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ดุ ษ ฎี นิพ นธ์ ฉ บับ นี้ ส ำเร็ จลุ ล่ วงไปด้ว ยดี ด้ว ยควำมอนุ เครำะห์ ใ นกำรให้ค ำปรึ ก ษำแก้ไ ข
ช่ วยเหลื อจำกผูม้ ี พระคุ ณหลำยท่ำน ซึ่ งทำงผูว้ ิจยั ขอเจริ ญพรขอบพระคุ ณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.
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ควำมกรุ ณำในกำรสละเวลำ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึ กษำและชี้ แนะแนวทำงในกำรดำเนิ นกำรวิจยั
รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องจนดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็ จลงด้วยดี
ขอเจริ ญพรและขอบพระคุณคณะกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ อนั ประกอบไปด้วยรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรี ชำ หงษ์ไกรเลิศ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ยุวฒั น์ วุฒิเมธี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริ
ชัย ศิริกำยะ และผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ กรรมกำรดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำ
ตรวจสอบและชี้ แนะแนวทำงในกำรแก้ไขเพื่อให้ดุษฎี นิพนธ์ฉบับนี้ มีควำมเรี ยบร้อยและสมบูรณ์
ยิ่ง ขึ้ น และขอเจริ ญ พรขอบพระคุ ณ ผูอ้ ำนวยกำรส่ ว นงำนเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ ส ำนัก งำน
พระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ ตลอดจนถึ ง ประธำนศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำประจ ำจัง หวัด
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำประจำจังหวัด นักวิชำกำรศำสนำชำนำญกำรพิเศษและพระ
บัณฑิ ตเผยแผ่พ ระพุ ทธศำสนำ ศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ทธศำสนำประจำจังหวัดเชี ยงใหม่ ศู นย์เผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดนครรำชสี มำ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดนครศรี ธรรมรำช รวมถึงผูเ้ ข้ำร่ วมกำรสนทนำแบบกลุ่มเฉพำะ
และนักวิชำกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรองค์กำรซึ่ งได้ช่วยเหลือในกำรให้ขอ้ มูลและ
เอกสำรต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิ งลึ กและกำรสนทนำกลุ่ มที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินกำรวิจยั และใช้ในกำรจัดทำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ดว้ ยดีตลอดมำ
ขอขอบคุณพระมหำชวลิต ชำตเมธี เพื่อนผูใ้ ห้คำปรึ กษำและลงพื้นที่ทำกำรวิจยั ร่ วมกันจน
ส ำเร็ จ เจริ ญ พรขอบคุ ณ โยมพ่ อ สั ง ข์ท อง-โยมแม่ ว งษ์ โทวำท โยมพี่ ม งคล โทวำท ที่ ใ ห้ก ำร
สนับสนุ นทุนกำรศึกษำตลอดหลักสู ตร ขอเจริ ญพรขอบคุ ณร้ ำนก็อปปี้ ปริ้ นเซ็ นเตอร์ ที่ให้ควำม
อุ ป ถัม ภ์ใ นกำรปริ้ น เอกสำรจนจบกำรศึ ก ษำ ตลอดจนถึ งเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ณ
ั ฑิ ต วิท ยำลัย ที่ ใ ห้ค วำม
ช่วยเหลือด้วยดีตลอดมำ อนึ่งคุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีของกำรวิจยั ฉบับนี้ ต่อผูส้ นใจศึกษำ
ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู บำอำจำรย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่ำน
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระพุท ธศาสนาเข้าสู่ สั งคมไทยตั้ง แต่ ครั้ งพระเจ้า อโศกมหาราชส่ ง สมณะทู ตเข้ามายัง
ดิ นแดนสุ วรรณภูมิ จนมาถึ งปั จจุบนั นี้ ทาให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่ มีพุทธศาสนาเป็ นพื้นฐานทาง
ความเชื่ อ ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวดั เป็ นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอน
ฝึ กฝนอบรมพุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ เ ป็ นคนดี โ ดยใช้ พุ ท ธศาสนาช่ ว ยพั ฒ นาจิ ต ใจ จึ ง ท าให้
พระพุ ท ธศาสนาอยู่ คู่ ก ั บ สั ง คมไทยมานาน วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยส่ ว นมากจะเกี่ ย วข้อ งกั บ
พระพุทธศาสนา ชาวไทยประมาณร้อยละ 95 นับถื อพระพุทธศาสนาได้นาหลักการปฏิบตั ิทาง
พระพุ ท ธศาสนามาเป็ นแนวทางแห่ ง การดาเนิ นชี วิตจนกลายเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์มรดกของชาติไทย แต่จากสภาพสังคมปั จจุบนั ได้มีปัญหาเกิ ดขึ้นมากมายหลายประการ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปั ญหาด้านอื่นๆ เมื่อปั ญหาเกิดขึ้นมาทาให้พุทธศาสนิ กชน
จ านวนไม่ น้ อ ยเกิ ด ความวิ ต กกัง วลทุ ก ข์ก ายทุ ก ข์ ใ จ จึ ง หั น มาสนใจหลัก ธรรมค าสั่ ง สอนใน
พระพุทธศาสนามากขึ้นเพื่อนาหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาต่างๆ และเพื่อ
ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความดี
พระสงฆ์ในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั 4 ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิ กา
พระสงฆ์จึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นผูน้ าทางปั ญญาของชาวพุทธ นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่
หลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษาพระธรรมวินยั ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั และเผยแผ่หลักธรรมคา
สอนในทางพระพุ ท ธศาสนาให้ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน สอดคล้อ งกับ ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ (2550:4) ได้กล่าวไว้วา่ วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทสาคัญแก่ประชาชนและสังคมมาตลอด
ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสิ นความ การให้คาแนะนา
สัง่ สอนและปรึ กษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยูใ่ นวัด
ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความเจริ ญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สั ง คม การเมื อ ง มี ก ารแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมบางอย่า งที่ ว ดั เคยมี บ ทบาทออกไป เช่ น
การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่รับเอาอารยะธรรมทางตะวันตก
มากขึ้ น กระทัง่ ความจาเป็ นในการประกอบอาชี พ ทาให้บุคคลที่เคยเข้ามาร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ
ภายในวัดลดลงไปด้วย
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กบั ประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่ งเสริ มการให้ความ
ร่ วมมื อในกิ จกรรมการทานุ บารุ งดู แลรั กษาวัดและกิ จการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ ควร ส่ งผลให้
โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาน้อยลง มีผลให้คุณธรรมจริ ยธรรมใน
สังคมเสื่ อมลง ประกอบกับมีวดั หลายแห่ งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุมีการก่อสร้างที่ใหญ่โต
สวยงาม ใช้ง บประมาณจ านวนมากท าให้ เ กิ น ความจ าเป็ นและไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพชุ ม ชน
เศรษฐกิ จและการใช้ง าน เกิ ดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัด มุ่ ง หารายได้เข้า วัดมากเกิ นไป
พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรี ยน รวมทั้งการปฏิบตั ิและเผยแผ่แก่ประชาชน ทาให้เกิดวิกฤติศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี แ นวทางด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ อ งค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ ง คื อ วัด
พระสงฆ์ ตลอดถึงพุทธศาสนิ กชน ได้มีการฟื้ นฟู พัฒนา กาหนดแนวทางดาเนิ นกิจการพระศาสนา
ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพสมบูรณ์ เป็ นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการพัฒนา
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและช่ ว ยชี้ แนวทางที่ ถู ก ต้อ ง และการที่ พ ระนัก เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมแนะนาพร่ าสอนให้ประชาชน ได้มี ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้องนั้นมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับจานวนของพระภิกษุสามเณรที่
มีอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงได้มอบหน้าที่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ให้แพร่ หลายมัน่ คงดังพระพุทธดารัสของพระพุทธเจ้าว่า
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539 : 39)
“ภิกษุท้ งั หลาย เราพ้นแล้ว จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็ นของทิพย์ ทั้งที่เป็ นของมนุษย์ แม้พวกเธอ
ก็ พ ้น แล้ว จากบ่ ว งทั้ง ปวง ทั้ง ที่ เ ป็ นของทิ พ ย์ ทั้ง ที่ เ ป็ นของมนุ ษ ย์ พวกเธอจงเที่ ย วจาริ ก เพื่ อ
ประโยชน์และความสุ ขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุ ขแก่ทวย
เทพและมนุ ษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดี ยวกันสองรู ปจงแสดงธรรมงามในเบื้ องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่ สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้ อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริ บูรณ์ บริ สุทธิ์
สัตว์ท้ งั หลาย จาพวกที่ มีธุลี คื อกิ เลสในจักษุ น้อยมี อยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่ อม ผูร้ ู ้ ทวั่ ถึ ง
ธรรมจักมี ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้เราก็จกั ไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ส่ วน พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544 : 36-37) ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาตระหนักถึง
ความส าคัญ เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ งหลัก ค าสอนและหลัก ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ใ นทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีการศึกษาและปฏิบตั ิเป็ นลาดับเป็ นขั้นตอน เพื่อการอยูโ่ ดยสงบสุ ข และการ
ขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสู งขึ้นจนพัฒนาไปสู่ อริ ยชนหรื อผูป้ ระเสริ ฐ โดยมนุ ษย์จะเป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์หรื อเป็ นผูม้ ีปัญญาได้น้ นั ต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่ถูกต้อง สามารถเรี ยนรู้ฝึกฝน และ
พัฒนาตนเองจนเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การศึ ก ษาต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จึงมีความสาคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคมไทยอันเนื่ องด้วยการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม กล้าเสนอแนะในสิ่ งที่เห็ นว่าเป็ นปั ญหาของส่ วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม ที่จะต้องรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง การที่พระสงฆ์ได้แสดงความคิดเห็นเรื่ องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การบ้านเมืองมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรื อในฐานะนักเผยแผ่ที่มีความจาเป็ นในการแสดงบทบาทเพื่อชี้ แนะ
ทางออกให้ผทู ้ ี่มีความเกี่ยวข้อง ได้มองเห็นปั ญหาและแก้ไขโดยความชอบธรรม
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ สัง คมในยุ ค ปั จจุ บ นั มี ความเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว เป็ นสั งคมแห่ งยุค ข้อมู ล
ข่ า วสารและการติ ดต่ อที่ รวดเร็ ว พระสงฆ์ใ นฐานะที่ เป็ นบุ ค ลากรทางพระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง เป็ น
สถาบันหนึ่ ง ในสามของประเทศไทย บทบาทหน้า ที่ ป ระการหนึ่ ง ของพระสงฆ์คื อการเผยแผ่
หลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่ พุทธศาสนิ กชนให้เข้าใจหลักธรรมคาสอนและ
นาไปปฏิบตั ิการตาม การที่พระสงฆ์ในประเทศไทยจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
นั้นประเด็นสาคัญอยู่ที่การแสวงหาความรู ้ ของพระสงฆ์ได้มีการเรี ยนรู ้ มากจากพระไตรปิ ฎกและ
คัมภีร์อื่นๆในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระสงฆ์ในประเทศไทยยังได้มีหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีมีการสอบวัดผลเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนั้นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ย งั ได้มี ม หาวิท ยาลัย ของสงฆ์เป็ นจานวน 2 มหาวิท ยาลัย คื อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิ ดการเรี ยน
การสอนตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาเอกการแสวงหาความรู้ของพระสงฆ์ไทยจึงมีหลากหลาย
และจึ งเป็ นเครื่ องยืนยันได้ระดับหนึ่ งว่าพระภิ กษุสงฆ์ในประเทศไทยนั้นมี ความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดีโดยส่ วนมาก แต่การที่จะนาความรู ้ภายใน
(Tacit knowledge) ที่มีลกั ษณะของความรู ้ ที่อยู่ภายในส่ วนตัวของแต่ละบุคคลนามาสร้ างความรู ้
ใหม่หรื อประยุกต์เพื่อนามาเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างไร
พระสงฆ์เป็ นจานวนมากยังขาดกระบวนการบริ หารจัดการความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวของพระสงฆ์
เองนามาสร้างองค์ความรู ้ จัดเก็บความรู ้ และถ่ายทอดเผยแผ่สั่งสอนให้พุทธศาสนิ กชนให้สามารถ
เข้าใจได้ จะทาอย่างไรที่จะนาเอาความรู ้ภายในให้เป็ นลักษณะความรู ้ชดั แจ้ง (explicit knowledge)
มีความเป็ นระบบ สามารถแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และนามาเผยแผ่ได้อย่างง่ายและถูกต้อง การ
จัดการความรู ้ ของคณะสงฆ์ไทยจึงน่ าจะยังมีปัญหาอยู่ในบางประการจะทายังไงให้กระบวนการ
จัดการความรู ้ ในนาไปสู่ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ และสร้ างความรู ้ ใหม่ๆให้เกิ ดขึ้ น
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ภายใต้กรอบของหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ที่เป็ นความรู ้ แฝงนามาเผยแพร่ สู่
สาธารณชนได้ เรื่ องดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระมหานิ มิต สิ ขรสุ วณฺ โณ (2545) ได้
กล่ า วสรุ ป ไว้ว่า ในปั จจุ บนั นี้ ปั ญหาในการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประการหนึ่ งนั้น คื อการขาด
บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ ในการเผยแผ่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอและถู กวิธีเพราะ
ส่ วนมากยังยึดธรรมเนี ยมนิ ยมแบบเก่า คือเทศน์ตามคัมภีร์ เป็ นการเทศน์ตามแบบพิธีกรรม นับว่า
ไม่เกิดผลเท่าที่ควร แม้จะมีพระนักเทศน์แบบใหม่ คือ เทศน์แบบปฏิภาณโวหารอยูบ่ า้ ง ส่ วนใหญ่ก็
ยัง ขาดความรู ้ ท ัก ษะและประสบการณ์ ในการใช้ภ าษา ที่ จ ะสื่ อ ความหมายของหลัก ธรรมต่ อ
สาธารณชน ใช้ศพั ท์ภาษายากแก่การเข้าใจของประชาชน ขาดการกาหนดหัวข้อธรรมที่เหมาะสม
กับผูฟ้ ั ง ไม่มีการวิเคราะห์ผฟู ้ ั งซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บางทีนิทานหรื อ
ตัว อย่ า งที่ น ามาประกอบในการเทศน์ ห รื อ บรรยาย ไม่ ค่ อ ยเหมาะกับ กาลสมัย ไม่ อ าจน ามา
เปรี ย บเที ย บกับ สั ง คมในยุค ปั จจุ บ ันได้ เมื่ อผูเ้ ผยแผ่ไ ม่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขเทคนิ ค วิ ธี ก ารเทศน์ ไม่
ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมหรื อวิถีชีวิตในยุคปั จจุบนั การเผยแผ่หลักธรรมจึงไม่สัมฤทธิ์ ผล
เท่าที่ควร
ดัง นั้น พระพุ ท ธศาสนาจึ ง กลายเป็ นเรื่ อ งที่ ไ กลตัว ท าให้ ค นรุ่ น ใหม่ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ
พระพุทธศาสนาและหลักคาสอนในศาสนาน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพและสถานภาพ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงการอบรมพัฒนาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิ กชนโดยทัว่ ไป ไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร และประกอบกับตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2535) ข้อที่ 4
ได้กล่ าวถึ งกิ จการที่ คณะสงฆ์จะต้องปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งสามารถแยกพิจารณาได้ 6 ด้าน ดังนี้ (1) การเพื่อ
ความเรี ยบร้อยดีงาม หรื อการปกครอง (2) การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (5) การสาธารณูปการ และ (6) การสาธารณสงเคราะห์
วิธีดาเนิ นงานการทั้ง 6 ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในระเบี ยบมหาเถรสมาคมแต่บ างการคง
เป็ นไปตามจารี ต คือ ปฏิ บตั ิตามจารี ตก็มีอยู่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (2545:15) จะเห็น
ได้ว่าบทบาทภารกิ จที่ เป็ นกิ จการของคณะสงฆ์ในข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึ งมี ความสาคัญมากแต่จะทาอย่างไรให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีตน้ แบบกระบวนการ การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ
ในการน าเอาความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์แ ละอยู่ใ นสถาบัน พระพุ ท ธศาสนาน ามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างองค์ความรู ้ใหม่และนาออกมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาชน
ได้ได้มากที่สุด
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ทั้งนี้ เป็ นที่ ทราบกันดี ว่า ประชาชนพุทธศาสนิ กชนชาวไทยได้รู้จกั เข้าใจ และเข้าถึ งหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถู กต้อง พร้ อมทั้งสามารถนาหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไป
เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนอย่างเชื่อมัน่ ศรัทธา
โดยพร้ อมที่จะทานุ บารุ งอุปถัมภ์คุม้ ครองพระพุทธศาสนาให้เจริ ญมัน่ คงดารงอยู่คู่ชาติไทย
ได้อย่างยัง่ ยืน เพราะการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในรู ปแบบการประกาศหลัก
พระธรรมคาสั่งสอนอันประเสริ ฐของพระพุทธเจ้าที่ หลากหลายวิธี เช่ น วิธีการเผยแผ่แบบพระ
ธรรมทูตที่นาหลักธรรมะไปสู่ ประชาชนถึ งถิ่ นที่ อยู่ วิธีการเผยแผ่ในฐานะพระนักเทศน์ที่แสดง
ธรรมสั่งสอนประชาชนในพิธีบาเพ็ญบุญกุศลทัว่ ไป เป็ นต้น
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นหนึ่งในภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ใน
ฐานะที่เป็ นหน่วยงานของรัฐที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ได้จดั ตั้ง
งบประมาณอุดหนุนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่ องมา โดยจัดตั้ง
เป็ นโครงการอุดหนุนตามรู ปแบบและวิธีการเผยแผ่ที่พระสงฆ์ดาเนิ นการอยู่
ดังนั้น พระภิกษุบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาฝึ กอบรม จึงมีท้ งั
พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ รวมถึงพระจริ ยานิเทศพระปริ ยตั ินิเทศ และครู สอน
พระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนก ซึ่ งต่างรู ปต่างๆ ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบาทและหน้าที่
ของตนประจาอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ โดยมีลกั ษณะเฉพาะไม่เป็ นเอกภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ตรี และมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดนโยบายและแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมสั่ ง สอนประชาชนให้นาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประกอบสั ม มาชี พ และดาเนิ นชี วิตอย่า งมี
ความสุ ขสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ระเบียบมหาเถระสมาคมกาหนดให้มีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาทั้ง ส่ ว นกลางและประจ าจัง หวัด ส าหรั บ เป็ นแนวทางขับ เคลื่ อ นงานเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้ เ ป็ นไปในเชิ ง รุ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อให้ เ กิ ด ความมั่น คงแห่ ง
พระพุทธศาสนาและอานวยประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนผูไ้ ด้รับการเผยแผ่
ในเบื้องต้นทาให้พบว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่ องการบริ หารจัดการที่จะนา
ความรู ้ ที่เป็ นนามธรรมมาเผยแผ่ให้เป็ นรู ปธรรม เพราะเหตุ ว่าประเทศไทยมี จานวนพระสงฆ์ที่
สังกัดมหานิ กาย และธรรมยุต จานวน 289,131 รู ป (ที่มา: ข้อมูลพระภิกษุ, จากสานักงานเจ้าคณะ
จังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
จะเห็ นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมี มาก แต่พระภิ กษุ สงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่ พุทธศาสนิ กชนยังมีจานวนน้อยไม่เพียงต่อต่อจานวน
ประชากรในประเทศไทยมีประชากร 65,926,261 คน และเป็ นพุทธศาสนิ ก ชน 61,561,933 คน
(ที่มา : ประเทศไทยมีประชากร, พุทธศาสนิ กชน รายงานผลล่วงหน้า สามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2553 ส านัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ ) จากปั ญหาดัง กล่ า วท าให้ผูว้ ิจยั มองเห็ นปั ญหาว่า สาเหตุ ใ ด
พระสงฆ์ในประเทศไทยส่ วนมากมีความรู ้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาแต่พระภิกษุสงฆ์อีก
จานวนมากยังขาดการแสวงหาความรู ้ หรื อที่มีความรู ้ อยู่แล้วไม่สามารถนาความรู ้ที่ตนเองมีอยู่มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนามาถ่ายทอดเผยแผ่ให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ร่วมกันและเข้าใจได้ จากเหตุผลดังกล่าว
จึ ง น่ า จะมี ปั ญหาในบางประการที่ ท าให้พ ระสงฆ์ไ ทยยังไม่ ส ามารถนาเอาความรู ้ ที่ มี อยู่ใ นทาง
พระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กรของพระสงฆ์เองอย่างเต็มศักยภาพ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย เพื่อที่จะนาตัวความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับพระสงฆ์ในประเทศไทย
การศึ กษาครั้ ง นี้ จึงมี ค วามส าคัญและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ท างวิช าการในการต่ อยอดองค์
ความรู้ ดา้ นประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดต่อไป
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1.3 ปัญหำกำรวิจัย
ต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์
ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การแสวงหาความรู้ดา้ นหลักการวิจยั เชิ ง
ประจักษ์ เพื่อสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการที่ดีควรเป็ นอย่างไร ในภารกิจของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศ
ไทย โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาดังนี้ คือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
2. ปั จจั ย ที่ เ อื้ อต่ อ การบริ หารจั ด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั ดังกล่าวเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อศึกษาถึงต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจังหวัดในประเทศไทย โดยมีขอบเขต ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่กำรวิจัยวิจัย
ด้านพื้นที่การศึกษาลักษณะของกระบวนการการบริ หารจัดการและปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาโดยเลื อกจากศู นย์ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มี การบริ หารจัดการที่ดีและมี ผลงานดีเด่น
ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ โดยเฉพาะศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ภูมิภาคละ 1 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาคเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
2. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
3. ภาคกลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4. ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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1.5.2 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดย
เนื้ อหาส่ วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้แก่ นโยบายการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา แนวคิ ดกระบวนการการบริ หารจัดการ
แนวคิ ด องค์ ก าร การพัฒ นาศัก ยภาพผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา วิ ธี ก ารเผยแผ่ เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ทางสังคม และเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1.5.3 ขอบเขตด้ ำนผู้ให้ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant) ได้แก่
1. ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับสู งของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ม
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 คน
2. ผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย
1. เจ้า คณะจัง หวัดหรื อผูท้ ี่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
จานวน 1 รู ป
2. ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จานวน 1 ท่าน
3. นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ จานวน 1 ท่าน
3. ระดับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด คือ
พระภิกษุผทู ้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่
1. พระบัณฑิต จานวน 1 รู ป
1.6 ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผใู ้ ช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 2 ปี คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึ ก ษาต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ในประเทศไทย จะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในการเสนอ
ต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผลที่ได้จาก
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การศึกษาสามารถนาไปเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาองค์ก รในด้านต่างๆ และการศึกษาดังกล่าว
ยังสามารถจาแนกประโยชน์อื่นๆ ได้ คือ
1. เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และ
ลึ ก ซึ้ งท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ซึ่ งส่ ง ผลถึ ง ลัก ษณะรู ป แบบองค์ก ารที่
เปลี่ยนแปลงไป อันนามาสู่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาให้
มีประสิ ทธิภาพและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
2. สามารถนาความรู ้ ที่ไ ด้จากการวิจยั ดังกล่ า วไปประยุก ต์ใ ช้ โดยเฉพาะด้านการบริ หาร
จัดการองค์การ ทั้งในส่ วนบุ คคล การกาหนดนโยบาย เป็ นต้น เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาองค์การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีมากขึ้น
3. ทาให้เกิดแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ด้านรู ปแบบองค์การและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้สาหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยต่อไป
1.8 นิยำมศัพท์
กำรบริ หำรจัดกำร หมายถึ ง รู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมในการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
แล้ว น ามาสั ง เคราะห์ เ ป็ นตัว อย่า งการบริ ห ารจัด การ เพื่ อ พัฒ นาให้ เ กิ ด การบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศำสนำประจำจั งหวัด หมายถึ ง สานักงานที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการ
กิ จ การเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ประจ ากรุ ง เทพมหานคร และจัง หวัด ในส่ ว นภู มิ ภ าค และเป็ น
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด
กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ หมายถึ ง การนาเอาหลัก ธรรมค าสอนอันประเสริ ฐอัน เป็ น
ธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข ององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ไปถ่ า ยทอดให้
ประชาชนได้รับการเรี ยนรู ้น้อมนาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนเหล่านั้นไปประพฤติปฏิ บตั ิตามเพื่อให้
เป็ นคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็ นต้น เกิดความสงบสุ ขทั้งชาติปัจจุบนั และภพ
หน้า จากคนกลุ่มหนึ่ งไปสู่ คนอีกกลุ่ มหนึ่ ง จากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง โดยยึดเอาอุดมคติ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
บุคลำกรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ หมายถึง พระสังฆาธิ การทุกระดับชั้น เลขานุ การเจ้าคณะ
จังหวัด เลขานุ การเจ้าคณะอาเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริ ยานิ เทศก์
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พระปริ ยตั ินิเทศ ครู สอนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม – บาลี ครู สอนปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
และครู พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง “การพัฒ นาต้น แบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบความคิด ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.1 อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.2 ความหมายของการเผยแผ่พุทธธรรม
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.4 พุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั
2.2 แนวคิดการบริ หารจัดการในทางพระพุทธศาสนา
2.2.1 ความหมายของการบริ หารในทางพระพุทธศาสนา
2.2.2 การบริ หารกิจการคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
2.2.3 หลักพุทธธรรมในการบริ หารจัดการ
2.3 ปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
2.3.1 ภาวะผูน้ า
2.3.2 วัฒนธรรมองค์การ
2.3.3 การบริ หารจัดการ
2.3.4 ประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน
2.3.5 การสื่ อสาร
2.3.6 แรงจูงใจ
2.3.7 ความสัมพันธ์ทางสังคม
2.3.8 สภาพแวดล้อมองค์การ
2.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
2.1.1 อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ภายหลังจากที่ พระพุทธองค์ทรงบาเพ็ญพุทธกิ จเป็ นพระบรมศาสดาประกาศเผยแผ่ศาสน
ธรรมที่ตรัสรู ้ เริ่ มตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปั ญจวัคคีย ์ ทรงโปรดยสกุลบุตรพร้อมสหาย
จนมีพระอรหันตพุทธสาวกเกิดขึ้นในโลกจานวน 60 องค์ (คือ พระปั ญจวัคคีย ์ 5 พระยสะพร้อม
พระที่เป็ นสหายอีก 55) จึงทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะส่ งพระอรหันตสาวกเหล่านั้นไปประกาศ
พระศาสนายังหมู่บา้ น ตาบล หรื อนิ คมชนบทต่างๆ ของชมพูทวีป โดยก่อนจะทรงส่ งไปนั้น พระ
พุทธองค์ได้ทรงรับสั่งให้ประชุ มพระอรหันตสาวกจานวน 60 องค์ แล้วทรงประทานโอวาทซึ่ งถือ
เป็ นอุดมคติในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา
“ภิกษุท้ งั หลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็ นของทิพย์ท้ งั ที่เป็ นของมนุ ษย์ แม้พวกเธอก็
พ้น แล้ว จากบ่ ว งทั้ง ปวงทั้ง ที่ เ ป็ นของทิ พ ย์ท้ ัง ที่ เ ป็ นของมนุ ษ ย์ พวกเธอจงเที่ ย วจาริ ก ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้ อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุ ขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์
เกื้ อกูลและความสุ ขแก่เทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย พวกเธออย่าได้ไปทางเดี ยวกันสองรู ป จงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อนั บริ สุทธิ์ พร้อมทั้ง
อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริ บูรณ์ครบถ้วน สัตว์ท้ งั หลายพวกที่มีกิเลสธุ ลีในจักษุนอ้ ยก็มีอยู่ เพราะ
ไม่ได้ฟังธรรม สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่ อม ผูร้ ู ้ทวั่ ถึงธรรมได้จกั มีอยู”่
จากพระพุทธพจน์น้ ีเป็ นเครื่ องชี้ชดั ถึง อุดมคติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็ นบทบาท
สาคัญของการทาหน้าที่ประกาศศาสนธรรม ส่ งเสริ มสัมมาปฏิบตั ิของพระภิกษุพุทธสาวกทั้งมวล
นับจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ซึ่ งมุ่งให้เกิ ดประโยชน์เกื้อกูล และประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกอย่าง
แท้จ ริ ง หาได้มุ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ ห้ ค นมานับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป็ นจ านวนมาก หรื อ มุ่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ของผูเ้ ผยแผ่เองแต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้การส่ งพระอรหันตสาวกรุ่ นแรกไปประกาศพระ
ศาสนาทัว่ ชมพูทวีปนี้ ยังถือว่าเป็ นจุดกาเนิดการดาเนินงานพระธรรมทูตอีกด้วย
ในคราวประชุ มพระอรหันตสาวกครั้งใหญ่ (มหาสันนิ บาตแห่ งพระสาวก) ซึ่ งเรี ยกการประชุ มใน
คราวนั้นว่า จาตุรงคสั นนิบาต หรื อการประชุมที่ประกอบด้วยเหตุอศั จรรย์ 4 ประการ คือ
1. วันนั้นเป็ นวันอุโบสถขึ้น 15 ค่า เดือนมาฆะ (วันเพ็ญเดือน 3)
2. พระสาวกจานวน 1,250 องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย
3. พระสาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นพระอรหันตขีณาสพผูไ้ ด้อภิญญา 6
4. พระสาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นเอหิ ภิกขุ ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้
เหตุอศั จรรย์ 4 ประการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวในพระพุทธศาสนา ณ เวลาบ่ายของวัน
เพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุ วนั เขตกรุ งราชคฤห์

