชุมชนไดน้ าปัญหามาวิเคราะห์
และหาทางแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงมือปฏิบติัเป็นการจดัการเรียนรู้โดยการกระท า 
การคน้พบ ส ารวจ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูท่ี้เรียนรู้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบได ้การร่วมมือ
ระหวา่งชุมชนเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการส่ือสารระหวา่งกนั 
 ศูนย์เผยแผ่ 
 ศูนยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยป์ระสานงานกลาง
ประจ าจงัหวดั อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา พฒันาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถมัภ ์และปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยก์ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย ใหศู้นยก์ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัมี
ส านกังานตั้งอยูท่ี่ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ระเบียบมหาเถระสมาคมก าหนดให้มีศูนยก์ลาง
รวบรวมข้อมูลและพฒันาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและประจ าจงัหวดั 
ส าหรับเป็นแนวทางขบัเคล่ือนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในเชิงรุกมี
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ประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนาและอ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้
ไดรั้บการเผยแผ ่
 พระสงฆ์ 
 บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ แท้จริงแล้วบทบาทด้านน้ี พระสงฆ์ทุกรูปได้รับ
มอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้โดยตรง เพราะหน้าท่ีของพุทธสาวก คือมีหน้าท่ี
ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ แลว้ปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนนั้นแลว้ตอ้งสอน
ผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามดว้ย น่ีจึงไดช่ื้อวา่พระสงฆส์าวก 
        การใหก้ารอบรม การสอน การเผยแผเ่ป็นหนา้ท่ีหลกัของพระสงฆท่ี์ส าคญั ท่ีพระสงฆป์ฏิบติั
มาเป็นปกติอยูแ่ลว้ ทั้งท่ีเรียกวา่การเทศน์ แสดงธรรม หรือการปาฐกถาก็ตาม ซ่ึงประชาชนทัว่ไปให้
ความเคารพและสนใจท่ีจะฟังสาระท่ีพระสงฆ์เป็นผูใ้ห้อยู่แล้ว และนับเป็นการศึกษาท่ีเข้าถึง
ประชาชนชาวบา้นไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่วนในเน้ือหาสาระท่ีพระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะแตกต่าง
กนัตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่ส่ิงท่ีเป็นธรรมะหรือค าสอนท่ีเป็นพระพุทธศาสนาท่ีนบัไดว้า่เป็น
สาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็นเน้ือหาท่ีเป็นความจริงท่ีมีอยูท่ี่เกิดข้ึนเป็นปกติ เพราะแทท่ี้จริงแลว้ 
ค าวา่ "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" นัน่เอง  
 ชุมชน 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลง จากวดัท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน วดั
กบัชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน พึ่ งพาอาศยักนัและท ากิจกรรมร่วมกัน แต่เม่ือมีความเจริญ
ทางดา้นเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้ลทัธิทุนนิยมเขา้มาแทนท่ี กระแสสังคมเปล่ียนไป 
ชุมชนรอบวดักลายเป็นห้างสรรพสินคา้ โรงแรม และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ท าให้ชาวบา้นเร่ิมห่างวดั
มากข้ึน วดักลายเป็นแหล่งผลประโยชน์เชิงพาณิชยม์ากข้ึน การบริหารการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ในปัจจุบนั คณะสงฆจ์ะท าโดยอยา่งโดดเด่ียวไม่ได ้จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาค
ส่วน (Network) ดว้ยการเพิ่มบทบาทของฝ่ายบา้นเมืองและภาคประชาชนให้มากข้ึน ไม่ควรยึดใน
กฏระเบียบเก่าๆ ซ่ึงขาดการมีส่วนร่วมและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการนบัถือศาสนา องคก์รคณะ
สงฆ์และองค์กรภาครัฐควรหันมาให้ความสนใจกบัองค์กรภาคประชาชนมากข้ึน ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหารงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกบัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

4.3.3 นวตักรรม (Innovation) 
ส่ือสมัยใหม่ 

 กลยุทธ์การใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเผยแผธ่รรมะ คือ เขา้ใกล ้โดยใชธ้รรมะเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ
สร้างก าลังใจในการท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ เข้าใจพื้นฐานของการ
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เปล่ียนแปลงของชีวิต ใชส่ื้อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรมการบรรยายธรรมะ กิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 
เขา้ใจ โดยใชว้ิธีการน าเสนอแบบอุปมาอุปไมย ใช้สัญลกัษณ์ส่ือความหมาย ดว้ยการท าให้ธรรมะ
เป็นเร่ืองง่าย ไม่ใชภ้าษาบาลี อา้งอิงบุคคลท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนรู้จกัสนใจ เร่ืองราวอา้งอิงนิทาน
ชาดกหรือพุทธประวติั เขา้ถึง โดยการเป็นผูน้ าเสนอ น าการบรรยายดว้ยตนเอง 
 กลยุทธ์การใช้ส่ือดิจิทลัเพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เขา้ใกล้ โดยปรับเปล่ียนธรรมะให้ทนัสมยั
เพื่อให้แนวทางการด าเนินชีวิต การท างาน การสร้างความสมดุลชีวิต การครองตน ครองคน ครอง
งาน ใช้ส่ือดิจิทลั คือ ส่ือเฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ ยูทูป และซีดีธรรมะ เขา้ใจ โดยน าเสนอธรรมะเป็น
หลกั อา้งอิงบุคคลท่ีเช่ือถือได ้ใช้วิธีการอุปมาอุปไมยและประสบการณ์เส้ียวหน่ึงของชีวิตบุคคล
ต่างๆดว้ยเน้ือหาท่ีชดัเจน เฉียบคม เขา้ใจง่ายไม่ใชภ้าษาบาลี อา้งอิงบุคคลส าคญัและพุทธวจนะและ
เร่งเร้าให้ปฏิบติัเพื่อให้เกิดความสุขแก่ตน เข้าถึง โดยการท าตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีและอ้างอิง
ตวัอยา่งของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ 
 กลยุทธ์การใช้ส่ือดิจิทลัเพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เขา้ใกล ้โดยปรับเปล่ียนความคิดว่า นิพพาน
สามารถท าไดใ้นชาติน้ี สร้างก าลงัใจใหป้ฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ใชส่ื้อดิจิทลั คือ 
ส่ือเฟสบุ๊คส์ ส่ือเครือข่ายกิจกรรมอบรมภาวนาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เขา้ใจ โดยใช้
ธรรมะเป็นหลกั การอา้งอิงบุคคลท่ีเช่ือถือได ้ใชอุ้ปมาอุปไมยท่ีลึกซ้ึง มีผูท่ี้มีช่ือเสียงร่วมและน าการ
สาธิตดว้ยเน้ือหาท่ีชดัเจน เฉียบคม อา้งอิงจากพระไตรปิฎก 
  เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพราะหากจะใชว้ิธีการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแบบเดิมอาจเขา้ไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่ก็
เป็นได ้เพราะสังคมสมยัปัจจุบนั ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบติัธรรม ฟังเทศน์หรือศึกษาพระ
ธรรมค าสอนท่ีวดัเหมือนอดีตท่ีผา่นมา การเผยแผพ่ระธรรมค าสอนผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถท าให้เขา้ถึงประชาชนไดง่้ายและกวา้งขวางมากท่ีสุด ไม่จ  ากดัเวลาและ
สถานท่ี ผูใ้ช้อยู่ท่ีไหนเวลาใดก็สามารถท่ีจะเขา้ไปศึกษาพระธรรมค าสอนได้ตลอดเวลา ดงันั้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเขา้ถึงและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้กวา้งขวาง 
ภายใตบ้ริบทและแนวโนม้ของประชากรโลกท่ีจะใชชี้วิตโลกออนไลน์ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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 พฒันาส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัประสบผลส าเร็จ เพราะส่ือเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและประสบการณ์ให้แก่ผูท่ี้สนใจหลกัธรรมค าสอน โดย
ค านึงถึงสภาพปัญหา ความพร้อม เอกลกัษณ์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
บทบาทในการพฒันาส่ือการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีศูนย์เผยแผ่พระพุทศาสนาประจ าจงัหวดั
จะต้องด า เ นินการด้วย เพื่ อให้สอดคล้องกับระเ บียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การพฒันาส่ือการเรียนรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น อาจมี
ขั้นตอนท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัรับผิดชอบ ซ่ึงการพฒันาส่ือการเรียนรู้เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีกระบวนการดงัน้ี 1. ก าหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไป 2. ศึกษาและก าหนด
คุณสมบติัของผูท่ี้จะศึกษาพระธรรมค าสอน โดยพิจารณาว่าผูท่ี้จะใช้ส่ือนั้นคือใคร มีความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาอยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดคุณสมบติัส่วนอ่ืนๆ ของส่ือให้
เหมาะสม 3. ก าหนดและวเิคราะห์เน้ือหาสาระวา่จะตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาสาระอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ี
ควรจะตอ้งพิจารณาก าหนดเน้ือหาสาระใหส้ัมพนัธ์กบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้4. ก าหนดจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม โดยการตีความและจ าแนกแยกย่อยจุดประสงคท์ัว่ไปให้ละเอียดไปถึงขั้นท่ีทราบไดว้่า 
เม่ือผูท่ี้ศึกษาพระธรรมค าสอนจากส่ือนั้นแลว้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
5. ก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล 6. ก าหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเน้ือหา เป็นการ
วางแผนว่าจะเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบใด มีตวัอยา่ง มีการน าเร่ือง สรุปเร่ืองหรือทบทวนเร่ือง
อยา่งไร 7. ก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการจดัท าส่ือการเรียนรู้ เป็นตน้ 