13

แคว้นมคธ ภายหลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน โดยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากถ้ าสุ กรขาตา
(ภายหลังจากที่ทรงทราบว่าพระสารี บุตรสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์เพราะฟั งพระธรรมเทศนาเวทนา
ปริ คคหสู ตรที่ทรงแสดงแก่ ทีฆนขปริ พาชก) เสด็จถึงพระวิหารเวฬุวนั แล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็น
พระอรหันตพุท ธสาวกจานวนมากต่ า งมาประชุ ม พร้ อมกันรอเฝ้ ารั บเสด็จโดยมิ ได้นัดหมายแต่
ประการใด ทรงทราบถึ ง เหตุ อศั จรรย์แห่ ง จาตุ รงคสันนิ บาต จึ ง ทรงประทานพระโอวาทสาคัญ
เพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจาริ กไปทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระโอวาทสาคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนั้น เรี ยกว่า โอวาทปาติโมกข์ (หรื อเขียนว่า
โอวาทปาฏิโมกข์) คือ ประมวลคาสอนหลักที่แสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผย
แผ่ศาสนธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็ นพระคาถา (คือคาร้อยกรองในภาษา
มคธหรื อภาษาบาลี) จานวน 3 พระคาถาครึ่ ง ดังนี้
พระคาถาที่ 1 : อุดมการณ์ ของพระพุทธศาสนา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิ โต ปรู ปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต.
ความอดทนคือความอดกลั้นเป็ นธรรมสาหรับเผาบาป (ตบะ) ที่ยอดยิ่ง ท่านผูร้ ู ้ท้ งั หลายกล่าว
สรรเสริ ญ พระนิ พ พานว่ า เป็ นธรรมอัน ยอดเยี่ ย ม ผู ้ที่ ย งั ฆ่ า ผู ้อื่ น ไม่ ชื่ อ ว่ า เป็ นบรรพชิ ต ผู้ที่ ย งั
เบียดเบียนผูอ้ ื่นไม่ชื่อว่าเป็ นสมณะเลย
พระคาถาที่ 2 : หลักการของพระพุทธศาสนา
สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ
กุสลสฺ สูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
การไม่ทาความชัว่ การทาความดี ให้ถึงพร้ อม การชาระจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว (หลักการทั้ง
สาม) นี้เป็ นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระคาถาที่ 3 : วิธีการเผยแผ่ ของพระพุทธศาสนา
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํ วโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺ มึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
การไม่วา่ ร้ายใคร การไม่ทาร้ายใคร การสารวมในพระปาติโมกข์ การรู ้จกั ประมาณในอาหาร
การนอนการนัง่ ในที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิ จิต (สมาธิ ข้ นั สู ง) (วิธีการทั้งหก) นี้ เป็ นคา
สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ดูพระไตรปิ ฎกภาษาไทย ที ฆนิกาย มหาวรรค เล่ ม 10 ข้ อ 90 หน้ า
64-65)
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2.1.2 ความหมายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
การเผยแผ่ หมายถึง การทาให้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไป
เผยแผ่กว้างขวางออกไปทาให้เป็ นที่แพร่ หลายเป็ นที่รักต่อสาธารณชน
ราชบัณฑิ ตยสถาพจนานุ ก รมฉบับราชบัณฑิ ตยสถานพ.ศ.2542 ได้ก ล่ า วว่า การเผยแผ่
หมายถึง การทาให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (2540 น. 148-155) ได้ก ล่ าวไว้ใ นกองแผนงานกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ดงั นี้ 1) หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาทคาสั่งสอนหรื อข้อแนะนาที่
เป็ นประโยชน์ 2) แนะนาสั่งสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบตั ิ 3) เทศนาสั่ง
สอนประชาชนให้ต้ งั อยูใ่ นศีลธรรมและให้ได้ยนิ ได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง
พระพิพิธธรรมสุ นทร (สุ นทร ญาณสุ นทโร) (2547 น.41) ได้กล่าวว่าการเผยแผ่ หมายถึง การ
สื่ อสารเพื่อการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสยาเกรงในพระรัตนตรัยน้อม
นาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิตามสมควร
แก่การปฏิ บตั ิน้ นั เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็ นศาสนา
แห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล
พิสิฐ เจริ ญสุ ข (2539 น. 3-4) ได้กล่าวถึงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิ ทธิ ผลโดย
สรุ ปมีอยู่ 2 วิธี คือ 1) การเผยแผ่ทางกายได้แก่การปฏิบตั ิให้ดูเป็ นแบบอย่างเวลายืนเดินนัง่ นอน
เป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีสติสารวมระมัดระวังแสดงท่าทางของผูส้ งบเยือกเย็น 2)
เผยแผ่ท างวาจาได้แก่ พูดธรรมะให้ผูอ้ ื่ นฟั งด้วยวิธีที่เรี ย กว่าบรรยายปาฐกถาธรรมแสดงธรรมที่
เรี ยกว่าธรรมกถึกแปลว่าผูก้ ล่าวธรรมผูส้ อนธรรมแสดงให้ผอู ้ ื่นฟังอย่างมีศิลปะ
สนิทศรี สาแดง (2544 น.86) ได้กล่าวถึงการเผยแพร่ พระศาสนามีเป้ าหมายหลักคือการสร้าง
สันติภาพให้เกิดแก่ชาวโลกพระสงฆ์คือ “สื่ อ” แห่งสันติภาพโลกเพราะตัวพระสงฆ์ (อริ ยสงฆ์) เป็ น
ผูส้ งบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็ นแบบอย่างของผูม้ ีสันติปราศจากความเห็นแก่ตวั การทางาน
ของพระสงฆ์เป็ นการทางานเพื่อให้มิใช่เพื่อเอาจึงไม่แฝงไว้ดว้ ยความขัดแย้ง
สรุ ป ได้ว่า ความหมายของ การเผยแผ่ หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค คล
ทางด้า นจิ ต ใจให้ มี ค วามเคารพเลื่ อ มใสย าเกรงในพระรั ต นตรั ย น้ อ มน าเอาหลัก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิตามสมควรแห่ งการปฏิบตั ิน้ นั
เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพของ
โลกและสันติภาพแห่งโลกสากล
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2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายดังนี้ คาว่า เผยแผ่ เป็ น
คากริ ยา หมายถึ ง ทาให้ขยายออกไป หรื อ ขยายออกไป ส่ วนคาว่า เผยแพร่ เป็ นคากริ ยา หมายถึง
โฆษณาให้แพร่ หลาย
ในพจนานุ กรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุ ด..คาวัด ของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช
ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้ให้ความหมายว่า
“เผยแผ่ ในคาวัดใช้เป็ นหลักในความหมายว่า ทาให้แพร่ หลายในลักษณะติดแน่ น ซึ มซาบ
กระจายไป เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เผยแผ่พระธรรม องค์การเผยแผ่ ส่ วน เผยแพร่ ใช้ใน
ความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทาให้แพร่ หลายในลักษณะกระจายให้เป็ นรู ปธรรมหรื อให้สัมผัส
ทางตา หู เป็ นต้น เช่ นใช้ว่า การเผยแผ่ศาสนาสามารถทาได้หลายวิธี เช่น เผยแพร่ ไปตามสื่ อต่างๆ
หรื อเผยแพร่ ทางวิทยุทีวี เป็ นต้น”
โดยนัยนี้ จึงสรุ ปได้วา่ คาว่า “เผยแผ่” และคาว่า “เผยแพร่ ” มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ คา
ว่า เผยแผ่ หมายถึง การเปิ ดเผยสิ่ งที่ปกปิ ดอยูใ่ ห้คนได้รู้ได้เห็น แต่เป็ นการเปิ ดเผยสิ่ งที่ดี ที่ประเสริ ฐ
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตจิตใจของคนเรา เช่ น เปิ ดเผยประกาศหลักพระธรรม
คาสอนอันประเสริ ฐบริ สุทธิ์ ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ บุคคลทัว่ ไปยังไม่รู้จกั ให้ได้
รู ้จกั ยังไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ และยังไม่เข้าถึงให้ได้เข้าถึง เป็ นต้น ซึ่ งตรงกันข้ามกับคาว่า ตีแผ่ ซึ่ งใช้
ในทานองประจาน คือ เปิ ดเผยสิ่ งที่ไม่ดี สิ่ งที่ อ้ือฉาวที่ถูกปกปิ ดหรื อเปิ ดโปงสิ่ งที่ ลึกลับซับซ้อน
ซ่ อนงาอาพรางความชัว่ ร้ายให้คนได้รู้ได้เห็น ส่ วนคาว่า แผ่ มักใช้กบั สิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่นคาว่า
แผ่เมตตา แผ่ความสุ ข ช่วยเหลือเผือ่ แผ่ เป็ นต้น
ส่ วนคาว่า เผยแพร่ หมายถึง การทาให้ขยายหรื อการทาให้กระจายออกไปในวงกว้าง คือ สิ่ ง
นั้นไม่ ไ ด้ป กปิ ด แต่ มีอยู่ใ นขอบเขตจากัด เมื่ อต้องการจะขยายออกไปในวงกว้า ง ก็ จะใช้ค าว่า
เผยแพร่ และคานี้มกั ใช้กบั สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เช่น แพร่ ภาพ แพร่ ข่าว แพร่ เชื้อ เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อจะประกาศเปิ ดเผยหลักพระธรรมวินยั หรื อพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นหลักปฏิ บตั ิดีหลักปฏิ บตั ิชอบที่ทาให้คนเราได้รับประโยชน์สุขทั้งในอัตภาพชาติ น้ ี
และอัตภาพชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิง่ คือ พระนิ พพาน จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ใช้คาว่า “เผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ซึ่ งเหมาะสมกว่าใช้คาว่า “เผยแพร่ พระพุทธศาสนา”
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในที่น้ ี หมายถึงการนาเอาหลักธรรมคาสอน อันประเสริ ฐอันเป็ น
ธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข ององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ไปถ่ า ยทอดให้
ประชาชนได้รับการเรี ยนรู ้ และน้อมนาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนเหล่ านั้นไปประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตาม
เพื่อให้เป็ นคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็ นต้น เกิดความสงบสุ ขทั้งชาติปัจจุบนั
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และภพหน้า จากคนกลุ่มหนึ่ งไปสู่ คนอี กกลุ่มหนึ่ ง จากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง โดยยึดเอา
อุดมคติ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การที่จะหาทางให้คนเรานับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
ใช้วิธีก ารเผยแพร่ ชัก จูง หรื อมี ผลประโยชน์เข้าล่ อ จึ ง จะมี ค นนิ ยมหันมานับ ถื อกันมากขึ้ นๆ แต่
พระพุทธศาสนาก็ยงั คงใช้วธิ ี การเผยแผ่รคือการประกาศแต่สิ่งที่ดีที่ชอบให้ทราบ โดยไม่คานึ งว่าจะ
มีใครหันมานับถือ ให้เป็ นเรื่ องเสรี ภาพส่ วนบุคคล จึงมีพุทธศาสนิ กชนบางท่านเป็ นห่ วงในเรื่ องนี้
ต้องการและพยายามใช้วธิ ี การเผยแพร่ แทนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศาสนาต่างๆ ส่ วนใหญ่เผยแพร่ โดยวิธีการชักจูง บังคับ ขู่ หรื อเอาผลประโยชน์เข้าล่อ เช่ น
การจัดการศึกษาให้ ให้การสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้คนนิ ยมเห็นดีเห็นงามหันมานับถือ หรื อมีความ
เกรงกลัวหันมานับถือ แม้ในปั จจุบนั จะมีลทั ธิ ใหม่ๆ ที่ไม่ใช้วิธีการขู่บงั คับให้คนเรานับถือ แต่ก็ไม่
พ้นที่จะใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่ อ วิธีการตลาด ให้ความสนุ กสนานบันเทิงต่างๆ โดยผูเ้ ผยแพร่ เข้า
ไปหาถึงตัวถึงบ้าน พูดเซ้าซี้ ให้ยอมรับนับถือบ้าง ซึ่งทาให้มีคนหันไปยอมรับนับถือเป็ นจานวนมาก
ขึ้นๆ เช่ นกัน แต่พระพุทธศาสนายังคงรักษารู ปแบบการประกาศหลักธรรมอันเป็ นสัจจะแห่ งชี วิต
ให้ทราบ สุ ดแล้วแต่อุปนิ สัยของแต่คนว่าจะรับนับถือทาตามหรื อไม่ทาตาม ซึ่ งตรงกับความหมาย
ของค าว่ า การเผยแผ่ จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู ้ที่ มี อุ ป นิ สั ย ตื้ น ชอบตื่ น ตามการโฆษณาชวนเชื่ อ และ
ผลประโยชน์ที่เข้าล่อ ละทิ้งพระพุทธศาสนา หันไปนับถื อศาสนาที่เผยแพร่ ดว้ ยรู ปแบบนั้นๆ ไป
เป็ นจ านวนมาก แต่ ถ้า พิ จ ารณาให้ ลึ ก ซึ้ งจะเห็ น ว่า การใช้วิ ธี ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ ก็ ดี การเอา
ผลประโยชน์มาล่อก็ดี เป็ นวิธีการแยบยลแอบแฝงหวังผลตอบแทน เพราะในโลกนี้ เป็ นไปไม่ได้เลย
ที่คนเราซึ่ งยังเป็ นปุถุชน ที่หนาแน่ นด้วยกิ เลสจะให้อะไรแก่ใครเปล่าๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทน ซึ่ งไม่ใ ช่ วิสัย ปุ ถุช น ถึ ง แม้ว่า องค์ก ารศาสนาหรื อลัทธิ น้ ันๆ จะร่ ารวยมี ทุ นทรั พ ย์มาก
มหาศาล ถ้าเอาสิ่ งของมาแจกให้คนจานวนมากและตลอดไปโดยไม่หวังผลตอบแทนก็คงจะเป็ นไป
ไม่ได้ อาจจะมีบา้ งที่บางคนยอมรับนับถือศาสนาหรื อลัทธิ ต่างๆ ไปด้วยความหลง พอรู ้สึกตัว พอรู ้
ความจริ ง ก็ถอยหนี บางครั้งก็เกิดการทะเลาะก่อการวิวาททาร้ายกันในระหว่างผูน้ บั ถือศาสนาหรื อ
ลัทธิ เดียวกัน ก็เพราะในตอนที่เผยแพร่ ไม่ได้ใช้เหตุผลทั้งผูเ้ ผยแพร่ และผูร้ ับนับถือนัน่ เอง
กล่ า วส าหรั บ พระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง อุ บ ตั ิ ข้ ึ น ในโลกมี อายุ ยืนยาวมาได้ถึ ง 2553 ปี นับ แต่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้และประกาศพระศาสนาเผยแผ่พพุทธธรรม แม้ในบางคราวจะถูกย่ายีจากการ
เผยแพร่ ของศาสนาอื่น หรื ออยูใ่ นยุคที่พวกคนต่างหลงไหลกระแสวัตถุนิยม จนลดจานวนผูน้ บั ถือ
ลงไปแต่ดว้ ยอานาจแห่งเหตุผลและสัจธรรมความจริ งที่จริ งแท้แน่นอนในพระพุทธศาสนา จึงทาให้
พระพุทธศาสนามีอายุยนื ยาวได้นานกว่าหลายๆ ศาสนาในโลก
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อย่างไรก็ตาม การจะทาให้คนที่ยงั ไม่นบั ถือให้หนั มานับถือพระพุทธศาสนา หรื อทาคนที่นบั
ถื ออยู่แล้วให้มีค วามศรั ทธาเลื่ อมใสมัน่ คงยิ่ง ขึ้ น จะต้องคงหลัก การเผยแผ่ไว้ใ ห้เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของพระพุทธศาสนา แต่อาจเปลี่ ยนวิธีการปลี กย่อยๆ บางอย่างให้เหมาะสมกับบุ คคล ภูมิ
ประเทศ สภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่ น ในการเทศน์การสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรี ยนชั้น
ประถม ควรมี อุปกรณ์ มีตวั อย่างที่เป็ นรู ปธรรมมาก แต่หากเทศน์กบั นักเรี ยนมัธยม ควรเพิ่มด้าน
เหตุ ผลและเนื้ อแท้ของหลักธรรมมากขึ้น กับนักเรี ยนนักศึ กษาระดับสู งกว่ามัธยม ควรเน้นหลัก
เหตุผลและปรัชญาที่ลึกซึ้ งมากขึ้นตามลาดับอายุและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ผูร้ ับการเผยแผ่หลักธรรม
เป็ นต้น ในการนี้ จึ ง ต้องมี ก ารส่ ง เสริ ม งานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้ม นั่ คงและ
แพร่ หลายยิ่งขึ้น โดยควรถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์ ให้มีความสะดวกในการทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง
แนวคิ ด ของการเผยแผ่ จ ัด เป็ นกระบวนการเผยแผ่ (Propagating Process) เป็ น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ในด้านการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งมี ผลต่อการประพฤติ ปฏิ บตั ิและการ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นชี วิตการเผยแผ่อาจกระทาได้ในหลายช่ องทางได้แก่การพูดคุ ยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการแจกเอกสารการนาสารการชักชวนให้เข้าร่ วมกิจการการเทศนาทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและการบรรยายธรรมทางโทรทัศน์เป็ นต้นซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 น. 97) ได้บรรยายเรื่ องพุทธวิธีในการสอน สรุ ปได้วา่
นักปราชญ์ท้ งั หลายและพุทธศาสนิ กชนทั้งหลายเคารพยกย่องและบูชาพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็ น
นัก การสอนที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท รงมี พ ระปรี ช าสามารถอย่า งยอดเยี่ ย มในการอบรมสั่ ง สอนได้ป ระสบ
ความส าเร็ จในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี เพราะพระองค์มี คุณสมบัติผูส้ อนเช่ นด้า น
บุคลิกภาพคือพระวรกายสง่างามและพระสุ รเสี ยงไพเราะโน้มน้าวให้ผฟู ้ ั งอยากจะฟั งด้านคุณธรรม
พระองค์มีท้ งั พระปั ญญาคุ ณพระวิสุทธิ คุณและพระกรุ ณาคุ ณและลี ลาการสอนคื อแจ่มแจ้งจูงใจ
หาญกล้าและร่ าเริ ง
วิธีการสอนของพระองค์พระองค์ใช้วิธีสอนแบบต่างๆเช่ น แบบสนทนาแบบบรรยายแบบ
ตอบปั ญหาและแบบวางกฎข้อบังคับส่ วนกลวิธีและอุ บายประกอบการสอนเช่ นการยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบการเปรี ยบเทียบด้วยข้ออุปมาการใช้อุปกรณ์การสอนการทาเป็ นตัวอย่าง
การเล่ นภาษาเล่ นค าและใช้ใ นความหมายใหม่ อุบ ายเลื อกคนและการปฏิ บ ตั ิ รายบุ คคลการรู ้ จกั
จังหวะและโอกาสความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการการลงโทษและให้รางวัลกลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าพุทธวิธีการสอนที่พระองค์นามาใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
ทัว่ ประเทศอิ นเดี ยเพราะสมัยที่ พระองค์เสด็จอุ บตั ิ ในยุคที่ ชมพูทวีปเป็ นถิ่ นนักปราชญ์มีเจ้าลัทธิ
มากมายต่างก็ถือว่าลัทธิ ของตัวเองดีที่สุดทั้งนั้นเช่นครู ท้ งั หกเป็ นต้นคาสอนของพระองค์ขดั แย้งกับ
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คาสอนเดิมและความเชื่ อถือของคนในยุคนั้นเช่นเรื่ องวรรณะ 4 นอกจากนั้นขอบเขตการเผยแผ่คา
สอนของพระองค์ก็กว้า งขวางคื อเสด็จไปสั่งสอนประชาชนซึ่ งมี พ้ืนฐานที่ แตกต่างกันตามแว่น
แคว้นต่ า งๆทรงสอนคนเหล่ า นั้นให้เข้า ใจและยอมเป็ นศิ ษ ย์ข องพระองค์นับ แต่ พ ระราชามหา
กษัตริ ยล์ งมาทีเดียว
พระครู วิวิธธรรมโกศล (2527 น.126) ได้กล่าวถึ งบทบาทหน้าที่ของความเป็ นนักเผยแผ่ว่า
เป็ นการเอาความรู ้ เอาแสงสว่างหรื อเอาธรรมะไปแนะนาเขาที่ เรี ยกว่า “ชี้ ทางบรรเทาทุ กข์ช้ ี สุข
เกษมศานติ์ ช้ ี ทางพระนฤพานอันพ้นโสกวิโยคภัย ” การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้านจะต้อง
ศึกษาสื่ อสารหลักการให้เข้าใจนักเผยแผ่ตอ้ งมีขอ้ มูลประกอบโดยอาศัยหลักสู ตรแห่ งความสาเร็ จ
คือ1) ต้องมีคาคมนิด2) ต้องมีสุภาษิตหน่อย3) ให้อร่ อยต้องมีคากลอน4) ไม่ง่วงนอนต้องมีคาขาขัน
พระสุ ธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) (2549 น.48) ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเผย
แผ่พระพุทธศาสนาผลงานทางวิชาการเกี่ ยวกับพระพุทธศาสนาในบทความเรื่ องพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาของวัดและพระสงฆ์ในปั จจุบนั ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความเปลี่ ยนแปลงทาให้บทบาทของวัดเปลี่ยนไปคือเมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนา
ประเทศให้เท่าทันอารยธรรมตะวันตกในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา ประเทศชาติได้พฒั นาตามตะวันตก
ความสาคัญของวัดก็เริ่ มลดลงเรื่ อยๆบทบาทเด่นๆของวัดเช่นการจัดการศึกษาเมื่อก่อนการศึกษาเริ่ ม
ที่ วดั ทั้ง นั้นได้ถูก เปลี่ ย นจากวัดเป็ นผูน้ าในการศึ ก ษาบทบาทนี้ ก ลายเป็ นหน่ วยงานรั ฐบาลและ
เอกชนเป็ นผูน้ าไปการรักษาพยาบาลการทาสมุนไพรเป็ นหน้าที่ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ไปการตัดสิ นคดี ขอ้ พิพาทต่างๆเป็ นหน้าที่ ของศาลยุติธรรมเป็ นต้นทั้งๆที่ บทบาทเหล่านี้ ในอดี ต
พระสงฆ์เป็ นผูน้ าทั้งสิ้ น
2) การฟื้ นฟูบทบาทของพระสงฆ์ในปั จจุบนั เมื่ออารยธรรมตะวันตกการศึกษาแผนใหม่การ
พัฒนาสมัยใหม่สื่อและการบันเทิงเพื่อการค้ามีการแพร่ หลายในสังคมไทยสังคมก็เกิดผลกระทบทุก
ด้านและสังคมไทยมีวฒั นธรรมรับมากกว่าและนามาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยนเข้ากับสภาพสังคมไทย
บทบาทของพระสงฆ์ก็ถูกกระทบลดบทบาทที่มีอยูไ่ ปด้วยอย่างไรก็ตามวัดต่างๆก็พยายามแก้ปัญหา
และได้แก้ไขปั ญหาเหล่านั้นมี3ลักษณะคือ
1. แก้ดว้ ยกาลังและความพยายามของวัดเองเช่นวัดใหญ่ๆมีวดั บวรนิ เวศวิหาร วัดมหาธาตุ
ยวราชรังสฤษฎิ์ วัดไร่ ขิง และวัดโสธรวรารามเป็ นต้นด้วยการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นโรงเรี ยน
พุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ต ย์ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้า นสั ง คมสงเคราะห์ ม อบทุ น การศึ ก ษาสร้ า ง
สาธารณประโยชน์ดว้ ยการอุดหนุนจากประชาชน