4.3.4 เครือข่าย (Network) 
 เครือข่ายพระสงฆ์ 
 บทบาทดา้นการเผยแผท่ี่เป็นปกติจนประชาชนมองเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นกิจวตัรของพระสงฆ ์
ก็คือการแสดงธรรมในวนัพระในเทศกาลวนัส าคญั พระสงฆไ์ดโ้อกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่
ธรรมอยู่เป็นปกติ และในรูปแบบท่ีไม่เป็นรูปแบบ กล่าวคืออาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนาใน
โอกาสพบปะ จะเป็นการเผยแผ่โดยไม่เป็นกิจลกัษณะ แต่ก็แฝงด้วยให้ขอ้คิดทางธรรม หรือใน
โอกาสท่ีประชาชนมาท าบุญวนัเกิดแลว้ขอพรจากพระสงฆ ์มาถวายสังฆทานแลว้พระสงฆก์็ให้พร 
ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการสอนโดยท่ีผูรั้บไม่รู้วา่ถูกสอน แต่ไดซึ้มซบัเอาค าสอน เอาคติธรรม ไดเ้กิด
การเรียนรู้พระธรรมค าสอน หากพระสงฆส์ านึกตระหนกัในบทบาทเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั พระสงฆจ์ะ
มีโอกาสในการเผยแผธ่รรมและไดเ้ขา้ถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ตอ้งรอเทศกาลส าคญัใดๆ 
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ทั้งส้ิน ในความเห็นส่วนตวัแล้วรูปแบบโอกาสใดไม่ส าคญั แต่ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีผูฟั้งเกิดการ
เรียนรู้ (Learning) จุดท่ีตอ้งการคือใหผู้ฟั้งไดเ้กิดการเรียนรู้จะใหใ้ครเป็นศูนยก์ลางก็แลว้แต่อยากจะ
กล่าวดว้ยวา่ขอใหก้ารเรียนรู้เป็นศูนยก์ลาง (Learning Center) อนัเป็นจุดท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูฟั้ง ท่ี
จะเป็นจุดเปล่ียนแห่งพฤติกรรมของคน วา่จะเปล่ียนไปในทิศทางใด ใหเ้ขาเรียนรู้ในดา้นใด 
 องค์ความรู้ 
 ควรใช้สถาบนัทางศาสนาสร้างความเขม้แข็งกบัภาคประชาชนให้สามารถเขา้ร่วมในการ
บริหารจดัการชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลกัธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง
พร้อมใจท่ีจะรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่วมใน
กระบวนการบริหารจดัการชุมชนให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาชุมชน 
อบรมพฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั พฒันาจิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้
ของคนทุกกลุ่มอาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการท างานอยา่งมีคุณภาพ 
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ศาสนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิตทุกช่วงวยั สามารถเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้ทางศาสนาทั้งท่ีเป็นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาท่ีเป็นตน้ก าเนิด ให้ตระหนกั
ถึงประโยชน์และคุณค่าความส าคญัของการเรียนรู้ทางศาสนาท่ีน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตมี
ความขยนัหมัน่เพียรและมีการออมอยูใ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต และสามารถใช้
ด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 การสร้างระบบความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชนและระหว่าง
ชุมชนอยา่งเท่าเทียมกนั ดว้ยบริบททางศาสนาและวฒันธรรมชุมชน โดยเสริมสร้างครอบครัวให้มี
ความมัน่คง มีสัมพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แข็งทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจดักิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ใช้ผูน้  าทางศาสนาให้ข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ด ารงชีวติ รวมถึงการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผา่นบทบาทของผูน้ าทางศาสนา 
 เครือข่ายชุมชน (วดั บ้าน โรงเรียนและชุมชน)  
 การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย์
ให้สอดคลอ้งกบัเครือข่ายประชาชน โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นพื้นฐานให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา โดยเนน้ชุมชนอนัเป็นท่ีตั้งของวดัและการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดว้ยกระบวนการถ่ายทอดธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ท่ีสอดคลอ้งและ
เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน วดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนและมีบทบาทในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิถีชุมชนนั้ นๆ เป็นแหล่งก าเนิด
ศิลปวฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตค่านิยม และพระสงฆ์เป็นส่ือบุคคลท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั ใน
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ลกัษณะของการเป็นแบบอยา่ง การสร้างความเคารพ ศรัทธาและยึดมัน่ โดยมีเจา้อาวาสมีความโดด
เด่น เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสียสละ เอาใจใส่และรับผิดชอบสูง เป็นผูมี้
วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ และมีภาวะผู ้น าสูง มีความสามารถทางการบริหารจัดการ การ
ประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มต่างๆและชุมชน ท างานร่วมกนัโดยใช้
หลกัการมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน การจดักิจกรรมจึง
ประสบผลส าเร็จไปดว้ยดี วดัเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และชาวบา้นมีความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูล การสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั และมีการจดักิจกรรม
ร่วมกนัในหลายรูปแบบทั้งทางธรรมและทางโลก 
 ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ถือเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการองคก์รท่ีชดัเจน ซ่ึงศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์และเป็น
แนวทางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสืบต่อไป ดงัแผนภาพดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 4.14 M-Link model ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 

 

Management 
1. การวางแผน 
2. การจดัการองคก์ร 
3. นโยบาย 
4. เทคโนโลย ี
5. วิธีการเผยแผ ่
6. การพฒันาศกัยภาพ 
 

Learning 
- ประยกุตห์ลกัธรรม 
- กระบวนการเพ่ือ  
   สร้างสรรคปั์ญญา 
- ศูนยเ์ผยแผ ่
- พระสงฆ ์
- ชุมชน 
 

Innovation 
1. ส่ือสมยัใหม่ 
2. เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. พฒันาส่ือการเรียนรู้ 
 

Network 
   - เครือข่ายพระสงฆ ์
   - องคค์วามรู้ 
   - บูรณาการ บา้น วดั โรงเรียนและ
ชุมชน 