19

2. ร่ วมมือกับรัฐเพื่อแก้ปัญหาได้แก่คณะสงฆ์ทาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก
เช่นโครงการพระธรรมทูตโครงการพระธรรมจาริ กโครงการสาธารณสุ ขมูลฐานโครงการแผ่นดิ น
ธรรมแผ่นดินทองเป็ นต้นโครงการเหล่านี้คณะสงฆ์ร่วมมือกับรัฐ
3. ได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการแก้ปัญหาเช่ นร่ วมกับมูลนิ ธิเอเชี ยในการจัดกลุ่ ม
ประสานงานการพระพุ ท ธศาสนาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัด อบรมตามโครงการอบรม
พระสงฆ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนร่ วมมือกับมูลนิ ธิหมอชาวบ้านจัดอบรม
พระสงฆ์ดา้ นอนามัยทั้งหนเหนื อและหนกลางและจัดกลุ่มออมทรัพย์ข้ ึนในท้องถิ่นชนบทร่ วมกับ
มูลนิธิเผยแผ่ชีวติ อันประเสริ ฐเป็ นต้น
3) พระสงฆ์กบั การพัฒนาสั งคมพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ พ ฒ
ั นาสังคมเมื่ อประมวลแล้วมี 3
ประการด้วยกันคือ
1. เป็ นผูน้ าทางด้านพัฒนาจิตวิญญาณของมนุ ษย์บทบาทของพระสงฆ์เหล่านี้ จะเห็นได้
ชัดเจนคือการเกิ ดขึ้นของคณะธรรมทานไชยาจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี เมื่อปี พ.ศ.2475โดยการนาของ
ท่านพุทธทาสการเปิ ดวัดป่ าในสายธรรมยุติกนิ กายจนถึงสมัยอาจารย์มนั่ ภูริทตฺ โตและสานักปฏิบตั ิ
ธรรมสายมหานิ กายคือของหลวงพ่อชาวัดหนองป่ าพงจังหวัดอุ บลราชธานี การเกิ ดขึ้ นของสานัก
กรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอซึ่ งมีวดั มหาธาตุเป็ นศูนย์กลางเมื่อปี พ.ศ.2493อันมีตน้ แบบมาจาก
ประเทศพม่าต่อมาก็มีการปฏิบตั ิธรรมกายแบบสัมมาอะระหังของหลวงพ่อสดวัดปากน้ าภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร
2. เป็ นผูท้ าหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนสถาบันสงฆ์ได้ทาหน้าที่ดา้ นการศึกษามา
ตลอดโดยเฉพาะเปิ ดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึ กษาจากชนบทที่ ไม่มีโอกาสเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนของรัฐก็ได้อาศัยการเพาะบ่มฝึ กฝนอบรมจากสถาบันศาสนาเช่ นการศึกษาที่คณะสงฆ์จดั
ได้แ ก่ ก ารศึ ก ษาแผนกบาลี -นัก ธรรมและการศึ ก ษาแผนใหม่ ไ ด้แก่ มหาวิท ยาลัย สงฆ์2แห่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงทาให้เกิดผูม้ ีความรู ้
ในทางพระพุทธศาสนาได้เป็ นกาลังของพระศาสนาและช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
3. เป็ นผูน้ าด้านการพัฒนาชนบทพระสงฆ์ทาหน้าที่ ลกั ษณะเช่ นนี้ ทว่ั ประเทศแบ่งได้
2 ประเภท
ก. การตั้งมูลนิธิศึกษาพระสงฆ์ได้อุทิศชีวติ เพื่อยกฐานะการศึกษาของชาวบ้านในชนบท
มีจานวนมากยกตัวอย่างเช่นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟูอตฺ ตสิ โว) วัดพระสิ งห์จงั หวัดเชี ยงใหม่ผตู ้ ้ งั
โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษาพระเทพกวี (ปั จจุบนั พระพุทธพจนวราภรณ์วดั เจดียห์ ลวง) วัดป่ าดารา
ภิรมย์อาเภอแม่ริมจังหวัดเชี ยงใหม่ผตู ้ ้ งั โรงเรี ยนเมตตาศึกษาและพระธรรมญาณมุนี (พระพุทธวร
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ญาณ) วัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีได้ต้ งั โรงเรี ยนการกุศลชื่อโรงเรี ยนวินิตศึกษาเป็ นโรงเรี ยนที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังการที่พระเถระได้ทางานเหล่านี้ถือว่าเป็ นการเผยแผ่เชิงรุ กที่เรี ยกว่าศึกษาสงเคราะห์
ข. การรวมกลุ่ มเพื่องานพัฒนาชุ มชนงานส่ วนนี้ พระสงฆ์ในภาคต่างๆได้ช่วยเหลื อ
ประชาชนเป็ นอย่างมากเช่ นพระพุทธพจนวราภรณ์ วดั เจดี ยห์ ลวงได้ต้ งั มูลนิ ธิเพื่อการศึ กษาและ
พัฒนาชนบทเพื่อเป็ นการขยายโครงการเกษตรพัฒนาและเมตตานารี เพื่อเตรี ยมคนพัฒนาชนบท
กลุ่มพระสงฆ์พฒั นาเช่นพระสมุห์เฉลิมฐิตสี โลผูส้ ร้างหมู่บา้ นปลอดอบายมุขที่โนนเมืองอาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัดนครราชสี มากลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาชนบทเช่นพระ
ครู พิพิธประชานาถวัดสามัคคีบา้ นท่าสว่างจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแกนนาชาวบ้านด้วยการตั้งสหกรณ์
ร้านค้าธนาคารข้าวและเกษตรแบบผสมผสานพร้อมกับพัฒนาจิตใจชุ มชนไปด้วยกิจกรรมลักษณะ
พัฒนาชนบทเช่นนี้พระสงฆ์ในชนบททากันมากประชาชนทัว่ ไปทราบน้อยและท่านทาเองเงียบๆรู้
เฉพาะกลุ่มงานที่ท่านทาเป็ นส่ วนใหญ่งานลักษณะเช่ นนี้ ทางคณะสงฆ์ถือว่าเป็ นงานเผยแผ่เชิ งรุ ก
ประเภทสาธารณสงเคราะห์
ประเวศ วะสี (2540 ) (น.73-74) ได้กล่าวถึง ปั ญหาในการเผยแผ่ธรรมของสถาบันสงฆ์ไทย
ไว้ในหนังสื อพระสงฆ์กบั การรู ้ เท่าทันสังคมว่าพระสงฆ์และสามเณรส่ วนใหญ่มีการศึกษาน้อยไม่
เข้ า ใจพุ ท ธธรรมอย่ า งลึ ก ซึ้ งและไม่ เ ข้ า ใจสภาพสั ง คมปั จ จุ บ ัน จึ ง สื่ อกั บ ประชาชนไม่ ไ ด้
ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนเป็ นเพียงพิธีกรรมเป็ นส่ วนใหญ่การที่มีพระสงฆ์เข้าใจพุทธ
ธรรมได้ลึกซึ้ งเข้าใจชี วิตและสังคมในปั จจุบนั และมีความสามารถในการสื่ อสารมีความสาคัญต่อ
ประเทศไทยและต่อโลกมากสมควรที่รัฐบาลและทางคณะสงฆ์จะให้ความสนใจต่อเรื่ องนี้ ให้มาก
และได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของสงฆ์วา่ ควรเรี ยนรู ้ใน3เรื่ องใหญ่คือ 1) เรี ยนรู ้พุทธธรรมให้ลึกซึ้ งทั้ง
ทางปริ ยตั ิและปฏิบตั ิ 2) เรี ยนรู ้ เข้าใจสังคมปั จจุบนั ให้รู้เท่าทันสังคมในปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ใน
การสอน 3) เรี ยนรู ้การติต่อสื่ อสารให้เป็ นที่สนใจของผูค้ นให้จบั ใจคนให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมหรื อที่ เรี ย กว่า อนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์นั่นเองในข้อ นี้ ร วมทั้ง การใช้เ ครื่ องติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
สมัยใหม่ดว้ ย
สรุ ปได้วา่ แนวคิดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ กระบวนการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารคา
สอนและการโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เข้าถึงสาระและสามารถปฏิบตั ิตนได้ซ่ ึ งตามแนวทาง
ของพระพุท ธศาสนานั้นบุ ค คลสามารถท าได้โดยผ่า นสื่ อมวลชนสื่ อบุ ค คลสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อ
กิ จกรรมศาสนาที่ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความเชื่ อค่านิ ยมที่ ลึกซึ้ งการยอมรั บสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตใจ
เพราะฉะนั้นการเผยแผ่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่องค่อยเป็ นค่อยไปและรู ปแบบวิธีการเผยแผ่ตอ้ งเหมาะสม
และทันสมัย
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2.1.4 พุทธวิธีในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
การเผยแผ่ศาสนพรหมจรรย์ (หลักการดาเนิ นชี วิตที่ประเสริ ฐ หรื อหลักพระธรรมวินยั ) ของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะแรกตรั สรู ้ น้ นั มี ลกั ษณะเป็ นการประกาศท้าทายเหล่ า
มหาบัณฑิ ต ปั ญญาชนในสมันนั้น ให้ ม าช่ ว ยกัน พิ สู จ น์ อริ ย สั จธรรมที่ พ ระองค์ท รงค้นพบด้ว ย
พระองค์เอง ซึ่ งเป็ นความจริ งอันเที่ ยงแท้แน่ นอน เป็ นความจริ ง ที่ ไม่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา สอดคล้องกับหลักพระธรรมคุณที่วา่ “พระธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว
อันผูบ้ รรลุพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง ไม่ข้ ึนกับกาลเวลา ควรแก่การเชิญชวนชักชวนให้มาพิสูจน์ทดสอบ
ควรน้อมเข้าใส่ ตน เป็ นผลปฏิบตั ิที่วญ
ิ ญูชนจะพึงรู ้ได้เฉพาะตน”
พระผูม้ ี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุ ทธเจ้า องค์พระบรมศาสดาของพระพุ ทธศาสนาทรง
ประสบความสาเร็ จอย่างสู งยิ่งในการประกาศเผยแผ่ศาสนธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู ้ ซึ่ งทรงใช้เวลา
เพียง 9 เดือน ก็สามารถประกาศศาสนธรรมก่อตั้งและประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างมัน่ คง
ดารงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในดิ นแดนชมพูทวีป คื อ ครบองค์ประกอบ 5 ประการของการ
ก่อตั้งศาสนา ซึ่ งได้แก่
1. มีองค์พระศาสดาผูก้ ่อตั้งคือพระองค์เอง
2. มีศาสนธรรม คือ หลักธรรมคาสอนที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
3. มีศาสนบุคคล คือ พระพุทธสาวกเป็ นประจักษ์พยานในการปฏิบตั ิตามศาสนธรรมและ
เป็ นกาลังสาคัญช่ วยประกาศเผยแผ่ โดยมี พระภิ กษุ ปัญจวัคคี ย ์ กลุ่ มพระยสะ พร้ อมทั้งมีอุบาสก
อุบาสิ กา คือ บิดาของพระยสะ และอดีตภรรยาของพระยสะ เป็ นต้น
4. มีศาสนสถาน คือ พุทธศาสนสถานหรื อวัด ในสมัยนั้นได้แก่ พระวิหารเวฬุวนั หรื อวัดเวฬุ
วัน ที่พระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช บรมกษัตริ ยแ์ ห่ งแคว้นมคธ ทรงศรัทธาสร้ างถวาย ณ
พระราชอุทยานเวฬุวนั กรุ งราชคฤห์ แคว้นมคธ
5. มีศาสนพิธี คือ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม ที่พระพุทธองค์ทรงกาหนดเป็ นแบบ
แผนให้ประพฤติปฏิ บตั ิ โดยขณะนั้นมีพิธีการบวชประพฤติพรหมจรรย์เกิ ดขึ้น 2 แบบ คือ แบบ
เอหิ ภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธองค์ทรงประทานบวชให้เอง และแบบติสรณคมนูปสัมปทา ที่ทรง
อนุ ญาตให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรได้ดว้ ยการรับไตรสรณคมน์ นอกจากนี้ ยงั มีพิธีการอุทิศส่ วน
กุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับวายชนม์ โดยพระเจ้าพิมพิสารทรงจับพระเต้าทองเต็มด้วยน้ าหลัง่ ลงดิ น เนื่ อง
ด้วยการถวายพระราชอุทยานเวฬุวนั
นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยงั ทรงอาศัยพระญาณอันเป็ นกาลังของพระพุทธเจ้าที่ทาให้พระองค์
สามารถบันลือสี หนาท ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างองอาจมัน่ คงดุ จราชสี ห์
คาราม ซึ่ งพระญาณดังกล่าวนั้น เรี ยกว่า ทสพลญาณ 10 ประการ คือ
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2.1.4.1 ทสพลญาณ 10
1. ฐานาฐานญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ ฐานะและอฐานะ) โดยคาว่า ฐานะ ในที่น้ ี หมายถึ ง ความ
เป็ นไปได้ของสรรพสิ่ ง เช่ น สิ่ งใดมี ความเกิ ดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นมี ความดับเป็ นธรรมดา หรื
อกุศลกรรมย่อมให้ผลดี อกุศลกรรมย่อมให้ผลชัว่ (ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ) เป็ นต้น ส่ วนคาว่า อฐานะ
หมายถึง ความเป็ นไปไม่ได้ของสรรพสิ่ ง เช่น สิ่ งที่มีความเกิดขึ้นเป็ นธรรดา สิ่ งนั้นจักไม่ดบั เลย หรื
อกุศลกรรมให้ผลชัว่ อกุศลกรรมให้ผลดี (ทาดีได้ชว่ั ทาชัว่ ได้ดี) เป็ นต้น พระองค์ทรงใช้พระญาณ
นี้ ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างองอาจมัน่ คง ทาให้พระสงฆ์สาวกมีความเข้าใจ
เนื้ อหาและขอบเขตของกฏเกณฑ์ และหลักการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและที่ จะนามาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ตลอดจนรู ้ ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มีพฒั นาการอยู่ในระดับ
ต่างๆ
2. วิปากญาณ หรื อ กัมมวิปากญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ผลแห่ งกรรม) หมายถึง พระองค์ทรงมี
พระญาณที่ หยัง่ รู ้ ผ ลแห่ งกรรมของสั ตว์ท้ งั หลายผูท้ ากรรม ทั้ง ที่ เป็ นกุ ศลหรื อเป็ นบุ ญ ทั้งที่ เป็ น
อกุศลหรื อเป็ นบาป ซึ่ งต่างให้ผลสลับกันไปตามฐานะคือเหตุที่เป็ นไปได้ ไม่หลงสันนิ ษฐานไปใน
อฐานะ ดังนั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาแบบจาแนกแยกแยะ แสดงความเชื่ อมโยงกันระหว่างเหตุ และผลว่าสิ่ งนั้นๆ มี
อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล ซึ่ งตามปกติแล้วเหตุมกั จะเป็ นอดีต ยามที่ผลปรากฏในปั จจุบนั และผล
จะเป็ นอนาคตในกรณี ที่เหตุเป็ นปัจจุบนั
3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรี ชาหยัง่ รู ้ทางไปสู่ ภูมิท้ งั ปวง) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระ
ญาณที่หยัง่ รู ้กรรมหรื อข้อปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่ คติท้ งั ปวง คือ ทรงรู ้ท้ งั กรรมที่จะนาไปเกิดในสุ คติ ภพ
ภูมิที่ดี อันได้แก่ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์หรื อเทวโลกและพรหมโลก ทั้งกรรมที่จะนาไปเกิดในทุคติ
ภพภูมิที่ชว่ั อันได้แก่ อบายภูมิ 4 คือ ขุมนรก แดนเปรต พวกอสุ รกายและกาเนิ ดสัตว์เดรั จฉาน
รวมทั้งข้อปฏิ บตั ิ ที่ จะนาให้พน้ จากสุ คติ และทุ คติ (อมตธาตุ นิพพาน) พระองค์ทรงรู ้ วิธีก ารและ
กลวิธีปฏิ บตั ิต่างๆ ที่จะนาเข้าสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างแจ่มแจ้ง โดยทรงชี้ ชดั ว่า ใครทาอะไร
อย่างไรแล้วต่อไปจะเป็ นอย่างไร จะบังเกิ ดที่ไหนหลังจากตายไปแล้ว ที่เป็ นอย่างนั้นเพราะเหตุ
อะไร พร้อมทั้งรู ้เหตุที่ทาให้บุคคลผูป้ ฏิบตั ิไปบังเกิดในกาเนิดนั้นๆ
4. นานาธาตุญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ธาตุต่างๆ) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้สภาวะ
ของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมเป็ นอเนกอนันต์ ดังนั้น ในการ
ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนา
แสดงให้รู้แยกสมมติออกเป็ นขันธ์ อายตนะ และธาตุต่างๆ ของชี วิต เน้นให้รู้จกั ส่ วนประกอบของ
สิ่ งนั้นจากจุดใหญ่ไปหาจุดย่อยสุ ด จากจุดย่อยสุ ดไปหาจุดใหญ่สุดได้ตามความเป็ นจริ ง
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5. นานาธิ มุตติกญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้อธิ มุตติคืออัธยาศัยของสัตว์ท้ งั หลายอันเป็ นต่างๆ กัน)
หมายถึ ง พระองค์ ท รงมี พ ระญาณที่ ห ยั่ง รู ้ อ ธิ มุ ต ติ คื อ อัธ ยาศัย ความโน้ ม เอี ย ง ความเชื่ อ ถื อ
แนวความคิ ด แนวความสนใจ เป็ นต้น พระองค์ท รงใช้พ ระญาณนี้ ตรั ส พระธรรมเทศนา ได้
สอดคล้องต้องกันตามอัธยาศัย ความเชื่ อถื อ แนวความคิดความสนใจ ความโน้มเอี ยง ความถนัด
ความสนใจของคนและสัตว์ท้ งั หลายที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน เป็ นเหตุ ให้บุ ค คลผูร้ ั บฟั ง พระธรรม
เทศนาเกิดความประทับใจพลันเลื่อมใสและสามารถบรรลุธรรมได้เร็ ว
6. อินทริ ยปโรปริ ยตั ตญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ความยิ่งหรื อหย่อนแห่ งอินทรี ยธรรมของสรรพ
สัตว์) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้ความยิง่ และหย่อนแห่ งอินทรี ยธรรม ของสัตว์บุคคล
ทั้งหลาย โดยทรงรู ้ ว่าบุคคลนั้นๆ มีอินทรี ยธรรม คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปั ญญาแค่ไหน
เพียงใด มีกิเลสมากหรื อน้อย มีอินทรี ยธรรมอ่อนหรื อแก่กล้า สอนง่ายหรื อสอนยาก มีความพร้อมที่
จะปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุ ธรรม หลุ ดพ้นจากทุกข์หรื อไม่ เป็ นต้น พระพุทธองค์ทรงใช้พระญาณนี้ ตรั ส
พระธรรมเทศนาที่ยากหรื อง่ายแก่ บุคคลต่างๆ ตามที่ทรงพิจารณาเห็ นว่าบุคคลผูร้ ับฟั งพระธรรม
เทศนามีอินทรี ยธรรมแก่กล้าหรื ออ่อนแค่ไหนเพียงใด สอนง่ายหรื อสอนยาก มีความพร้อมที่จะเข้า
สู่ กระบวนการศึ กษาปฏิ บตั ิ ตามหลักไตรสิ กขาหรื อพร้ อมที่ จะบรรลุ ธ รรมหรื อไม่ เป็ นเหตุ ให้มี
ศรัทธาประชาชนได้รู้จกั เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก
7. ฌานาทิ สังกิ เลสาทิญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ เหตุที่จะทาให้ฌานวิโมกข์สมาธิ และสมาบัติ
เสื่ อมหรื อเจริ ญ) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออก
จากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติท้ งั หลายว่าเกิ ดมีข้ ึนได้เพราะเหตุน้ นั ๆ ดังนั้นในการประกาศ
พุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนาด้วยทรง
รู ้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของคุณธรรมทั้งหลาย มีฌาน สมาธิ วิโมกข์ เป็ นต้น
8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ปรี ชากาหนดระลึกชาติหนหลังได้) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระ
ญาณที่หยัง่ รู ้ อนั ทาให้ระลึ กภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้ โดยระลึ กชาติถอยหลังเข้าไปได้ต้ งั แต่หนึ่ ง
ชาติ ไปจนถึงร้อยชาติ พันชาติ แสนชาติ ตลอดจนสังวัฏฏวิวฏั ฏกัปเป็ นอันมากว่า “ในภพชาติโน้น
ได้มีชื่อ มีโคตร มีผวิ พรรณ มีอาหารอย่างนั้นๆ ได้เสวยสุ ขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกาหนดอายุเพียงเท่านั้น
จุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น ได้เป็ นอย่างนั้นๆ ครั้นจุติจากภพโน้น แล้วจึงได้มาเกิดใน
ภพนี้ ” ดังนั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาสาธกยกเรื่ องราวในอดี ตชาติมาเล่าให้ผฟู ้ ั งทราบถึ งภูมิประวัติความเป็ นมาต่างๆ
ทั้งส่ วนของพระองค์เองหรื อของผูอ้ ื่นได้อย่างแจ่มแจ้งจูงใจ
9. จตูปปาตญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ จุติและอุ บตั ิของสัตว์ท้ งั หลายผูเ้ ป็ นต่างๆ กันโดยกรรม)
หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ท้ งั หลาย ที่เป็ นไปตามกรรม โดยทรง
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สามารถทอดพระเนตรเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ท้ งั หลาย ทรงสามารถรู ้ชดั หมู่สัตว์ผเู ้ ป็ นไป
ตามกรรมได้วา่ “หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบทุจริ ต ว่าร้ายพระอริ ยเจ้า เป็ นมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายไปจึง
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรื อว่า “หมู่สัตว์เหล่านี้ ประกอบสุ จริ ต ไม่ว่าร้ายพระอริ ยเจ้า เป็ น
สัมมาทิฏฐิ หลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ ” พระญาณนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่ “ทิพพจุกขุ
ญาณ” คือสามารถรู ้แจ้งด้วยทิพยจักษุ หรื อความมีตาทิพย์ พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาจาแนกแยกแยะให้ผฟู ้ ั งเข้าใจชัดเจนถึงการให้ผลของกรรมว่าทากรรมใดแล้วย่อม
ได้รับผลกรรมนั้น หากใครทากรรมดี กคือประพฤติปฏิ บตั ิดี ก็ย่อมได้รับผลดี หากใครทากรรมชัว่
ประพฤติปฏิ บตั ิตนไปตามอานาจกิเลสหรื อความคิดเห็นที่ผิดๆ ก็ยอ่ มได้รับผลชัว่ ตอบสนองอย่าง
แน่นอน
10. อาสวักขยญาณ (ปรี ชาหยัง่ รู ้ความสิ้ นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย) หมายถึง พระองค์ทรงมี
พระญาณที่ทรงรู ้ วิธีที่ทาให้พระทัยของพระองค์หลุ ดพ้นจากอาสาวกิ เลสอย่างสิ้ นเชิ งอันเป็ นพระ
ญาณหลักสาคัญที่ทาให้พระองค์สมบูรณ์พร้อมด้วยปั ญญา ความบริ สุทธิ์ และความกรุ ณาต่อสรรพ
สัตว์ท้ งั หลาย ดังนั้น ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงอาศัย
พระญาณนี้เป็ นหลักประกันความมัน่ ใจของพุทธสาวก หรื อผูฟ้ ังพระธรรมเทศนาว่า พระองค์น้ นั ได้
ตรัสรู้อริ ยสัจ 4 ประการโดยรู ้ ประจักษ์ตามความเป็ นจริ งว่า “นี่ ทุกข์ นี่ เหตุให้เกิ ดทุกข์ นี่ ความดับ
ทุกข์ นี่ขอ้ ปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ เหล่านี้ อาสวะ นี่ เหตุเกิดอาสวะ นี่ ความดับอาสวะ นี่ ขอ้ ปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับอาสวะ” เพราะรู ้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ จิตหรื อพระทัยของพระองค์ก็หลุดพ้นจาก
อาสวะทั้งหลาย มีพระญาณหยัง่ รู ้ วา่ หลุ ดพ้นแล้ว คือ สาเร็ จเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
สมบูรณ์ แล้ว ซึ่ งหากใครก็ตามปฏิ บตั ิตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนด้วยความเพียร
พยายาม ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นกัน
การแสดงพระธรรมเทศนาประกาศพุ ท ธธรรมเทศนาประกาศพุ ท ธธรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็ นเพียงธรรมกถาหรื อการสนทนาทัว่ ไป ซึ่ งมิใช่
คราวที่ มี ค วามมุ่ ง หมายเฉพาะพิ เ ศษ ก็ จ ะด าเนิ นไปอย่า งส าเร็ จ ผลดี โดยมี อ งค์ป ระกอบที่ เ ป็ น
คุณลักษณะการสอนที่ดีตามแนวพุทธจริ ยาหรื อ ตามหลักเทศนาวิธี 4 ประการ จึงเรี ยกว่า พุทธลีลา
ในการสอน 4 ส. ดังนี้
2.1.4.2 พุทธลีลาในการสอน 4 ประการ
1. สันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) คือ เมื่อพระองค์จะทรงสอนอะไร ก็จะทรงชี้ แจงจาแนก
แยกแยะอธิ บายและแสดงเหตุผลให้ชดั เจน จนผูฟ้ ั งเข้าใจแจ่มแจ้ง รู้เรื่ องราวที่พระองค์ทรงแสดง
เหมือนจูงมือไปดูให้เห็ นประจักษ์กบั ตา ทาให้ผรู ้ ับการเผยแผ่เกิ ดความประทับใจ เพราะตามปกติ
แล้วจะเป็ นใครก็ตาม เมื่อสามารถพูดให้คนอื่นรู ้ เรื่ องในบางกรณี ได้ ก็จะสร้ างความมัน่ ใจให้กบั
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ผูฟ้ ั งว่า ผูพ้ ูดผูส้ อนมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ องที่ พูดที่ สอนจริ ง เป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ดความเคารพความเชื่ อถื อได้
โดยง่าย
2. สมาทปนา (การชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบตั ิ) คือ เมื่อทรงชี้ แจงให้เห็นชัดแล้วก็จะตรัส
พระวาจาจูงใจให้เห็ นจริ ง เป็ นความจริ ง ดี จริ ง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและพร้ อมที่จะ
นาไปปฏิ บตั ิ โดยสิ่ งใดควรปฏิ บตั ิ หรื อหัดทา ก็ทรงแนะนาหรื อบรรยายให้เขาซาบซึ้ งเห็ นคุ ณค่า
มองเห็นความสาคัญที่จะต้องฝึ กฝนบาเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือทาหรื อนาไปปฏิ บตั ิโดยเร็ ว
พลัน
3. สมุตเตชนา (การเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า) คือ พร้อมกับที่จะตรัสพระวาจาจูงใจให้เห็น
จริ งนั้น พระองค์ก็จะตรัสเสริ มเร้าใจให้แกล้วกล้า ปลุกเร้าใจผูฟ้ ังให้กระตือรื อร้นเกิดความอุตสาหะ
มี ก าลัง ใจเข้ม แข็ ง มั่น ใจที่ จ ะท าให้ ส าเร็ จ จงได้ สู ้ ง าน ไม่ ห วัน่ ระย่ อ ไม่ ก ลัว ต่ อ ความเหนื่ อ ย
ยากลาบากใดๆ
4. สัมปหังสนา (การปลอบชโลมใจให้สดชื่ นร่ าเริ ง) คือ พร้ อมกับที่ตรัสอธิ บายให้เห็ นชัด
แจ้ง ตรัสจูงใจให้อยากปฏิ บตั ิ ตรัสปลุ กเร้ าใจให้กล้าหาญที่จะปฏิ บตั ิ พระองค์ก็ยงั ตรัสพระธรรม
เทศนาในลักษณะทาบรรยากาศให้สนุ ก สดชื่ น แจ่มใส เบิกบานใจ เป็ นการบารุ งจิตใจของผูฟ้ ั งให้
แช่ มชื่ น ร่ าเริ ง เบิ กบาน ฟั งไม่ เบื่ อ และเปี่ ยมด้วยความหวัง มองเห็ นผลดี และทางสาเร็ จอันเป็ น
คุณประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิอีกด้วย
จากพระพุทธลีลาการสอนทั้ง 4 ประการที่ปรากฎในพระสุ ตตันตปิ ฎกหลายพระสู ตรดังกล่าว
นี้ เป็ นอั น ชี้ ชั ด ว่ า พระพุ ท ธองค์ ท รงพิ ถี พิ ถ ั น ในการเทศน์ ใ นการสอนประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก โดยพระอรรถกถาจารย์ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า พระพุทธลีลาการสอน
ข้อ 1 นั้นมีลกั ษณะปลดเปลื้องความเขลาหรื อความมืดมัว ข้อ 2 มีลกั ษณะปลดเปลื้ องความไม่
ประมาท ข้อ 3 มีลกั ษณะปลดเปลื้องความอืดคร้ าน และข้อ 4 มีลกั ษณะให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในเชิ ง
ปฏิบตั ิ จึงทาให้บุคคลผูร้ ับการเผยแผ่หรื อผูท้ ี่พระองค์ทรงมุ่งหมายแสดงธรรมโปรดสามารถบรรลุรู้
แจ้งธรรม หรื อได้รับผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ สาหรับบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา
เป็ นครั้ งแรกและไม่ ถึ ง กับ บรรลุ ม รรคผลส าเร็ จเป็ นพระอริ ย บุ ค คลในคราวนั้น ภายหลัง จากที่
พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว มีความเลื่ อมใสขอนับถื อพระพุทธศาสนา ก่อนจะ
ปฏิ ญาณตนเป็ นอุ บาสก อุ บาสิ กา หรื อเป็ นพุทธมามกะ ก็จะเปล่ งวาจาแสดงความยกย่องชื่ นชม
โสมนัสในพระภาษิตของพระพุทธองค์ ซึ่ งสรุ ปเป็ นลักษณะการประเมินผลพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธองค์ ได้ 4 ลักษณะ คือ
1. เหมือนการหงายของที่เขาคว่าเอาไว้
2. เหมือนการเปิ ดของที่เขาปิ ดเอาไว้
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3. เหมือนการบอกทางแก่คนที่เขากาลังหลงทาง
4. เหมือนการส่ องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีตาดีจะได้เห็นแสงสว่าง
2.1.4.3 รู ปแบบและประเภทของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงสามารถ
สร้างความสนใจ ความศรัทธาให้เกิดแก่ผฟู ้ ังหรื อกลุ่มเป้ าหมายด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ในทุกสถานการณ์ ไม่จากัดตายตัวเป็ นรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งแม้แต่การสารวมพระอิริยาบถให้
สงบเรี ยบร้ อยงดงาม ก็ถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังเช่ น เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็ จมุ่ ง ไปยัง ป่ าอิ สิ ป ตนมฤคทายวันเพื่ อทรงแสดงธรรมโปรดพระปั ญจวัค คี ย ์ มี นัก บวช
อาชีวกผูห้ นึ่งชื่อว่าอุปกะ เดินสวนทางมา เพียงพบเห็นพระพุทธองค์เสด็จดาเนินด้วยพระพุทธลีลามี
พระอาการสงบเรี ยบร้อยไปตามปกติเท่านั้น เขากลับเกิดความประทับใจตรงเข้าไปสนทนาด้วย เขา
ไปใช้ชีวิตฆราวาสแต่งงานมีครอบครัวแล้วเกิดเบื่อหน่าย ได้กลับมาขอบวชประพฤติธรรมกับพระ
พุทธองค์และบรรลุธรรมได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบหรื อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแม้จะมี หลายรู ปแบบ แต่เมื่ อ
รวบรวมตามที่ปรากฏโดยส่ วนมากแล้ว นับจานวนได้ 7 วิธี ด้วยกันดังนี้
1. อุ ปนิ สินนกถา แปลว่า “ถ้อยคาของผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้” หมายถึ ง การนัง่ คุ ยสนทนาอย่าง
กันเองโดยสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปในการสนทนากันนั้น เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่ใช้สาหรับการ
สนทนาปราศรัยกับบุคคลผูไ้ ปมาหาสู่ หรื อการต้อนรับแขก ผูม้ าเยือน เป็ นการพูดคุยกันตามสมควร
แก่เหตุการณ์ กาละเทศะและบุคคลผูฟ้ ั ง เพื่อตอบคาซักถาม แนะนาชี้ แจงให้คาปรึ กษา เป็ นต้น ไม่
เป็ นแบบแผนพิธี ตรงกับที่ท่านโบราณาจารย์กล่าวว่า นัง่ จับเข่าคุยกัน บรรยากาศเป็ นกันเอง โดยไม่
มีการเตรี ยมตัวมาก่อน ซึ่ งนิยมพูดกันว่า เป็ นการเทศน์ธรรมาสน์เตี้ย
2. ธัมมีกถา (หรื อ ธรรมกถา) แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวถึ งธรรม” หมายถึง การบรรยายหรื อ
อธิ บ ายธรรม เป็ นรู ป แบบการเผยแผ่ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงหลัก พระธรรมวิ นัย อย่ า งเป็ น
กิ จจะลักษณะ เป็ นงานเป็ นการ เป็ นเรื่ องเป็ นราวในปั จจุ บนั ได้แก่ การแสดงธรรม การปาฐกถา
ธรรม การบรรยายธรรม เป็ นต้น
3. โอวาทกถา แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวสอน” หมายถึง การใช้คาแนะนาตักเตือนให้ละเว้นชัว่
ประพฤติดี เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเป็ นพระพุทธพจน์หรื อพระโอวาท
สั้นๆ เป็ นพระดารั สเตื อน ทรงสั่งสอน โดยเฉพาะเจาะจงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเพื่อให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความ
สั ง วรระวัง ไม่ ท าชั่ว ให้ ล ะความชั่ว ให้ ท าแต่ ค วามดี และให้ รั ก ษาความดี เ อาไว้ เช่ น พระ
โอวาทปาติโมกข์ 3 ที่ทรงแสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของพระพุทธศาสนาหรื อพระปั จฉิ ม
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วาจา อันเป็ นโอวาทสุ ดท้าย เมื่อจวนจะเสด็จดับขันธปริ นิพพานที่วา่ “ภิกษุท้ งั หลาย เอาละ บัดนี้ เรา
ขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อมเถิด” เป็ นต้น (พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 10 ข้อ 218 หน้า 202)
4. อนุ สาสนี กถา แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวสอนให้เห็นจริ ง” หมายถึง คากล่าวสอนในลักษณะ
ซ้ าๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ าเตือนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดความจาได้ เกิ ดความชิ นหู เป็ นรู ปแบบการ
เผยแผ่อีกวิธีหนึ่ งซึ่ งพระพุทธองค์ทรงนามาใช้ตรัสพร่ าสอนโดยเฉพาะแก่บรรดาพุทธบริ ษทั ฝ่ าย
บรรพชิ ตหรื อสหธรรมิ ก 5 คื อ ภิ กษุ ภิ กษุ ณี สิ กขมานา สามเณร สามเณรี รวมทั้งนักบวชที่ อยู่
ใกล้ชิด เนื้ อหาโดยสารธรรมโดยส่ วนมาก จะเป็ นคาสอนประเภทความไม่ประมาท ความสามัคคี
ความเพียรพยายาม สติสัมปชัญญะ ความอดทน ซึ่ งพระพุทธองค์ทรงย้าเตือนพุทธบริ ษทั อยูเ่ นืองๆ
5. ธัมมสากัจฉากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่สนทนากันในทางธรรม” หมายถึง การสนทนาธรรม
เป็ นทานองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางครั้งมาในรู ปแบบคาถาม เพื่อแสดงหาความถูกต้องหรื อ
ปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกัน เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้บางโอกาส เพื่อทรง
รับรองความคิดเห็ นของผูฟ้ ั งบ้าง เพิ่มเติมบ้าง ปรับปรุ งบ้าง ปฏิ เสธบ้าง ตามควรแก่กรณี ปั จจุบนั
นอนจากจะเรี ยกว่า การสนทนาธรรมแล้ว อาจเรี ยกว่า การอภิปราย การเสวนาธรรม โดยผลัดกันพูด
ผลัดกันฟังอีกด้วย
6. ปุจฉาวิสัชนากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่ถาม-ตอบ” หมายถึง รู ปแบบการเผยแผ่ที่ข้ ึนต้นด้วย
การถาม ตอบ โดยอาจถามนาเพื่อกระตุน้ ผูฟ้ ังให้ตอบ เป็ นการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลัง
จากที่ได้อธิ บายธรรมนั้นๆ ให้ฟังหรื อระหว่างที่สนทนาธรรมกัน เพื่อกระตุน้ เร้าใจให้ผสู ้ นทนาเกิด
ความตื่นตัวอยูเ่ สมอ เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ประกอบกับการแสดงพระธรรม
เทศนาอื่นๆ ภายหลังจากที่ตรัสอธิ บายความหมายของธรรมนั้นๆ แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
ผูฟ้ ังด้วย
7. ธัมมเทสนากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่แสดงธรรม” คือ การเทศน์ หรื อการแสดงพระธรรม
เทศนานั่นเอง เป็ นการแสดงธรรมสั่ ง สอน ชี้ แจงเรื่ อ งบาป บุ ญ คุ ณ โทษ ประโยชน์ แ ละมิ ใ ช่
ประโยชน์ เพื่อให้ละชัว่ ประพฤติดี ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ปรากฏอยูด่ าษดื่นใหนพระสุ ตตันตปิ ฎก
2.1.5 การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ปั จจุบนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลายรู ปแบบหลากหลายวิธี เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยก็ตอ้ ง
อาศัย เทคโนโลยี เ ข้า มาช่ ว ย การเผยแผ่ห ลัก พุ ท ธธรรมไม่ เ ฉพาะคนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง แต่ ต้อ ง
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ครอบคลุมกับผูฟ้ ังทุกกลุ่ม เข้าใจง่าย ฟังสนุก และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
ได้
พระธรรมโกศาจารย์ (พุ ท ธทาส ภิ ก ขุ ) ได้ก ล่ า วไว้ใ นเอกสาร “เค้า โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ไว้วา่
คาว่า การเผยแผ่น้ นั จะทาได้อย่างสมบูรณ์ตอ้ งประกอบด้วย
1. เผยแผ่ดว้ ยการให้ได้ยนิ ได้ฟังทุกวิถีทาง (หลักปริ ยตั ิธรรม)
2. เผยแผ่ดว้ ยการทาสิ่ งที่ดีและทายากให้เขาดู (หลักปฏิบตั ิธรรม)
3. เผยแผ่ดว้ ยการเป็ นผูม้ ีความสุ ขให้เขาดู (หลักปฏิเวธธรรม)
ซึ่ งทั้งสามประเภทนี้ อาจจาแนกเป็ นรายละเอียดได้ในแต่ละประเภทๆ ได้ดงั นี้
1. เผยแผ่ ด้วยการให้ ได้ ยนิ ได้ ฟังทุกวิถีทาง (หลักปริยตั ิธรรม) ด้วยการกระทาดังต่อไปนี้
- พิมพ์โฆษณาสมุดเอกสารและหนังสื อพิมพ์ข้ ีนให้แพร่ หลาย กระทัง่ มีหนังสื อธรรมะฉบับ
วางบนรถไฟหรื อโฮเต็ล (โรงแรม) ดังที่ชาวคริ สเตียนเขาทากัน
- ทัศนศึกษา ด้วยการแสดงให้เข้าใจในเรื่ องราวด้วยภาพ ด้วยสิ่ งของและอื่นๆ
- การจาริ กสั่งสอน ด้วยคาสอนและบุคคลที่เหมาะสมแก่กาละเทศะ
- เปิ ดห้องสมุด หรื อห้องอ่านหนังสื อประชาชน ทั้งที่ประจาและเคลื่อนที่
- ใช้บริ การทางวิทยุกระจายเสี ยง กระทัง่ มีสถานีวทิ ยุของตนเองโดยเฉพาะ
- เปิ ดงานแสดงต่างๆ ซึ่ งเป็ นการโปรประกาศพระศาสนาโดยเฉพาะ
- ใช้ศิลปะบริ สุทธิ์ เช่น ดนตรี นาฏกรรม นวนิยาย ฯลฯ เป็ นสื่ อ
- ใช้ของเล่นหรื อรู ปภาพและอื่นๆ ทานองเดียวกันสาหรับเด็ก
- ปาฐกถาและการแสดงพระธรรมเทศนา
- สมาคมสนทนาธรรม ค้นคว้าอรรถธรรม
- การถ่ายทอดพระพุทธวจนะออกสู่ ภาษาต่างๆ
- การจัดตั้งโรงเรี ยนสามัญและวิสามัญศึกษาของทางฝ่ ายศาสนา
- บริ การสงเคราะห์สาธารณกุศลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เป็ นต้น
2. เผยแผ่ ด้วยการทําสิ่ งทีด่ ีและทํายากให้ เขาดู (หลักปฏิบัติธรรม) มีการกระทาดังต่อไปนี้
- มีการเรี ยนจริ งๆ และทันสมัย ให้เขาเห็นจนเกิดความเลื่อมใส
- ปฏิบตั ิธรรมและวินยั อย่างเคร่ งครัดให้เขาดูจนเกิดความเลื่อมใส
- ปฏิบตั ิธรรมเป็ นพิเศษ เพื่อมรรค ผล นิพพาน โดยตรงให้ปรากฏ
- ทาศาสนกิจให้บริ สุทธิ์ เคร่ งครัด และสมบูรณ์ท้ งั 4 องค์การให้ปรากฏ
- นาหน้าฆราวาสในการทาอะไรด้วยความเสี ยสละและเมตตาจริ งๆ
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- สงฆ์ไม่แตกสามัคคี มีระเบียบ และทันสมัย
- พระสามารถเป็ นที่พ่ งึ ได้ทุกกรณี ทั้งทางกายและทางใจ
3. เผยแผ่ ด้วยการเป็ นผู้มีความสุ ขให้ เขาดู (หลักปฏิเวธธรรม) มีการกระทาดังต่อไปนี้
- สงฆ์แต่ละองค์ๆ มีอินทรี ยผ์ อ่ งใสและเอิบอิ่ม (แม้ผบู ้ วชใหม่)
- สงฆ์แต่ละคณะมีความสงบสุ ขเรี ยบร้อยน่าบูชาเลื่อมใสจริ ง
- พิสูจน์ถึงความที่ตนไม่ถูกไฟคือราคะ โทสะ โมหะ เผาในกรณี ที่คนทัว่ ไปถูกเผา
- แสดงกาลังใจว่า อยูเ่ หนืออันตรายทั้งหลายทุกกรณี และทุกสถานการณ์
- มีอานาจอยูเ่ หนือกรรมให้เขาดู
- มีจิตใจอยูเ่ หนือพิษสงของการเกิดแก่เจ็บตายให้เขาดู
- สะอาด สว่าง สงบ ถึงขีดสุ ดให้ดู
พระมหาสมจินต์ สมฺ มาปญฺ โญ. (2547 น. 50) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดาเนิ นการมา
ตามลาดับโดยใช้อุปกรณ์ของแต่ละยุค แต่พอมาถึ งปั จจุบนั เมื่อโลกเจริ ญมากขึ้นจึงมีพฒั นาการใน
การเผยแผ่โดยเพิ่มวิทยุโทรทัศน์และ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา จึงพอจะแบ่งออกเป็ น 5 ยุค คือ
1. ยุคการสื่ อสารโดยคาพูดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วธิ ีมุขปาฐะ
2. ยุคการสื่ อสารโดยการเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ้ า จารึ กลงใบ
ลาน
3. ยุคการสื่ อสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสื อพระไตรปิ ฎก
คัมภีร์ ตาราทางพระพุทธศาสนา
4. ยุคการสื่ อสารโดยสื่ ออิเลคทรอนิคส์มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์
5. ยุคการสื่ อสารโดยโทรคมนาคมและดิ จิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาว เทียม
และอินเทอร์เน็ต
ในแต่ละยุคมีรูปแบบ กระบวนการและประสิ ทธิ ผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แตกต่าง
กั น ไป วิ ธี การบางอย่ า งอาจเหมาะสมกั บ คนในยุ ค สมั ย นั้ นๆ แต่ พ อความเจริ ญผ่ า นไป
พระพุทธศาสนาก็ตอ้ งปรับเปลี่ ยนวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับคนในยุคสมัย ในแต่ละยุคมีประวัติ
รู ปแบบ กระบวนการและประสิ ทธิผลของการใช้วธิ ีการตามยุคสมัย
2.1.5.1 วิธีการนําเสนอและการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
1. การเผยแผ่ธรรมะในยุคข้อมูลข่าวสาร
ยุคข้อมูลข่าวสาร เป็ นการให้ความรู้ในเรื่ องพระพุทธศาสนาที่เป็ นหลักการที่ชดั เจนถูกต้อง
เกิดความรู ้ความเข้าใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ประโยชน์ จากข้อมู ล ข่ า วสาร พระสงฆ์ต้องมี คุ ณสมบัติที่ พ ร้ อมที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จาก
ข่าวสารข้อมูลนั้น รวมทั้งสภาพของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระสงฆ์จะต้องเป็ นผูเ้ ข้าใจ
หลักพระพุทธศาสนาอย่างดีและมีความรู ้ความเข้าใจจะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกระทัง่ ที่เกิด
ภาวะที่เรี ยกว่า “ทิฏฐิสามัญญตา” ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดารงสถาบันสงฆ์และพระพุทธศาสนา
ประการที่ 1 คือ นอกจากรู ้หลักพระพุทธศาสนาดีแล้ว ก็จะต้องรู ้สภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของสังคม ของโลกว่ามีความเป็ นไปอย่างไร จึงจะนาพระพุทธศาสนามาสื่ อสารให้เกิดประโยชน์
ประการที่ 2 คือ ตัวสถาบันสงฆ์ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร จะต้องดารงตนให้เป็ นที่ศรัทธา
และถ้าสามารถดารงไว้ได้ให้เป็ นภาพรวมที่ดีอย่างนี้แล้ว จะเกิดอาการที่วา่ เผยแผ่ธรรมะโดยไม่ตอ้ ง
พูด
ประการที่ 3 คือ ถ้ามีความรู ้ พร้อมแล้วก็รู้จกั ใช้ระบบการสื่ อสารต่างๆ เป็ นช่องทางในการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในแง่หลักธรรม คือ คาสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้เป็ นที่รู้จกั และเข้าใจในทางที่ถูกต้อง ถ้าหากมีความพร้ อมแล้วจะเดิ นหน้าโดยไม่มีสิ่ง
ที่ ม าเป็ นอุ ป สรรค คื อ ต้ อ งมี พ้ื น ฐานมั่น คง โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ท าให้ ส ถาบัน สงฆ์ ห รื อวงการ
พระพุทธศาสนามีเอกภาพ มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โลกตามอุ ปมาแห่ งธรรม คื อ กายของเรา ยาววา หนาคื บ อันสมเด็จพระบรมศาสดาแนะ
แนวทางให้เพียรเพ่งพิจารณาเพื่อความถึงที่สุดแห่งการสิ้ นทุกข์
ข่าวในส่ วนของวิชาสื่ อมวลชน เป็ นศาสตร์ ที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตก มองด้วยบรรทัดฐาน
พระธรรมวินยั วิชานี้ มิใช่ วิชาแห่ งพระปริ ยตั ิธรรม และเมื่อพิจารณาสภาพสื่ อมวลชนโดยหักออก
จากความรู ้สึกที่เป็ นอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ พึงเข้าใจสาระสาคัญบางประการในเรื่ องต่อไปนี้
1. ข่าว หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง การนาเสนอข่าวต้องไม่มีความเห็น หนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อ
แขนงอื่นๆ นอกจากเสนอข่าว ย่อมอาจเสนอความคิดเห็นผ่านการเสนอบทความ บทวิจารณ์ซ่ ึ งเป็ น
ทัศนะ หรื อความรั บรู ้ ฉลาดรอบคอบ ผูร้ ั บสารต้องใช้ดุลพินิจพิจารณา มิ ใช่ ให้ความเชื่ อถื อโดย
ปราศจากปัญญา
2. ข้อเท็จจริ ง หมายความว่า ข้อมูลนั้นอาจจะมีดา้ นที่เป็ นเท็จและด้านที่จริ ง หรื อมีเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ ง การรับพิจารณาต้องยึดหลักกาลามสู ตร และติดตามศึกษาเปรี ยบเทียบแหล่งข้อมูลอื่น
ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างไรต่อไป
3. การแก้ข่าว เมื่อเกิดข่าวหนึ่ งขึ้นนักข่าวมักสื บข่าวจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันหรื อเวลา
ต่อมา เพื่อให้ข่าวนั้นเป็ นข้อเท็จจริ งการเสนอข่าวมีผลต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องหากมีปัญหาใดๆ ควรที่จะรี บ
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ชี้ แจงโดยเร็ วเพื่อขจัดการขยายตัวปั ญหา การอยูใ่ นโลกของข้อมูลข่าวสารจะต้องใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เป็ น ซึ่ งในปั จจุบนั ผูใ้ ดรู ้ข่าวสารที่ถูกต้องก็จะได้เปรี ยบกล่าวบุคคลอื่นๆ
ข้อมูล คือ ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
สารสนเทศ คือ การนาข้อมูลมาจัดระบบ นามาประมวลผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับและ
ผูส้ ่ ง สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT: Information Technology) คื อ ความรู้ ใ นผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อ
กระบวนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการจัดระบบสารสนเทศ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และในการสื่ อสารคื อการเชื่ อมโยงการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบสื่ อสารผ่านดาวเทียมและระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ดาเนิ นการอยูใ่ นสังคมไทยปั จจุบนั นี้ มุ่งให้บุคคลพึง
ละเว้นกรรมชั่ว ประกอบสัมมาอาชี วะ คื อ อาชี พสุ จริ ต แม้จะเป็ นอาชี พที่ มีเกี ยรติ น้อย แต่ก็เป็ น
อาชีพที่มีความสุ ขปราศจากโทษ พระสงฆ์มกั พูดสอนเกี่ยวกับเงินร้อนอันเป็ นคาสั่งสอนที่วา่ ได้เงิน
มาด้วยอาชีพทุจริ ตย่อมอยูไ่ ด้ไม่นาน คือ ได้มาแล้วหมดเร็ วไม่สามารถทาให้ต้ งั ตัวได้ บางคนมักใช้
จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย หรื อจ่ายไปในทางการพนัน พระสงฆ์จึงได้สั่งสอนให้ประชาชนประกอบอาชี พ
ในกรอบแห่ งศีลธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่ งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน ไม่ให้ประกอบอาชี พที่
เป็ นภัยหรื ออันตรายต่อผูอ้ ื่นหรื อแม้กระทัง่ ตนเองและครอบครัว มิจฉาชี พเช่นว่านั้น ได้แก่ การค้า
ขายของเถื่ อ น การค้า ขายอาวุธ สงคราม การค้า ยาเสพติ ด การปล้นจี้ ล ัก ขโมย การล่ อ ลวงหรื อ
หลอกลวงหรื อแม้กระทัง่ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่สอนให้มีความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบกิจ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานให้มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ให้ละเว้น
สิ่ งที่เป็ นโทษทั้งแต่ตนและผูอ้ ื่น
หลักพุทธธรรมที่พระสงฆ์นามาเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชน เพื่อส่ งเสริ มทาให้เกิดความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจของบุคคลและสังคม การสอนให้ใช้ หลักอิทธิบาท 4 ในการประกอบอาชีพการ
งาน 1.) ฉันทะ ให้มีความรักความชอบในการงานที่ทาและพร้อมที่จะลงมือทาการงานนั้นด้วยความ
เต็มใจ 2.) วิริยะ ให้มีความขยันหมัน่ เพียรประกอบอาชี พการงาน 3.) จิ ตตะ ให้มีความตั้งใจและ
สนใจในหน้าที่การงาน 4.) วิมงั สา ให้มีการหมัน่ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง และประเมิน
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานอยูเ่ สมอ
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนา
2.2.1 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้ ดังนี้
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ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของการบริ หารว่า เป็ นการดาเนิ นไปได้แห่ งกิ จการที่
กระทาด้วยปัญญา กระทาด้วยความหวังและต้องทาเพื่อสังคมหรื อน้อยที่สุดทาเพื่อตัวเอง ต้องมีการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา
พระเมธี ธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) (2541 : น. 2-3)ได้กล่ าวสรุ ปไว้ว่า การบริ หาร
หมายถึง ศิลปะแห่ งการทางานให้สาเร็ จโดยอาศัยผูอ้ ื่น และนักบริ หารมีหน้าที่วางแผนจัดองค์กร
แต่งตั้งบุคคลอานวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทางเดียวกัน
เพื่อสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ ส่ วนความหมายของการบริ หารในทางธรรม คือ วิธีการบริ หารต่างๆที่ใช้กนั
ทัว่ ไป พอสรุ ป ได้ 3 ลัก ษณะ แต่ ที่ ดีที่ สุ ด คื อ แบบถื อธรรมหรื อหลัก การเป็ นส าคัญโดยยึดเอา
ความสาเร็ จเป็ นพื้นฐานทาให้งานสาเร็ จ ไม่เอาความขัดแย้งส่ วนตัวมาเกี่ ยวข้อง และยินดี รับค า
แนะนาจากทุกฝ่ าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ท้ งั น้ าใจคนและผลของงาน วิธี
นี้เรี ยกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือ ใช้ท้ งั พระเดชและพระคุณ
พระราชญาณวิสิฐ (เสริ มชัย ชยมงฺ คโล) (2548 : น.26) ได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้วา่
หมายถึ ง การปกครอง (Government) การดู แลรั ก ษาหมู่ ค ณะและการด าเนิ นหรื อการจัด การ
(Management) กิ จกรรมต่ า งๆ ของหมู่ ค ณะหรื อองค์ก รต่า งๆ ให้ส าเร็ จลุ ล่ วงไปตามนโยบาย
(Policy) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี ) (2550 : น. 25-32) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารงานที่ดีจะต้องมี
วิธีการบริ หารงานที่จะทาให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสาหรับผูบ้ ริ หารงาน คือ จะต้องมีความหนัก
แน่ นมัน่ คงและสามารถเป็ นเสาหลักในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถใน
การแบ่งงานให้ลูกน้องทาตามความชานาญของแต่ละบุคคลและรู ้จกั กระจายอานาจให้แก่ลูกน้องได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ หารงานที่ดีจึงเป็ นผูท้ ี่คอยดูแลภาพรวมในการทางานของ
บุคคลในองค์การ
พระพยอม กลฺ ยาโณ (ได้กล่าวว่า การบริ หารต้องใช้หลักธรรม ผูบ้ ริ หารต้องถื อศีลธรรมอยู่
ในหัวใจ มีความรู ้ มีความกล้าหาญ มีความขยัน รู ้จกั ละที่ส่วนตัวบุคคล แล้วไปเพิ่มแก่ส่วนรวมและ
สังคมให้เกิดประโยชน์สุข
สุ ลกั ษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวลักษ์) (2538 : น. 3) ได้แสดงทรรศนะการบริ หารงานในเชิ งพุทธ
ศาสนาไว้วา่ การบริ หารงานทั้งหมด คือ การบริ หารตนเอง เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาตน และพัฒนา
งาน การพัฒนาตนต้องรู ้เท่าทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง สาคัญต้องมีสติ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า ความเห็ นของนัก วิชาการทางพระพุท ธศาสนาในเรื่ องการบริ หารนั้น
เหมือนกับนักวิชาการทัว่ ไปให้ไว้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการนาหลักธรรมมาใช้ร่วมและ
เสริ มในการบริ หาร
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สรุ ปได้วา่ การบริ หารในทางพระพุทธศาสนา ต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการที่จะร่ วมมือ
กันทากิจการขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการดาเนินงานซึ่ งสื บเนื่องและ
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความสาเร็ จ การบริ หารแบบ
ใหม่ไม่ได้ยกเลิ กการใช้ทฤษฎี หรื อหลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ หรื อยุคการบริ หาร
แบบมนุษย์สัมพันธ์แต่กลับนาเอาหลักการและทฤษฎีเหล่านั้นมาทาการทดลองและวิจยั เพิ่มเติม ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู ้และความคิดที่ชดั เจนขึ้น ส่ วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามี
ความเห็ นในเรื่ องการบริ หารเหมือนกับนักวิชาการทัว่ ไป ต่างกันที่ว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้น
การนาธรรมะมาใช้ร่วมและส่ งเสริ มในการบริ หาร
2.2.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ สมัยพุทธกาล
พระพุทธองค์ได้ทรงบริ หารกิจการคณะสงฆ์มีลกั ษณะเป็ นธรรมเทศนา คือ กองทัพธรรมโดย
พระองค์เป็ นองค์พระประมุขผูเ้ ป็ นพระธรรมราชา และมี พระสาลีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู ้
เลิศด้านปั ญญา เป็ นพระธรรมเสนาบดี พร้อมทั้งมี พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระอัครสาวกเบื้อง
ซ้าย ผูเ้ ลิศด้านอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นแม่ทพั ธรรม และมีพุทธบริ ษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา เป็ น
ดุจทหารในกองทัพธรรม
ในการขับ เคลื่ อ นกองทัพ ธรรมเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาให้ป ระสบความส าเร็ จ มี ผูน้ ับ ถื อ
จานวนมากนั้น ลาดับแรก พระพุทธองค์ได้ตรั สสอนให้พระภิกษุพุทธสาวกต้องพยายามฝึ กฝน
พัฒ นาให้ ก้ า วถึ ง จุ ด สู งสุ ด คื อ ส าเร็ จเป็ นพระอรหั น ต์ ผู ้มี ค วามบริ สุ ทธิ์ เป็ นยอดภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนา เพื่อจะได้เป็ นผูส้ มควรต่อการับทักษิณาของทาบุญ เหมาะสมต่อการเคารพนบไหว้
สักการบูชาของชาวบ้าน และเป็ นเนื้ อนาบุ ญที่ ยอดเยี่ยมของโลก โดยพระภิกษุที่สาเร็ จเป็ นพระ
อรหันต์น้ นั นับว่าเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติเพียบพร้ อมที่ จะทาหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี คุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ เพราะเป็ นผูม้ ีคุณธรรมสู งส่ งมีคุณสมบัติที่ดียอดเยีย่ มเฉกเช่นคุณสมบัติของทหาร
หรื อนักรบอาชี พที่คู่ควรเป็ นองครักษ์พิทกั ษ์พระเจ้าแผ่นดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลัก
มัน่ คง) ยิงได้ไกล ยิงได้เร็ ว และทาลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสอุปมาเปรี ยบเทียบ
ไว้ในโยธาชีวสู ตร พระไตรปิ ฎกเล่มที่ 21 ความว่า
“ดู ก่อนภิ กษุ ท้ งั หลาย นักรบอาชี พผูป้ ระกอบด้วยองค์ 4 ประการ เป็ นผูค้ วรแก่พระราชา
เหมาะที่ จะรั บใช้พระราชา นับว่าเป็ นพระวรกายของพระราชาได้ทีเดี ยว องค์ 4 ประการ คือ
1. นักรบอาชี พในโลกนี้ เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ (อยูใ่ นชัยภูมิที่ดี) 2. เป็ นผูย้ ิงได้ไกล 3. เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว
4. เป็ นผูท้ าลายข้าศึ กหมู่ใ หญ่ได้ ฉันนั้นเหมื อนกัน ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย ภิ กษุ ผูป้ ระกอบด้วยธรรม 4
ประการ ก็เป็ นผูค้ วรแก่ ของคานับ เป็ นผูค้ วรแก่ ของต้อนรั บ เป็ นผูค้ วรแก่ ทกั ษิ ณา เป็ นผูค้ วรท า
อัญชลี เป็ นเนื้อนาบุญของชาวโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรม 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
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เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ เป็ นผูย้ ิงได้ไกล เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว เป็ นผูท้ าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ (พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่ ม 21 ข้ อ 181 หน้ า 281-283)
พร้อมทั้งตรัสอธิ บายขยายความ โดยสรุ ป ดังนี้
1. เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ (ฐานกุสโล) คือ มีหลักมัน่ คง หมายถึง เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ด้วยศีล สมาทาน
เคร่ งครัดอยูใ่ นสิ กขาบททั้งหลาย เปรี ยบเหมือนทหารผูอ่ ยูใ่ นชัยภูมิที่ดี
2. เป็ นผูย้ ิงได้ไกล (ทูเรปาตี) หมายถึ ง เป็ นผูส้ ามารถพิจารณาเห็ นไตรลักษณ์ คือ ความไม่
เที่ ย ง เป็ นทุ ก ข์ เป็ นอนัตตาไม่ ใ ช่ ตวั ตนที่ แท้จริ ง ในเบญจขันธ์ (รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ หรื อร่ างกายและจิตใจของคนเรา) และสามารถมองเห็ นสรรพสิ่ งตามความเป็ นจริ งด้วย
ภาวนาปั ญญา (ปั ญญาที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิ)
3. เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว (อักขณเวธี ) หมายถึง เป็ นผูบ้ รรลุรู้แจ้งอริ ยสัจ 4 คือ เป็ นผูร้ ู้ประจักษ์ตาม
ความเป็ นจริ งว่านี้ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์ นี่ความดับทุกข์ นี่ขอ้ ปฏิบตั ิให้บรรลุถึงความดับทุกข์
4. เป็ นผูท้ าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ (มหากายปทาเลตา) หมายถึง เป็ นผูท้ าลายกองอวิชชา (ความ
ไม่รู้สภาพจริ ง) กองใหญ่ได้ คือ ละกิเลสต่างๆ อันมีอวิชชาเป็ นมูลได้หมดสิ้ น
เพราะพระพุทธองค์ทรงได้พระภิกษุที่ลว้ นแต่สาเร็ จเป็ นพระอริ ยบุคคลชั้นพระอรหันต์เป็ น
ก าลัง ส าคัญ ช่ ว ยพระองค์ป ระกาศเผยแผ่พุ ท ธธรรมในระยะแรก แห่ ง การก่ อ ตั้ง ประดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธศาสนา จึ ง ท าให้ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประสบผลส าเร็ จ มี ผู ้หั น มานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก
2.2.3 หลักพุทธธรรมสํ าหรับการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการที่ดีมีคุณธรรม จะต้องอาศัยหลักพุทธธรรมเข้ามาสนับสนุ น เพื่อให้การ
บริ หารจัดการนั้นสาเร็ จตามประสงค์ จะต้องมีผนู ้ าที่ดี มี คุณธรรมและจริ ยธรรม สัปปุริสธรรม 7
ประการ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการที่ดีมีคุณธรรมได้ ดังต่อไปนี้
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดีหรื อคนที่แท้ ซึ่ งมีความเป็ นคนที่
สมบูรณ์ และถือเป็ นคุณธรรมที่สาคัญของการเป็ นผูน้ าที่สมบูรณ์ 7 ประการ
1. ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักการ
ธัมมัญญุตา คือ รู ้จกั เหตุ รู ้หลักการ รู ้งาน รู ้หน้าที่ รู ้กติกาที่มีความเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงาน
กล่าวคือ นักบริ หารนั้นจะต้องรู ้จกั เหตุ รู ้หลักการ รู ้กฎ กติกาเหล่านี้ ให้ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า ธัมมัญญูตา (องฺ.สตฺตก,
(ไทย), 23/68/143) หมายถึง การรู ้ธรรม ดังความที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร ว่า “ภิกษุที่เป็ นผูร้ ู้เหตุ รู้
เรื่ องนวังคสัตถุ ศาสน์ คือ คาสั่งสอนของพระศาสดาอันศาสนธรรม มีองค์ประกอบอยู่ 9 ประการ
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หรื อที่เรี ยกว่ารู ้ธรรมคาสั่งสอนในพระไตรปิ ฎก คือ หลักปริ ยตั ิธรรมนัน่ เอง ซึ่ งได้แก่ การรู ้เรื่ องของ
พระสู ตร พระวินยั และพระอภิธรรม พระธรรมวินยั ภิกษุรูปใดมีความนอบรู้ในหลักธรรมคาสอน
ดังกล่ าวมาแล้วนี้ ภิกษุน้ ันชื่ อว่าเป็ นผูร้ ู ้ จดั ธรรมหรื อเหตุแห่ งความเจริ ญ หลักธรรมอันเป็ นคาสั่ง
สอนที่สาคัญ คือ นวังคสัตถุศาสน์ 9 ประการ ได้แก่
1. สุ ตตะ คือ พระสู ตรต่างๆ
2. เคยยะ คือ พระสู ตรที่ประกอบด้วยคาถา
3. เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทั้งหมด
4. คาถา คือ พระธรรมบท เถรคา เถรี คาถา
5. อุทาน คือ พระสู ตรที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานดัวยความโสมนัส
6. อิติวตุ ตกะ คือ พระสู ตรที่ข้ ึนต้นด้วยคาว่าสมจริ งดังคาที่พระองค์ตรัสไว้
7. ชาดก คือ พระสู ตรที่แสดงเรื่ องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
8. อัพภูตธรรม คือ พระสู ตรที่ประกอบด้วยปาฏิหาริ ย ์
9. เวทัลละ คือ พระสู ตรที่เทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลายถามแล้วได้รับความรู ้ และ
ถามยิง่ ๆ ขึ้นไป เป็ นต้น
2. อัตถัญญุตา คือ รู้จกั ผล รู้จุดหมาย
อัตถัญญุ ตา คื อ รู ้ จกั ผล รู ้ ความมุ่งหมายและรู ้ จกั ผล กล่ าวคือ ผูน้ าที่ดีจะต้องรู้ จกั จุดหมาย
หรื อเป้ าหมายของหลักการที่ตนปฏิ บตั ิ เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหนเพื่อประโยชน์
อะไร เพื่อให้สามารถดาเนิ นการไปได้อย่างถูกต้องตามเป้ าหมายนั้น พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า
อัตถุญญุตา คือ ความเป็ นผูร้ ู้อรรถ รู้จกั จุดหมาย รู้ประโยชน์ ดังพุทธพจน์ที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร
(องฺ. สตฺตก,(ไทย),23/65/143.) ว่าภิกษุที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผลว่า ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
เรื่ องเนื้อความใจ ความมุ่งหมายและประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงภิกษุที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผล
ว่า ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ เป็ นผู ้รู้ ค วามหมายแห่ ง ภาษิ ต คื อ ถ้อ ยค าที่ เ ป็ นประโยชน์ น้ ัน นี้ เป็ น
ความหมายแห่งภาษิตนี้
จะเห็นได้วา่ ผูน้ านั้นมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องสมาชิ กในกลุ่ม หากผูน้ าเป็ นผูร้ ู้เหตุ รู้ผล
หรื อรู ้ จุดมุ่งหมาย จะทาอะไรต้องมีแผนการหรื อเป้ าหมาย ย่อมจะทาให้หมู่คณะดาเนิ นไปได้โดย
สวัสดิ ภาพ การวางแผนงานได้ก่อนแล้วเดิ นตามลาดับของงาน ผลก็ คือ จะไม่มีขอ้ ผิดพลาด ไม่
ติ ดขัดในการท างาน หรื อในการท างานเป็ นคณะ ทุ ก คนร่ วมมื อกันอย่า งพร้ อมเพรี ย ง งานก็ จะ
ประสบกับความสาเร็ จได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าเกิ ดความสบายใจที่มีส่วนช่ วยให้งานส่ วนรวม
ประสบผลสาเร็ จ
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3. อัตตัญญุตา คือ รู้ตน
อัตตัญญุ ตา คื อ รู ้ ตน รู ้ ว่า ตนเองมี คุณสมบัติ มี ความสามารถอย่างไร และต้องรู ้ จกั พัฒนา
ตนเองอย่า งสม่ า เสมอ ผูน้ าที่ ดีน้ ันจะต้องส ารวจอยู่เสมอว่า ตนเองมี จุด อ่ อน จุ ดแข็ ง อะไร แล้ว
ดาเนิ นการปรั บปรุ งจุดอ่อนของตน ในขณะเดี ยวกันก็พฒั นาจุดแข็งของตนให้ดีข้ ึนด้วย กล่ าวคื อ
ผูน้ าที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึ งความเปลี่ ยนแปลงแห่ งโลก
อย่างแท้จริ ง เพื่อให้สามารถนาพามวลชนและองค์กรไปสู่ จุดหมายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ในทาง
พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตตัญญุตา หมายถึง การรู ้จกั ตนเกี่ยวกับศรัทธา ศีล จาคะ สุ ตะ ปั ญญา
เป็ นต้น ดังที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร(องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) ว่าภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั ตน คือ
รู ้ ว่าตนเองนั้นมี ศรัทธาความเชื่ อ มีศีลมีระเบี ยบวินยั มีสุตตะคือการศึกษาเล่ าเรี ยน ได้ยินได้ฟัง มี
จาคะ แบ่งปั น การปล่อยวาง มีปัญญาความรู ้ ความสามารถ อยู่ประมาณเท่าใดบ้างแล้ว วางตนให้
เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรู ้ ความสามารถของตนเอง ไม่ทาให้เกิ นความรู ้ ความสามารถของ
ตนเอง ดังนี้เรี ยกว่าเป็ นผูร้ ู ้จกั ตนเอง
4. มัตตัญญุตา คือ รู้จกั ประมาณ
มัตตัญญุ ตา คือ รู ้ จกั ประมาณ รู ้ จกั ความพอดี กล่าวคือ ต้องรู ้ จกั ขอบเขตความพอเหมาะใน
การทางานในเรื่ องต่างๆ ดังนั้นผูน้ าที่ดีน้ นั จะต้องรู ้ จกั ความพอเหมาะพอควรในการที่จะทากิจการ
ทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่ าวว่า มัตตัญญุ ตา
หมายถึง รู้จกั ประมาณในการรับปั จจัย 4 ดังที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร ว่าภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั
ประมาณในการบริ โภคปั จจัย 4 ในการเลี้ยงชีพ เช่น การรู ้จกั ประมาณในการรับประเคน หรื อการใช้
สอยจีวร การรับอาหารบิณบาตและบริ โภคอาหารให้พอเหมาะพอประมาณแก่อตั ตภาพของตนไม่
มากไม่นอ้ ยเกินไป การใช้เสนาสนะที่อยูอ่ าศัย ให้พอสมควรเหมาะสมกับสมณะสารู ป ยารักษาโรค
และบริ ขารอื่นๆ ที่ภิกษุเข้าไปเกี่ ยวข้อง ต้องให้รู้จกั ความพอดี แก่ตนเอง หากภิกษุไม่รู้จกั ประมาณ
ในการรับปั จจัย 4 จึงเรี ยกเธอว่า เป็ นมัตตัญญู (องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) การรู้จกั ประมาณ ตาม
หลักมัตตัญญุ ตา ย่อมทาให้ผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิมีความสุ ขความเจริ ญพอเหมาะแก่ฐานะของตน โดย
รู ้จกั ความพอดีในการดาเนิ นชี วิตทุกอย่างได้ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุน้ ี ผูน้ าที่ดีตามหลักมัตตัญญุ
ตา ย่อมนามาซึ่ งความพอเหมาะพอควรในการดาเนิ นกิ จการงานต่างๆ ทาให้สามารถนาพามวลชน
หมู่คณะ ไปสู่ ความสุ ขสงบ ปลอดภัย และความเจริ ญอย่างแท้จริ ง
5. กาลัญญุตา คือ รู้จกั เวลา
กาลัญญุ ตา คือ รู ้ จกั เวลา รู ้ จกั เวลาที่ ควรประกอบกิ จการงานต่างๆ หรื อทางานให้ทนั เวลา
เหมาะกับเวลาและรู ้ คุณค่าของเวลา ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จนั้นจะต้องเป็ นผูร้ ู ้จกั การบริ หารเวลา
หรื อวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้อง ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึ ง กาลัญญุ ตา ไว้ว่า
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การรู ้ จ ัก แนวปฏิ บ ัติ อ ัน เหมาะสมกับ กาลเทศะ ดัง ปรากฎในธ มมัญ ญู สู ต ร (องฺ . สตฺ ต ก,(ไทย)
23/65/144) ว่า ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็ นผูป้ ระกอบไปด้วยความรู ้ว่า เวลานี้ เป็ นเวลาควรศึกษา ควร
ถาม เวลานี้ ควรเป็ นเวลาทาความเพียร ควรหลี กเร้ นจากหมู่ คื อ รู ้ จกั การปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับ
กาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะ รู ้ คุ ณค่า ของเวลา เมื่ อภิ กษุ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการใช้เวลา
ย่อมจะเป็ นผูม้ ีความเจริ ญในพระพุทธศาสนา เพราะทาให้ถูกกับกาลเวลา
6. ปริ สัญญุตา คือ รู้ชุมชน
ปริ สัญญุตา คือ รู ้ชุมชน รู ้สังคม ตั้งแต่ขอบเขตที่กว้างขวางจากสังคมโลก สังคมประเทศชาติ
ว่าสอยูใ่ นสถานการณ์ อย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะได้สามารถเข้าใจความต้องการของสังคมนั้นได้
ถู กต้อง หรื อแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุ ด นอกจากนั้นยังต้องรู ้ เข้าใจในระเบี ยบกฎเกณฑ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ของสังคมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ
ได้อย่างถู กต้อง จะได้สามารถนาความสงบสุ ข สันติ สุข ความก้าวหน้ามาสู่ มวลชนหมู่คณะและ
สังคมได้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าว ปริ สัญญุตา หมายถึง การรู ้จกั บริ ษทั และแนวทางปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ดังปรากฎในธัมมัญญูสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.)
7. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จกั บุคคล
ปุคคลปโรปรัญญุ ตา คือ การรู ้ บุคคล รู ้ ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ ยวข้องด้วยรู ้ว่าควรจะ
ปฏิบตั ิต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้นผูน้ าที่ดียอ่ มต้องรู ้บุคคลรู ้ประเภทบุคคลที่
เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลื อกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริ หารงานทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์และคุ ณค่าแก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้ างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้กบั หมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่ าวถึ ง ปุ คคลป
โรปรั ญญุ ตา คื อ การรู้ บุ ค คลและลัก ษณะความต้อ งการของบุ คคล ดัง ปรากฎในธัมมัญญู สู ต ร
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.) ว่า ภิกษุผทู ้ ี่มีความรู ้เรื่ องบุคคลของภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั บุคคล 2
จาพวก ได้แก่
1. รู้ลกั ษณะบุคคลผูท้ ี่เป็ นบัณฑิต รู้บุคคลที่มีความต้องการจะพบ บุคคลผูเ้ ป็ นพระอริ ยะ
หรื อผูท้ ี่เป็ นบัณฑิต เป็ นคนดีมีศีลธรรม สนใจใจคาสั่งสอน แล้วนามากระทาตามคาสอนนั้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น
2. รู้ลกั ษณะของบุคคลที่ไม่ใช่บณ
ั ฑิต ไม่ตอ้ งการเห็นบุคคลที่เป็ นบัณฑิตหรื อพระอริ ยะ
และไม่ตอ้ งการจะฟั งธรรมคาแนะนาสั่งสอนจากท่านผูร้ ู ้ ในพระสู ตรนี้ แสดงให้เห็นว่าการรู ้ จกั คบ
บุคคลผูเ้ ป็ นบัณฑิ ตย่อมนามาซึ่ งประโยชน์แก่ ตนและผูอ้ ื่ น แต่หากคบคนพาลย่อมนาไปสู่ ความ
หายนะทั้งแก่ตนเองและผูอ้ ื่นด้วย ดังนั้นผูน้ าที่ดีจึงควรเลื อกคบบุคคลที่ดี เพื่อให้สามารถนาความ
เจริ ญมาสู่ ตนเองและหมู่คณะได้ตลอดไป
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สรุ ปได้ว่า ผูน้ าที่ ดีตามหลัก ปุ คคลปโรปรั ญญุ ตานั้นจะต้องรู ้ บุค คล ประเภทของบุ คคลที่
จะต้องเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะผูร้ ่ วมงาน ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานและดาเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมและได้ผล ตลอดจนสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใน
การบริ หารกิจการงานทุกๆ ด้านก็เพื่อทาให้เกิดประโยชน์และความเจริ ญก้าวหน้าทั้งแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หมู่คณะและองค์กรตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ ผูน้ าที่ดีจะต้องรู ้จกั เลือกบุคคลผูเ้ ป็ นคนดี ผูเ้ ป็ นบัณฑิต
เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ตนเอง หมู่คณะและสังคม และการเลื อกคบคนไม่ดี หรื อคนพาล ย่อม
นามาซึ่ งความหายนะแก่ตนเองและหมู่คณะได้เช่นกัน
หลักสัปปุ ริสธรรม เท่าที่ ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีจานวนมากซึ่ งล้วนแต่เป็ น
คุ ณ ธรรมส าหรั บ คนดี และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ นคุ ณ ธรรมส าหรั บ การเป็ นผู ้น าด้ ว ย และ
พระพุท ธศาสนาก็เป็ นศาสนาที่ มุ่ งเน้นในการส่ ง เสริ ม ผูน้ าที่ เป็ นคนดี มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มา
ปกครองหมู่ ค ณะ สั ง คม ประเทศชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข การพัฒ นาหมู่ ค ณะ สั ง คม
ประเทศชาติ ให้มีศกั ยภาพที่มน่ั คงและก้าวหน้าตลอดไป ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความสํ าคัญของสั ปปุริสธรรม 7 ต่ อการบริหารจัดการ
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ในการบริ หารงานในองค์การต่างๆ ถ้า
องค์การใดมีบุคคลากรที่เป็ นสัตบุ รุษก็ย่อมจะสร้ างความเจริ ญความสามัคคีให้แก่หน่ วยงานหรื อ
องค์การนั้นๆ เพราะบุคคลากรหรื อผูบ้ ริ หารที่รู้จกั เหตุ รู ้ จกั ผล รู ้จกั ตนเอง รู้จกั ประมาณ รู้จกั เวลา
รู ้จกั ชุมชม และรู ้บุคคล ย่อมทาให้การบริ หารจัดการของหน่วยงานประสบความสาเร็ จตามนโยบาย
ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยการนาหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใ ช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
และเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าขององค์การตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้วา่ สัป
ปุริสธรรม 7 ประการ แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ คนดี มีความประพฤติ ทางกาย วาจา ถูกต้อง
เรี ยบร้อยไม่มีโทษ มี 7 ประการ ดังนี้
1. ธัมมัญญุตา (การรู้จกั เหตุ) คือ การรู้จกั วิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็ นไป
ของชีวติ หรื อรู ้จกั หลักความจริ ง จะคิดจะทาอะไรก็มีหลัก รู ้วา่ เมื่อกระทาสิ่ งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็ น
ความสุ ข แต่ถ้ากระทาอีกอย่างหนึ่ งจะได้ผลเป็ นความทุ กข์ เช่ น ถ้าหมัน่ ขยันศึ กษาเล่ าเรี ยนก็จะ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดี เป็ นต้น
2. อัตถัญญุ ตา (การรู้ จกั เหตุ) หมายถึ ง เมื่ อมี เหตุก็ย่อมมี ผล เมื่ อมีปัญหาอันใดเกิ ดขึ้นเรา
จะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปั ญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิ ดจากเหตุเสมอ การรู ้ จกั เปรี ยบเทียบ
เหตุผล จะทาห้เราเป็ นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น
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3. อัตตัญญุตา (การรู้จกั ตน) หมายถึง ความเป็ นผูร้ ู้จกั ตน คือ รู้จกั ตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ
วัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอื่นๆ มีศรัทธา ศีล สุ ตตะ จาคะ ปัญญา เป็ นต้น แล้วประพฤติ
ตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู ้วา่ บกพร่ องในเรื่ องใด ก็ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
4. มัตตัญญุ ตา (การรู้ จกั ประมาณ) หมายถึ ง ความพอดี ความพอเหมาะพอควร การรู้ จกั
ประมาณ คือ การรู ้จกั ทาทุกสิ่ งทุกอย่างหรื อดาเนิ นชี วิตให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม เป็ นต้น การรู ้จกั
ประมาณนี้เป็ นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆได้ประพฤติปฏิบตั ิกนั มา
5. กาลัญญุตา (การรู้จกั กาล) หมายถึง การรู ้จกั เวลาที่เหมาะสมในการทากิจกรรมต่างๆ และ
รู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู ้วา่ ในเวลาเช่นไรควรจะทาอะไร การรู ้จกั กาลเวลาจะทา
ให้ไม่ดารงตนอยูใ่ นความประมาท ไม่ทาให้เสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
6. ปริ สัญญุตา (การรู้ จกั ชุ มชน) คือ การรู ้ จกั หมู่คณะหรื อกลุ่มชนว่าดี หรื อไม่ดี ควรคบหา
สมาคม ควรเข้าไปอยู่ดว้ ยหรื อไม่ เมื่ออยู่ในชุ มชนหรื อที่ประชุ มนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไร ควรทา
อะไร ควรพุดอย่างไร เช่ น เมื่อเข้าหาผูใ้ หญ่ควารแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เมื่อเข้าวัด
ควรส ารวมกาย วาจา ใจ ไม่ แสดงอาการตลกคึ กคะนอง เป็ นต้น ความเป็ นผูร้ ู้ จกั บริ ษ ทั คื อรู้ จกั
ชุมชนและสังคม รู ้กริ ยาที่จะพึงปฏิบตั ิ แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ
7. ปุคคโลปรปรัญญุตา (การรู้จกั บุคคล) ได้แก่ การรู ้จกั ประเภทบุคคลแต่ละคนว่าฉลาดหรื อ
โง่ เป็ นคนพาลหรื อเป็ นบัณฑิต มีความสามารถหรื อไม่ มีคุณธรรมหรื อไม่ แล้วเลื อกคบหาให้เป็ น
คุณประโยชน์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
สมเด็จพระสัง ฆราช สกลมหาสั งฆปริ ณายก (เจริ ญ สุ วฑฺ ฒโน) ได้ตรั ส ว่า สั ปปุ ริสธรรม
ธรรมของสัตบุรุษหรื อคนดี หรื อธรรมของมนุษย์ผมู้ ีความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์มี 7 ประการ ศึกษาให้
รู้ให้เข้าใจ แล้วปฏิ บตั ิให้ได้ ก็จกั สามารถรักษาคุ ณค่าแห่ งความเป็ นมนุษย์ทุกประการได้ สัปปุริส
ธรรม 7 ประการ คือ รู้จกั เหตุ รู้จกั ผล รู้จกั ตน รู้จกั ประมาณ รู้จกั กาล รู้จกั ประชุมชน และรู้จกั บุคคล
พระธรรมกิ ตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช) (2448 : 170) ได้กล่าวถึ ง สัปปุริสธรรมที่ทาให้เป็ น
สัตบุรุษ คือ คุณธรรมหรื อคุณสมบัติของคนดี เป็ นเหตุให้ผปู ้ ฏิบตั ิเป็ นคนดี เป็ นผูค้ วรแก่การยกย่อง
นับ ถื อ เป็ นคนที่ ส ามารถให้ก ารแนะน าในการด าเนิ น ชี วิต ที่ ถู ก ต้อ งด้ว ยความปรารถนาดี มี 7
ประการ ได้แก่ รู ้จกั เหตุ รู ้จกั ผล รู ้จกั ตน รู ้จกั ประมาณ รู ้จกั กาล รู้จกั ชุมชน และรู้จกั บุคคล
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึ ง คุณสมบัติของผูน้ าในความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานที่
ไปด้วยกันนั้น คือ คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ า บุคคลที่เป็ นผูน้ าจะต้องมีธรรมะหรื อคุณสมบัติใน
ตัวของผูน้ า 7 ประการ ได้แก่ รู ้จกั เหตุ รู ้จกั ผล รู ้จกั ตน รู้จกั ประมาณ รู้จกั กาล รู้จกั ชุมชน และรู้จกั
บุคคล
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สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติรของคนดี ธรรมของ
คนดี
1. ธัม มัญ ญุ ต า ความรู้ จ ัก ธรรม รู้ ห ลัก หรื อรู้ จ ัก เหตุ คื อ รู้ หลัก ความจริ ง รู้ หลัก การ รู้
หลักเกณฑ์ รู ้กฎแห่ งธรรมดา รู ้ กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผล และรู ้หลักการที่จะทาให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มี อะไรบ้าง พระมหากษัตริ ยท์ รงทราบว่าหลักการปกครองตามราช
ประเพณี เป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู ้วา่ จะต้องกระทาเหตุอนั นี้ๆ หรื อกระทาตามหลักการข้อนี้ ๆ จึงจะ
ให้เกิดผลที่ตอ้ งการอันนั้นๆ เป็ นต้น
2. อัตถัญญุตา ความรู้จกั อรรถ รู ้ความมุ่งหมาย หรื อรู ้จกั ผล คือ รู ้ความหมายรู ้ ความมุ่งหมาย
รู ้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู ้จกั ผลที่จะเกิดขึ้นสื บเนื่ องจากการกระทาหรื อความเป็ นไปตามหลัก เช่น รู ้
ว่าหลักธรรมหรื อภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร กาหนด
ไว้หรื อพึงปฏิบตั ิเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทาอยูม่ ีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อทาไป
แล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้ เป็ นต้น
3. อัตตัญญุตา ความรู ้จกั ตน คือ รู ้วา่ เรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กาลังความรู ้ความสามารถ
ความถนัดและคุ ณธรรม เป็ นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู ้ที่จะแก้ไข
ปรับปรุ งต่อไป
4. มัตตัญญุตา ความรู ้จกั ประมาณ คือ ความพอดี เช่นภิกษุรู้จกั ประมาณในการรับและบริ โภค
ปั จจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จกั ประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริ ยร์ ู ้จกั ประมาณในการลงทัณฑ์
อาชญาและในการเก็บภาษี เป็ นต้น
5. กาลัญญุตา รู้จกั กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบ
กิจ กระทาหน้าที่การงาน เช่ น ให้ตรงเวลา ให้เป็ นเวลา ให้ทนั เวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็ น
ต้น
6. ปริ สัญญุ ตา ความรู ้ จกั บริ ษทั คือ รู ้ จกั ชุ มชน และรู ้ จกั ที่ประชุ ม รู ้ กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทากิริยาอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็ นต้น
7. ปุคคลัญญุตา หรื อ ปุคคลปโรปรัญญุ ตา ความรู ้ จกั บุคคล คือ ความแตกต่างแห่ งบุคคลว่า
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้น ใครๆ ยิ่งหรื อหย่อนอย่างไร และรู ้ที่จะปฏิบตั ิต่อ
บุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรื อไม่ จะใช้ตาหนิ ยกย่อง และแนะนาสัง่ สอนอย่างไร เป็ นต้น
ดัง นั้น หลัก สั ป ปุ ริ ส ธรรม เป็ นหลัก ธรรมที่ ผู้บ ริ ห ารสามารถน าไปเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ท าให้ ก ารท างานร่ ว มกัน เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น และประสบความส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ตระหนักในเหตุผล การวางตัวเหมาะสมพอดีท้ งั ทางเศรษฐกิจและสังคม รู ้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ จึงมีความสาคัญต่อการ
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บริ หารจัดการโดยมีการประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการบริ หารจัดการในทุกด้าน ทั้ง
การวางแผน การจัดการบุ ค ลากรด้า นประสานงาน ด้า นรายงาน ด้านงบประมาณ จึ งท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี
2.3 องค์ ประกอบการบริหารจัดการทีด่ ีมีประสิ ทธิภาพ
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู้นํา
2.3.1.1 ความหมายของผู้นํา
จากการศึกษาพบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับผูน้ า และภาวะผูน้ าไว้หลากหลาย ดังนี้
Franklin Covey (1999, p. 8-11) ได้ให้ความหมายว่า ผูน้ า คือ บุคคลที่ได้รับการเชื่ อถือจาก
ผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็ นผูก้ าหนดทิศทางขององค์กร ประสานความร่ วมมือกับ
บุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามเป้ าหมายของวิสัยทัศน์ที่วาง
ไว้
Bass (1990, p. 20) ได้ให้ความหมายของไว้วา่ ผูน้ า คือ ผูท้ ี่มีความสามารถในการกระตุน้ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคนในกลุ่ม และเป็ นผูท้ ี่การกระทาของตนเองมีผลต่อสมาชิกในกลุ่มมากกว่า
ที่คนอื่นจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรื อความคิดของตนเอง
Plunket (1992, P. 325) ได้ให้ความหมายของผูน้ าไว้ว่า ผูน้ า คือ ผูท้ ี่สามารถชักจูงให้ผอู้ ื่น
ทางานให้บ รรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ของตนเองที่ กาหนดไว้ โดยได้รับ การนับถื อ ความ
ไว้วางใจ การยอมรับ ความจงรักภักดี และความเต็มใจที่จะร่ วมมือทางานจากผูอ้ ื่น
กวี วงศ์พุฒ (2535, น. 14-15) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าไว้ 5 ประการ คือ
1. ผูน้ า หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรี ยบเสมือนแกน
ของกลุ่ม เป็ นผูม้ ีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
กลุ่มสู ง
2. ผูน้ า หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งนากลุ่ ม หรื อพากลุ่ มไปสู่ วตั ถุ ประสงค์หรื อสู่ จุดหมายที่ วางไว้
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่ จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผูน้ าทั้งนี้รวมถึงผูน้ าที่นากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางด้วย
3. ผูน้ า หมายถึง บุคคลซึ่ งสมาชิกส่ วนใหญ่คดั เลือกหรื อยกให้เขาเป็ นผูน้ าของกลุ่มซึ่ งเป็ นไป
โดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าได้
4. ผูน้ า หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคื อสามารถสอดแทรกอิ ทธิ พลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
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5. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ตอ้ งการ เป็ นบุคคลที่มีส่วนร่ วมและ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
วิภาดา คุ ป ตานนท์ (2544, น. 237) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ผูน้ า (Leader) หมายถึ ง บุ คคลที่ มี
ความสามารถในการที่ จะท าให้องค์ก รดาเนิ นไปอย่า งก้า วหน้า และบรรลุ เป้ าหมาย โดยการใช้
อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทาของผูอ้ ื่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, (2550, น. 3) ได้ให้ความหมายของคาว่าผูน้ าไว้วา่ ผูน้ า
คือ บุ คคลที่สามารถประสานช่ วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยการที่ ว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันก็ตาม
หรื อทาการร่ วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่ จุดหมายที่ดีงาม
Yukl (1994, p 47) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือกระบวนที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ าม วัตถุประสงค์ของ
กลุ่ มหรื อองค์การ กิ จกรรมขององค์กร แรงจูงใจของผูต้ ามที่จะให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ การรักษา
ความสัมพันธ์และการทางานเป็ นทีม
Kotter (1996, p. 95) ได้กล่าว่า ภาวะผูน้ า หมายถึ ง ความสามารถในการเผชิ ญหน้ากับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผูน้ าเป็ นผูส้ ร้างวิสัยทัศน์ให้เป็ นตัวกากับทิศทางขององค์กรในอนาคต
จากนั้นจึ ง จัดวางคนพร้ อมทั้ง สื่ อความหมายให้ เข้า ใจวิสั ย ทัศ น์ และสร้ า งแรงบันดาลใจแก่ ค น
เหล่านั้นให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่ วสิ ัยทัศน์ดงั กล่าว
Fullan (2001, p.1) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ าไว้วา่ ภาวะผูน้ าคือ คาที่บ่งบอกถึงบุคคลที่
เหนื อกว่าบุคคลธรรมดาในการทางาน คาว่าผูน้ าและภาวะผูน้ าเหมือนกับมีออร่ ารอบๆ ตัว คาว่า
ผูน้ าคือ กระบวนการของการไล่ตามจุดมุ่งหมายที่ผนู ้ าสร้างขึ้น และแบ่งปั นให้ผตู ้ ามได้
Marquis & Huston (2006, p. 61) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าว่า เป็ นกระบวนการชักชวน
และมีอิทธิ พลต่อกลุ่มในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย และประกอบด้วยหลายบทบาท
Rue & Byars (2007, p. 243) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าคือผูท้ ี่มีความสามารถมีอิทธิ พลต่อผู ้
ตามในการปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจ หรื อศรั ทธาในการตัดสิ นใจ และการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
Daft (2008, p. 4-5) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า หรื อการเป็ นผูน้ าเป็ นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิ พลระหว่างผูน้ าและผูต้ ามที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น
สะท้อนจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันระหว่างผูน้ าและผูต้ าม
ประเวศ วะสี (2540, น. 52) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าว่า เป็ นภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาที่เป็ น
ที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่ วมกันในสังคมนั้นๆ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543, น. 618) ได้สรุ ปความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ ง
(ผูน้ า) พยายามที่จะใช้กาลังสมอง กาลังกาย และกาลังใจ เพื่อจูงใจหรื อดลใจให้ผตู ้ ามกระทาการ
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อย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตน และเพื่อผลประโยชน์ของส่ วนรวม และการ
จูงใจหรื อดลใจเช่นนั้น จะไม่เป็ นการบังคับ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ ามด้วย
อุดม ทุมโฆสิ ต (2544, น. 230) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือ การะบวนการใช้อานาจและอิทธิ พลที่
แสดงถึ ง ความสั ม พันธ์ ระหว่า งผูน้ ากับ ผูต้ าม เพื่อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ของ
องค์กร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 4) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าคือคุณสมบัติ
เช่ น สติปัญญา ความดี งาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนาให้คนทั้งหลายมาประสานงาน
กันและพาไปสู่ จุดหมายที่ดีงาม
เสน่ห์ จุย้ โต (2551, น.114) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการที่บุคคลในกลุ่ม
สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่พยายามให้พฤติกรรมมีอิทธิ พลเหนื อสมาชิ กคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ภาวะ
ผูน้ าคือกระบวนการที่บุคคลทาให้บุคคลอื่นยอมรับทั้งในแง่ความรู ้ ความสามารถในทางวิชาการ
สุ ขภาพจิตจิตใจดีและเป็ นบุคคลที่สามารถดลใจ ดึงดูดใจและชักจูงใจให้ผอู้ ื่นยินดีที่จะปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยเขามิได้ถูกบังคับให้กระทาแต่อย่างใด
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2550, น. 5) ให้ความหมายภาวะผูน้ า หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการเปลี่ ยนแปลง การใช้กระบวนการ วิธี การ คุ ณ ลัก ษณะส่ วนตัวที่
บุคคลในฐานะผูน้ าองค์กรใช้ในการจูงใจ มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นให้ร่วมมือทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ ระดับที่ดีข้ ึน
สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าคือ คุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีศกั ยภาพ และมีบารมี
สามารถใช้ศาสตร์ และศิลปะในการกระตุน้ โน้มน้าวใจให้ผูอ้ ื่นยอมรับและปฏิ บตั ิตามจนบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั เอาไว้
2.3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา
Bass (1990) ได้ส รุ ป รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ าตามที่ มี ใ ห้ไ ว้และได้จาแนก
ความหมายของภาวะผูน้ าออกเป็ น 12 กลุ่ม ดังนี้ (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2548)
1. ภาวะผูน้ าที่เน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadreship as a fo group processes)
2. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นบุ คลิ กภาพและผลของบุ คคลิ กภาพ (Leadreship as a
personality and its effects)
3. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการกระทาหรื อพฤติ กรรม (Leadreship as an act or
behaviour)
4. ภาวะผูน้ าในฐานะที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบรรลุ เป้ าหมาย (Leadreship as an
instrument of goal achievement)
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5. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ (Leadreship as an emerging
effect of interaction)
6. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นความแตกต่างของบทบาท (Leadreship as a differentiated
role)
7. ภาวะผูน้ าในฐานะที่มุ่งด้านโครงสร้าง (Leadreship as the intiation structure)
8. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นศิลปะที่ก่อให้เกิ ดการยินยอมตาม (Leadreship as the art of
inducing compliance)
9. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการใช้อิทธิพล (Leadreship as the exercise of influence)
10. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นรู ปแบบของการจูงใจ (Leadreship as a from of persuasion)
11. ภาวะผูน้ าในฐานะความสัมพันธ์ของอานาจ (Leadreship as a power relationship)
12. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการผสมผสานขององค์ป ระกอบต่ า งๆ (Leadreship as a
combination of elements)
กล่าวโดยสรุ ป “ภาวะผูน้ า” เป็ นกระบวนการอิทธิ พลทางสังคมที่บุคคลหนึ่ งตั้งใจใช้อิทธิ พล
ต่อผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ
ดังนั้นภาวะผูน้ าจึงเป็ นกระบวนการอิทธิ พลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนด
จากค านิ ย ามที่ ก ล่ า วมานี้ ยัง มี ค วามแตกต่ า งกัน ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น ใครเป็ นผู ้ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล
วัตถุประสงค์ของการใช้อิทธิ พลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใช้อิทธิ พลเป็ นอย่างไร และผลลัพธ์ของ
การใช้อิทธิ พลคืออะไรเป็ นต้น ไม่มีคานิ ยามใดผิดหรื อถูกเพียงนิ ยามเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกคา
นิยามนั้นไปใช้อธิ บายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าในแต่ละกรณี ซึ่ งจะสังเกตได้วา่ ภาวะ
ผูน้ าเป็ นกระบวนการ ไม่ใช่ตวั บุคคล
พิชาย รั ตนดิ ลก ณ ภูเก็ต (2552, น.172-173) ได้กล่าวสรุ ปแนวทางการศึกษาภาวะผูน้ าใน
ปั จจุบนั ว่ามี ทฤษฎีเกี่ ยวข้องกับภาวะผูน้ ามีจานวนมากมาย สามารถจาแนกเป็ นแนวทางการศึกษา
หลักได้ 4 แนวทาง คือ
1. แนวทางคุณลักษณะ (Trait Approach) แนวนี้ เน้นการหาคุ ณลักษณะทัว่ ไปของผูน้ าเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลที่ไม่ใช่ผนู ้ า
2. แนวทางพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavior Approach) แนวทางนี้ จ าแนกประเภทผูน้ าจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมา
3. แนวทางทวิปฏิสัมพันธ์ (Dyadic Approach) ซึ่ งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม
4. แนวทางสถานการณ์ (Contingency Approach) ซึ่ งอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ของภาวะผูน้ ากับลักษณะทางสถานการณ์
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นอกจากแนวทางหลักทั้ง 4 แนวทางแล้ว การศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปั จจุบนั ได้ขยายออกไปสู่
การศึกษาที่เน้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ งเป็ นการใช้ผนู้ าเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้เอื้ออานวยต่อการบรรลุประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้น มงคล วิริยะพินิจ (2556, น. 122-123) ได้กล่าวถึงผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการ
สร้างความคิดริ เริ่ มและการบริ หารความเปลี่ ยนแปลงไว้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้ และองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ผลพลอยได้ของการจัดการความรู ้และการเรี ยนรู ้ก็คือ นวัตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่
นามาปรับใช้ในการทางาน ผูน้ าองค์กรที่มีความกระตือรื อร้น สร้างระบบการทางานในรู ปแบบที่
สนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถคิดริ เริ่ มอะไรใหม่ๆ ถ้าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งดี ก็สนับสนุ นให้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหาเนื่ องจากบุคคลบางคนในองค์กร
มักไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลง มักคุ น้ ชิ นกับการที่จะทาอะไรแบบเดิ มๆ และไม่ตอ้ งการที่จะเรี ยนรู ้
อะไรใหม่ๆ ผูน้ าจึงต้องมีบทบาทในการที่ตอ้ งสื่ อสารกับบุคคลภายในองค์กรให้ร่วมกันเข้าใจและ
ยอมรั บให้มีความคิดริ เริ่ มและการเปลี่ ยนแปลงเป็ นค่านิ ยมเพื่อในองค์กร ทาให้บุคคลในองค์กร
สามารถเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่ อง
ฉะนั้น ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั นาเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการ
บริ หารจัดการที่ เน้นผูน้ าในการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานและการกระตุน้ เตือนทางปั ญญาโดยเลือก
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส์และอโวลิโอ (Bass&Avolio)
และของเบนนิสและมานัส (Bennis & Nanus) มาใช้ในการศึกษา ดังนี้
2.3.1.3 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผูน้ า (Leadership) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการความรู ้ ให้ประสบผลสาเร็ จและ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
(จิรประภา อัครบวร,จารุ วรรณ ยอดระฆัง และอนุ ชาติ เจริ ญวงศ์มิตร, 2552 น. 60-64) ได้กล่าวว่า
การจัด การความรู้ ใ นมุ ม มองการพัฒ นาองค์ก รนั้น ผูบ้ ริ ห ารจ าเป็ นต้อ งค านึ ก ถึ ง ระบบอื่ น ๆ ที่
สนับสนุน (Supporting System) ให้การจัดการความรู ้ประสบความสาเร็ จ เช่น ภาวะผูน้ า... ฉะนั้น
การจัดการความรู ้ จะประสบผลส าเร็ จอย่า งดี น้ ันจะต้องได้รับ การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจแนวคิ ดและตระหนัก ถึ งประโยชน์ที่จะได้รับจาการจัดการความรู้ เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารสามารถสื่ อสารและผักดันให้มีการจัดการความรู ้ในองค์กร อีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างที่ดีในการ
แบ่งปั นความรู ้ และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผนู ้ าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
และภาวะผูน้ าในการสร้างทีม (Team Leadership) เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่จะทาให้การบริ หารจัดการ
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ประสบผลสาเร็ จและปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมองค์การแห่ งการบริ หารจัดการในที่สุด ดังนั้นจะได้
กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
Bass (1985, p. 20-22) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าที่ขยายมาจากแนวคิดของ Burns เพื่ออธิ บาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร พฤติกรรมของผูน้ าตามทฤษฎีของแบสส์ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ใหญ่ ๆ ได้แ ก่ พฤติ ก รรมของผูน้ าแบบการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) กับ
พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
1. พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ระยะแรกแบสส์ ได้ระบุ
พฤติกรรมไว้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reward) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าใน
การกาหนดความชัดเจนของงานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ที่สมควรได้รับรางวัลเพื่อใช้เป็ นเครื่ องจูงใจแก่ ผู ้
ตาม
1.2 การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception) ได้แก่พฤติกรรม
ของผูน้ าที่ใช้ลงโทษตามสถานการณ์ เพื่อให้ผตู ้ ามเกิดการปรับปรุ งแก้ไขในกรณี ที่ผลงานเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานที่กาหนด
2. พฤติกรรมผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)แบสส์ ขยายแนวคิดของ
เบิร์นโดยมุ่งเน้นผลกระทบของผูน้ าต่อผูต้ ามโดยการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิ บายมโนทัศน์ของผูน้ า
การเปลี่ ยนแปลงให้ชดั เจนขึ้น ว่าเป็ นผูน้ าที่ให้ผตู ้ ามให้ความไว้วางใจ เสื่ อมใสและจงรักภักดี ต่อ
ผูน้ า มีความรู ้สึกชื่ นชม ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถื อต่อผูน้ า ดังนั้นแบสส์ จึงมีความเห็ นว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงคือ คาเดียวกับบารมี (Charisma) ที่สามารถส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจทางาน
ให้มีประสิ ทธิ ผลมากกว่าความคาดหวังเดิมที่กาหนดเอาไว้ซ่ ึ งผูน้ าจะทาการจูงใจผูต้ ามด้วยวิธีการ
ดังนี้ 1) ทาให้ผตู ้ ามนึ กถึงความต้องการ ตระหนักในความสาคัญและคุ ณค่าของผลงานที่เกิดขึ้น 2)
โน้ม น้า วจิ ต ใจของผูต้ ามให้ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม องค์ก รและหมู่ ค ณะมากกว่า
ประโยชน์ตน 3) กระตุน้ ให้ผูต้ ามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้นกว่าเดิม (Higher order needs) ตาม
ความต้องการลับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 78-79) ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย
ด้านความปลอดภัย ด้านความรัก ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความประสบความสาเร็ จใน
ชีวติ ของตนเองดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ผู้ นํ า : ขยายความ
ต้ องการของผู้ตาม