Knowledge Center 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลจากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัซ่ึงเป็นส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีผลงานดีเด่น ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งโดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
ในประเทศไทย ภูมิภาคละ 1 ศูนย ์ได้แก่ ภาคเหนือ ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
เชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันครราชสีมา ภาค
กลาง ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดันนทบุรี ภาคใต ้ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประ
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สัมภาษณ์รายบุคคล การสังเกตการณ์และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ทั้ง 4 
ระดับ อันประกอบไปด้วย 1) ระดับผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) ระดบัผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั 3) ระดบั
ผูป้ฏิบติังานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่นักวิชาการท่ีเป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยัและนกัวชิาการศาสนา รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 23 คนโดยมีปัญหาการวิจยั คือ ตน้แบบ
การบริหารจดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั คือ เพื่อศึกษาลกัษณะการบริหาร
จดัการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จังหวดัในประเทศไทย  เพื่อเสนอต้นแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 การอภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
 สรุปผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงค์ แบ่งการน าเสนอไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1. ผลการศึกษา
ลกัษณะการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
ในประเทศไทย 2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเสนอตน้แบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาลกัษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัในประเทศไทย 
 1. การวางแผน 
  การด าเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554-2559 และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ท าให้เห็นรูปแบบการปฏิบติังานตามแผนของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัในประเทศไทยชดัเจนยิง่ข้ึน มีการน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมพาองคก์ร
สู่ความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร  
 การก าหนดแผนในการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น แต่ละศูนย์ต้อง
ก าหนดให้สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน า
หลกัธรรมไปสู่ผูฟั้ง การติดตามและประเมินผล ก็ควรมีในแผนการปฏิบติังานเช่นกนั 
 2. การจัดองค์การ 
 โครงสร้างการจดัองคก์ารของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยทั้ง 4 
ศูนย์ ควรมีโครงสร้างการจัดองค์การท่ีเด่นชัด มีผูบ้ริหาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้ งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ อีกทั้ งมีส่วนราชการและองค์กรเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ควรมีเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้การ
บริหารองคก์รด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  และตอ้งระบุหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคนใหช้ดัเจน การประสานงานในองคก์รและการส่ือสารท่ีดี จะท าให้ศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยมีโครงสร้างองคก์รท่ีสมบูรณ์แบบและย ัง่ยนืต่อไป 
 3. นโยบายการเผยแผ่ 
 เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ต่อการบริหารจดัการองคก์ร ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั
แห่งประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย ์ได้ก าหนดนโยบายก ากบัดูแลองค์กรประกอบด้วยนโยบายหลกัคือ
สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาวดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นศูนยก์ลางของชุมชน สามารถปลูกฝังให้
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ประชาชนเขา้ใจและน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมี
ความสุข และส่งเสริมการพฒันาวดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยการก าหนดเกณฑ์การพฒันา
วดัตามมาตรฐานของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจดัท าระบบประกนัคุณภาพวดัใน
พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นมาตรฐาน 
 มีการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เขา้มีบทบาทและส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและ
คุม้ครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพฒันาระบบการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมคุณภาพขององคก์ร
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการบริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นระบบ 
 4. พฒันาศักยภาพผู้เผยแผ่ 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ไดมี้การส่งเสริมการพฒันาบุคลากรผู ้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถมีทกัษะและวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและ
ด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกนัระดมความคิดช่วยพฒันาวชิาการดา้นการเผยแผไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบติังานดา้นการเผยแผ่ มีขอ้มูลแนวทางในการส่งเสริมพฒันา
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและการแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นพระพุทธสาสนาในปัจจุบนั 
 มีการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองบนพื้นฐานความเป็นธรรม เสมอภาคและ
สร้างจิตส านึกให้ปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม จดัท าแผนพฒันาบุคลากร โดยการ
พฒันาความรู้ความสามารถเสริมทกัษะใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั โครงการปฏิบติัธรรมของเจา้หนา้ท่ี
ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนาและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานได้
จริง 
 5. วธีิการเผยแผ่ 
 การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปัจจุบนั มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเนน้ให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้และ
มีความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้งและน าหลกัธรรมค าสอนมา
ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินชีวติในปัจจุบนัเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบณัฑิตเผยแผท่ี่ปฏิบติังานดา้นเผยแผข่องศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ในปัจจุบนัเป็นไปในรูปแบบการเผยแผเ่ชิงรุกมากกวา่เชิงรับ เพราะ
สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนัจึงควร
ประยุกต์ให้เขา้กบัยุคสมยัด้วยการน าหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้กบัเทคโนโลยีในการเผยแผ่ ซ่ึงมี
วิธีการเผยแผห่ลากหลายวิธีดว้ยกนัข้ึนอยูก่บัความถนดัของแต่ละบุคคล สามารถจ าแนกวิธีการเผย
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แผไ่ดด้งัน้ี การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน การ
สอนแบบประยกุต ์ 
 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชน มุ่งเน้นให้ตระหนักถึง
ความเป็นชาวพุทธ สร้างความเช่ือมั่นและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนกับ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก เป้าหมายการเผยแผ่เชิงรุกผูว้ิจยัได้
จ  าแนกไว ้3 ประการ คือ 1.) การศึกษา หมายถึงการเรียนรู้การพฒันา เป้าหมายดา้นการศึกษาน้ีเป็น
การมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้รู้แจง้อย่าง
แทจ้ริงโดยเฉพาะเร่ืองไตรสิกขา ซ่ึงเป็นหลกัในการด ารงชีวิต  มีสีลสิกขา จิตตสิกขาและปัญญา
สิกขา เม่ือพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเร่ืองไตรสิกขาอย่างแทจ้ริงแล้ว จะท าให้วิถีการด าเนินชีวิต
สามารถพฒันาและเป็นไปอย่างสันติสุข 2.) ด้านศาสนา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดเ้รียนรู้ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา รู้จกัแบบแผน 
ระเบียบ วิธีการปฏิบติัตนและเพื่อสร้างศาสนทายาทให้เกิดข้ึนแก่พระพุทธศาสนา อนัจะเป็นก าลงั
ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความย ัง่ยืนทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 3.) ด้าน
วฒันธรรม เป้าหมายการเผยแผเ่ชิงรุกดา้นวฒันธรรม เป็นไปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนไดต้ระหนกัถึง
คุณค่าทางประเพณีวฒันธรรมไทย ซ่ึงวฒันธรรมนั้นมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ค่านิยมและพฤติกรรม
ของคนในสังคม 
 6. เทคโนโลย ี
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อ
การบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนองงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ มีการพฒันาระบบข้อมูลโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน จดัท าระบบฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผใ่ห้ทนัสมยัเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล
ไดง่้าย สนบัสนุนให้บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเผยแผไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ทั้งดา้นส่ือมวลชน คือ เผยแผผ่า่นส่ือ Internet และการเผยแผผ่า่นส่ือชุมชน มีวิทยุชุมชน เสียงตาม
สายในชุมชน เพื่อใหเ้ขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 5.1.2 สรุปผลการศึกษาปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัในประเทศไทย 
 1. สภาพแวดล้อมองค์กร 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์
เป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรท่ีจะช่วยบ่งช้ีถึงจุดแข็งท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับ
จุดอ่อนท่ีจะตอ้งแกไ้ข ถึงแมปั้จจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกอาจมีโอกาสหรือพบปัญหาอุปสรรคใน
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การบริหารจดัการองคก์ร แต่ถา้หากภายในองคก์รขาดความพร้อม การด าเนินงานก็ยากท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้
 สรุปปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์
ปัจจยัภายในพิจารณาตวัแบบ 7 ปัจจยั ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีเป็นจุดแข็งในการบริหารจดัการ
องคก์ร มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทกัษะ (Skill) 
สไตล ์(Style) และค่านิยมร่วม (Shared valued) พบวา่ ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 
4 ศูนย์ มีโครงสร้างองค์กร ปฏิบติังานตามแผน มีการพฒันาทกัษะบุคลากรให้มีพร้อมในการ
ปฏิบติังานและการสร้างค่านิยมร่วมภายในองคก์รให้บุคลากรมีความสามคัคีกนั ท างานเป็นทีมให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 จุดอ่อนท่ีพบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ยงัขาดประสิทธิภาพ การ
สร้างทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรยงัไม่ประสบผลส าเร็จ การติดต่อประสานงานภายใน
องค์กรยงัล่าช้า การติดตามประเมินผลยงัขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงยงัคงเป็นจุดอ่อนของการบริหาร
จดัการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยท่ียงัพบอยู ่
 ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการเพิ่มโอกาสในการประสานงานกบัเครือข่ายในการ
ด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา มีการเสนอแบบแผนในการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีชดัเจน ส่วนอุปสรรคท่ีพบถึงแมว้า่มีระบบการ
วางแผนท่ีดี มีการติดตามผล แต่ความซบัซ้อนในการท างานยงัเป็นปัญหาขององคก์ร เป้าหมายใน
การท างานร่วมกบัองคก์รเครือข่ายยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 
 2. ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์พบวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ภายในองค์กร
ระหว่างบุคลากรด้วยกนัเป็นไปในรูปแบบเชิงแลกเปล่ียน พึ่งพาอาศยั เก้ือกูลกนั ท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวในองคก์ร  
 ความสัมพนัธ์กบัองคก์รเครือข่ายพบว่ามีการประสานงานในดา้นการจดักิจกรรมวนัส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา มีวฒันธรรมจงัหวดั เปรียญธรรมจงัหวดั และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมดงักล่าวจนงานดา้นเผยแผป่ระสบ
ผลส าเร็จ แต่ก็มีบางศูนยท่ี์การประสานงานกบัองค์กรเครือข่ายการด าเนินงานยงัไม่เป็นรูปธรรม 
ขาดการส่ือสารท่ีดีท าใหก้ารด าเนินงานดา้นการเผยแผล่่าชา้ ความสัมพนัธ์กบัองคก์รเครือข่ายถือวา่
ส าคญัต่อศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จก็ตอ้งอาศยั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมท ากิจกรรมดงักล่าว 
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 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อเสนอต้นแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัในประเทศไทย 
 จากการศึกษาขอ้มูลร่วมของศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ใน
ดา้นลกัษณะการบริหารจดัการ และปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดัในประเทศไทย จึงสามารถน ามาสรุปเป็นตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