ผู้นํา: ค้ นหาความ
สนใจของผู้ตาม

ผู้นํา:สร้ างความมั่นใจ
ให้ ผ้ตู าม

ผู้ นํ า : เพิ่ ม ความรู้ สึ ก ของผู้
ตามถึงความเป็ นไปได้ ที่จะ
ประสบความสําเร็จ

ผู้นํา: ยกระดับความต้ องการ
ของผู้ ต ามให้ มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น
ตามทฤษฎีของมาสโลว์

ผู้ นํ า :เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ข อ ง
ผลลัพธ์ ของผู้ตาม

ผู้ นํ า :เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
วัฒนธรรมองค์ การ

ขั้นตอนการทํางาน

ผู้ตาม: มีความพยายามที่
คาดหวังในขณะนั้น

ผู้ ต าม: ปฏิ บั ติ ง านได้
ตามทีค่ าดหวังไว้

ผู้ ต าม: มี แ รงจู ง ใจสู ง เพื่ อ จะ
บรรลุผล (ใช้ ความพยายามสู ง)

ผู้ตาม: ปฏิบัติงาน
ไ ด้ ม า ก ก ว่ า ที่
คาดหมาย

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Bass, B.M.(1985). Leadership and performance beyond expectation. New
York: The Free Press. P. 31
แบสส์เชื่อว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะส่ งเสริ มแรงจูงใจและผลงานของผูต้ ามได้มากกว่า
ผู ้น าแบบอื่ น นอกจากนั้ นแบสส์ มี มุ ม มองความแตกต่ า งของภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) กับผูน้ าโดยเสน่ หา (Charismatic Leadership) ว่าภาวะผูน้ าการ
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เปลี่ ยนแปลงมี ลกั ษณะเด่ นที่แตกต่างไปจากผูน้ าเสน่ หา (Bass, 1999, p.11) นัน่ คื อความเสน่ หา
(Charisma) เป็ นเพียงองค์ประกอบที่จาเป็ นอย่างหนึ่ งของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีผนู ้ าโดย
เสน่หาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ เพราะถึงแม้วา่ ผูต้ ามจะชื่ นชม
ศรัทธาลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูน้ าโดยเสน่หาแล้วก็ตามแต่ยงั ไม่เกิดแรงจูงใจ
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความยึดติดจากผลประโยชน์ของตนไปเป็ นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ได้ สาหรับสิ่ งที่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับภาวะผูน้ าโดยเสน่หาคือ การมีอิทธิ ผลต่อผูต้ าม
ด้วยการปลุกเร้าอารมณ์และทาให้เกิดการลอกเลียนแบบอย่างของผูน้ าต่อผูต้ าม จุดเด่นผูน้ าของการ
เปลี่ ย นแปลงจะใช้วิ ธี ก ารยกระดับ ผู้ต ามด้ว ยการมอบอ านาจความรั บ ผิ ด ชอบการตัด สิ น ใจ
(Empower) ให้แก่ ผตู ้ ามในขณะที่ ผนู ้ าโดยเสน่ หาใช้วิธีการที่ ทาให้ผูต้ ามอ่อนแอโดยการสอนให้
พึ่งพาและถูกหล่อหลอมซึ มซับให้จงรักภักดีต่อผูน้ ามากกว่ายึดมัน่ ต่ออุดมการณ์ขององค์กร แต่ผนู ้ า
การเปลี่ ยนแปลงเปลี่ ยนผูต้ ามให้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าและเห็ นความสาคัญในผลลัพธ์ของงาน
หรื อยกระดับความต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นโดยการชัดจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์กรมากว่าความ
สนใจตนเอง
นอกจากนั้นแบสส์แสดงทัศนะว่าผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบได้โดยทัว่ ไปในองค์กรไม่วา่ แบบ
ใด และไม่ว่าระดับตาแหน่ งใด ในทางตรงกันข้ามผูน้ าโดยเสน่ าหาเป็ นสิ่ งที่หาพบได้ยากมากใน
ภาวะที่องค์กรมีปัญหาอานาจที่เป็ นทางการไม่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิ ดขึ้นโดยเฉพาะ
ปั ญหาที่บ่อนทาลายต่อประเพณี ความเชื่ อและค่านิ ยมดีงามของส่ วนรวม บุคคลส่ วนใหญ่จะถามหา
ผูน้ าโดยเสน่หาเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ความเสน่หาเป็ นสิ่ งที่มีสองขั้วที่อยูส่ ุ ดทั้งสองข้าง
คือผูน้ าโดยเสน่หาจะมีท้ งั กลุ่มคนที่รักมาก และกลุ่มคนที่เกลียดชังมากและเป็ นเหตุผนู ้ าโดยเสน่หา
จึงมากถูกลอบปลงชีวติ ซึ่ งจะเกิดขึ้นกับผูน้ าการเปลี่ยนแปลงน้อย
Bass (1985, p.43) แมสส์ จึงได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 3 ประการ) ได้แก่
1. การมี บ ารมี ห รื อการมี อิ ท ธิ พลด้ า นอุ ด มการณ์ ( Charisma) คื อ ความมี บ ารมี เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถกระตุน้ ความรู้สึกด้านอารมณ์ของ
ผูต้ ามให้สู ง ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเลี ย นแบบและผูก พันต่ อ ผูน้ า หากผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชารั บ รู ้ ว่า ผูน้ ามี
ความสามารถและประสบความสาเร็ จก็มีแนวโน้มที่ จะเลี ยนแบบพฤติ กรรมผูน้ ามากขึ้ น ดังนั้น
พฤติกรรมการสร้ างบารมีของผูน้ าสามารถส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิของผูต้ ามและทาให้การปฏิ บตั ิงาน
ภายในองค์กรดีข้ ึน (Marrine, 1993, p. 114)
2. การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) คือพฤติกรรมของผูน้ าในการทาความ
เข้าใจต่อปั ญหาได้ดีจนสามารถทาให้ผตู ้ ามมองเห็ นปั ญหาดังกล่ าวจากมุมมองใหม่จากตนเองได้
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โดยการท าให้ผูร้ ่ วมงานตื่ นตัวและเปลี่ ย นแปลงในการตระหนักถึ ง ปั ญหาและวิธี การแก้ปัญหา
รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซ่ ึ งเป็ นการทาให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดมโนทัศน์ เข้าใจและ
ใช้ดุลพินิจในการมองเห็นธรรมชาติของปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
3. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individual consideration) คือพฤติกรรมของผูน้ าที่
เกี่ ย วกับ การให้ ก ารสนับ สุ น น การกระตุ ้น ให้ ก าลัง ใจ และการเป็ นพี่ เ ลี้ ยงสอนแนะแก่ ผู ้ต าม
ช่ วยเหลื อให้ผูต้ ามพัฒนาระดับความต้องการให้สูงขึ้ น ให้ความสนใจในความสาเร็ จและโอกาส
ก้าวหน้าของผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ส่ งเสริ มความมัน่ ใจให้แก่ผตู ้ าม เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับ
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาต่ อ ผู ้น าและสมรรถนะของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นอกจากนั้น Bass&Avolio (1994, p. 132-135) ได้ศึ กษาและปรั บปรุ ง ทฤษฎี ใหม่โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก 1 องค์ประกอบ นั้นคือ การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational motivation) ดัง นั้นองค์ป ระกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงตาม
แนวคิดของ แบสส์และอโวลิโอ จึงมี 4 องค์ประกอบ และใช้ชื่อย่อว่า 4l’s (Four I’s) คือ
1. อิ ท ธิ พ ลตามอุ ด มคติ (IdealizedInfluence) หรื อ การสร้ า งบารมี (Charisma) ซึ่ งเป็ น
คุ ณลักษณะพิเศษในตัวผูน้ า สอดคล้องกับแนวคิดของยุค (Yukl, 1994, p. 317) ที่ กล่ าวว่าการมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ เป็ นรู ปแบบอิ ทธิ พลที่ไม่ได้มาจากอานาจตาแหน่ ง (Formal authority)
หรื อตามประเพณี แต่สังเกตได้จากการรั บรู ้ ของผูต้ ามว่าผูน้ าไปสู่ การชนะอุ ปสรรคได้ เกิ ดความ
จงรักภักดี นับถือ ศรัทธา ให้ความเคารพ ประทับใจเมื่ออยูใ่ กล้ชิด นิยมชมชอบ กระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายและเป็ นผูท้ ี่มีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานและแบสส์ (Bass,1997, 130139) ได้อธิ บายว่า ผูน้ าบารมีจะแสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับหลักการที่ตนเองยึดถือต่อ
สมาชิกอย่างชัดเจน ค่านิยมที่สาคัญเช่นความซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา และการยึดมัน่ ในความยุติธรรม
เป็ นต้นผูน้ าเน้นความสาคัญของเป้ าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิ จความผูกพันธ์ และผลสื บเนื่ องเชิ ง
จริ ยธรรมในการตัดสิ นใจ เสนอค่านิ ยมที่ สาคัญที่ สุดในการปฏิ บตั ิ งานแก่ สมาชิ ก เน้นการสร้ าง
ความเชื่ อถือศรัทธาโดยแสดงให้ผตู้ ามเห็นถึงการมี มาตรฐานทางจริ ยธรรมที่สูงของตนเองและทา
ตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผตู้ าม แสดงออกถึงความกล้าหาญทางจริ ยธรรมและจุดยืนอย่างชัดเจนต่อ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสี ยสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรื อองค์กร
จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาให้ผูน้ าได้รับความชื่ นชมและศรัทธาจากผูต้ ามในฐานะที่
เป็ นแบบอย่างที่ผตู้ ามปรารถนาปฏิบตั ิตาม ทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้การนาของ
ผูน้ า เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผูน้ า มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าและทิศทางที่ผนู ้ าได้ช้ ี นาพวกเขา และผู้
ตามจะปฏิบตั ิงานในแนวทางที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมขององค์การ
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2. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration)เป็ นลักษณะสาคัญ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งมีผลต่อความพึงพอใจที่ผบู ้ งั คับบัญชามีต่อ
ผูน้ า (Bass,1985, p.82) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลทาให้ผูต้ ามรู ้ สึกมีคุณค่าและมี
ความสาคัญโดยผูน้ าให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มผูต้ าม ยอมรับความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละบุคคล
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผูต้ าม การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
จะเน้นที่การจัดการแบบมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อน
ร่ วมงานให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มการสื่ อสารแบบสองทาง ฟังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพฤติกรรมของผูน้ า
ที่แสดงถึงการคานึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Bass,1985, p.85-91) มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การคานึงถึงการพัฒนาโดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั และตาแหน่ งใน
อนาคตที่ตอ้ งรับผิดชอบมากกว่า มอบหมายงานตามความสามารถโดยให้ความช่วยเหลื อ เพิ่มเติม
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการสนับสนุ นให้ผตู ้ ามได้รับการอบรม การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
2. ความคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลโดยการ
2.1) ส่ งเสริ มพบปะอย่างเป็ นกันเอง โดยมีการนิ เทศแบบเดินดูรอบมีการติดต่อกันแบบ 2
ทางทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผูต้ ามได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ยอมรั บความ
แตกต่างของผูต้ ามและละบุคคล
2.2) การที่ผตู ้ ามแต่ละคนได้รับหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่ตอ้ งการด้วยตนเอง จะทาให้ผู ้
ตามมีโอกาสซักถามให้เข้าใจมากขึ้น และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผูน้ าที่มีต่อผูต้ าม
2.3) ให้ความสนใจในความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละบุคคล จะทาให้ผตู ้ ามมีความรู ้สึกว่า
ตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผูน้ า ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานให้ดีที่สุด
2.4) ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล ผูน้ าให้ความช่วยเหลือรับฟั งปั ญหาทั้งเรื่ องส่ วนตัวและ
เรื่ องการปฏิบตั ิงาน แสดงความเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกของผูต้ าม ให้คาแนะนาและค้นหาทางเลือก
ที่ดีให้แก่ผตู ้ าม
3. การเป็ นพี่เลี้ยง (Monitoring) หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารอาวุโสให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
แก่ผบู ้ ริ หารใหม่ (Haynor, 1994, P. 31) กล่าวว่าผูม้ ีประสบการสู งกว่าเป็ นแบบอย่างในการชี้ แนะ
ให้คาแนะนาแก่บุคคลที่มีอาวุโสน้อยกว่า การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นบทบาทที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หาร โดยพี่
เลี้ยงใช้ประสบการณ์ และตาแหน่ งหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาความสาคัญของการ
เป็ นพี่เลี้ ยงคือ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ การดู แล (Caring) ประโยชน์ที่ผนู้ าได้รับจากการ
เป็ นพี่เลี้ยวคือการเพิ่มความเป็ นวิชาชีพ เพิ่มความคงอยูส่ มรรถนะการผลิตที่สูงขึ้นและเพิ่มความพึง
พอใจในงานของบุคลากร
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3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)หมายถึง การที่ผนู ้ ากระตุน้ ให้ผตู ้ ามเกิด
การเปลี่ยนแปลง แสดงความคิดเห็นและเหตุผล ตระหนักถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ
เพื่อให้ดีกว่าเดิ มและทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์โดยใช้ความคิด ความเชื่ อ จินตนาการ และ
ค่านิยม ทาให้ผตู ้ ามเกิดความรอบคอบ เข้าใจ มองเห็นปั ญหาและรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ทา้
ทาย ผูน้ าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถชนะอุปสรรคได้ และเป็ นโอกาสที่ดีที่จะคิดกันแก้ปัญหา
แบสส์ได้ศึกษาวิจยั และยืนยันว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความขยันหมัน่ เพียรในการทางาน มีผลงาน
ดีเด่น มีความผูกพัน (Commitment) ต่องานและต่อองค์กร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ ามจะเชื่ อถือ ศรัทธา
ภูมิใจ และเชื่ อในความสามารถของผูน้ าที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ด้วยปั ญญา ผูต้ ามเห็นว่าผูน้ าทาให้
ตนมี ค วามกระตื อ รื อร้ นต่ อ งานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ดลใจให้เ กิ ด การภัก ดี ผูน้ ามี พ รสวรรค์ที่ จุ ด
ประกายอุปสรรคเป้ าหมายให้ผตู ้ ามเห็นช่องทางในการนาไปสู่ เป้ าหมายนั้น (Bass, 1985, p. 43-45)
โดยการกระตุน้ เตือนทางปั ญญาของแมสส์ น้ ัน (Bass, 1985, 110) ได้เสนอแนวทางการ
กระตุน้ เตือนทางปั ญญาไว้ 4 วิธี ได้แก่
1. การใช้หลักเหตุและผล (Rationally) ผูน้ าจะเน้นหนักโครงสร้างงานที่เป็ นทางการ มี
ระเบี ย บการแก้ ไ ขอย่ า งเป็ นขั้น ตอน เน้ น การจู ง ใจในด้ า นความส าเร็ จ ความรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยในการตัดสิ นใจ
2. การเน้นที่ ก ารอยู่รอด (Existentially) ผูน้ าต้องค านึ ง ถึ ง ความมัน่ คง ปลอดภัย ความ
ไว้วางใจและการสร้ างทีมในองค์กร เพิ่มความมัน่ คงและความเชื่ อถื อ มีการแก้ปัญหาที่ ใช้ขอ้ มูล
จานวนมากและวิธีหลากหลายทาง เน้นในกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ และคิดว่าความรู ้เกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3. การใช้ประสบการณ์และการสังเกต (Empirically) ผูน้ าจะเน้นการแก้ปัญหาอาศัยข้อมูล
จากประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้คาตอบที่ ดีที่สุดในการปรั บปรุ ง
ความมัน่ คง ความปลอดภัยและการดารงอยูข่ ององค์กร
4. การมุ่งเน้นความเป็ นเลิ ศ (Idealistically) ผูน้ าจะให้ความส าคัญของการปรับตัวการ
เรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลง เน้นความเจริ ญก้าวหน้า ความหลากหลายในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะ
เกิ ดกับองค์กรมี ความยืดหยุ่นและข้อมูลน้อยในการตัดสิ นใจ แต่ จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติ มอย่า ง
ต่อเนื่องกล้าเลี่ยงและคิดค้นสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ
ในขณะที่ Quinn &Hall (1983) ได้เสนอวิธีการที่ผนู้ าใช้ในการกระตุน้ ปั ญญาสี่ ประการคือ
ประการแรกการใช้เหตุผลซึ่ งผูน้ าจะโน้มน้าวจูงใจให้สมาชิ กใช้ความคิดอย่างเป็ นอิสระ มีตรรกะ
และเหตุ ผลในการปรั บปรุ ง วิธีก ารทางาน การจัดการความขัดแย้งหรื อ ปั ญหาต่ า งๆที่ เกิ ดขึ้ นใน
องค์กร ประการที่สอง การใช้ความสัมพันธ์อย่างเพื่อนมนุ ษย์ ในกรณี น้ ี ผนู ้ าพยายามกระตุน้ ให้ผู ้
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ตามใช้ความคิดเชิงสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์ โดยการนาเสนอทางเลือกหรื อทางแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้
หลายทางในระหว่างที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ ประการที่สาม การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ผูน้ าจะสนับสนุ นให้ผตู ้ ามแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างรอบด้านในการวิเคราะห์ปัญหาและ
เลือกทางเลื อกที่ดีที่สุดจากข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น และประการที่สี่ การใช้วิจารณญาณภายใน ใน
กรณี มีเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจภายใต้เวลาและข้อมูลที่จากัด ผูน้ าจะสนับสนุ นให้ผตู ้ ามใช้ปัญญาญาณ
(Intuition) และความต้องการที่อยูใ่ นจิตใต้สานึก ผนวกกับข้อมูลที่มีอยูเ่ พื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุ ป
นอกจากนั้น พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, น. 209) ได้กล่าวถึง การใช้ภาวะผูน้ าเพื่อเป็ น
แนวทางการกระตุ ้น และสร้ า งปั ญ ญาให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รว่ า การที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รมี
ความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพิ่มขึ้นจะเป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร และ
ทาให้องค์กรนั้นมีศกั ยภาพที่กลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ในอนาคต ซึ่ งหากองค์กรเป็ นองค์ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้ โอกาสในกระกระทาเรื่ องผิดพลาดก็เกิ ดขึ้นน้อยและยังสามารถรับมือกับความไม่
แน่ นอนของสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าควรใช้ภาวะผูน้ าเพื่ อกระตุ น้ ทาง
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ของผูต้ าม ดังนี้
1. สนับ สนุ น และจัด ตั้ง กลุ่ ม เพื่ อการติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
ภายนอกด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติ ดตามแนวคิ ด และวิธีการ
จัดการใหม่ๆ และถ่ายทอดให้กบั สมาชิกภายในองค์กรและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ า งบรรยากาศให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ในการแสดงความคิ ดเห็ น และแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยสนับสนุนให้มีการอภิปราย การเสวนาอย่างไม่เป็ นทางการในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ ยวกับการทางานและประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กรและชุ มชน และชี้ ให้เห็ นว่าความ
ขัดแย้งทางความคิดเป็ นสิ่ งธรรมดาที่เกิดขึ้น หากทุกคนมีจิตเปิ ดกว้างยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกันก็สามารถทางานกันได้อย่างสร้างสรรค์ได้
3. สนับ สนุ น การริ เ ริ่ ม ทั้ง จากบนลงล่ า งและจากล่ า งขึ้ น บน และให้ท าการทดลองใช้
ความคิดและแนวทางการปฏิบตั ิใหม่ๆ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม กระตุน้ ความคิดผู ้
ตามโดยการตั้งคาถามเกี่ยวกับความเชื่ อและวิธีการทางานแบบเดิมๆ ถามเหตุผลของการใช้วิธีการ
ทางานแบบเดิมวิธีการทางานเช่นนี้สามารถปรับปรุ งได้หรื อไม่ มีวธิ ี การอื่นอีกหรื อไม่ที่อาจนามาใช้
แทนวิธีการแบบเดิม และเปิ ดโอกาสให้มีความหลากหลายในกระบวนการและวิธีการปฏิบตั ิงาน
4. สนับสนุนการใช้ทศั นคติในเชิงบวกในการมองปั ญหาและการปฏิบตั ิงานโดยใช้ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้ อย่าให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทางานผิดพลาดโดยไม่เจตนา
คิดว่าตนเองมีความเสี่ ยงสู งในการถูกลงโทษ เมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นให้ต้ งั คาถามในทานองที่ว่า
เราสามารถเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งเหล่านี้ เพื่อนาไปปรับปรุ งในการทางานในอนาคต
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5. สนับสนุ นให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์ก ร การรวบรวมและประมวลความรู้ การ
แยกแยะจาแนกประเภทความรู ้ การสร้ างแหล่งคลังความรู ้ การถ่ายทอด แบ่งปั น และการกระจาย
ความรู ้ให้แก่สมาชิกในองค์กรและชุมชนทุกระดับ
4. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)หมายถึ ง การที่ผูน้ าใช้คาพูดและการ
กระท าที่ ป ลุ ก ปลอบใจ ให้ก าลัง ใจ เร้ า อารมณ์ ท าให้ ผูต้ ามเกิ ดความกระตื อรื อร้ น ทุ่ ม เทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมมากว่าส่ วนตัว และความผูกพันกับจุดมุ่งหมายของผูน้ า (Bass,
1985, 66)ในขณะที่ (Tichy & Devanna, 1990, p.19-32) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า จุดเริ่ มต้นของการ
สร้ างแรงบันดาลใจในการเปลี่ ยนแปลงองค์กร เกิ ดจากความรู ้ สึกไม่พอใจในสภาพปั จจุ บนั โดย
ผูน้ าได้กาหนดเป้ าหมายใหม่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิม สร้างการรับรู ้และความตระหนักของสมาชิกใน
ความจาเป็ นและโอกาสที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
Bennis & Nanus (1985, p. 25) ได้ทาการวิจยั รู ปแบบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เวลา
ในการศึกษามากว่า 5 ปี กับผูน้ าที่ มีชื่อเสี ยงในองค์กรภาครั ฐและเอกชน 90 ราย พบว่าผูน้ าส่ วน
ใหญ่มีลกั ษณะของผูน้ าเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลการศึกษาสรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Developing a Vision) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง คือ ผูส้ ร้างช่องทาง
ให้เกิ ดการใช้พลังกลุ่มของสมาชิ กในองค์กรเพื่อการไปสู่ วิสัยทัศน์ร่วมกัน เบนนิ สและมานัส ได้
พบว่า ผูน้ าทุกคนล้วนมีวิสัยทัศน์ที่มีความเป็ นไปได้ในอนาคตขององค์กรที่ตนรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับ น่ า พอใจ ส่ วนใหญ่เขี ย นชัดเจนในลัก ษณะพันธกิ จขององค์กร ผูน้ าเหล่ า นี้ ส ามารถสร้ า ง
จิ ตส านึ ก แก่ ผูต้ ามของตนได้ใ นระดับ สู ง เช่ น เรื่ อ งค่ า นิ ย มเกี่ ย วกับ เสรี ภ าพ ความอิ ส ระ ความ
ยุติธรรม และมุ่งความสาเร็ จในตนเอง
การมีวสิ ัยทัศน์ที่ชดั เจนและการใช้วิสัยทัศน์เพื่อดึงดูดใจผูต้ ามมีความสาคัญ เพราะวิสัยทัศน์
ทาหน้าที่ประการแรก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของผูต้ าม เนื่องจากวิสัยทัศน์สามารถทาให้งานที่ทามี
ความหมายยิ่งขึ้นและทาให้เกิดความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจการ ประการที่สองวิสัยทัศน์ช่วย
ให้การตัดสิ นใจ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่และการมีอิสระในการคิดของผูต้ ามทุกระดับสามารถทาได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากทุกคนรู้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์ก ร ทาให้รู้วา่ สิ่ งใดผิดหรื อถูก สอดคล้อง
หรื อขัดแย้งได้ชดั เจน นอกจากนี้ เบนนิ สและนานัสได้อธิ บายการเกิดของวิสัยทัศน์ของผูน้ าจาการ
วิจยั พบว่า ความจริ งมีผูน้ าน้อยมากที่ เป็ นบุคคลแรกในการสร้ างจินตนาการให้เกิ ดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรขึ้น แต่เนื่องจากผูน้ าเป็ นบุคคลที่มีเครื อข่ายการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มากที่ สุด จึ งมี โอกาสรั บรู ้ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของบุ คคลเหล่ านั้นเกี่ ยวกับความคาดหวังของ
องค์กรที่มากความคิดเห็น ดังนั้นความคาดหวังเหล่านี้จึงถูกหล่อหลอมและสังเคราะห์เป็ นวิสัยทัศน์
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ในที่สุด ผูน้ าที่ ชาญฉลาดจึงต้องทาให้วิสัยทัศน์ดงั กล่ าวเป็ นภาษาหรื อเป็ นสิ่ งที่เข้าใจง่าย เห็ นได้
ชัดเจนมีความสนใจมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูต้ ามให้เกิดความผูกพัน มีความน่าเชื่ อถือใน
แง่ ของความเป็ นจริ งที่ สามารถบรรลุ ได้ วิสัยทัศน์ที่จะมี ประสิ ทธิ ผลต้องเหมาะสมกับกาลเวลา
สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร และเหมาะสมต่อบุคคลผูต้ อ้ งปฏิบตั ิให้บรรลุผลอีกด้วย
2. การพัฒนาความผูกพันและความไว้วางใจ (Developing commitment and trust) เบน
นิ สและมานัส เห็ นว่า เมื่ อพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ส วยงามขององค์ก รแล้ว ขั้นส าคัญต่ อไปคื อ การท า
วิสัยทัศน์ให้ฝังรากลึกจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร นัน่ คือวิสัยทัศน์ควรถูกถ่ายทอดไปสู่
บุคคลต่างๆ ภายในองค์กรด้วยวิธีการชวนเชิ ญและการดลใจมิ ใช่ ประกาศบังคับและข่มขู่เพื่อให้
ยอมรับหรื อปฏิบตั ิตาม ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลต้องรู้จกั ผสมผสานเทคนิควิธีการจูงใจด้วยการใช้วาทะ
ที่ประทับใจ การอุปมา อุปมัย การใช้คาขวัญ สัญลักษณ์ และพิธีการต่างๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์น่าสนใจ
ต้องสื่ อสารวิสัยทัศน์บ่อยๆ ในโอกาสต่างๆ และทัว่ ถึงทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ลกั ษณะที่ค่อนข้าง
เป็ นนามธรรม จนกระทัง่ เป็ นกิ จกรรมรู ปธรรมที่ ปรากฏอยู่ในแผนงานและนโยบายขององค์กร
วิ สั ย ทัศ น์ จ ะต้อ งถู ก น าไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจและการปฏิ บ ัติ ง านของผู้น า จะต้อ งปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างและกระบวนการบริ การจัดการองค์ก รให้สอดคล้องเข้ากับค่านิ ยม และ
วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ใหม่ กระบวนการสร้างความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ควรเริ่ มที่ทีมงานระดับ
สู งสุ ดขององค์ก รก่ อน เพราะต้องมีส่วนร่ วมในการปรั บวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรให้วิสัยทัศน์
รวมอยู่ด้วย ขั้นตอนนี้ ถือเป็ นการบริ หารที่ เป็ นความรั บ ผิดชอบของผูน้ าที่ ส าคัญมากและมิ อาจ
มอบหมายผูอ้ ื่นได้
นอกจากนั้นยังพบว่า ความผูกพันต่อวิสัยทัศน์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความไว้วางใจที่ผู ้
ตามมีต่อผูน้ าโดยตรง เป็ นไปได้ยากมากที่ผนู ้ าซึ่ งผูต้ ามขาดความไว้วางใจ จะสามารถทาให้ผตู้ าม
เกิ ดความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรได้สาเร็ จ ความไว้วางใจนอกจากเกิ ดจากผูต้ ามยอมรับใน
ความเชี่ ยวชาญของผูน้ าแล้ว ยังมีส่ิ งที่สาคัญกว่าคือ การแสดงออกที่คงสันคงวาของผูน้ าทั้งคาพูด
และการกระทา ผูน้ าที่ เปลี่ ยนจุ ดยืนของตนบ่อยและมี พฤติ กรรมที่ขดั แย้งกับค่านิ ยมขององค์กร
จะทาลายความไว้วางใจและการขาดความเชื่ อมัน่ ของผูต้ ามที่มีต่อผูน้ าอย่างมาก เพราะความไม่คง
เส้นคงวาเป็ นตัวลดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ลง การการขาดความเชื่อมัน่ ในผูน้ าจะลดหรื อดึงดูดใจ
ที่มีต่อวิสัยทัศน์ของผูต้ ามลงด้วย ดังนั้น การแสดงความผูกพันต่อค่านิ ยมของผูน้ าด้วยการกระทา
ทางพฤติ ก รรมอย่า งเสมอต้นเสมอปลาย จะช่ วยเสริ ม แรงแก่ ผูต้ ามให้แสดงพฤติ ก รรมท านอง
เดียวกันกับผูน้ า
3. การสร้างการเรี ยนรู้ภายในองค์ก ร (Facilitating organization learning) จุดเด่นของเบน
นิกและนานัสคือ ความสาคัญของการเรี ยนรู้ของรายบุคคลและขององค์ก ร ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลจะ
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ใช้วธิ ี การต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของตนและรู ้จกั หาความรู ้เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์การทางานทั้งที่
สาเร็ จและล้มเหลว ผูน้ ายอมรั บในความจาเป็ นที่ ตอ้ งรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับความเปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งเหตุการณ์ไม่แน่ นอนที่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผูน้ าบังคับตนเองให้สนใจในการตั้งสมมติฐาน
ขึ้ น เพื่ อ ทดสอบความคิ ดของตนเองโดยการดู จากปฏิ กิ ริย าของเพื่ อ นร่ ว มงานและผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ภายนอก ผูน้ าจะสร้ างเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารและการริ เริ่ มการศึ กษากรณี พิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ ผูน้ าจะใช้วิธีการปฏิบตั ิโดยการทดลองเพื่อทดสอบผลผลิต
และกระบวนการใหม่ ตลอดจนริ เริ่ มประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ข้ ึน ผูน้ าจะทบทวนความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้ น
โดยถื อ ว่ า เป็ นขั้น ตอนปกติ ข องการท างานเพื่ อ ใช้ โ อกาสของการเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาต่ อ ไป
นอกจากนั้นผูน้ ายังสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของสมาชิกอื่นขององค์ก รในลักษณะดังกล่าวหรื อโดยวิธี
อื่น เช่น สนับสนุนการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี โดยมีกองทุนสนับสนุนจากองค์ก ร
Bennis & Nanus (1985, p. 59)
2.3.1.4 แนวคิดภาวะผู้นําในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้แสดงคุณสมบัติสาคัญของผูน้ าที่เรี ยกว่า ธรรมาธิ ปไตย แปลว่าถือธรรม
เป็ นใหญ่ ยึดเอาธรรมและเป็ นสาคัญเชิ ดชูหลักการ และความถูกต้อง ประพฤติปฏิบตั ิตาม เพื่อเห็ น
แก่ความเป็ นจริ งและความดี งาม พระพุทธศาสนาได้เน้นหนักและยึดถื อเอาธรรมะใหญ่ในดาเนิ น
ชี วิต เป็ นผูน้ าบุ ค คลอื่ น หรื อแม้แต่ บริ หารจัดการองค์กรให้ป ระสบผลสาเร็ จ ฉะนั้นจะกล่ า วถึ ง
หลัก ธรรมส าหรั บ ผูน้ าในทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา และ
นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาพอจะนามากล่าวไว้ ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2549, น.5) ได้กล่าวว่าไว้วา่ ในทางพระพุทธศาสนาได้
ให้ความสาคัญกับตัวผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าในการบริ หารจัดการองค์กร โดยมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผูน้ าดังที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง เช่น หลักคุณธรรม 6 ประการ ดังนี้
1. ขมา มีความอดทน ผูน้ าต้องมีความอดทนต่อการปฏิ บตั ิงานมีใจหนักแน่ น ไม่ยอมตกไป
ในความชัว่ ไม่เกรงกลัวหรื อมีอคติ 4 เมื่อจะต้องตัดสิ นใจและไม่หวัน่ ไหวไปตามโลกธรรมทั้ง 8
ประการ
2. ชาคริ ยะ มีความตื่นตัว มีความตื่นตัวอยูจ่ ลอดเวลา มีความระมัดระวังไม่ประมาทในการ
ปกครองชีวติ หน้าที่ และการงาน
3. อุ ฏ ฐานะ มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย ร มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย รต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน มี ค วาม
ระมัดระวังมีประมาท
4. สังวิภาคะ มีอธั ยาศัยดีเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีน้ าใจต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นมิตรที่ดีกบั ทุกคน
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5. ทยา มีจิตใจที่น่าเอ็นดู รักใคร่ ห่วงใจเอาใจใส่ ดูแลผูร้ ่ วมงาน
6. อิกขนา เอาใจใส่ ตรวจตรา การงานและหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), (2549, น. 38-39)ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผูน้ า
สาหรับนักบริ หารไว้วา่ นักบริ หารจะทาหน้าที่สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิ กสู ตร ดังนี้ 1) จักขุมา หมายถึ ง มีปัญญามองการไกล เช่ น ถ้า
เป็ นพ่อค้าหรื อนักบริ หารธุ รกิจ ต้องรู ้ วา่ สิ นค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วนาไปขายที่ไหนได้ราคาแพง
ในสมัยนี้ตอ้ งรู ้วา่ หุ น้ จะขึ้นหรื อจะตก ถ้าเป็ นนักบริ หารทัว่ ไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการ
ใช้คนคุ ณลักษณะข้อแรกนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือความชานาญในการใช้
ความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุ ระได้ดี มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออก
ว่าเป็ นเพชรแท้หรื อเพชรเทียม แพทย์หวั หน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Technical Skill คือความชานาญด้านเทคนิค 3) นิสสยสัมปั นโน หมายถึง
พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็ นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อน
พ่อค้าในเมืองนั้นๆ ให้ที่พกั อาศัยหรื อให้กูย้ ืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริ หารที่ดีตอ้ งผูกใจคนไว้ได้
คุ ณลักษณะที่ ส ามนี้ ส าคัญมาก “นกไม่มีข น คนไม่มีเพื่ อน ขึ้ นสู่ ที่สู งไม่ไ ด้” ข้อนี้ ตรงกับคาว่า
Human Relation Skill คือความชานาญด้านมนุษยสัมพันธ์
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 24-27) ได้กล่ าวถึ งคุ ณสมบัติของผูน้ า 7
ประการ ที่บุคคลจะเป็ นผูน้ าจะต้องรู ้และเข้าใจบริ บทของสิ่ งแวดล้อมต่างๆดังนี้
1. รู ้ หลักการ รู ้ ตวั ว่าดารงตาแหน่ ง มีฐานะ หรื อจะทาอะไร ต้องรู ้ หลักการ รู ้ งาน รู ้ หน้าที่ รู ้
กฎเกณฑ์กติ กาของรั บ คื อกฎหมาย ตั้งตนอยู่ในหลักการ ไม่ว่าจะเป็ นชุ มชน สังคม องค์กรหรื อ
กิจการทุกอย่างถูก ก็ตอ้ งหลักการ มีกฎ มีกติกา ผูน้ าจะต้องรู ้ชดั และตั้งมัน่ อยูใ่ นหลักการนั้น
2. รู ้ จุดมุ่ ง หมาย ผูน้ าที่ ดี จะต้องรู ้ จุดมุ่ ง หมาย ถ้า ไม่ รู้จุดมุ่ ง หมายก็ ไ ม่ ส ามารถนาคนและ
องค์กรไปให้ประสบความสาเร็ จได้ ผูน้ าต้องมีความชัดเจนและมีความแน่ วแน่มุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึง
จุดหมายนั้น แม้มีอะไรมากระทบกระทั้งก็ไม่หวัน่ ไหว
3. รู้ จกั ตน ผูน้ าต้องรู ้ ว่า ตนเองคื อใคร มี ภาวะเป็ นอะไร มี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นสถานะใด มี
คุ ณสมบัติ ความพร้ อม มีความถนัด สติปัญญาความสามารถอะไรบ้าง ต้องสารวจตัวเองอยู่เสมอ
และพัฒนาปรับปรุ งตัวเอง ให้มีคุณสมบัติที่จะเป็ นผูน้ าบุคคลอื่นได้
4. รู้ประมาณ คือรู้จกั พอดี มีขอบเขต พอเหมาะสมที่จะจัดการเรื่ องนั้นๆ มีองค์ประกอบหรื อ
ปั จจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง รู ้วา่ ทาได้แค่ไหนถึงจะเหมาะสม ความพอดีและมีความเหมาะสมจึงจะทาให้
เกิดความสาเร็ จ
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5. รู ้กาล คือรู ้จกั เวลา เช่น รู ้จงั หวะ โอกาส ความพอดีและเหมาะสมของเวลา รู ้วา่ เรื่ องนี้ จะลง
มือกระทาตอนไหน เวลาไหนจะกระทาอย่างไรให้เหมาะสม แม้แต่การพูดจาก็ตอ้ งรู ้ จกั เวลา เช่ น
รู ้จกั วางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา
6. รู ้ชุมชน คือรู ้จกั สังคม ตั้งแต่ระดับสังคมโลก รู ้สังคมระดับประเทศ และรู ้ชุมชน ว่าอยูใ่ น
สถานการณ์ อย่างไร มีปัญหาและความต้องอย่างไร รู ้ ปัญหาและความต้องการของสังคม องค์กร
และพร้อมเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวตามความเหมาะสม
7. รู ้ จกั บุคคล คือรู ้จกั บุคคลที่เกี่ ยวข้อง ร่ วมทางานด้วยกัน รู ้จกั วิธีใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์
การพูดจา สามารถพูดจาแนะนาตักเตือนบุคลากรในองค์กรยอมรับได้ รู้จกั ใช้บุคลากรให้ต รงกับ
ความถนัดของาน รู ้ ว่าบุคลากรมีความความเชี่ ยวชาญ มีความสามารถแค่ไหน และจะพัฒนาให้มี