1. กระบวนการบริหารจัดการ (Management) 
 การวางแผน คือ การบริหารจดัการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย 
เพื่อใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ การวางแผนเป็นอีกกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือน
องคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและการเผยแผ ่ของศูนยเ์ผย
แผ่แต่ละจังหวัด และต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติไดจ้ดัท าข้ึน 
 การจดัการองค์กร คือ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรให้ชดัเจน มีแบบโครงสร้าง
องคก์ร มีเป้าหมาย นโยบายและแผนการด าเนินงาน 
 นโยบาย  คือ การด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กรและแผนท่ีวางไว้ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร การสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรผูท้  าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สนบัสนุนหน่วยงานในสังกดัก็คือวดัใหมี้ความพร้อมในการเผยแผฯ่  
 เทคโนโลยี  คือ  การน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เ ป็นเค ร่ืองมือในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผา่นส่ือมวลชน IT และส่ือชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้เขา้ถึงประชาชนไดง่้าย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 การพฒันาศกัยภาพ คือ การจดัโครงการอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้
มีความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นเทคนิค ทกัษะ กลยุทธ์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 วิธีการเผยแผ ่คือ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก การประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมให้เขา้ยุคสมยั
ปัจจุบนั การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการเผยแผ ่การสร้างเครือข่าย และมุ่งเนน้ใหค้วามรู้แก่ผูฟั้ง 
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 2. การเรียนรู้ (Learning) 
 หลกัสัปปุริสธรรม 7 คือ แนวทางการบริหารจดัการแนวพุทธท่ีมิได้หวงัผลก าไร เป็นการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความเมตตาต่อกันและรู้เท่าทันโลก เป็นการประยุกต์ใช้
หลกัธรรมใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
 กระบวนการเพื่อสร้างสรรคปั์ญญา คือการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนติดอาวุธทางปัญญา
ให้กบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนไดใ้ช้ความรู้ทอ้งถ่ินในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัคนทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง 
 ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั เป็นศูนยป์ระสานงานกลางประจ าจงัหวดั อ านวย
ความสะดวก เป็นท่ีปรึกษา พฒันาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถมัภ ์และปฏิบติั
ตามนโยบาย ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค์ และอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 
 พระสงฆ์และชุมชน พระสงฆ์มีหน้าท่ีศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ แล้ว
ปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนนั้นแลว้ตอ้งสอนผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามดว้ยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
นั้นๆ 
 3. นวตักรรม (Innovation) 
 ส่ือสมยัใหม่ โดยใช้ธรรมะเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจสร้างก าลงัใจในการท าความดี ละเวน้
ความชัว่ ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ เขา้ใจพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงของชีวิต ใชส่ื้อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรม
การบรรยายธรรมะ กิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน เขา้ใจ โดยใชว้ิธีการน าเสนอแบบอุปมาอุปไมย 
ใชส้ัญลกัษณ์ส่ือความหมาย ดว้ยการท าใหธ้รรมะเป็นเร่ืองง่าย 
 เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใหเ้ขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากท่ีสุด 
 การพฒันาส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การพฒันาส่ือการเรียนรู้เพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตอ้งมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. เครือข่าย (Network) 
 เครือข่ายพระสงฆ์ คือการประสานงานกันระหว่างพระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ี เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ของผูฟั้งอยา่งแทจ้ริง 
 องคค์วามรู้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลกัธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง
พร้อมใจท่ีจะรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่วมใน
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กระบวนการบริหารจดัการชุมชนให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาชุมชน 
อบรมพฒันาคนใหมี้คุณธรรม 
 การบูรณาการ บา้น วดั โรงเรียนและชุมชน โดยเนน้ชุมชนอนัเป็นท่ีตั้งของวดัและการพฒันา
สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการถ่ายทอดธรรมเนียม 
ประเพณี ค่านิยม ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน วดัเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนและมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  
5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีตามความคิดเห็นของบุคคลและกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ได้แก่ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ผูป้ฏิบติังานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กลุ่มนักวิชาการศาสนา ทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1ศูนย์ท่ีเป็นพื้นท่ีท าการวิจยั ตลอดจนถึงการ
สนทนากลุ่มเฉพาะเจาะจงกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัใน
ประเทศไทย สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. กระบวนการบริหารจัดการ 
 ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ได้จดัท าแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการองค์กรให้สอดคล้องกบันโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามพนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สนองต่อนโยบาย บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงคแ์ละสามารถวดัผลไดต้ามตวัช้ีวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Hellriegal, Slocum, 
& Jackson (2004, p. 7) กล่าวไวว้า่ การบริหารจดัการองคก์ร คืองานและกิจกรรม ซ่ึงรวมถึงการ
ก ากับองค์กรหรือหน่วยงานขององค์กร โดยใช้กระบวนการทางการจดัการ ประกอบด้วยการ
วางแผน การจดัองคก์าร การช้ีน า และการควบคุม จะเห็นไดว้า่ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์มีกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติั มีการส่ือสารทิศทางองคก์รทั้งวิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ เป้าประสงค ์จุดเน้นการพฒันาและเป้าหมาย ให้บุคลากรทุกระดบัรับรู้และเขา้ใจตรงกนัทัว่ถึง 
วเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนัและเป้าหมายนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจดัท าแผนปฏิบติั
งานให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดนโยบาย
ค านึงถึงเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผูบ้ริหารทราบ, การจัดการองค์กร ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์มีการจดัโครงสร้างองค์กร กระบวนการท างานและ
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มอบหมายผูรั้บผิดชอบงาน ผูส้นับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซ่ึง
สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Shermerhorn, (2008, pp. 17-19) กล่าวไวว้่า การจดัองค์การ เป็น
กระบวนการตดัสินใจว่าใครท างานอะไร และรายงานข้ึนตรงกบัใคร เป็นการใช้บุคลากรไดอ้ย่าง
เหมาะสม หรือเรียกว่ากระบวนการออกแบบงาน การจดัสรรทรัพยากรและการประสานงาน
กิจกรรมการท างาน การปฏิบติังานตามแผนและโครงสร้างขององค์กร น ามาสู่การน านโยบายไป
ปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย การ
ด าเนินงานตามโครงสร้างองคก์รและแผนท่ีวางไวใ้ห้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รพบวา่ศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์ไดน้ านโยบายไปปฏิบติัโดยการสนบัสนุนส่งเสริม
บุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้ไดรั้บการศึกษา เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาผา่นส่ือมวลชน IT และส่ือชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้
เขา้ถึงประชาชนไดง่้ายทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สานิตย ์ กายาผาด (2542, น. 
110) ในปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุสังคม ขอ้มูลข่าวสารอยา่งแทจ้ริง ท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง ส่งผลให้การด าเนินทางธุรกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป
ด้วย เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีคู่กบัสารสนเทศ ตราบใดท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ก็จะก่อให้เกิด
สารสนเทศท่ีทนัสมยัไปดว้ย  
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่กระบวนการบริหารจดัการของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย ์มีการปฏิบติังานตามแผน มีโครงสร้างองค์กร การน านโยบาย
ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาปฏิบติั และเทคโนโลยีสารสนเทศมีเขา้มามีบทบาททางดา้นการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ผลการด าเนินงานตามแผน และกระบวนการท างานของ
ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัส่งผลให้การเผยแผฯ่ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
นโยบายท่ีก าหนดไว ้
 2. การบริหารจัดการแนวพุทธ 
 หลกัสัปปุริสธรรม 7 นั้น เป็นขอ้ธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่พุทธบริษทัตามโอกาส
สถานท่ีต่างกนั การประยุกต์ใชห้ลกัสัปปุริสธรรมกบัการบริหารจดัการจ าเป็นตอ้งอาศยัวิทยาการ
ดา้นการบริหารจดัการเขา้มาสนบัสนุนองคก์ร หลกัปุริสธรรมเป็นหลกัธรรมท่ีผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย น ามาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารองคก์ร ส่งผลให้การ
ท างานร่วมกนัของบุคลากรมีประสิทธิภาพ ช่วยใหบุ้คลากรตระหนกัในเหตุผลรู้จกัวางตวัพอเหมาะ
พอดีทั้งทางการพฒันาองคก์ร รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม จึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อการ
บริหารงาน มีการประยุกต์ใช้ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารจดัการทุกดา้น มี
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ด้านการวางแผน ด้านการจัดบุคลากร ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานและด้าน
การงบประมาณ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538. น. 276) ได้ให้ความหมายของสัปปุริสธรรม 
หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ีท าให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็นมนุษยโ์ดย
สมบูรณ์ ถือไดว้า่เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงของมนุษยชาติซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
ผูส้ามารถน าบุคคลและสังคมไปสู่ความส าเร็จได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระยุทธศิลป์ อุปศรี 
(2555) ไดศึ้กษาการบริหารงานโดยการประยุกต์ใช้หลกัสัปปุริสธรรม 7 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม พบปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานโดยการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล คือประชาชนมีความผกูพนั
กบัองค์การน้อย ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมกบัการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประชาชนไม่มีบทบาทส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็น
วจิารณ์การท างานได ้ 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการตามหลกัสัปปุริสธรรม 7 ของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ประจ าจงัหวดั ทั้ง 4 ศูนย ์เป็นการบริหารจดัการเพื่อการพฒันาองคก์รโดยการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรม
ใหเ้ขา้กบัรูปแบบการบริหารจดัการ มีการพฒันาบุคลากร พฒันาการประสานงานองคก์รเครือข่าย 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (2552, น.118) ได้กล่าวว่า ในการ
บริหารงานองค์การต่างๆ ถ้าองค์การใดได้บุคลากรท่ีเป็นสัตบุรุษก็ย่อมสร้างความเจริญสามคัคี
ใหแ้ก่หน่วยงาน  
 3. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 สภาพแวดลอ้มองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเราและ
เก่ียวพนักบับุคลากรโดยตรง อีกทั้งการใชชี้วิตในแต่ละวนัอยา่งน้อยหน่ึงในสามอยูก่บัท่ีท างาน มี
ความเป็นไปได้ในอนาคตท่ีต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับการท างานมากข้ึน การจัดให้มี
สภาพแวดล้อมองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย์ ย่อมมีผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน หากจดัให้สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับการท างาน สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบับุคลากร ตรงกนัขา้มหากสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม บุคลากร
อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน อนัเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผลกระทบ
ทางร่างกายหรือจิตใจของบุคลากรจะมีผลต่อการด ารงชีวติในแต่ละวนั การไดใ้ชชี้วติใชเ้วลาภาพใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความเหมาะสมในการท างานซ่ึงเป็นเวลาหน่ึงในสามของแต่ละวนัเพียงพอท่ีจะ
ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี มีความสุข ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ชีวิตในครอบครัวดีข้ึน นั่นก็
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หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่อมส่งผลต่อองค์กร ครอบครัวและประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของ ธีระ เหลืองนทีเทพ และสุทธินนัทร์ พรหมสุวรรณ(บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ) การท่ีจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกดี มีความสุข มีปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง 
นอกจากสภาพแวดลอ้มในการท างานแลว้ ยงัมีปัจจยัภายในหรือแรงจูงใจภายในและปัจจยัภายนอก
หรือแรงจูงใจภายนอกของแต่ละบุคคลทั้งท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม และท่ีเป็นนามธรรม แรงจูงใจ
ภายในเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ค่อนขา้งถาวร แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 
อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การไดรั้บการยอมรับยกย่องฯลฯ แรงจูงใจน้ี
ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม 
     ความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสัมพนัธ์ภายในองคก์รท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการองค์กร ว่า
ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มหน่วยงานเครือข่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัในประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ในเครือข่ายสังคมจะประกอบไปดว้ยบุคคล
หรือตวัแสดงท่ีมีความสัมพนัธ์ (Relation) ซ่ึงกนัและกนัตามบทบาทหรือหนา้ท่ีท่ีแต่ละคนหรือคู่
ความสัมพนัธ์มีอยู ่ซ่ึงแต่ละคนนั้นมิไดมี้เพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งสวมใน
ชีวิตประจ าวนั ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม บางคร้ังอาจเป็นไปตามทฤษฎีของ