ความรู ้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2553, น. 174) ได้กล่ า วถึ ง หลัก ธรรมที่ ส่ งเสริ มให้
บุคคลมีความกล้าหาญเรี ยกว่าหลักเวสารัชชรธรรมคือ ทาที่ทาให้กล้าหาญ ประกอบไปด้วย
1. ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มัน่ ใจในหลักการที่ถือและการกระทาความดี
2. ศีล ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่ผดิ ระเบียบวินยั ไม่ผดิ ศีลธรรม
3. พาหุ สัจจะ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเล่าเรี ยนมาก
4. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียรคือ การที่ได้เริ่ มลงมื อทาความเพียรพยายามในกิ จนั้นๆอยู่
แล้วอย่างมัน่ คงจริ งจัง
5. ปั ญญา ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว่ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู ้คิด รู ้การวินิจฉัย
และรู้ที่จะบริ หารจัดการ
สรุ ปว่า หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เกื้ อกูลและสนับสนุ นสาหรับผูน้ าในองค์กร
นั้นมี หลายหลายหัวข้อธรรม ส่ วนใหญ่ จะเน้นถึ งเรื่ องธรรมที่ เป็ นคุ ณลัก ษณะ หรื อธรรมที่ เป็ น
คุณสมบัติของผูน้ า หรื อผูป้ กครอง เช่น คุณสมบัติของความเป็ นผูน้ าจะต้องรู ้ และเข้าใจบริ บทของ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ, หลักคุ ณธรรมสาหรับผูน้ า หรื อธรรมที่ส่งเสริ มให้ผนู ้ ามีความกล้าหาญเป็ นต้น
การน าเอาหลัก ธรรมหมวดใดไปใช้ใ นการบริ หารจัด การองค์ก ร หรื อการจัด การความรู้ ใ ห้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสบผลส าเร็ จ ขึ้ นอยู่ ก ับ ตัว ผู ้น าว่ า สามารถน าเอาหลัก ธรรมเหล่ า นั้ น
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากน้อยเพียงใด
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2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองค์ กร
2.3.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์ การ
นักวิชาการด้านองค์กรได้ให้นิยามความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างหลากหลาย ตาม
มุมมองและความเข้าใจของแต่ละบุคคล สามารถสรุ ปรวมได้ดงั นี้
Denison (1990, p.2) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิ ยม ความเชื่ อ และหลักการ
พื้นฐานซึ่ งทาหน้าที่ในฐานะที่เป็ นรากฐานของกระบวนการจัดองค์กรและกลุ่มของการปฏิบตั ิและ
พฤติกรรมการจัดการซึ่ งขยายและเสริ มแรงหลักการพื้นฐานเหล่านั้น หลักการและการปฏิ บตั ิการ
ทั้งหลายดางอยูเ่ พราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกขององค์กร เป็ นภาพตัวแทนยุทธศาสตร์ สาหรับการ
อยู่รอดขององค์กรซึ่ งดาเนิ นการได้ดีในอดี ตและสมาชิ กองค์กรเชื่ อว่าจะดาเนิ นการได้ดีต่อไปใน
อนาคต
Daft (1992, p. 237) นิ ยามว่า วัฒนธรรมเป็ นชุ ดของค่านิ ยม ความเชื่ อ ความเข้าใจ และวิธีคิด
ร่ วมกันของคนในองค์กรและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะทาให้เกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร เกิดความผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์กร
Cameron & Quinn (1999, p. 14-15) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง กลุ่มที่
คงทนของค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ฐานคติ พ้ื น ฐาน ความคาดหวัง และความทรงจ าซึ่ งซึ่ งก าหนด
คุณลักษณะขององค์กรและสมาชิก ให้ความรู ้สึกถึงความมีอตั ลักษณ์แก่สมาชิ ก กาหนดบรรทัดฐาน
ที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวิธีการในการดาเนิ นงานภายในองค์กรและเพิ่มความมัน่ คงเสถียรภาพ
ของระบบสังคมภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์ กรแสดงออกมาทางค่านิ ยม ท่วงทานองหลักของ
ภาวการณ์นา ภาษาและสัญลักษณ์ กระบวนการปฏิบตั ิงานประจา และการนิยามของความสาเร็ จที่
ทาให้องค์กรมีลกั ษณะเฉพาะ
Robbins (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึ ง ระบบทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่ ว มกั น ในแนวทางปฏิ บ ัติ ห รื อแนวทาง ในการด าเนิ น งานขององค์ ก รและเปรี ยบเสมื อ น
บุคลิกลักษณะขององค์กร
Schein (2004, p. 17) ได้ใ ห้ค วามหมายของวัฒนธรรมองค์ก รไว้ว่า วัฒนธรรมองค์ก ร
หมายถึ ง แบบแผนของฐานคติ พ้ื นฐานร่ วม ซึ่ ง ได้รับจาการเรี ย นรู ้ จากองค์กรในฐานะที่ เป็ นสิ่ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาของการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิ่ งที่
อยูภ่ ายในองค์กร เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถดาเนิ นไปได้อย่างดีจนกระทัง่ ได้รับการพิจารณา
ว่ามีความสมเหตุสมผล แบบแผนนี้ จึงได้รับการถ่ายทอดแก่สมาชิ กใหม่ขององค์กรในฐานะที่เป็ น
แนวทางที่ถูกต้องสาหรับการรับรู้ การคิด และความรู ้สึกที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาเหล่านั้น
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ศิ ริ วรรณ เสรี รัต น์ (2541, น.320) ได้ใ ห้ค วามหมายของวัฒนธรรมองค์ก รว่า ค่ า นิ ย มที่
สนับสนุ นกิ จกรรมขององค์กร เป็ นปรั ชญาที่ ผูก้ ่ อตั้งองค์กรสร้ างขึ้ น โดยเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับพนักงานหรื อองค์กรกับลูกค้า โดยกิจกรรมที่องค์กรทาอยูจ่ ะต้องมีรูปแบบความ
เชื่อ สัญลักษณ์ พิธีการ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิมาช้านาน
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, น. 20) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า ค่านิ ยม และ
ความเชื่ อที่มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบที่เกิ ดขึ้นในองค์กร และใช้แนวทางในการกาหนดพฤติกรรม
ของคนในองค์ก รนั้น วัฒ นธรรมองค์ก รจึ ง เป็ นเสมื อ น “บุ ค ลิ ก ภาพ” (personality) หรื อ “จิ ต
วิญญาณ” (Spirit) ขององค์กร
วิเชียร วิทยาอุดม (2547, น. 398) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า คือวิถีชีวิต การ
ดารงชี วิต ในองค์ก รและวิถี ชี วิต โดยรวมของคนในองค์ก ร ซึ่ งเป็ นมาตรฐานส าหรั บ เอาไว้ใ ห้
พนักงานยึดเป็ นหลักในการทางาน และการใช้ชีวติ อยูใ่ นองค์กรร่ วมกัน
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551, น. 67)ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้ว่า แนวการ
ดาเนินชีวิตและปฏิบตั ิงานขององค์ก รสังคมโดยเฉพาะองค์การแบบสหจร (association) ซึ่ งสมาชิก
องค์การจะต้องเรี ยนรู้และยึดปฏิบตั ิตามตราบเท่าที่ทางานในองค์กร
สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง รู ปแบบของทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่ อ และพฤติกรรม
ร่ วมกันของสมาชิ ก ในองค์ก ร ซึ่ ง สร้ า งและพัฒ นาขึ้ นมาเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ข อง
สมาชิกในองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานของพฤติกรรมสาหรับการดารงชี วิตและ
การทางานอย่างปกติในองค์กร
2.3.2.2 แนวคิดลักษณะวัฒนธรรมองค์ การ
คาว่า “วัฒนธรรม” มักจะเชื่ อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการทางานในองค์กร จะ
เห็ นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึ งทุกๆอย่างที่เกิ ดขึ้นในองค์กร ในอดีตมีการแปลความหมาย
ของคาว่าวัฒนธรรมออกมา อย่างมากมาย ขึ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองในรู ปแบบใด
เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า วัฒนธรรมเป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่มีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
ภายในกลุ่ มชนกลุ่ มหนึ่ ง นัก สังคมวิทยา อาจมองว่าเป็ นความเชื่ อ ค่ านิ ยม และบรรทัดฐานของ
สังคมหนึ่งๆ ที่มีผลต่อการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่ วนนักบริ หารจัดการ อาจมองว่า
วัฒนธรรมคือ กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร สาหรับแนวคิด
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บาย ไว้ดงั นี้
Robbins (1997, p. 237, 2009, p. 585-586) ซึ่ งเสนอว่าลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรจะ
ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ คือ
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1. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ ยง (Innovation and risk tolerance) เป็ นระดับ
ของการสนับ สนุ นให้พ นัก งานริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ ตลอดจนมี ความกล้าเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงานหรื อ
ตัดสิ นใจในองค์กร มีความรับผิดชอบ อิสระ และเสรี ภาพในการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ ที่องค์กรเปิ ดโอกาส
ให้บุคคล
2. การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to detail) คือการที่พนักงานให้ความสาคัญใน
รายละเอียดการดาเนิ นการในองค์กรเพีย งใด กล่าวคือ องค์กรมุ่งหวังให้พนักงานปฏิ บตั ิงานต่างๆ
โดยให้ความสาคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ
3. การมุ่งผลสาเร็ จหรื อผลงาน (Outcome orientation) ระดับของการที่ผบู้ ริ หารในองค์ก รให้
ความสาคัญกับผลสาเร็ จหรื อผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรื อวิธีการในการบรรลุผล
ดังกล่าวเป็ นการพิจารณาว่าองค์กรเน้นผลงานหรื อวิธีการทางาน
4. การให้ความสาคัญกับบุคคล (People orientation) การตัดสิ นใจหรื อการดาเนิ นการต่างๆ
ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีบุคคลในองค์ก รมากน้อยเพียงใด เป็ นการพิจารณาถึงลักษณะ
ขององค์กรด้านการให้ความสาคัญกับบุคคล
5. การทางานเป็ นทีม (Team orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรื อจัดรู ปงานที่ให้การ
ทางานมีการร่ วมกันทางานในรู ปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนทางานโดยอิสระหรื อเน้นการ
ทางานรายบุคคล
6. การทางานเชิ งรุ ก (Aggressiveness) องค์กรให้ความสาคัญกับระดับของการแข่งขันและ
การปฏิ บตั ิงานเชิ งรุ กของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใด องค์ก รกระตุน้ หรื อเน้นการแข่งขัน
มากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินไปเรื่ อยๆ มากน้อยเพียงใด
7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการให้ความสาคัญกับการรักษาเสถี ยรภาพและ
สภาพเดิมขององค์กรมากน้อยเพียงใด
8. ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบตั ิงานขององค์ก รมีการกาหนดเป้ าหมายและผล
การปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือระดับของการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงาย
ย่อยๆ ในองค์ก ร การสนับ สนุ นให้มี ก ารประสานงานระหว่า งหน่ วยงานย่อย การปฏิ บ ตั ิ ง านที่
สอดคล้องกันของหน่วยงานย่อยในองค์กร
10. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร (Management support) ได้แก่ ระดับของการให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
11. การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่องค์กรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการบังคับ
บัญชาโดยตรง ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
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12. การเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร (Identity) คือระดับของการที่สมาชิกในองค์ก รมีความเชื่อ
หรื อเห็นว่าตนเป็ นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้งองค์กรในภาพรวมมากกว่าการสนใจเฉพาะ
หน่วยงานของตน
13. ระบบการให้รางวัล (Reward system) ได้แก่ การที่องค์กรมีระดับของการให้รางวัลจาก
ผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความระบบอาวุโสหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัว
14. การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict tolerance) คือระดับของการที่องค์กรสนับสนุนให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์และจัดการความขัดแย้งอย่างเปิ ดเผย
15. รู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร (Communication pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็ นทางการ
ในการติดต่อสื่ อสารตามสายการบังคับบัญชา
Cooke (1989, น. 16-23) ได้กล่าวถึ งลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า เป็ นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในองค์ก รที่มีการรับรู้ ยึดถือ และประพฤติปฏิบตั ิ บรรทัดฐานในการทางาน
การปฏิบตั ิตวั ในองค์กร โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึงองค์กรที่ให้ความสาคัญกับค่านิ ยมใน
การทางานโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ความต้องการความสาเร็ จ ความ
ต้องการไมตรี สัมพันธ์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน และ
มี ล ัก ษณะการท างานที่ ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรในองค์ก รประสบความส าเร็ จ กับ การท างาน ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิติเน้นความสาเร็ จ (Achievement) คือองค์กรที่มีภาพรวมในลักษณะการทางานที่ดีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการทางานของทุกคนในองค์กรที่มีลกั ษณะของการมีเป้ าหมายของการทางาน
ร่ วมกัน มีเหตุผลและหลักการ เป็ นนักวางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความกระตือรื อร้น มีความสุ ขกับ
งาน รู ้สึกว่างานที่ทานั้นมีความสาคัญและท้าทาย
2. มิ ติเน้นสัจการแห่ งตน (Self-actualizing) คือองค์กรที่ มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เน้นความต้องการของบุคคลในองค์ก รตามความนึ กคิดและคาดหวัง
เป้ าหมายของการทางานอยู่ที่คุณภาพมากกว่าปริ มาณงานที่ได้รับ รวมทั้งความสาเร็ จของงานมา
พร้อมๆ กัน กับความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน
3. มิติเน้นบุคคลและการกระทา (Humanistic-encouraging) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและ
พฤติ กรรมการทางานโดยมีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมและมุ่งเน้นบุ คคลเป็ นศูนย์กลางให้
ความสาคัญกับพนักงาน ถื อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การทางานมีลกั ษณะ
การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้พนักงานมีความสุ ขและภูมิใจในการทางาน และได้รับการ
สนับสนุนความก้าวหน้าจากการทางานสม่าเสมอ
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4. มิติเน้นไมตรี สัมพันธ์(Affiliation) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทุกคนในองค์กรมีความเป็ นกันเอง เปิ ดเผย และมีความรู ้สึกของ
เพื่อนร่ วมงานหรื อทีม การแสดงออกของพนักงานในองค์ก รจะเน้นการทางานในลักษณะให้ความ
อบอุ่น ให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน มีการแบ่งปั นและเข้าใจความรู ้สึกซึ่ งกันและกัน
2. ลัก ษณะตั้ง รั บ -เฉื่ อยชา (Passive/defensive styles) หมายถึ ง องค์ก รที่ มี ค่ านิ ย มและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ มุ่งเน้นความต้องการความมัน่ คงของพนักงาน และมีผนู ้ าที่เน้นบุคคล
คล้อ ยตามความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห าร ยึด ถื อกฎระเบี ย บแบบแผน พึ่ ง พาผูบ้ ริ ห ารและพยายาม
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ตอ้ งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หาร เน้นถึงความสัมพันธ์
กับ บุ ค คลในลักษณะปกป้ องตนเองและตั้งรั บ เพราะเป็ นแนวทางที่ ทาให้ม นั่ คง ปลอดภัย และ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิ ติ เ น้น การเห็ น พ้อ งด้ว ย (Approval) คื อ องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่ บุ คคลให้ก ารยอมรั บ ซึ่ ง กันและกัน หลี ก เลี่ ยงการขัดแย้ง ที่ อาจเกิ ดขึ้ น พฤติ กรรมที่
ถูกต้องในองค์กรคือ พยายามเห็นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็น การปฏิบตั ิต ัวเหมือนกับบุคคล
ส่ วนใหญ่ในองค์กร ลักษณะคล้อยตามเป็ นสิ่ งที่พนักงานในองค์กรพึงพอใจ
2. มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ลักษณะอนุรักษ์นิยม รักษาประเพณี แบบแผนการปฏิบตั ิงาน มีการควบคุมด้วยระบบราชการ คนใน
องค์กรต้องทาตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่ งครัด
3. มิติเน้นการพึ่งพา (Dependent) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึ ง
สายการบังคับบัญชาศูนย์รวมการบริ หารจัดการ การตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารหรื อผูน้ ากลุ่ม ซึ่ งทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจนั้น และทุกคนเชื่ อว่าการตัดสิ นใจนั้นถูกต้อง ทุกคนไม่สนใจคุณภาพ
ของงานหรื อลักษณะงานที่ทา้ ทาย ไม่ทราบจุดมุ่งหมายการทางานของตนเองและขององค์กร มุ่งการ
ปกป้ องตนเองโดยการปฏิบตั ิตามผูบ้ ริ หาร
4. มิติเน้นการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ที่เน้นการลงโทษเมื่อทางานผิดพลาด แต่เมื่อทางานประสบความสาเร็ จกลับไม่ได้รับรางวัลอะไร
ทาให้พนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบให้กบั ผูอ้ ื่น และหลีกเลี่ยงการกระทาต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการทางานและถูกตาหนิ พนักงานทุกคนจะรู ้สึกผิด ตาหนิ ตวั เอง และรู ้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่า เมื่อทางานผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการทางานหรื อการปฏิบตั ิตวั ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งและ
ความผิดต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงไปให้ผรู ้ ่ วมงาน
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (Aggressive/defensive styles) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรม
การแสดงออกลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความมัง่ คงของพนักงานลักษณะการ
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ทางานแบบมุ่งเน้นอานาจ เห็ นตรงกันข้าม การแข่งขัน และการทางานแบบสมบูรณ์ แบบ ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการเผชิญหน้าเป็ นอย่างมาก โดยมีค่านิยมการบริ หารที่เน้นการเจรจาต่อรองพนักงาน
รู ้ สึ ก ว่า มี คุ ณค่ า ได้แก้ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้า ขาดการวางแผนล่ วงหน้า การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า
ก่ อให้เ กิ ดความขัด แย้ง กับ บุ ค คลอื่ นในองค์ก รอยู่เ สมอๆ พนัก งานจะแสดงถึ ง ความขัด แย้ง ใน
ลักษณะไม่ไว้วางใจบุคคลอื่น และการแสดงอาการตาหนิ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรื อต่อต้าน
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
2. มิ ติ เน้นอ านาจ (Power) คื อ องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการแสดงออกที่ มี
โครงสร้างการบริ หารแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยมีพ้ืนฐานแบบเน้นอานาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละ
คน อยูท่ ี่ตาแหน่งที่ควรดารงอยู่ รางวัลที่ได้รับจากองค์กรคือ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ได้ควบคุม
พนักงานที่มีระดับต่ ากว่า ทุกคนมีความต้องการที่จะได้ตาแหน่ งที่สูงขึ้น และต้องการอานาจเพื่อ
บารุ งรักษาความรู ้สึกที่มนั่ คง โดยการมุ่งเน้นที่ผลงานโดยการใช้อานาจหน้าที่
3. มิติเน้นการแข่งขัน (Competitive) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ของการแข่งขันที่ตอ้ งการผลแพ้ชนะ พนักงานต้องการชนะและดี กว่าผูอ้ ื่น ทุกคนมุ่งเน้นเพื่อรักษา
ความรู ้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดับในที่ทางานและวัดผลสาเร็ จที่การทางานที่มีการ
แข่งขันและมีความเชื่อว่าการทางานต้องมีการแข่งขันจึงจะประสบความสาเร็ จ
4. มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) คือ องค์กรที่ มีค่านิ ยมและพฤติ กรรมการ
แสดงออกลักษณะเน้นความเป็ นระเบียบ การทางานอย่างหนักและยึดมัน่ ในระบบการทางานอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น แต่ได้รับผลงานและผลผลิ ตขององค์กรน้อยมาก เน้นการทางานที่มีระบบระเบียบ
อย่างละเอียด
2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
2.3.3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ
Hellriegal, Slocum, & Jackson (2004, p. 7) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง งานและ
กิจกรรม ซึ่ งรวมถึ งการกากับองค์กรหรื อหน่วยงานขององค์กร โดยใช้กระบวนการทางการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้ นา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
Weihrich& Koontz (2005, p. 4) อธิ บายว่า การบริ หารจัดการ คือ กระบวนการของการ
ออกแบบ และการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
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เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ปคาจากัดความพื้นฐานของการ
จัดการได้ดงั นี้
- ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งด าเนิ น การตามหน้า ที่ ท างการจัด การ 5 ประการ ประกอบด้ว ย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การชี้ นา (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั องค์กรทุกประเภท
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ผูบ้ ริ หารทุกคน
- การจัดการเกี่ยวข้องกับผลิตผลโดยนัยของประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
Schermerhorn (2008, p. 17) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ คือกระบวนการที่จะทาให้องค์การ
บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่สาคัญด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัด
คนเข้า ทางาน การสั่งการ และการควบคุม
สมภพ ระงับทุกข์ (2554,น. 2) ได้ให้ความหมายการของการบริ หารจัดการ คือ การติดตาม
การ ดาเนิ นการตามเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล โดยองค์การ หรื อบุ คคลที่
ร่ วมงาน กันเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ผูจ้ ดั การมีบทบาทต่อความสาเร็ จขององค์การ ซึ่ งการเป็ นผูบ้ ริ หารที่
ได้รับการ ยอมรับนั้น ไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดี ยว แต่สามารถฝื กฝนกันได้ เพราะการ
บริ หารจัดการ คือ การให้คนทางานให้สาเร็ จตามที่กาหนด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2542, น. 444) ให้ความหมาย การบริ หารจัดการไว้วา่ คือ
กระบวนการนาทรัพยากรการบริ หารมาใช้ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามขั้นตอนการบริ หาร คือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้นา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2549, น. 13) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ (Management) หมายถึง
กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การน าทรั พ ยากรการบริ ห ารมาใช้ใ ห้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร
ประกอบด้วย การ วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การนา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
พัชสิ รี ชมภูคา (2552, น. 5) ได้ให้ความหมายของ การบริ หารจัดการไว้วา่ การบริ หารจัดการ
(Management) หมายถึง การดาเนิ นการในการวางแผนตัดสิ นใจ การจัดองค์การ การนา และการ
ควบคุ ม ทรั พ ยากรพื้ นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรั พ ยากร การเงิ น สิ นทรั พ ย์ถาวร ข้อมูล และ
ทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อจะช่ วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนั้น
การจัดการจึ งประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Control)
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กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า การบริ ห ารจัด การ หมายถึ ง กระบวนการที่ จ ะท าให้ อ งค์ก รบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร โดยมีการนาทรัพยากรการบริ หารมาใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามขั้นตอนการ
บริ หาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้ นา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
2.3.3.2 ความสํ าคัญของการบริหารจัดการ
การจัดการเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยปั จจัยต่างๆ ในการดาเนิ นการ โดยเฉพาะวิธีการปฏิ บตั ิดา้ น
การจัดการนั้นเป็ นเรื่ องที่มีความยุง่ ยากและซับซ้อน จาเป็ นต้องอาศัยผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์คอยดูแล
เอาใจใส่ และใช้ค วามพยายามสนับสนุ นกลุ่ ม บุ ค คลในองค์ก ารเพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ง านอย่า ง
เคร่ งครัด ตามระเบียบแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลดีทางการจัดการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล,2550,น. 3233) ดังนี้
1. ท าให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพทางการบริ หาร โดยหลัก ทั่วไปจะเห็ นว่า การดาเนิ น การของ
องค์การจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด องค์การจาเป็ นต้องมีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ดีไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องการวางแผน จัดองค์การ จัดคนให้เข้าทางาน การชี้ นาและการควบคุ ม คือต้องทาให้
งานต่างๆ ดาเนิ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่า งคุ ม้ ค่า โดยใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด
2. ทาให้เกิดประโยชน์ในด้านเวลา หมายถึ ง การดาเนิ นงานขององค์การที่มีการวางแผนไว้
ชัดเจน จะทาให้งานต่างๆ ขององค์การดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว สาเร็ จตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. เป็ นวิธีทางการปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่ ง หมายถึง การจัดการเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จะช่วย
เสริ มบุคลากรในองค์การให้เห็นความสาคัญต่องาน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้องให้
ทุกคนได้รับทราบถึ งบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน สามารถปฏิ บตั ิงานได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
4. ช่ วยลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน หมายถึ ง ในกรณี ที่องค์การมีผบู ้ ริ หารและกระบวนการ
การจัดการที่ดีแล้ว ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานได้ โดยเฉพาะในเรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงาน เช่น คน เงินทุน วัสดุ-อุปกรณ์ เวลา เป็ นต้น
5. ทาให้เกิดคุณค่าทางสังคม องค์การธุ รกิจที่ได้พยายามบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพจนเป็ น
ที่รู้จกั และยอมโดยทัว่ ไป ย่อมสนองความต้องการของสังคมในด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ดีได้
เช่น ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต การบริ การเพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ
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2.3.3.3 หน้ าทีใ่ นการบริหารจัดการ (Functions of Management)
ผูบ้ ริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องตระหนักรู ้ ถึงปั ญหาและโอกาสที่ เกิ ดขึ้น โดยจะต้อง
ดาเนิ นการตัดสิ นใจให้ดีที่สุดและดาเนิ นกิจการไปในทางที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการจัดการ
หรื อในหน้าที่ 4 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุ ม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน (Shermerhorn, 2008, pp. 17-19) โดยมีรายละเอียดของ
หน้าที่ในการจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาว่าสิ่ งใดควร
ทาให้บรรลุ เป้ าหมายนั้น หรื อ หมายถึ ง การกาหนดเป้ าหมายขององค์การและวิธีการที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายนั้นๆ ผูบ้ ริ หารจะต้องวางแผนด้วยหลักเหตุผล 3 ประการ คือ
1.1 เพื่อกาหนดทิศทางสาหรับอนาคตขององค์การ เช่น ต้องการกาไรที่เพิ่มขึ้น การขยาย
ส่ วนครองตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 เพื่อกาหนดทรัพยากรขององค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
1.3 เพื่อกาหนดงาน ซึ่ งจะต้องมีการปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมาย
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจว่าใครทางานอะไร และรายงาน
ขึ้ นตรงกับ ใคร เป็ นการใช้บุ ค ลากรได้อย่า งเหมาะสม (Staffing) หรื อหมายถึ ง กระบวนการ
ออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประสานกิจกรรมการทางาน
3. การนา (Leading) เป็ นการชักนาให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบตั ิงานให้
บรรลุ เป้ าหมายขององค์ก าร ซึ่ ง ในเรื่ องของการนานี้ ผูบ้ ริ หารจะต้อ งใช้หลัก การจู ง ใจที่ ดี และ
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย หรื อหมายถึง การกระตุน้ จูงใจให้ใช้ความพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
4. การควบคุม (Controlling) เป็ นขั้นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรื อองค์การ มีการติดตามการทางาน
และปฏิ บตั ิการแก้ไข หรื อหมายถึ ง กระบวนการวัดผลการทางานและการแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความ
เชื่อมัน่ ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ การควบคุมมีข้ นั ตอนที่สาคัญดังนี้
4.1 การกาหนดมาตรฐานการทางาน
4.2 การวัดผลการทางานในปั จจุบนั แล้วเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
4.3 การปฏิบตั ิการแก้ไขสิ่ งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กาหนดไว้
4.4 การปฏิบตั ิการแก้ไขมาตรฐานเท่าที่จาเป็ น
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 42-43) กล่าวว่า หน้าที่ทางการจัดการหรื อการบริ หารถื อว่า
เป็ นหน้าที่ สาคัญของงานแต่ล ะงานในองค์ก าร ผูบ้ ริ หารที่ ป ระสบความส าเร็ จส่ วนใหญ่ จะเป็ น
ผูส้ ร้างโอกาสในการปฏิบตั ิงานให้แก่คณะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงได้รับ
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ความร่ ว มมื อ จากผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา ที่ ส าคัญ ผู ้บ ริ หารจะต้อ งเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ค วามช านาญ มี
ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการบริ หารจัดการ โดยมีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่
ของกระบวนการบริ หารจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นงานขั้นแรกที่องค์การจะต้องลงมือกระทาก่อนที่จะไปจัดการ
ในหน้าที่อื่นๆ ซึ่ งงานที่เกี่ ยวกับแผนนั้นจะเป็ นเรื่ องของการกาหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ใน
การดาเนิ นงานในขั้นต้น โดยจะต้องกาหนดเป็ นโครงรู ปของงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นการ
ตัดสิ นใจว่า องค์การจะทาอะไรบ้าง อย่างไร ทาเมื่อใด และจะให้ใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิบา้ งในงานแต่ละ
ส่ วนที่กาหนดขึ้น
2. การจัดองค์การ (Oganizing) เป็ นงานที่ ถู กจัดทาต่ อจากแผนงานที่ไ ด้ดาเนิ นการเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดองค์การนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องจัดรู ปแบบโครงสร้างของงานออกมาให้ชดั เจน
ในเรื่ องปริ มาณที่จะต้องจัดทาไม่วา่ จะเป็ นระบบการทางาน การกาหนดลักษณะและตาแหน่ งงาน
วิธีการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตอานาจหน้าที่งานแต่ละงาน ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ของงานแต่ละ
งาน เพื่อให้เป็ นระเบียบแบบแผนของการปฏิบตั ิที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) หลังจากที่องค์การมีแผนงานและจัดโครงสร้างของงานไว้
เรี ย บร้ อยแล้ว งานในขั้นนี้ จะดู แลเกี่ ย วกับการวางแผนเพื่อสรรหาบุ คลากรเข้ามาปฏิ บตั ิ งานใน
องค์การ ซึ่ งกระบวนการนั้นจะถูกเริ่ มต้นตั้งแต่การวางแผนเพื่อพิจารณาความต้องการกาลังคนด้วย
การสรรหาคัดเลื อก บรรจุ ฝึ กอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน รวมไปถึ งการกาหนด
ค่าตอบแทน จัดสวัสดิการ และการออกจากงาน
4. การชี้ นา (Leading) เมื่อองค์การได้ทาการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการที่ถูกต้องและ
เป็ นธรรมแล้ว ก็จะสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการเข้ามาปฏิ บตั ิงาน และใน
ขั้นตอนนี้เองผูบ้ ริ หารจะต้องทาหน้าที่ชกั จูงให้บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ การ
ชี้ นาหรื อสั่งการถื อว่าเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ศิลปะค่อนข้างสู งที่ จะทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมมื อด้วย
ความเต็มใจ ดังนั้นในการชี้ นาอาจจะใช้วิธีการออกคาสั่งแบบขอร้ องให้คาแนะนา โดยจะไม่ใช้
วิธีการบังคับอย่างเด็ดขาด
5. การควบคุม (Controlling) ถื อเป็ นงานขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการจัดการที่จะคอยดูแล
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของบุ คลากรแต่ล ะคนว่า เป็ นอย่างไร งานคื บ หน้าไปถึ งไหน มี ปัญหา
อุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่ งวิธีการควบคุมนั้นผูบ้ ริ หารอาจจะใช้วิธีการสังเกตการปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเอง หรื อ การตรวจสอบผลงานตามขั้น ตอน ซึ่ งแล้ว แต่ ค วามเหมาะสม ที่ ส าคัญ คื อ อย่า ให้
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ก าลัง ถู ก จับ ผิ ด หลัง จากนั้น จะน าผลที่ ไ ด้จ ากการดู แ ลควบคุ ม มา
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
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รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2549, น. 13) ระบุวา่ หน้าที่ในการบริ หาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์การ (Organization) (3) การนา (Leading) และ (4)การ
ควบคุม (Controlling) โดยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ มีความสัมพันธ์กนั คือ เมื่อมีการวางแผนแล้วก็จะต้องมี
การจัดสรรหน้า ที่ ว่า มี ใ ครท าหน้า ที่ อะไรบ้า ง แล้วขั้นตอนต่ อ ไปจึ ง มี ก ารสั่ ง การและชัก นาให้
พนักงานปฏิ บตั ิ ตามแผน เมื่ อมี การปฏิ บตั ิ ตามแผนแล้ว ก็จะเป็ นจะต้องมี ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคื อการ
ควบคุ มให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งขั้นตอนการบริ หารทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวจะเกี่ ยวข้องกับ
ทรั พยากรต่า งๆ ได้แก่ ทรั พยากรมนุ ษ ย์ (Human resource) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical
resource) ทรัพยากรข้อมูล (Information resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial resource) ดัง
แผนที่ 2.2 ดังนี้