การแลกเปล่ียน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหน้าท่ีท่ีคาดหวงัในสังคม หรือตามบรรทดั
ฐานท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลยงัข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของการรับรู้
และการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันระหว่างคู่ความสัมพนัธ์ ทั้ งในด้านวตัถุและ
ทางดา้นจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Encyclopedia of Sociology (Volume 4 : S-Z Index) 
(1992 : 1887) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทาง
สังคมในรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสัมพนัธ์ (Patterned Arrays of 
Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกระท าการในสังคม และยงัสนับสนุน
แนวความคิดน้ีโดย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547 : 6) ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่า
หมายถึง ความสัมพนัธ์ในสังคมมนุษย ์ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม กลุ่มกบักลุ่ม 
และกลุ่มกบัเครือข่าย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์มีการ
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สร้างเครือข่ายในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รท่ีมีส่วนร่วมและมีบทบาทดา้นการเผยแผห่ลกัธรรมค าสอนโดยตรง 
 4. บุคลากร 
 การพฒันาศกัยภาพ วิธีการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดัทั้ง 4 ศูนย ์การท างานของบุคลากรตอ้งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดเพื่อ
เอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ผูท่ี้สนในในหลกัธรรมค าสอน ดว้ยเหตุน้ีเร่ืองศกัยภาพของบุคลากรจึงถือ
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องมีการพฒันาเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างคน งานและเป้าหมายของ
องค์กร ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัทั้ง 4 ศูนยส์ามารถพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับภาระงานขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี เพียงแต่การพฒันาตอ้งเป็นไปตามวิธีการท่ีถูกท่ีควร ตอ้ง
เป็นการพฒันาท่ีเกิดให้เกิดเสถียรภาพ(ความย ัง่ยืน) การพฒันาศกัยภาพก็คือการพฒันาบุคลากรใน
เร่ืองของความสามารถแต่ในเบ้ืองตน้ของการพฒันาก็ตอ้งตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร
ก่อนวา่มีมากนอ้ยเพียงใด มีความเหมาะสมกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบหรือไม่ เร่ืองความเหมาะสม
ระหว่างคนกบังานเป็นเร่ืองส าคญั ความสามารถของมนุษยส์ามารถพฒันาไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดัก็
จริงอยู ่แต่มนุษยทุ์กคนลว้นแลว้แต่มีความสามารถต่างกนั ทั้งน้ีเม่ือผา่นกระบวนการคดัสรรคนเขา้
ท างานแล้วก็พฒันาโดยกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรผูเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความรู้ความสามารถทั้งทางดา้นเทคนิค ทกัษะ กลยุทธ์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิลาวร
รณ รพีพิศาล (2550. 158) กล่าวไวว้า่ การพฒันาบุคคลจะน ามาใชบุ้คลากรระดบับริหารเพื่อส่งเสริม
สร้างความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆให้บุคลากรในระดบัน้ีสูงยิ่งข้ึนเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการยาย
ตวัขององคก์รและปรับโครงสร้างของระบบงาน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวองคก์ารจ าเป็นตอ้งมีผูบ้ริหาร
ระดับต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะ
ปฏิบติังานในระดบัสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนบัสนุนแนวคิดน้ีโดยงานวิจยั
ของ วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสุทธญาณ์ โอบออ้ม ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวจิยัดา้นแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ จะตอ้งเร่ิมจาก
กระบวนการหรือวิธีการพฒันาทรัพยากรบุคคลใน 3 ด้าน คือ T (Training) การฝึกอบรม, E 
(Education) การศึกษา และ D (Development) การพฒันา น ามาบูรณาการกบัหลกัพระพุทธศาสนา 
คือ หลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จะก่อให้เกิดศกัยภาพของบุคลากรใน 3 ดา้น คือทางดา้น
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค์ ดังนั้ นแนวทางการพัฒนาน้ีสามารถน า
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หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 วิธีการเผยแผ ่ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในปัจจุบนั มีเป้าหมายในการเผยแผแ่ตกต่างจากอดีต
มาก เน่ืองจากยุคสมยัไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม โลกมีการพฒันาและมีความทนัสมยักา้วหนา้ไป
ไกล ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตของประชาชน ท าให้ประชาชน
ห่างไกลจากพระพุทธศาสนา ดงันั้นเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั จึงเป็นไป
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเขา้ใจถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกตอ้ง สามารถน า
หลกัธรรมค าสอนไปประพฤติปฏิบติัและประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมค าสอนในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ่ื้น อีกทั้งเพื่อร่วมกนัสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด ารงมัน่คงอยู่คู่กบั
พุทธศาสนิกชนและประเทศไทยตลอดไป วธีิการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของบุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาประจ าศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั ทั้ง 4 ศูนย ์ในปัจจุบนัเป็นการ
เผยแผ่เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เพราะถา้ท าการเผยแผแ่บบเชิงรับ จะท าให้หลกัธรรมค าสอนนั้นแพร่
ขยายออกไปไดช้า้และไม่ทนักบัยคุสมยัปัจจุบนั ดงันั้นการเผยแผพ่ระพุธศาสนาตอ้งเป็นแบบเชิงรุก
เพื่อให้ทนักบัยุคสมยัปัจจุบนั วิธีการเผยแผ่ตอ้งมีการประยุกต์ระหว่างหลกัธรรมค าสอนกบัส่ือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนเขา้ใจและเขา้ถึงหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ง่ายข้ึน วธีิการเผยแผใ่นปัจจุบนัมีทั้งวธีิการเผยแผแ่บบการยกบุคคลเป็นท่ีตั้ง ยกบุคคลเป็นใหญ่หรือ
บรรยายโดยอา้งอิงบุคคลเป็นตวัอยา่ง ซ่ึงเรียกวธีิน้ีวา่การเผยแผแ่บบบุคลาธิษฐาน และวิธีการเผยแผ่
แบบธรรมมาธิษฐาน เป็นวิธีการเผยแผแ่บบแสดงเฉพาะธรรมลว้นๆ อธิบายหวัขอ้ธรรมท่ียกข้ึนมา
แสดงโดยไม่อิงบุคคล ซ่ึงวิธีการเผยแผท่ี่กล่าวมาน้ีเป็นวิธีการเผยแผท่ี่เคยมีมาแลว้แต่ในอดีต แต่ยงั
สามารถน ามาใชใ้นการเผยแผก่บัสมยัปัจจุบนัได ้โดยการประยุกตใ์ห้เขา้กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
ในปัจจุบนัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทรงวิทย ์แกว้ศรี (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจา้ ผลการศึกษาพบว่า หลกัการบริหารสมยัใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้น
สอดคลอ้งกนักบัวิธีการของพระพุทธเจา้ท่ีทรงใชม้าก่อนแลว้ทั้งส้ินวิธีการของพระองคเ์ป็นวิธีการ
ปฏิบติัจริงเรียบง่ายกระชบัรัดกุมตรงประเด็นสามารถจดัการแกปั้ญหาการบริหารไดทุ้กเร่ืองอย่าง
ไดผ้ลมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองคเ์ป็นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวต้ามวตัถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีขอ้เท็จจริง และหลกัฐานตาม
คมัภีร์พระพุทธศาสนายนืยนัวา่ 1.) พระพุทธเจา้ทรงประกาศศาสนาดว้ยพระปรีชาสามารถและพระ
กุศโลบายอนัแยบยลลึกซ้ึงยุทธวิธีของพระองคน์ั้นเม่ือเทียบเคียงแลว้แสดงวา่ทฤษฎีการบริหารเชิง
ยุทธวิธีของตะวนัตกมาสอดคล้องกบัวิธีการของพระพุทธเจา้โดยมิมีขอ้สงสัยทั้งวิธีการของพระ
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พุทธองค์มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย 2.) ตามหลกัการวิเคราะห์สวอท 
(SWOT Analysis) ของตะวนัตกแยกการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มออกเป็น 2 คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยนัตรายและการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื่อหา
จุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจา้ทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุกสภาพแวดลอ้มในการวิเคราะห์นั้นผูว้ิจยั
จ  าแนกสภาพแวดล้อมต่างๆออกเป็น 3 กลุ่ม คือสภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคมพระพุทธเจ้าทรงทราบจุดแข็ง , จุดอ่อน, 
ภยนัตรายและโอกาสช่องทางไดเ้ป็นอย่างดีจึงทรงสามารถน าพระพุทธศาสนาช าแรกแทรกข้ึนใน
หมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนาไดม้ัน่คงภายในเวลาเพียง 4 ปี 3.) ผล
ของการศึกษาวจิยัพบวา่กระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหวา่งตะวนัตกกบัพระพุทธเจา้แตกต่าง
กนัตะวนัตกหรือสามญัชนทัว่ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปัญญาคือความรู้แค่ 2 ประการไดแ้ก่จินตามย
ปัญญาและสุตมยปัญญาจึงเป็นการตั้งสมมุติฐานแลว้คิดหาวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายโดยคาดคะเน
เอาวา่จะตอ้งเป็นไปตามนั้นซ่ึงอาจไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจา้ทรงคิดคน้ทฤษฎีจากภาวนามยปัญญา
ไดผ้า่นการทดลองปฏิบติัการจนเห็นผลมาแลว้จึงทรงน ามาประมวลสรุปเป็นทฤษฎีอาจจะกล่าวได้
วา่ตะวนัตกคิดทฤษฎีต่างๆไดเ้พียงแค่ “ทฤษฎี”(Theory) แต่พระพุทธเจา้นั้นทรงคิดไดถึ้งขั้นเป็น 
“ทฤษฎีบท” (Theorem) 4.) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา้ทุกขั้นตอนสามารถน า
หวัขอ้ธรรมมาใชเ้ป็นหลกัควบคู่กนัไปไดอ้ย่างกลมกลืนกล่าวคือการคิดใชโ้ยนิโสมนสิหาร, การ
ตดัสินใจใชป้ริญญา 3 อธิษฐานธรรม 4 และปัญจธรรม3, การวางแผนใชโ้กศล 3 และสัมมปัปธาน 
4, การบริหารใชอิ้ทธิบาท 4 พละ 4 และทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4, ภาวะผูน้ าใชอ้ตัตหิต
สมบติัปรหิตปฏิบติัและยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามท่ีตรัสไวใ้นโยธาชีวสูตร  5.) ยุทธวิธีของ
พระพุทธเจา้นั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบัการด าเนินงานทัว่ไปในองค์การต่างๆในท่ีน้ีได้
แสดงเป็นรูปแบบไว ้3 รูปแบบคือ “ แบบตรีกรรม”, “แบบจตุราริยสัจ”, และ “แบบรัตนตรัย” แต่ละ
แบบแสดงดว้ยแผนภูมิใหเ้ห็นวธีิการและขั้นตอนอยา่งชดัเจนสุดทา้ยไดแ้สดงตวัอยา่งการบูรณาการ
ยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใชก้บัห้องสมุดและสถาบนัวิทยบริการ “แบบรัตนตรัย” เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่
องคก์ารต่างๆน าไปประยกุตใ์ชใ้นฐานะเป็น“องคค์วามรู้ใหม่” ต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ตอ้งมีแผนการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์  พันธกิจ เป้ าประสงค์ขององค์กร และนโยบายของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกระบวนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานหรือกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดให้
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สามารถบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้การด าเนินงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจะบงัเกิด
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งผลกัดนัใหมี้การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด ค่านิยม 
เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบติังาน การน าแผนไปสู่การปฏิบติัของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนานั้น 
จ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรทุกระดบัเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมท่ีจะ
น าแผนงาน โครงการต่างๆ ไปด าเนินการตามแนวทางไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถประยุกตก์าร
ด าเนินงานให้เหมาะสมกบัแนวทางปฏิบติั เพื่อให้เกิดการปฏิบติัและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจและประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้จึงไดก้ าหนดแนวทางการน า
แผนไปสู่การปฏิบติั  
 2. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดัในประเทศไทย ควรมีแนวทางท่ีส่งเสริม
สนับสนุน ผลกัดนัให้บุคลากรพฒันาตนเองและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายไปใน
ทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งวสิัยทศัน์ขององคก์ร ควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพฒันา
กิจการงานดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ว่าด้วยเร่ืองการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกประเภท รวมทั้ ง
สนบัสนุนโดยประสานกบัมหาวิทยาลยัสงฆเ์พื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความหลากหลายใน
รูปแบบและวธีิการศึกษาท าโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ ์และให้มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งข้ึน ประสานคณะสงฆใ์ห้มี
ระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 
 3. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนากบัองค์กรเครือข่าย เพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด การเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในแผนปฏิบติัดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าแผน เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไดรั้บทราบและเขา้ใจในทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 
ทั้งน้ี เพื่อให้การขบัเคล่ือนแผนการเผยแผใ่ห้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้
ดา้นการเผยแผ่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย ตอ้งน าแผนยุทธศาสตร์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบติั โดยจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน 
และควรตอ้งการก าหนดการรายงานผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะ ตอ้งมีการน าแผนไป
ปฏิบติัเป็นการปฏิบติังานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนงานหรือโครงการเพื่อให้งานท่ีก าหนดไวใ้น
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แผนบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการในดา้นการเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ ก่อนด าเนินการมี
การช้ีแจงใหบุ้คลากรผูรั้บผดิชอบและผูป้ฏิบติังานด าเนินการมีการให้ค  าแนะน าปรึกษาหารือ มีการ
ควบคุมการปฏิบติังานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขทุกระยะของการปฏิบติังาน มี
ความชัดเจนในวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการก าหนดและมอบหมายภารกิจความ
รับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความชดัเจนมีระบบการก ากบัตรวจสอบและประเมินผล
ภายในองคก์ร และมีการเสริมแรงผูป้ฏิบติัในเชิงสร้างสรรคส์มรรถนะองคก์รท่ีน าแผนสู่การปฏิบติั 
มีความเขม้แข็งทั้งศกัยภาพ ความสามารถและความพร้อมมีการสนบัสนุนและมีความผูกพนัของ
ฝ่ายตางๆ 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 1. ผูบ้ริหารศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัตอ้งส่ือสารและช้ีแจงทิศทางของศูนย์
เผยแผ่ ให้บุคลากรทุกระดบัทราบและน าไปสู่การปฏิบติั การบริหารสมยัใหม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั
วิทยาการด้านการจดัการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอ รวมทั้ งใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาสนบัสนุน ดา้นฐานขอ้มูล การสร้างบุคลากรในองคก์รให้มีความสามารถ
ในการบริหารจดัการ มีการตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
และพฒันาระบบการบริหารงานสมยัใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายข้ึน โดยให้
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเขา้มาสนับสนุนการบริหารงานของ
องคก์ร 

 2. บุคลากรทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี บุคลากรตอ้งเขา้ร่วมอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ตาม
กระบวนการท่ีก าหนดไว ้การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความ
ร่วมมือ การกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม จะเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อน าองคก์รคือศูนย์
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทยเขา้สู่โลกาภิวตัน์ การมีส่วนร่วมของบุคลากร
เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งในเร่ืองความตอ้งการและทิศทางการเปล่ียนแปลงและความเห็นพอ้ง
ตรงกนั จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมา
รวมกนัไดค้วรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่ปฏิบติัการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือ
ในนามกลุ่มนั้น กระท าผา่นองคก์ร(Organization) ดงันั้นองค์กรจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าให้บรรลุ
ความเปล่ียนแปลงได ้
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 3. ตอ้งมีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาขององคก์รให้สอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น ดา้นอุปถมัภ ์ส่งเสริม สนบัสนุนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การเพิ่มและการ
พัฒนาบุคลากรผู ้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การจดักิจกรรมการเผยแผ่หลกัพุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์นั้นไดก้ าหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการเพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จดัท าข้ึนเพื่อสนองงานคณะ
สงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นงานด้านท่ีมีความส าคัญในการด ารงคงอยู่ของ
พระพุทธศาสนา การเผยแผพ่ระธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน และการพฒันารูปแบบและวิธีการใน
การเผยแผแ่ละพฒันาองคค์วามรู้ทางพระพุทธศาสนา 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่ามีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน าไปด าเนินการศึกษาวิจยัในคร้ัง
ต่อไปได ้ดงัน้ี 
 1. การศึกษาเร่ืองตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนยเ์ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัในประเทศไทย คดัเลือกกรณีศึกษาจากส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีผลงานดีเด่น ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาตน้แบบการ
บริหารจดัการจากกรณีศึกษาส านกังานพระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดัท่ีไดรั้บรางวลัดา้นอ่ืนๆ เพื่อ
น ามาพิจารณาเปรียบเทียบหลกัการบริหารจดัการวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษากบัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยตรง 
ควรมีการก าหนดทิศทางการเผยแผ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตอ้งมีหลกัสูตรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือพฒันาบุคลากรนกัเผยแผ่ พฒันาหลกัธรรมค าสอน พฒันาส่ือการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ทนัสมยัต่อโลกปัจจุบนั เพราะงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่ไดจ้  ากดั
เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น แต่ยงัองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอีกมากมายท่ี
ร่วมกนัเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดงันั้นองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งมีการวางแผนและ
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั เพื่อใหก้ารเผยแผพ่ระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
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ภาคผนวก  ข แบบสัมภาษณ์ 
 