1.การวางแผน
(Planning)

2.การจัดองค์การ
(Organizing
4.การนา
(Leading)

3.การควบคุม
(Controlling)

แผนภาพที่ 2.2: แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ในการบริ หารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ (Basic
Managerial Function) (ที่มา: Hellriegel, Slocum, & Jackson, 2004)
2.3.3.4 การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management)
แนวคิ ดการจัดการตามหลัก การบริ หาร เป็ นแนวคิ ดที่ มุ่ ง เน้นการจัดองค์ก ารในภาพรวม
เพื่ อ ให้ เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมองว่า ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ ห ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการประสาน
กิ จกรรมต่างๆ ของกลุ่ ม และส่ วนต่างๆ ของงาน ในองค์การ นักคิดที่สาคัญ ได้แก่ Henri Fayol
(ค.ศ. 1841-1925) นัก อุ ตสาหกรรมชาวฝรั่ ง เศส ผูเ้ ขี ย นหนัง สื อชื่ อ “General and Industrial
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Management” ได้ดึงเอาประสบการณ์ ของตนเองออกมาเผยแพร่ เป็ นวิถีการปฏิ บตั ิ ทางด้านการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผจู ้ ดั การคนอื่นๆ ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หาร โดยเขากล่าวว่าการ
ดาเนิ นกิ จกรรมใดๆ ก็ตามจะสาเร็ จบรรลุ เป้ าหมายมากน้อยเพียงใด ขึ้ นอยู่กบั บทบาทหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ ดังนั้นแนวคิดของเขาจึงให้ความสาคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร โดยเน้น
กระบวนการบริ หารขั้นพื้นฐานไว้ 5 ประการ หรื อที่ ใช้ชื่อย่อว่า POCCC (วิลาวรรณ รพีพิศาล,
2550, น. 34-35) ซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) Planning (การวางแผน) คือ การคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ล่ วงหน้า ที่ ถื อว่า อาจจะ
เป็ นผลกระทบต่อธุ รกิจได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต
(2) Organizing (การจัดองค์การ) คือ กระบวนการจัดโครงสร้างของคนและงาน โดยมี
การแบ่งงานและกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) Commanding (การบังคับบัญชา) คือ การวางหลักการบังคับบัญชาสั่งการให้สมาชิ ก
ในองค์การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
(4) Co-ordinating (การประสานงาน) คือ ภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะคอยเชื่อมโยงงาน
ต่างๆ ให้ดาเนินไปด้วยกัน
(5) Controlling (การควบคุม) คือ การกากับดูแลงานที่มอบหมายให้การปฏิบตั ิงานดาเนิ น
ไปตามแผนที่วางไว้
นอกจากนี้ Fayol ยังได้คิดค้นหลักการจัดการ (A Principle of Management) 14 ข้อ เพื่อ
ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Dubrin& Ireland, 1993, p. 37) ซึ่ งหลักการ
ดังกล่าวประกอบด้วย
(1) การแบ่ ง งานกันทา (Division of Work) โดยการเพิ่ มการแบ่ ง งานกันทาตาม
ความสามารถหรื อความถนัดในงานแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
(2) อานาจหน้า ที่ (Authority) ผูบ้ ริ หารมี สิ ทธิ ที่ จะสั่งการและมี อานาจที่จะบังคับให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นๆ
(3) เอกภาพการสั่ง การ (Unity of Command) ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาควรรั บ คาสั่ง จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว ที่เรี ยกกันว่าหลักการ One Man One Boss
(4) วินัย (Discipline) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ความเคารพและเชื่ อฟั ง ในข้อกาหนดและ
นโยบายขององค์การ
(5) เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) งานแต่ละงานในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละฝ่ าย
ควรปฏิบตั ิงานภายใต้แผนและการอานวยการเดียวกัน
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(6) ผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้ นกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual
Interests to the Genaral Interests) นัน่ คื อผลประโยชน์ทางสังคมควรมาก่อนเป็ นลาดับแรก
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นอันดับที่สอง และผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มคนมาเป็ น
อันดับสุ ดท้าย
(7) ผลตอบแทน (Remuneration) คนงานควรได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมผลตอบแทนนั้น
ต้องเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั คนงานและองค์การ
(8) รวมอานาจ (Centralization) เพิ่ ม บทบาทของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชาในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ คือ การกระจายอานาจ (Decentralization) ในขณะที่หากลดบทบาทด้านนี้ ลงจะเป็ นการ
รวมอานาจไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) ดังนั้น ผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถต้องตัดสิ นใจอย่าง
ถูกต้องว่าสถานการณ์ใดควรรวมอานาจและสถานการณ์ใดควรกระจายอานาจ
(9) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรกาหนดสายบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์การให้ชดั เจน ไม่เหลื่อมล้ า ทับซ้อน หรื อคลุมเครื อ ซึ่ งสายการบังคับบัญชานี้ จะสัมพันธ์กบั
การสื่ อสารในองค์การด้วย
(10) ระเบียบ (Order) ทุกสิ่ งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผน การบรรจุลูกจ้างเข้าทางาน
ควรคานึงถึงคุณสมบัติ และองค์การควรต้องจัดให้บุคคลทางานที่เหมาะสมกับตนเอง
(11) ยุติธรรม (Equity) ผูบ้ ริ หารควรบังคับบัญชาด้วยความเมตตากรุ ณาและยุติธรรมต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(12) ความมัน่ คง (Stability of Tenure of Personnel) อัตราการออกจากงานสู งแสดงให้
เห็นถึงความไดร้ประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารและองค์กร ผูบ้ ริ หารควรสร้างความรู้สึกในเรื่ องความ
มัน่ คงในหน้าที่การงานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อลดอัตราการออกจากงานให้นอ้ ยลง
(13) การริ เ ริ่ ม (Initiative) ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาควรได้รั บโอกาสในการออกแบบและ
ดาเนินการตามแผนด้วยตนเอง
(14) ความสามัคคี (Esprit de Corps) เพื่อให้การทางานเป็ นทีมประสบความสาเร็ จการ
ส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเป็ นสิ่ งที่ควรกระทา เพื่อให้เกิดเอกภาพทั้งองค์กร
ต่อมา Gulick&Urwickได้นาแนวคิดของ Fayol มาพัฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงาน
มากขึ้ น โดยเน้นให้เห็ นว่าการจัดการจาเป็ นต้องมี กระบวนการหรื อขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ และได้สรุ ป
กระบวนการบริ หาร ไว้ในหนังสื อชื่อ “Papers on the Science of Administration” ซึ่ งเขียนขึ้นในปี
1937 ว่า กระบวนการบริ หารประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ประการ โดยใช้ชื่อย่อว่า POSDCoRB
(วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550, น. 37) ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
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1. P - Planning (การวางแผน) เป็ นการคาดคะเนเหตุการณ์ การต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต ซึ่ งต้องคานึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้แผนที่กาหนด
ขึ้นมีความรอบคอบและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็ นการจัดองค์การที่เป็ นส่ วนราชการโดยจัดแบ่งตาม
ความชานาญเฉพาะอย่าง ออกเป็ นกรม ฝ่ าย แผนก จะพิจารณาปริ มาณงานคุณภาพงาน ขนาดของ
การควบคุ ม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึ กษา โดยคานึ งถึงอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กนั ไป
3. S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าทางาน) เป็ นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาดารงตาแหน่ ง
ภายในองค์การ โดยพิ จารณาจากบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมให้ไ ด้ใ นปริ มาณที่
เพียงพอจะทาให้งานสาเร็ จได้
4. D-Directing (การสั่งการหรื ออานวยการ) เป็ นการกากับดูแล สั่งงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยอาศัยลักษณะความเป็ นผูน้ า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทุกฝ่ าย ทั้งในระดับสู งกว่า ต่ากว่า และการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน) เป็ นการนาเสนอผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านจากผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา หรื อผูบ้ ริ หารระดับต่ างๆ โดยมี การติ ดต่ อสื่ อสารแบบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็ นเครื่ องมือที่นามาใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้ ว งจรงบประมาณ ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนดัง นี้ การเตรี ยมขออนุ ม ัติ ง บประมาณ การเสนอให้
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาให้ ค วามเห็ น ชอบ การด าเนิ น งานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว้
ต่อมา ศาตราจารย์ ดร.ชุบ กาจนประกร ได้เพิ่ม “PA” คือ นโยบาย (Policy) และอานาจหน้าที่
(Authority) เข้าไป จึงกลายเป็ น “PA-POSDCoRB” ประกอบด้วย P=Policy หมายถึง นโยบาย,
A=Authority หมายถึง อานาจหน้าที่ , P=Planning หมายถึง การวางแผน, O=Organizing หมายถึง
การจัดส่ วนราชการหรื อองค์การ, S=Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าทางาน, D=Directing
หมายถึง การสั่งการ, CO=Coordinating หมายถึง การประสานงาน, R=Reporting หมายถึง การ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และ B=Budgeting หมายถึง การรายงานงบประมาณ
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2.3.4 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการบริหารงาน
2.3.4.1 ความหมายของประสิ ทธิภาพ
นั ก วิ ช าการและนั ก บริ หารหลายท่ า นได้ แ สดงทัศ นะเกี่ ย วกั บ ความหมายของค าว่ า
ประสิ ทธิ ภาพ แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546 : 667) ได้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง
ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการทางาน
กฤษฎ์ อุทยั รัตน์ (2545 : 350) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง ผลสัมฤทธิ์ ที่บรรลุ แล้วโดย
การเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป
สวัสดิ์ กาญจนสุ วรรณ (2542 : 4) ) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง การใช้ทรั พยากรและ
เวลาน้อย แต่งานบรรลุเป้ าประสงค์และมีคุณภาพมาก
ปี เตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker1967, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์พนั ธ์พฤษ์ ,
2545 : 3) กล่ า วว่า ประสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ท รั พ ยากรในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี
ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542 : 113-114) ) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การ
ใช้คนน้อยกว่างาน แต่สามารถทางานให้สาเร็ จไม่ว่าจะเป็ นการบรรลุ ความสาเร็ จในรู ปแบบของ
ภารกิจ นโยบาย เป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ ก็แล้วแต่ ผลงานที่สาเร็ จได้ใช้คนและทุนพอดีกบั งาน
และยิง่ ผลงานที่สาเร็ จได้ใช้คนและทุนต่ามากเท่าใด ยิง่ ถือว่าเกิดประสิ ทธิ ภาพได้มากเท่านั้น
สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2.3.4.2 การบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542: 14-115) ได้กล่าวถึง การสร้างระบบบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทัว่ ทั้งองค์การ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการคือ
1. การจัดองค์กรที่มีความยืดหยุน่ สู ง ไม่ผูกยึดเป็ นกรอบที่ตายตัวว่าองค์กรจะต้องเป็ นแบบ
หนึ่งแบบใด
2. ในเบื้ องต้นมี โครงสร้ างตาแหน่ งรับงานครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้ อมที่จะขยายรับการ
เติบโตได้ตลอดเวลา
3. มีโครงสร้างเงินเดือน ที่สอดรับกับโครงสร้างตาแหน่ง
4. มีระบบการประเมินผลงานโดยยึดเอาเป้ าหมายเป็ นเกณฑ์วดั ความสาเร็ จของการทางาน
5. มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. เสริ มสร้างบรรยากาศการทางานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม
7. ผูบ้ ริ หารมีเหตุผลและคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นต้องมีความเป็ นธรรมไม่
มีอคติ
สาโรจน์ โอพิทกั ษ์ชีวนิ (2546: 87-91) ได้กล่าวถึง หลักการบริ หารให้มีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและรู ้จกั ทัว่ โลก ได้แก่ หลักการของการบริ หารแบบเดมมิ่ง (principle of Daming
management) ดังนี้
1. การปรับปรุ งคุณภาพเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐศาสตร์ ท้ งั มวล
2. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
3. อย่าตาหนิบุคคล แต่แก้ไขระบบ
4. วางแผน ลองทา ตรวจสอบ ทาจริ ง
5. ฝ่ ายบริ หารระดับสู ง ต้องเปลี่ยนแนวคิดสู่ ปรัชญาใหม่
6. ฝ่ ายบริ หารระดับกลาง ต้องมีการฝึ กอบรมปรัชญาใหม่
7. ฝ่ ายบริ หารระดับล่าง หรื อไม่ใช่ฝ่ายบริ หารจัดสร้างทีมวินยั ภายใน
อลิศรา ชูชาติ, นวรัตน์ สุ วรรณผ่อง และ วิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ ง (2538: 37) ได้กล่าวถึง การ
ทางานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้นไม่ ส ามารถเกิ ดจากการท างานของบุ ค คลเดี ย ว แต่ ต้องร่ วมมื อกัน
ระหว่างบุคคล โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดังต่อไปนี้
1. ลักษณะและภาวะความเป็ นผูน้ าที่เหมาะสม
2. ดารงสถานะของการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3. ข้อผูกพันที่มีต่อทีม
4. มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์
5. มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้การดาเนินงานประสบความสาเร็ จ
6. มีบทบาทของความร่ วมมือที่ชดั เจน
7. มีวธิ ีการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
สุ รัฐ ศิล ปอนันต์ (2545: 154-159) ได้อธิ บายถึ งการดาเนิ นงานปฏิ รูปสถานศึ กษาตาม
กระบวนการปรั บ ปรุ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในระดับ สถานศึ ก ษาให้สาเร็ จตามขั้นตอนต่ อไปนี้ ก าร
เตรี ยมการ
1. ปฐมนิเทศครู อาจารย์
2. ตั้งทีมปรับปรุ งสถานศึกษา
3. กาหนดภารกิจของสถานศึกษาการวิเคราะห์
4. ทาการประเมินความต้องการการวางแผนและการปฏิบตั ิตามแผน
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5. ตั้งความมุ่งหมายและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุ งสถานศึกษา
6. พิจารณารับรองแผนปรับปรุ งสถานศึกษา
7. เผยแพร่ แผนการปรับปรุ งสถานศึกษา
8. ปฏิบตั ิตามแผนปรับปรุ งสถานศึกษา
สมยศ นาวีการ (2545: 28) ได้ให้ขอ้ พิจารณาปั ญหาบางอย่างที่ผบู ้ ริ หารควรพิจารณาในการ
ออกแบบองค์การเพื่อบรรลุถึงเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆในแต่ละระดับควรใช้หลักเกณฑ์อะไร
2. แต่ ล ะหน่ วยงานขององค์ก ารควรจะมี ข นาดของการควบคุ มเท่ าไรและใน
แผนงานที่สาคัญควรจะมีระดับการบริ หารกี่ระดับ
3. องค์การควรมีการรวมอานาจหน้าที่หรื อกระจายอานาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหน
4. ตาแหน่งหน้าที่แต่ละระดับควรจะมีความเป็ นระเบียบแบบแผนมากน้อยแค่ไหน
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ ต้องอาศัยหลักในการบริ หาร การสร้างระบบการ
บริ หารที่ ผ่า นการวางแผน การวิเคราะห์ อย่า งเป็ นขั้นตอน นอกจากนี้ ย งั จาเป็ นต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ความพร้ อมของทรัพยากรต่างๆในองค์การ แต่สิ่งที่สาคัญยิ่งคือ ลักษณะภาวะ
ความเป็ นผู้น าของผู้บ ริ หาร ที่ พ ร้ อ มจะด าเนิ น กิ จ กรรม และพร้ อ มที่ จ ะพัฒ นาองค์ ก ารให้
เจริ ญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรวดเร็ วและตลอดเวลาในสังคมปั จจุบนั
2.3.5 ทฤษฏีการสื่ อสาร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีของนักปราชญ์คนสาคัญๆที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยซึ่ งทฤษฎีการเผยแผ่น้ นั มีความเกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
การสื่ อ สารที่ ค นเราจาเป็ นต้องใช้ใ นชี วิตประจาวันและการดาเนิ นชี วิตของคนเรานั้นย่อมเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารอยูเ่ สมอการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารนั้นก็จาเป็ นต้องทาความเข้าใจแนวคิด
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารองค์ประกอบของการสื่ อสารภาษาที่
ใช้ในการสื่ อสารตลอดจนการสื่ อสารประเภทต่างๆซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
ภาษาและนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นด้านต่ า งๆอย่า งเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
สื่ อสารต่อไปและการสื่ อสารเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่ งของคนเราซึ่ งเราอาจเรี ยกว่า “พฤติกรรมการ
สื่ อสาร” (Communication Behavior) ซึ่ งเป็ นการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการใช้สัญลักษณ์
และระบบสารซึ่ งเป็ นกระบวนการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู ้ ความคิดความต้องการ
อารมณ์และความรู ้สึกต่างๆของผูห้ นึ่ งเรี ยกว่า “ผูส้ ่ งสาร” ไปยังอีกผูห้ นึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า “ผูร้ ับสาร” โดย
มีลกั ษณะเป็ นทั้งการสื่ อสารแบบตัวต่อตัวและสื่ อสารแบบผ่านสื่ อเป็ นการกระทาที่ผสู ้ ่ งสารและ
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ผูร้ ับสารพยายามที่จะเข้าใจความหมายของสารที่ถ่ายทอดให้แก่กนั การที่จะทาให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับ
สารเกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ผสู ้ ่ งสารจะต้องมีวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ชดั เจนและสามารถ
ถ่ า ยทอดสารได้อ ย่ า งกระจ่ า งชัด และผู ้รั บ สารสามารถเกิ ด การรั บ รู ้ แ ละเข้า ใจสารได้ต รงกับ
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.5.1 ทฤษฎีแบบจําลองการสื่ อสารของวิลเบอร์ แชรมม์ (Wilbur schramm) ซึ่ งวิลเบอร์ แช
รมม์ได้กล่าวถึ งวัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารโดยการเปรี ยบเทียบไว้ดงั
แผนภาพที่ 2.3
วัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
1.เพื่อบอกหรื อแจ้งให้ทราบ (To inform)
2.เพื่อสอนหรื อให้การศึกษา(To teach or educate)
3.เพื่อสร้างความพึงพอใจหรื อให้ความบันเทิง(To please or entertain)
4.เพื่อเสนอหรื อโน้มน้าวใจ(To propose or persuade)

วัตถุประสงค์ของผูร้ ับสาร
1.เพื่อทราบหรื อเข้าใจ (To understand)
2.เพื่อเรี ยนรู ้หรื อศึกษา(To learn)
3.เพื่อความพึงพอใจหรื อรับความบันเทิง(To enjoy)
4.เพื่อกระทาหรื อตัดสิ นใจ(To dispose or decide)

แผนภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่ อสารของวิลเบอร์แชรมม์
จากแผนภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่ อสารของวิลเบอร์แชรมม์เมื่อเราพิจารณาและจะเห็นการ
พัฒนาแนวความคิดของแชรมม์ที่มีต่อกระบวนการสื่ อสารเป็ นการมองเชิ งปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิด
ของแชรมม์น้ ี การสื่ อสารจะประกอบด้วยผูส้ ่ งสาร (Source) ผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) สัญญาณ (Signal)
ผูถ้ อดรหัส (Decoder) และผูร้ ับสาร (Destination)
ผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) หมายถึ งบุคคลหรื อเครื่ องมือซึ่ งทาหน้าที่ใ นการเปลี่ ยนความคิ ด
ความรู ้ สึ ก หรื อ สิ่ ง ที่ เ ราต้อ งการจะสื่ อ สารให้ อ ยู่ใ นรู ป ของสั ญ ญาณหรื อ รหั ส หรื อ สั ญ ลัก ษณ์
(Symbol) ซึ่ งใช้แทนความหมายของสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อได้และเรี ยบเรี ยงเป็ นสาร (Message) เพื่อ
ส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสารสัญญาณในที่น้ ี หมายถึ งภาษาพูดภาษาเขียนภาษาท่าทางวัตถุ สิ่งของฯลฯซึ่ ง
มนุษย์สร้างขึ้นหรื อเลือกใช้เพื่อแสดงความหมายของสิ่ งต่างๆรอบตัว
ผูถ้ อดรหัส (Decoder) หมายถึงบุคคลหรื อเครื่ องมือซึ่ งทาหน้าที่เปลี่ยนสารซึ่ งอยูใ่ นรู ปของ
สัญญาณหรื อรหัสหรื อสัญลักษณ์ให้เป็ นความคิดความรู ้สึกหรื อสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารพยายามส่ งมาเพื่อให้
รั บรู ้ และเข้าใจความหมายของสารนั้นโดยอาศัยการแปลความหมายของสารนั้นในการสื่ อสาร
ระหว่างบุ ค คลนั้นผูส้ ่ งสารและผูเ้ ข้า รหัสรวมผูร้ ั บ สารและผูถ้ อดรหัสอาจเป็ นบุ ค คลเดี ยวได้ดัง
แผนภาพที่ 2.4
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Source

ผูส้ ่งสาร

Encoder

Signal

Decoder

ผูเ้ ข้ารหัส

สัญญาณ

Detination

ผูถ้ อดรหัส

ผูส้ ่งสาร

แผนภาพที่ 2.4 แนวคิดของแชรมม์ปรากฏในแบบจาลอง
จากแผนภาพที่ 2.4 แนวคิดของแชรมม์ปรากฎในแบบจาลองซึ่ งแชรมม์ได้นาเสนอไว้น้ ี เป็ น
แบบจาลองที่ ได้รับอิ ทธิ พลทางความคิดจากคล็อดอีแชนนันและชาร์ ลล์ออสกูดกล่ าวคื อแชรมม์
ผสมผสานความคิดของตนกับแนวคิดขิงแชนนันและออสกูดแล้วสร้างจาลองนี้ ข้ ึนมาดังนั้นรู ปแบบ
การแสดงกระบวนการสื่ อสารในแบบจาลองนี่ จึงมี ลกั ษณะที่ ไม่แตกต่างไปจากแบบจาลองของ
แชนนันคื อมี ล ัก ษณะเป็ นเอกวิถีหรื ออี ก นัยหนึ่ งคื อมองความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบในการ
สื่ อสารเป็ นเชิงเส้นตรงการให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนสารเป็ นสัญญาณเพื่อส่ งผ่านไปยังจุดหมาย
ปลายทางรวมทั้งการแยกผูส้ ่ งสารจากผูเ้ ข้ารหัสและผูร้ ับสารกับผูถ้ อดรหัสสารออกจากกันส่ วน
แนวคิดที่ ได้รับจากออสกูดได้แก่แนวคิ ดเรื่ องการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารแต่หากพิจารณา
โดยรวมแล้ว สาระส าคัญ ที่ แ ชรมม์ ต้อ งการน าเสนอในแบบจ าลองนี้ คื อ การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการสื่ อสารดาเนินไปอย่างไรดังนั้นแบบจาลองนี้ จึงสามารถใช้อธิ บายกระบวนการสื่ อสาร
ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารของมนุษย์ได้ท้ งั สองลักษณะดังแผนภาพที่ 2.4
สาร

ผูเ้ ข้ารหัสสาร
ผูต้ ีความหมายสาร
ผูถ้ อดรหัสสาร

ผูเ้ ข้ารหัสสาร
ผูต้ ีความหมายสาร
ผูถ้ อดรหัสสาร
สาร

แผนภาพที่ 2.5 แบบจาลองของวิลเบอร์ แซรมม์
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จากแผนภาพที่ 2.5 แบบจาลองของวิลเบอร์ แชรมม์ซ่ ึ งแชรมม์ได้สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1954
แบบจาลองนี้มีความแตกต่างจากแบบจาลองก่อนหน้านี้เนื่องจากเปลี่ยนมุมมองกระบวนการสื่ อสาร
แบบเชิ งเส้นตรงมาเป็ นแบบวงกลมหรื อเป็ นแบบเชิ งปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งแชรมม์มองว่าการสื่ อสารคื อ
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งผูส้ ่ ง สารกับ ผูร้ ั บ สารนอกจากนั้น ยัง แสดงแนวคิ ด เรื่ อ ง
ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ระหว่างคู่สื่อสารซึ่ งถือว่าเป็ นแนวคิดสาคัญในพฤติกรรมการสื่ อสาร
ในแบบจาลองที่แชรมม์ได้นาเสนอไว้น้ ี แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการทางความคิดเรื่ องการสื่ อสาร
ที่ชดั เจนและเป็ นประโยชน์ต่อวงการศึ กษาเรื่ องการสื่ อสารในยุคต่อมาอย่างเห็ นได้ชัดสรุ ปได้ว่า
แบบจาลองการสื่ อสารคือการใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบาย
2.3.5.2 ทฤษฎีการสื่ อสารของเบอร์ โลและโรเจอร์ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการสื่ อสารไว้
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งจากแบบจ าลองของเบอร์ โ ลและโรเจอร์ จ ะเห็ น ว่ า ในกระบวนการสื่ อ สารมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 6 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ผูส้ ่ งสาร (Source) หมายถึ งแหล่งกาเนิ ดของสารหรื อผูท้ ี่เลื อกสรรข่าวสารเกี่ ยวกับ
แนวคิดหรื อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วส่ งต่อไปยังผูร้ ับสารผูส้ ่ งสารเป็ นบุคคลเพียงคนเดี ยวหรื อ
หลายคนหรื ออาจจะเป็ นหน่วยงานองค์กรต่างๆ
2) สาร (Message) หมายถึงผลผลิตของผูส้ ่ งสารที่ถ่ายทอดความคิดความรู ้สึกความต้องการ
ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมาในรู ปรหัสเช่นเมื่อเราอ่านหนังสื อพิมพ์สารก็คือ
ข่าวข้อความภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสื อพิมพ์
3) สื่ อ (Channel) หมายถึ งสิ่ งที่นาหรื อถ่ายทอดสารของผูส้ ่ งสารเช่นเมื่อเราพูดก็คือคลื่ น
เสี ยงในอากาศเมื่อเราอ่านหนังสื อพิมพ์สื่อก็คือคลื่นแสงคลื่นเสี ยงและจอวิทยุโทรทัศน์
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึงบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับสารของผูส้ ่ งสารผูร้ ับสารอาจ
เป็ นคนๆเดียวกันหรื อหลายคนเช่นกลุ่มประชาชนหรื อผูน้ าชุมชนเพียงคนเดียว
5) ผล (Effects) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อข้อแตกต่าง (Changes orDiscrepant) ซึ่ งเกิด
ขึ้นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอันเนื่ องมาจากข่าวสารที่ได้รับผลของการสื่ อสารมักจะปรากฏออกมา
ในรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้เจตคติและพฤติกรรมในวงการพัฒนามีนักวิชาการ
หลายท่านเสนอว่าการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างและหน้าที่ ของสังคมเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากผลของการ
สื่ อสาร
6) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) หมายถึงวิธีการหรื อปฏิกิริยาที่ฝ่ายผูร้ ับสารแสดงออกมา
ให้ผสู ้ ่ งสารได้รับทราบทั้งนี้ สืบเนื่ องจากผลของการสื่ อสารนับว่าเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ผสู ้ ่ งสาร
สามารถหยัง่ รู ้ได้วา่ ข่าวสารที่ส่งออกไปนั้นได้รับผลตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหรื อไม่เพียงไร
ลักษณะป้ อนกลับอาจเป็ นไปโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้
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2.3.5.3 ทฤษฏีการสื่ อสารของเดวิต เบอร์ โล (David K.Berlo) ซึ่ งเดวิต เบอร์ โล ได้อธิ บายถึง
หลักการของการสื่ อสารที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่ อสารถือเป็ นกระบวนการที่มีองค์ประกอบ (Ingredients)
ที่สาคัญ 6 ประการดังต่อไปนี้
1. แหล่งสาร (Communication source)
2. ผูเ้ ข้ารหัสสาร (Encoder)
3. เนื้อหาข่าวสาร (Message)
4. ช่องสาร (Channel)
5. ผูถ้ อดรหัสสาร (Decoder)
6. ผูร้ ับสาร (Communication receiver)
S - Source
ผู้ส่งสาร