I แบบสัมภาษณ์ระดบัผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ 
 

1. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพฒันำดำ้นกำรเผยแผ ่และมีโครงกำร

เด่นดำ้นใดบำ้ง 

2. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำยกำร

ด ำเนินงำนไวอ้ยำ่งไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบำ้ง 

3. ผูบ้ริหำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีหลักกำรอย่ำงไร ในกำรท ำภำรกิจให้บรรลุ

เป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ 

4. ผูบ้ริหำรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำมีกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งไร 

มีกำรแบ่งหนำ้ท่ีและท ำงำนตำมหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดหรือไม่ 

5. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบในกำร

ด ำเนินกำรหรือไม่ 

6. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รอยำ่งไร ช่วยให้กำรท ำงำน

สะดวกข้ึนหรือไม่ และโครงสร้ำงท่ีมีอยู ่มีอุปสรรคหรือควรปรับปรุงอยำ่งไร 

7. ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรในองค์กรอยำ่งไร มี

แนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรหรือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 

8. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีรูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี

เทคนิคหรือขอ้เสนอแนะอยำ่งไรบำ้ง 

9. ผูบ้ริหำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีแนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มีกำร

ร่วมมือกบัภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรือไม่ มีประสิทธิภำพหรือไม่ 

10. ท่ำนคิดวำ่คุณลกัษณะท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำท่ีดีตอ้งเป็นเช่นไร 
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II แบบสัมภำษณ์ระดบัประธำนหรือรองประธำนกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำ 
1. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพฒันำดำ้นกำรเผยแผ ่และมีโครงกำร

เด่นดำ้นใดบำ้ง 

2. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจังหวดัของท่ำนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนไวอ้ยำ่งไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบำ้ง 

3. ผูบ้ริหำรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัมีหลกักำรอยำ่งไร ในกำรท ำภำรกิจ

ใหบ้รรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ 

4. ผูบ้ริหำรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัมีกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำร

จดักำรอยำ่งไร มีกำรแบ่งหนำ้ท่ีและท ำงำนตำมหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดหรือไม่ 

5. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอยำ่งเป็น

ระบบในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 

6. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงไร ช่วย

ใหก้ำรท ำงำนสะดวกข้ึนหรือไม่ และโครงสร้ำงท่ีมีอยู ่มีอุปสรรคหรือควรปรับปรุงอยำ่งไร 

7. ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรใน

องคก์รอยำ่งไร มีแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรหรือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 

8. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีรูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี

เทคนิคหรือขอ้เสนอแนะอยำ่งไรบำ้ง 

9. ผูบ้ริหำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีแนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มีกำร

ร่วมมือกบัภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรือไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหวำ่งศูนย์

เผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัดว้ยกนัหรือไม่ มีประสิทธิภำพหรือไม่ 

10. ท่ำนคิดว่ำคุณลกัษณะท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัท่ีดี

ตอ้งเป็นเช่นไร 
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III แบบสัมภาษณ์ระดบัผูน้ านโยบายไปปฏิบติัและระดบับุคลากร 
1. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพฒันำดำ้นกำรเผยแผ ่และมีโครงกำร

เด่นดำ้นใดบำ้ง 

2. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจังหวดัของท่ำนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนไวอ้ยำ่งไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบำ้ง 

3. ผูบ้ริหำรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัมีหลกักำรอยำ่งไร ในกำรท ำภำรกิจ

ใหบ้รรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ 

4. ผูบ้ริหำรของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัมีกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำร

จดักำรอยำ่งไร มีกำรแบ่งหนำ้ท่ีและท ำงำนตำมหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดหรือไม่ 

5. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอยำ่งเป็น

ระบบในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 

6. ศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รอยำ่งไร ช่วย

ใหก้ำรท ำงำนสะดวกข้ึนหรือไม่ และโครงสร้ำงท่ีมีอยู ่มีอุปสรรคหรือควรปรับปรุงอยำ่งไร 

7. ศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัของท่ำนมีกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรใน

องคก์รอยำ่งไร มีแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรหรือไม่ อยำ่งไรบำ้ง 

8. ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีรูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี

เทคนิคหรือขอ้เสนอแนะอยำ่งไรบำ้ง 

9. ผูบ้ริหำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีแนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มีกำร

ร่วมมือกบัภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรือไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหวำ่งศูนย์

เผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัดว้ยกนัหรือไม่ มีประสิทธิภำพหรือไม่ 

10. ท่ำนคิดว่ำคุณลกัษณะท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัท่ีดี

ตอ้งเป็นเช่นไร 
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ภาคผนวก ค ภาพการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

 
ภาพที ่1  การสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแผ ่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

 
 ภาพที ่2 สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันนทบุรี 
 
 

ภาพการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 



210 
 

 
 ภาพที ่3 สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 ภาพที ่4 สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ภาพที ่5 สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครราชสีมา 
 

 
ภาพที ่6 สัมภาษณ์เจา้คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ภาพที ่7 สัมภาษณ์ตวัแทนเจา้คณะจงัหวดันนทบุรี 

 
ภาพที ่8 สัมภาษณ์ตวัแทนเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่9 สัมภาษณ์นกัวชิาการศาสนาช านาญการพิเศษ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

 
ภาพที ่10 สัมภาษณ์พระบณัฑิตเผยแผฯ่ ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพทุธศาสนา  

พ.ศ. 2550 
ระเบียบมหาเถรสมาคม 

ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
************ 

   อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ตรี แห่งพระรำชบญัญติัคณะสงฆพ์ุทธศกัรำช ๒๕๐๕ 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี ๒) พุทธศกัรำช ๒๕๓๕ มหำเถรสมำคมวำง
ระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
   ข้อ ๑ ระเบียบมหำเถรสมำคมน้ีเรียกว่ำ “ระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วย กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ พุทธศกัรำช ๒๕๕๐” 
   ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในแถลงกำรณ์คณะสงฆ ์เป็นตน้
ไป 
   ข้อ ๓ ตั้งแต่วนัใช้ระเบียบน้ีให้ยกเลิกบรรดำระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งอ่ืนใดของมหำ
เถรสมำคมและส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ในส่วนท่ีระเบียบน้ีก ำหนดไวแ้ลว้ หรือขดัแยง้
กบัระเบียบน้ี 
  

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
    ๔.๑ ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ หมำยถึง ส ำนกังำนกลำงท่ีท ำหนำ้ท่ี
บริหำรจดักำรกิจกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำและเป็นส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
    ๔.๒ ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัหมำยถึง ส ำนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ี
บริหำรจดักำรกิจกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัในส่วนภูมิภำค 
และเป็นส ำนกังำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จงัหวดั 
    ๔.๓ บุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมำยถึง พระสังฆำธิกำรทุกระดับชั้ น 
เลขำนุกำรเจำ้คณะจงัหวดั เลขำเจำ้คณะอ ำเภอ พระธรรมทูต พระนกัเทศน์ พระวิปัสสนำจำรย ์พระ
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จริยำนิเทศก์ พระปริยติันิเทศ ครูสอนพระปรยติัธรรมแผนกธรรม-บำลี ครูสอนปริยติัธรรมแผนก
สำมญัศึกษำและครูพระสอนศีลธรรม ในสถำนศึกษำ 
    ๔.๔ คณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
และคณะกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั 
   ข้อ ๕ ให้มีศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
แห่งชำติมีวตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ สนบัสนุน 
ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ ใหมี้อุดมกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ 
และวิธีกำรในกำรน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปอบรมสั่งสอนประชำชน ให้น ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบสัมมำชีพและด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขสอดคล้องกับแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงให้ศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติมีส ำนกังำนกลำงตั้งอยู่ท่ีส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   ข้อ ๖ ให้มีศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั ศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ประจ ำจงัหวดัมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนยป์ระสำนงำนกลำงประจ ำจงัหวดั อ ำนวยควำมสะดวก 
เป็นท่ีปรึกษำ พฒันำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้กำรอุปถมัภ์ และปฏิบติัตำมนโยบำย 
ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และอ่ืน ๆ ตำมท่ีศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนด
หรือมอบหมำยให้ศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัมีส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ีส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจงัหวดั 
   ข้อ ๗ ใหมี้คณะกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ ประกอบดว้ย 
   ๗.๑ กรรมกำรมหำเถรสมำคม ๓ รูป 
   ๗.๒ แม่กองงำนพระธรรมทูต 
   ๗.๓ เจำ้คณะภำค ๕ รูป จำก ๕ หน 
   ๗.๔ อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
   ๗.๕ อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั 
   ๗.๖ ปลดักระทรวงมหำดไทย 
   ๗.๗ ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
   ๗.๘ ปลดักระทรวงวฒันธรรม 
   ๗.๙ ปลดักระทรวงพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์
   ๗.๑๐ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังบประมำณ 
   ๗.๑๑ อธิบดีกรมประชำสัมพนัธ์ 
   ๗.๑๒ ผูอ้  ำนวยกำรสถำนีวทิยโุทรทศัน์รวมกำรเฉพำะกิจ (ทรท) 
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   ๗.๑๓ อธิบดีกรมกำรศำสนำ 
   ๗.๑๔ ผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวน ๕ รูป/คน 
   ๗.๑๕ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นกรรมกำรเลขำนุกำร
และผูช่้วยเลขำนุกำร จ ำนวน ๕ คน 
  ข้อ ๘ ใหมี้คณะกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั ประกอบดว้ย 
   ๘.๑ เจำ้คณะภำค และรองเจำ้คณะภำคในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ของจงัหวดั
นั้นเป็นท่ีปรึกษำ 
   ๘.๒ เจำ้คณะจงัหวดัหรือผูท่ี้เจำ้คณะจงัหวดัมอบหมำยเป็นประธำน 
   ๘.๓ รองเจำ้คณะจงัหวดัเป็นรองประธำน 
   ๘.๔ ผู ้แทนเจ้ำคณะจังหวัด เจ้ำคณะอ ำเภอ เจ้ำคณะต ำบล เจ้ำอำวำส และ
เลขำนุกำร จ ำนวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป 
    ๘.๕ ผูแ้ทนบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ ๘ รูป 
   ๘.๖ หวัหนำ้ส่วนรำชกำร และผูน้ ำทอ้งถ่ิน จ ำนวน ๕ คน 
   ๘.๗ ผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวน ๕ รูป/คน 
   ๘.๘ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัเป็นกรรมกำรเลขำนุกำรและ
ผูช่้วยเลขำนุกำร จ ำนวน ๕ คน 
              ข้อ ๙ กรรมกำรท่ีปรึกษำ ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรและ
เลขำนุกำรผูช่้วยเลขำนุกำร แต่งตั้งโดยมหำเถรสมำคม และให้อยูใ่นต ำแหน่งไดค้รำวละ ๔ ปี เม่ือ
พน้จำกต ำแหน่งให้รักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ และอำจไดรั้บกำร
แต่งตั้งอีกก็ได ้
  

หมวด ๒ 
อ านาจหน้าที่ 

  ข้อ ๑๐ คณะกรรมกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
   ๑๐.๑ บริหำรศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   ๑๐.๒ ก ำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
                         ๑๐.๓ ก ำกบัดูแลและสนบัสนุนส่งเสริมให้ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำ
จงัหวดั ไดด้ ำเนินกิจกรรมกำรตำมนโยบำยและแผนแม่บท 
   ๑๐.๔ สนบัสนุนส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
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   ๑๐.๕ ให้ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรเผยแผ่แก่บุคลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 
   ๑๐.๖  พิ จำรณำให้ควำม เ ห็นชอบแผนงำนและงบประมำณกำร เผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 
                         ๑๐.๗ ออกประกำศ มติ ค ำสั่ง ระเบียบ หรือ และอ่ืน ๆ เพื่อกำรพฒันำบุคลำกรกำร
เผยแผพ่ระพุทธศำสนำและกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร 
  ข้อ ๑๑ ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอ ำนำจและหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
   ๑๑ .๑  เ ป็นส ำนักง ำนกลำงและศูนย์ประสำนงำนบุคลำกรกำร เผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 
                         ๑๑.๒ จดัท ำนโยบำย ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั โครงกำร เป้ำหมำย กำรวำงแผนงำน
แผนปฏิบติังำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำตำมท่ีคณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ก ำหนด 
   ๑๑.๓ สนบัสนุนส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
   ๑๑.๔ จดัท ำงบประมำณสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำ
จงัหวดั 
   ๑๑.๕ จดัท ำรำยงำนผลกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำปีเสนอมหำเถรสมำคม 
   ๑๑.๖ ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูล สำรสนเทศ 
   ๑๑.๗ ด ำเนินกำรใหมี้กำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน ต ำรำวชิำกำร โสตทศันศึกษำ 
   ๑๑.๘ ส่งเสริมกำรจดัตั้งสถำนีวทิยโุทรทศัน์เพื่อกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
   ๑๑.๙ สนับสนุนส่งเสริมตลอดจนด ำเนินกำรศึกษำจัดประชุมสัมมนำด้ำน
พระพุทธศำสนำ 
   ๑๑.๑๐ จดัตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
   ๑๑.๑๑ เสนอของบประมำณสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
   ๑๑.๑๒ เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกมหำเถรสมำคม 
  ข้อ ๑๒ คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั มีอ ำนำจและหน้ำท่ีภำยใน
พื้นท่ีของจงัหวดัดงัน้ี 
   ๑๒.๑ บริหำรศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั 
   ๑๒.๒ ปฏิบติัตำมนโยบำย และแผนแม่บทกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
                         ๑๒.๓ ก ำกบับุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจงัหวดัให้ด ำเนินกิจกรรมอยำ่งมี
เอกภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
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   ๑๒.๔ ด ำเนินกำรพฒันำบุคลำกรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำจงัหวดั 
   ๑๒.๕ให้ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรเผยแผ่แก่บุคลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในจงัหวดั 
                         ๑๒.๖ พิจำรณำโครงกำรและเสนอแนะให้ควำมเห็นชอบงบประมำณต่ำง ๆ 
เก่ียวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ในจังหวดัและเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   ๑๒.๗ พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรจดัท ำแผนปฏิบติังำและงบประมำณประจ ำปี 
ของจงัหวดั 
   ๑๒.๘ เสนอของบประมำณสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
   ๑๒.๙ ก ำกบัจริยำ จรรยำบรรณบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
  ข้อ ๑๓ ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั มีอ ำนำจและหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
   ๑๓.๑ เป็นศูนยก์ลำง และ ประสำนงำนบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
จงัหวดั 
                         ๑๓.๒ ปฏิบติัตำมนโยบำย ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค์และอ่ืน ๆ ตำมท่ี
ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนดหรือมอบหมำย 
                         ๑๓.๓ จัดท ำ รวบรวมบัญชีรำยช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคลำกร กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำจดัหำวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบกำรเรียนกำรสอนและกำรเผยแผป่ระจ ำศูนย์
กำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   ๑๓.๔ อ ำนวยควำมสะดวกและเป็นท่ีปรึกษำในกำรด ำ เ นินงำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 
   ๑๓.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันำบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำในจงัหวดั 
   ๑๓.๖ ติดตำมประเมินผลบุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำในจงัหวดั 
                         ๑๓.๗ จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำปีเสนอ
ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   ๑๓.๘ จดัท ำจดัหำงบประมำณสนบัสนุนให้กำรอุปถมัภกิ์จกรรมและบุคลำกรเผย
แผพ่ระพุทธศำสนำ 
  

หมวด ๓ 
การพ้นจากต าแหน่ง 

  ข้อ ๑๔ กำรพน้จำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติและจงัหวดั 
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   ๑๔.๑ มรณภำพ ลำสิกขำ หรือตำย 
   ๑๔.๒ ลำออก 
   ๑๔.๓ หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมระเบียบท่ีก ำหนด 
   ๑๔.๔ ใหอ้อกโดยผูมี้อ  ำนำจแต่งตั้ง 
  

หมวด ๔ 
การประชุม 

  ข้อ ๑๕ กำรประชุมคณะกรรมกำร มี ๒ กรณี 
   ๑๕.๑ กำรประชุมสำมญั ใหป้ระชุม ๒ เดือน ต่อคร้ัง 
                         ๑๕.๒ กำรประชุมวิสำมัญได้แก่กำรประชุมนอกจำกกำรประชุมสำมัญเพื่อ
พิจำรณำด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี 
                         ๑๕.๓ กำรประชุมทุกคร้ังให้กรรมกำรเลขำนุกำรศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
ส่งระเบียบวำระใหค้ณะกรรมกำรทรำบก่อนกำรประชุม อยำ่งนอ้ย ๓ วนั 
                         ๑๕.๔ กำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีคณะกรรมกำรมำประชุมไม่ต ่ำกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของคณะกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ถำ้ประธำนไม่มำหรือไม่อยู่ในท่ีประชุมให้รอง
ประธำนเป็นประธำนท่ีประชุม ถ้ำประธำน รองประธำนไม่มำหรือไม่อยู่ให้ท่ีประชุมเลือก
คณะกรรมกำรผูห้น่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม กำรประชุมวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขำ้ง
มำกในกำรลงคะแนนเสียง ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขำด 
 

หมวด ๕ 
กองทุนเพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

                ข้อ ๑๖ ให้จดัตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและกำรพฒันำ
บุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
                ข้อ ๑๗ ใหค้ณะกรรมกำรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำแห่งชำติ ออกกฎ ระเบียบ วำ่ดว้ยกำร
บริหำรและจดักำรเงินกองทุนเพื่อกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
                ข้อ ๑๘ ให้ศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดัเป็นท่ีตั้งกองทุน เพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจ ำจงัหวดั 
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หมวด ๖ 
บทเบ็ดเตลด็ 

                ข้อ ๑๙ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ประจ ำจงัหวดั รับเงินบริจำคอุดหนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน และผูมี้จิต
ศรัทธำบริจำค เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนยก์ำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำได ้
  
  ประกำศ ณ วนัท่ี ๑๔ เดือนกนัยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ 
 

(สมเด็จพระพุฒำจำรย)์ 
ประธำนคณะผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีสมเด็จพระสังฆรำช 

ประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคม 
  
  

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม 
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_________________ 

หลกัการ 
 ใหมี้ระเบียบมหำเถรสมำคม วำ่ดว้ยกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ 
เหตุผล 
 เพื่อให้มีศูนยก์ลำงรวบรวมเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และ
กองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เป็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ เป็นสถำบนัพฒันำ
บุคลำกรกำรเผยแผพ่ระพุทธศำสนำ ทั้งส่วนกลำงและประจ ำจงัหวดั จึงจ ำเป็นตอ้งวำงระเบียบมหำ
เถรสมำคมน้ี 
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