M - Message
สาร

C - Channel

R – Receiver

ช่ องสาร

ผู้รับสาร

ทักษะการสือ่ สาร

ส่วนประกอบ

การเห็น

ทักษะการสือ่ สาร

ทัศนคติ

โครงสร้ าง

การได้ ยิน

ทัศนคติ

ความรู้

การจัดสาร

การสัมผัส

ความรู้

ระบบสังคม

เนื ้อหา

การได้ กลิน่

ระบบสังคม

วัฒนธรรม

รหัส

การลิ ้มรส

วัฒนธรรม

แผนภาพที่ 2.6 แบบจาลองทฤษฎีการสื่ อสารของเบอร์โล
จากแผนภาพที่ 2.6 แบบจาลองทฤษฎี การสื่ อสารของเดวิตเบอร์ โลซึ่ งเดวิตเบอร์ โลได้
กล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารจะประสบความส าเร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใดนั้น จะต้อ งมี
องค์ประกอบ 4 ปั จจัยซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยของผูส้ ่ งสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู ้ระบบสังคม
2. ปั จจัยของสารประกอบด้วยรหัสเนื้อหาการจัดเสนอ
3. ปั จจัยช่ องทางการสื่ อสารประกอบด้วยการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารสิ่ งที่นาสารมี
คลื่ นแสงคลื่ นเสี ยงวิท ยุโทรทัศ น์ หนัง สื อพิม พ์และพาหนะของสิ่ งนาสารมี อากาศช่ องทางที่ จะ
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นาไปสู่ ประสาทความรู ้สึกหรื อการถอดรหัสของผูร้ ับสารมีการเห็ นได้ยินสัมผัสได้กลิ่นการลิ้มรส
เป็ นต้น
4. ปัจจัยของผูร้ ับสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคมการวางแผน
และการกาหนัดนโยบายนั้นมีหลักการที่สาคัญคือการใช้วิสัยทัศน์ในการกาหนดแนวทางฝ่ ายต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายซึ่ งมุมมองของผูก้ าหนดนโยบายและนักวางแผนนั้นจาเป็ นต้องมองทั้งในมุม
กว้าง (Bird Eyes Views) และมุมแคบ (Worm Eyes view) การมองนั้นจะต้องมองให้รอบด้านว่ามี
ปั จจัยใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั และมีอิทธิ พลต่อกันอย่างไรกล่าวคือหากองค์ประกอบตัว
ใดตัวหนึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปย่อมมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ป ระกอบในตัวอื่ น ๆด้วยการคิ ดในลัก ษณะ
ดังกล่าวที่เราเรี ยกว่าการคิดในเชิงระบบ (System Theory)
2.3.6 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
2.3.6.1 ทฤษฎีองค์ การของฟรีเดอริส เฮอรซ์ เบิร์ก (Frederick Herzberg) ซึ่ งฟรี เดอริ สเฮอรซ์
เบิร์กได้สร้างทฤษฎีจูงใจในการทางานซึ่ งมีชื่อเรี ยกต่างๆกันไปเช่น Motivation maintenance theory
หรื อ Dual factors theory หรื อ the motivation hygiene theory จุดมุ่งหมายในการศึกษาของเขาคือ
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมนัน่ คือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับงานเพื่อที่จะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิตลด
การขาดงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานและเพื่อประโยชน์ทว่ั ๆไปสาหรับทุกๆคน
ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิ พลต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญและกาลังใจที่จะส่ งผลให้ทุก
คนมี ค วามสุ ข กายสบายใจและมี ค วามพึ ง พอใจมากยิ่ ง ขึ้ นฟรี เ ดอริ ส เฮอรซ์ เ บิ ร์ ก (Frederick
Herzberg) แยกปั จจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการทางานออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีและมีผลต่อความพอใจเกี่ยวกับงานที่ทาก็คือความสาเร็ จ
การยอมรับความรับผิดชอบความก้าวหน้าและลักษณะที่ดีของงานนั้นๆปั จจัยนี้ เรี ยกว่าปั จจัยที่จูงใจ
(Motivators)
2. ปั จจัยที่ เกี่ ย วข้องกับเหตุ การณ์ ที่ มกั จะมี แนวโน้มเป็ นผลที่ ไ ม่ดีที่ มกั จะเกิ ดขึ้ นภายใต้
เหตุการณ์ของงานที่ทาอยูค่ ือฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่ วมงานและ
กับลูกน้องเทคนิ คในการบังคับบัญชานโยบายของบริ ษทั และการบริ หารความมัน่ คงในงานสภาพ
การทางานและเรื่ องราวส่ วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงานปั จจัยกลุ่มนี้ ได้รับชื่ อเรี ยกว่าปั จจัยที่
เกี่ยวกับการบารุ งรักษาจิตใจ (Hygiene or maintenance factors) ที่เรี ยกเช่นนี้ เพราะปั จจัยกลุ่มนี้ ไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจได้แต่อาจสกัดกั้นไม่ให้เกิดการจูงใจขึ้นได้ปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีความสาคัญ
ในการจูงใจคนงานและจะต้องได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หารฟรี เดอริ สเฮอรซ์เบิร์ก (Frederick
Herzberg) พยายามแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการจูงใจโดยเริ่ มหาวิธีเพิ่มคุณค่าของงานให้สูงขึ้น (Job
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enrichment) ทาให้งานต่างๆมีความหมายมากขึ้ นมี ความสาเร็ จในงานมากขึ้นมีท้ งั การยอมรั บมี
ความรับผิดชอบสู งขึ้นก้าวหน้ามากและส่ งเสริ มการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ซ่ ึ งจะมีผลต่อการจูงใจ
เป็ นอันมากซึ่ งต่างกับ (Jobenlargement) ที่มีลกั ษณะเนื้ อหาและค่าของงานยังคงเดิ มที่ไม่อาจมี
สิ่ งจูงใจ
ข้อดีของทฤษฎีน้ ี คือ 1) ให้ความสนใจกับมนุ ษย์มากขึ้น 2) พยายามกระตุน้ ให้เกิดการเพิ่ม
ของผลิ ตผลโดยการจูงใจ 3) ทุกกรณี ของพฤติกรรมต่างก็จะมี เป้ าหมายกากับการชักจูงให้เกิ ด
พฤติกรรมตามเป้ าหมายย่อมทาได้โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจให้ถูก
ข้อเสี ยของทฤษฎีน้ ี คือ ยังพิจารณาแต่ปัจจัยภายในองค์การเท่านั้นเมื่อผูร้ ับสารมีการเลือกรับ
สื่ อตามความต้องการของตนเช่นนี้ผสู ้ ื่ อสารจึงจาเป็ นต้องสื่ อเนื้อสารของตนให้ตรงกับความต้องการ
ของเขามากที่สุดหรื อเสนอในสิ่ งที่เขาได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเกิดความสนใจในอันเชื่ อตามปฏิบตั ิตาม
เช่ นพูดโน้มน้าวใจผูฟ้ ั งเป็ นต้นในอดี ตโมเสสสามารถพูดโน้มน้าวใจให้ชาวยิวหลบหนี ออกจาก
อียิปต์และให้ถือบทบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้าได้ซ่ ึ งมีผลทาให้เกิดความรักสามัคคีกนั ในหมู่
คณะเมื่อเป็ นเช่ นนั้นก็ทาให้โมเสสสามารถปกครองหมู่คณะที่เป็ นพี่นอ้ งชาวยิวได้ง่ายขึ้นแม้จะมีผู ้
ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโมเสสอาจจะบัญญัติบทบัญญัติท้ งั 10 ประการนั้นขึ้นเองแล้วอ้างว่าเป็ นบัญญัติ
ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แก่การปกครองหมู่ชาวยิวที่ตนพาหนี ออกมาจากอียิปต์ให้มีกฎปฏิบตั ิเป็ น
อัน เดี ย วกัน ง่ า ยต่ อ การปกครองอย่า งไรก็ ต ามมองในมิ ติ แ ห่ ง การสื่ อ สารถื อ ว่า โมเสสประสบ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เทคนิ คการเผยแผ่ธรรมะในรู ปแบบต่างๆถื อว่าเป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ผูฟ้ ั งเกิ ด
ความสนใจในอันประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการเผยแผ่ควรจะ
ได้รู้หลักในการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท ได้สรุ ปลักษณะและอิทธิ พลของ
การโน้มน้าวใจไว้ดงั นี้
1. ผูโ้ น้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิ พลบางประการเหนือผูถ้ ูกโน้มน้าวใจ
2. โดยปกติผถู ้ ูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ งและผูโ้ น้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู ้
ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
3. สิ่ งที่ผโู ้ น้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรื อการสร้างหรื อการดารงไว้ซ่ ึ งความเห็น
ทัศนคติค่านิ ยมและความเชื่ อของผูถ้ ูกโน้มน้าวใจซึ่ งจะส่ งผลต่อปั จจัยอื่นได้แก่อารมณ์ พฤติกรรม
เป็ นต้นการโน้มน้า วใจมี ท้ งั ประสบความส าเร็ จและล้ม เหลวปั จจัย ที่ ส าคัญอย่า งหนึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ
ทัศนคติความเชื่ อและความต้องการของผูถ้ ูกโน้มน้าวใจดังนั้นจึงควรจะได้ศึกษาถึงปั จจัยดังกล่าว
ด้วย “ตามทัศนะของโรเซนเบิร์กและโฮฟแลนด์การโน้มน้าวใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
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และภายนอกการเปลี่ ยนแปลงภายในได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงด้า นอารมณ์ ความรู ้ สึกความรู ้ ความ
สานึกและพฤติกรรมส่ วนการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้แก่การแสดงออกทางกายและวาจา
การเปลี่ ย นแปลงความรู ้ และจิ ตสานึ กค าว่า Cognitions รวมความถึ งความคิ ดรวบยอด
(Concept, Awareness) ความเชื่อที่เรามีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดคุณค่าที่เราให้ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อความเชื่ อ
อย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดและโลกทรรศน์ ร อบตัว เราปกติ ก ารเปลี่ ย นแปลงในความรู้ แ ละจิ ต ส านึ ก
แสดงออกให้เห็ นได้ทางวาจาซึ่ งผูร้ ับสารแสดงออกมาหลังจากที่ได้ฟังสารที่โน้มน้าวใจแล้วแต่
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วการเปลี่ ยนแปลงในความรู ้ ความคิดรวบยอดหรื อโลกทรรศน์อาจจะไม่เกิ ด
ในทันทีแต่อาจจะเกิ ดจากการพูดคุ ยเพราะไปได้ขอ้ มูลเพิ่มขึ้นจากการพูดคุ ยกับเพื่อนร่ วมงานการ
เปลี่ ยนแปลงในการรั บรู ้ อาจเกิ ดขึ้ นได้เช่ นกันเราอาจจะเคยพบบุ คคลซึ่ งเราไม่ประทับใจเลยใน
บุคลิ กเช่ นแต่งตัวปอนๆผมยาวแต่หลังจากการพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลน่ าโน้มใจเราเปลี่ ยนการ
รับรู ้ เกี่ ยวกับตัวเขาหรื อในทางกลับกันเราอาจจะเคยพบผูม้ ีบุคลิ กดี น่าเชื่ อถื อแต่หลังจากฟั งวาทะ
ของเขาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ของเราไปในทางลบก็ได้เราอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้วา่ ผูส้ ่ ง
สารที่โน้มน้าวใจอาจจะไม่สามารถทาให้ผรู ้ ับสารถึงขั้นลงมือปฏิ บตั ิได้แต่ผสู ้ ่ งสารอาจทาให้ผรู ้ ับ
สารเปลี่ ยนความรู ้ จิตสานึ กความคิ ดรวบยอดหรื อการรับรู ้ ได้และการเปลี่ ยนแปลงเช่ นนี้ ก็จะเป็ น
พื้ น ฐานให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในภายหน้ า เมื่ อ รั บ สารที่ โ น้ ม น้ า วใจต่ อ ๆไปการ
เปลี่ ยนแปลงอารมณ์ ความรู ้ สึกคาว่า Affection หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงอาจ
แสดงออกได้โดยการหัวเราะร้องไห้ขนหัวลุกตัวสะท้านในการทดลองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาจะมี
เครื่ องมือวัดความเปลี่ ยนแปลงด้วยการวัดจังหวะเต้นของหัวใจความดันโลหิ ตวัดปฏิ กิริยาตอบโต้
ทางผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้ าและการที่เหงื่ อออกแต่การวัดการตอบโต้เช่ นนี้ ภายนอกห้องทดลอง
ย่อมเป็ นไปได้ยากผูส้ ่ งสารจาเป็ นต้องฟังจากวาจาหรื อสังเกตอากัปกิริยาจากผูร้ ับสารด้วยตนเองเช่น
ผูฟ้ ั งอาจตอบสนองว่า “ได้ยินนายกสมาคมกล่าวเกี่ ยวกับการตั้งทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กยากจน
แล้วสงสารเด็กพวกนั้นจังเลย”
การจัดทาโปสเตอร์ เพื่อโน้มน้าวใจให้บริ จาคเพื่อเด็กกาพร้ าก็อาศัยหลักในการโน้มน้าวใจ
เช่ นกัน (มีขอ้ สังเกตอยู่ว่าเด็กที่เลื อกมาเป็ นแบบจะต้องไม่ใช่ เด็กที่พิการน่ าเกลี ยดน่ ากลัวจนให้
ความรู ้สึกตอบสนองในทางลบว่าเด็กนี้ควรจะตายจะมีความสุ ขกว่ามีชีวิตอยู”่ หรื อจะต้องไม่ใช่เด็ก
ที่น่าตาท่าทางหรื อแต่งตัวสวยงามเกินไปจนเกิดความรู ้สึกในตัวผูบ้ ริ จาคว่า “เด็กคนนี้ ดีกว่าลูกฉัน
ตั้งเยอะเรื่ องอะไรฉันจะต้องไปบริ จาค”)การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในที่น้ ี ให้คาจากัดความว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงการกระทาที่สามารถเห็นได้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ เป็ นไปได้ค่อนข้าง
ยากเราอาจจะโน้ ม น้ า วใจให้ ค นเห็ น ด้ว ยกับ เราว่า บุ ห รี่ แ ละสุ ร าเป็ นสิ่ ง เสพติ ด ควรหลี ก เลี่ ย ง
เปลี่ ย นแปลงด้า นการรั บ รู ้ แ ต่ ใ นการที่ จ ะให้ เ ขาหยุ ด เสพทั้ง สองสิ่ ง นี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากในการที่ จ ะ
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สังเกตการณ์ เปลี่ ยนแปลงด้านพฤติกรรมเราสังเกตได้ท้ งั จากวาจาของผูร้ ับสารและการกระทาของ
เขาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวมาแล้วไม่สามารถจะแยกออกได้เป็ นชนิ ดๆอย่างชัดเจนส่ วน
ใหญ่มกั จะเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันเป็ นหน้าที่ของนักสื่ อสารที่จะต้องวางแผนการรณรงค์อย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้ผลตามที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างในการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของผูฟ้ ั งธรรมหรื อผูร้ ับสารของพระพุทธเจ้า เช่ น
พระนันทะ เพิ่ งอภิ เษกสมรสกับ พระนางชนบทกัล ยาณี ใ นงานนี้ ก็ ได้นิม นต์พระพุ ทธเจ้าไปฉัน
ภัตตาหารด้วยหลังฉันภัตตาหารเสร็ จพระองค์ทรงใช้ให้พระนันทะอุม้ บาตรตามส่ งเสด็จแม้จะไม่
เต็ม ใจท่ า นก็ จายอมต้อ งไปด้วยไม่ ก ล้า ขัดพระทัย พระพุ ท ธเจ้า เมื่ อไปถึ ง แล้วแทนที่ จะให้ก ลับ
พระพุทธเจ้ากลับให้ท่านอุปสมบทหลังอุปสมบทแล้วท่านก็ไม่เป็ นอันประพฤติธรรมเพราะคิดถึ ง
พระนางชนบทกัลยาณี พระพุท ธเจ้าจึ งทรงพาท่า นไปเที่ ย วชมนางอัป สรสวรรค์บ นภพดาวดึ ง ส์
เพราะทรงรู ้ ว่าพระนันทะยังมีพระทัยฝั กใฝ่ และร้ อนรุ่ มในกามคุ ณเมื่อทรงรู ้ ว่าพระนันทะมีความ
ยินดีในการได้เห็นนางอัปสรจึงทรงใช้กุสโลบายในการสอนเพื่อให้ท่านสนใจประพฤติธรรมโดย
ทรงให้สัญญาว่าจะให้นางอัปสรแก่ท่านถ้าหากท่านปฏิบตั ิธรรมพระนันทะจึงยอมประพฤติธรรม
ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์นี่ก็เป็ นการใช้สื่อบุคคลในการสื่ อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจของพระองค์
2.3.6.2 ทฤษฎีเข็มฉี ดยาเพื่อการชั กจูงใจ ได้กล่าวถึงเทคนิ คการโน้มน้าวใจไม่ใช่สิ่งบันดาล
ใจ (Incentive) หรื อเครื่ องล่อใจในตัวของมันเองแต่สิ่งบันดาลใจหรื อเครื่ องล่อใจเป็ นปั จจัยสาหรับ
ให้เกิดการจูงเครื่ องล่อใจอาจทาให้เกิดการประพฤติตาม (Positive) ต่อต้านหรื อฝ่ าฝื น (Negative) ก็
ได้ถา้ หากเครื่ องล่อใจเป็ นไปในทางไม่น่าพอใจไม่ถูกใจหรื อขัดต่อความรู ้สึกผูถ้ ูกจูงใจก็จะต่อต้าน
หรื อฝ่ าฝื นด้วยเหตุน้ นั สิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมของมนุ ษย์จึงมีอยู่ 2 ประการ คือ รางวัลกับการลงโทษ
เพราะคนจะตัดสิ นใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง นั้นก็เพื่ อสิ่ ง ตอบแทนคื อรางวัล หรื อบาเหน็ จความดี
ความชอบแต่ขณะเดี ยวกันคนเราก็กระทาตามเพื่อป้ องกันมิ ให้ถูกลงโทษด้วยแรงจูงใจที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนนั้นจาแนกออกเป็ น2ประเภทใหญ่ๆคือ
1. แรงจูงใจภายใน (Motivation in trinsic) ซึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีอยูป่ ระจาตัวของคนแต่ละคน
และเป็ นผลจากสิ่ ง แวดล้อมหรื อแรงจู งใจภายนอกแรงจู งใจภายในของแต่ ละคนอาจเป็ นความ
ทะเยอทะยาน (Ambition) ความสนใจ (Interesting) ความหวัง (Hope) หรื ออุดมคติของแต่ละคน
2. แรงจูงใจภายนอก (Motivation extrinsic) เกิ ดจากสิ่ งเร้ าภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อมมา
กระตุ ้นเช่ นบรรยากาศในการท างานค าชมเชยและการตาหนิ ก ารให้รางวัลและการลงโทษการ
แข่ ง ขัน เพื่ อ นร่ วมงานฯลฯอย่า งไรก็ ต ามการสร้ า งแรงจู ง ใจหรื อ การโน้ม น้า วใจให้ เกิ ด ขึ้ น นั้น
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จาเป็ นต้องพิจารณาถึงความต้องการของบุคคลผูท้ ี่เราจะจูงใจเป็ นสาคัญซึ่ งความต้องการของมนุษย์
นั้นมี 2 ประเภท คือ
1. ความต้องการขั้นพื้นฐานหรื อความต้องการทางร่ างกาย (Basic Physiologicalor primary
needs)
2. ความต้องการทางสังคมหรื อทางจิตใจ (Social or Psychological needs assecondary
needs)
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ซึ่ งทฤษฎี ก ารเผยแผ่ น้ ั น มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการสื่ อ สารที่ ค นเราจ าเป็ นต้อ งใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารของบุคคลจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบด้านการสื่ อสารจานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านปั จจัยของผูส้ ่ งสารกล่าวคือ ทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคม
2. ด้านปั จจัยของสารประกอบด้วยรหัสเนื้อหาการจัดเสนอ
3. ด้านปั จจัยช่องทางการสื่ อสารประกอบด้วยการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารสิ่ งที่นาสาร
เช่นคลื่นแสงคลื่นเสี ยงวิทยุโทรทัศน์หนังสื อพิมพ์และพาหนะของสิ่ งนาสารเช่นว่าอากาศช่องทางที่
จะนาไปสู่ ประสาทความรู ้สึกหรื อการถอดรหัสของผูร้ ับสารมีการเห็ นได้ยินสัมผัสได้กลิ่นการลิ้ม
รสเป็ นต้น
4. ด้านปัจจัยของผูร้ ับสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคมเป็ นต้น
2.3.7 แนวคิดความสั มพันธ์ ทางสั งคม
2.3.7.1 บทบาทความสาคัญและความสั มพันธ์ ของสถาบันทางสั งคม
บทบาทความสาคัญและความสัมพันธ์ ของสถาบันทางสังคมคื อ รู ปแบบพฤติ ก รรมของ
สมาชิ กในสังคม เพื่อสนองความต้องการร่ วมกันในด้านต่าง ๆ และเพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดย
ส่ วนรวม แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความชัดเจนแน่ นอน
และเป็ นไปตามวัฒนธรรมของแต่ะละสังคม
สถาบันทางสัง คม หมายถึ ง ยอดรวมของรู ปแบบความสัมพันธ์ กระบวนการ และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อสนองประโยชน์สาคัญๆทางสังคมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ทุกสถาบันจึงมีจารี ต
ประเพณี กฎเกณฑ์ ธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ และวัส ดุ อุป กรณ์ ต่า งๆ ของตนเอง เช่ น อาคารสถานที่
เครื่ องจักรกล อุปกรณ์สื่อสาร เป็ นต้น สถาบันทางสังคมตามนัยแห่ งสังคมวิทยานั้น มิใช่จะปรากฏ
ออกมาในรู ปที่เป็ นทางการ เช่น การอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวในบ้านแห่ งหนึ่ ง (สถาบันครอบครัว)
ธนาคาร ส านั ก งาน ตลาดสด (สถาบัน ทางเศรษฐกิ จ ) โรงเรี ยน วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
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(สถาบันการศึ ก ษา) เท่า นั้น แต่รวมไปถึ งรู ปแบบที่ ไม่ เป็ นทางการด้วย ซึ่ งในแต่ละสังคม จะมี
สถาบันทางสังคมที่เป็ นพื้นฐาน ดังนี้
1) สถาบันครอบครัว (Family Institution) เป็ นแบบแผนพฤติกรรมของคนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
กันในเรื่ องเกี่ยวกับครอบครัว และเครื อญาติ สมาชิ กในครอบครัวมีความสัมพันธ์กนั ทางสายโลหิ ต
หรื อโดยการสมรส เป็ นสถาบันที่มีความสู งสุ ดในสังคม
บทบาทที่สาคัญ คือ การให้กาเนิ ดสมาชิ กใหม่เพื่อทดแทนสมาชิ กเก่า การอบรมเลี้ ยงดูบุตร
การคุม้ ครองและบารุ งรักษาทั้งทางร่ างกายและคุณภาพของสมาชิก
2) สถาบันการศึกษา (Educational Institution) เป็ นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการขัดเกลาถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม ลักษณะของความสัมพันธ์ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ลูก
ศิษย์ เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิ กในสังคม
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็ นสมาชิกที่ดี ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
3) สถาบันศาสนา (Religious Institution) เป็ นสถาบันที่ทาหน้าที่ขดั เกลาจิตใจ ปลูกฝั ง
ศีลธรรมอันดีงามให้กบั สมาชิ กในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักบวช ศา
สนิกชน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กบั สมาชิ กในสังคม ส่ งเสริ มให้สมาชิ กในสังคม
ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนทางศาสนา ช่ วยควบคุ มสังคมให้เป็ นปึ กแผ่นและเกิ ดความสงบสุ ข แบบแผน
พฤติกรรม เช่น การทาบุญตักบาตร การละหมาด
4) สถาบันเศรษฐกิ จ (Economic Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าของสมาชิ กในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย พ่อค้า แม่คา้ กรรมกร ชาวนา เป็ น
ต้น
บทบาทที่ ส าคัญ ช่ วยเร่ ง พัฒนาเศรษฐกิ จให้มี ค วามเจริ ญเติ บ โตและก้า วหน้า และจัดหา
สิ่ งของเพื่อให้สมาชิกในสังคมได้มีการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอ สอดส่ องดูแลให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สาคัญ เช่น การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
5) สถาบันการเมืองการปกครอง (Political Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
ให้ประชาชนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย
รัฐบาล ประชาชน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ จัดการปกครองให้สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ควบคุมให้สมาชิ กอยูร่ ่ วมกันได้
อย่างสันติสุข แบบแผนพฤติ กรรมที่สาคัญเช่ น การปฏิ บตั ิตามกฎจราจร การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
เป็ นต้น
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6) สถาบันนันทนาการ (Recreational Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน เมื่อ
ทากิจกรรมแล้วเกิดความสุ ขกาย สบายใจ สนุกสนาน และมีความสุ ข
บทบาทที่สาคัญ คือ ทาให้คนในสังคมใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ ผ่อน
คลายความเครี ยด ตอบสนองความต้องการในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น ศิลปะ การละเล่น กี ฬา ดนตรี
แบบแผนพฤติกรรมที่สาคัญ เช่น การแสดงดนตรี กลางแจ้ง การวาดภาพ เป็ นต้น
7) สถาบันสื่ อสารมวลชน (Media Institution) เป็ นสถาบันที่สื่อข่าวสารเกี่ ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อส่ งต่อไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งทาให้สมาชิ กในสังคมมีความรู ้มากขึ้น กลุ่มสังคมของ
สถาบันสื่ อสารมวลชน ประกอบด้วย สถานี วิทยุโ ทรทัศน์ สานัก พิมพ์ สถานี วิทยุกระจายเสี ย ง
นักหนังสื อพิมพ์ นักข่าว นักเขียน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือการถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพื่อให้มีความรู ้ ให้ทนั กับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู ้ และความบันเทิงแก่
สมาชิกในรู ปแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ เป็ นต้น แบบแผนพฤติกรรมที่
สาคัญ เช่ น การให้ข่าวสารข้อมูลตามข้อเท็จจริ ง ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็ นตัวกลางในการ
เผยแพร่ ความคิดเห็น และการทาตามกฎหมายของ คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์หรื อยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของนักหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น สถาบันทางสังคมทุ กสถาบัน
ล้วนแต่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในสังคมเป็ นสาคัญ รวมทั้งร่ วมธารงให้สังคม
อยูไ่ ด้ และมุ่งให้สังคมและสมาชิกในสังคมมีความสมบูรณ์บริ บูรณ์มากยิง่ ขึ้น ดังนั้น จึงไม่มีสถาบัน
ทางสังคมใดที่จะสามารถดารงอยูไ่ ด้เพียงลาพัง อีกทั้งสมาชิ กในสังคมยังต้องพึ่งพาอาศัยความเป็ น
สถาบันของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันตลอดช่วงชีวติ
2.3.7.2 ความสั มพันธ์ ของสถาบันทางสั งคม
1. ความสัมพันธ์ ทางตรง เป็ นความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเกี่ ยวข้องกันโดยตรง มี การพบปะ
พูดคุยกัน เช่ นสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั สถาบันการศึกษา เมื่อผูป้ กครองส่ งบุตรหลาน
ไปโรงเรี ย นให้อยู่ภายใต้ก ารอบรมสั่ ง สอนของครู ก็ จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ปฏิ สั ม พันธ์ ก ัน
ระหว่างผูป้ กครองและครู เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์
กับสถาบันเศรษฐกิจ โดยสถาบันการศึกษาจัดทาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เป็ นต้น
2.ความสัมพันธ์ทางอ้อม เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยปกติคนเราต้อง
เกี่ยวพันกับคนอื่นที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไป ในขณะที่คนเมืองใหญ่ที่คนทั้งสังคมเกี่ยวข้องอย่างจากัด แต่
ความสัมพันธ์ ทางอ้อม ก็เกิ ดขึ้ นได้เช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น การเป็ นคนไทยเช่ นเดี ยวกัน การนับถื อ
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ศาสนาเดี ยวกันกับคนอื่ นๆในสังคม เป็ นต้นปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางการสื่ อสารและคมนาคม
ขนส่ งเป็ นไปอย่างสะดวกขึ้น ทาให้ระยะห่ างทางสังคมแคบลง คนที่ไม่รู้จกั กันอาจมีความสัมพันธ์
ทางตรงต่อกันโดยผ่านทางเครื่ องมือสื่ อสาร จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และการพูดคุ ยผ่านเครื อข่าย
อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พัน ธ์ ใ นแง่ ต่ า งๆมากขึ้ น ดัง นั้น สถาบัน ทางสั ง คมเป็ น
องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของโครงสร้ า งทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วกับ การก าหนดกฏระเบี ย บ มาตรฐาน และ
แนวทางความประพฤติของคนในสังคมให้ปฏิบตั ิตาม
2.3.8 สภาพแวดล้อมองค์ การ
2.3.8.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน
Jones (อ้างถึงใน ชุติมา มาลัย, 2538, หน้า 37) ให้ความหมายสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างรวมทั้งหมดที่อยูล่ อ้ มรอบปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
หรื อวัฒนธรรม ซึ่ งต่างก็มีอิทธิ พลและความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลได้ท้ งั สิ้ น
สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวผูท้ างานในองค์การ เป็ นสิ่ งสะท้อน
ถึงความรู ้สึกของคนที่มีต่องานและผูร้ ่ วมงาน ถ้าทุกคนมีความรู ้สึกที่ดีต่องาน ทุ่มเทกาลังใจกาลัง
ความคิ ดและก าลัง กายท างานร่ วมกันและช่ วยกันแก้ไ ขปั ญหาในการท างาน การท างานก็ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงข้าม สภาพแวดล้อมในการทางานอาจเป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลให้เกิด
ภาวะกดดัน และส่ งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า (ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย,์ 2529, หน้า 53)
สกุลนารี กาแก้ว (2546, หน้า 20) ศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางาน และสรุ ปความหมาย
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูล่ อ้ มรอบคนทางาน ในขณะที่ทางานอาจเป็ น
คน เช่ น หัวหน้าผูค้ วบคุ มงานหรื อเพื่อนร่ วมงาน เป็ นสิ่ งของ เช่ น เครื่ องจักร เครื่ องกล เครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็ นสารเคมี เป็ นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสี ยง ความร้ อน และ
เป็ นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชัว่ โมงการทางาน ค่าตอบแทน
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวคนในขณะทางานอาจเป็ น
คน เครื่ องจักร สารเคมี ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุ ข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย, 2536, หน้า 32)
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่ เอื้ออานวยให้คนทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนหนึ่ งที่สาคัญ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน สถานที่ทางาน แสง เสี ยง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งได้แก่
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิ การ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
(เยาวลักษณ์ กุลพานิช, 2533, หน้า 16)
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ชลธิ ชา สว่างเนตร (2542, หน้า 27) สรุ ปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน
หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ จะเป็ นอะไรก็ได้ท้ งั ที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็ นได้หรื อไม่สามารถมองเห็นได้ที่
อยู่รอบตัวคนงานในขณะทางาน และมีผลต่อการทางาน รวมทั้ง มีผลต่อคุ ณภาพชี วิตของคนงาน
ด้วย
Jone (อ้างถึงใน สกุลนารี กาแก้ว, 2546, หน้า 20) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน หมายถึง ปั จจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
บุคคลในหน่ วยงาน ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็ นสภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ
รัตกัมพล พันธุ์ เพ็ง (2547, หน้า 12) สรุ ปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน
หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเราทั้งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ หรื อที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถ
จับต้องได้ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและที่เป็ นนามธรรม สภาพปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่ งมี
ผลต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ในขณะที่ทางาน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” มีผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
พระมหาบุญไทย ยโสธโร (ภูมะลา) (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการเผยแผ่พุทธธรรม
ของพระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺ ติโก) ผลการศึกษาวิจยั พบว่า รู ปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺ ติโก) มีความสอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธธรรมในปั จจุบนั นี้ คือท่าน
เป็ นสื่ อบุคคลที่มีความชานาญในการเผยแผ่พุทธธรรมได้ประยุกต์เนื้ อหาสาระที่เข้าใจยากและไม่
เป็ นที่สนใจทาให้มีเนื้ อหาสาระที่เข้าใจง่ายและเป็ นที่น่าสนใจท่านเป็ นพระนักเทศน์แนวประยุกต์
ผสมผสานหลักธรรมที่มุ่งเหตุการณ์ปัจจุบนั ทันสมัยทันโลกลีลาการเทศน์แพรวพราวสามารถสะกด
ใจผูฟ้ ังด้วยน้ าเสี ยงนุ่มลึกไพเราะเกาะกินใจนอกจากนี้ยงั มีความโดดเด่นในการเทศน์มหาชาติเพราะ
ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมและเทศน์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ทัว่ ประเทศและต่างประเทศท่านจึงเป็ นที่รู้จกั มักคุน้ ของบุคคลทัว่ ไปในนามว่าเป็ นพระเทศน์ดีเทศน์
ได้เทศน์เป็ นเป็ นต้น
สาหรับการสื่ อสารทั้ง 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านผูส้ ่ งสาร (Source) ท่านสามารถเป็ นสื่ อบุคคลที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริ หารการจัดการวัด (2) ด้านสาร (Message)ของท่านซึ่ งเป็ น
หลักธรรมทางพุทธศาสนามีเนื้ อหาส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่พุทธบริ ษทั เช่นพระภิกษุสามเณรเป็ นต้น
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สามารถประพฤติปฏิ บตั ิตนอยู่ในหลักธรรมทั้งมีขอ้ มูลความรู ้ทางโลกและทางธรรม (3) ด้านสื่ อ
(Channel) ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ท่านใช้สื่อหลักธรรมด้านต่างๆสามารถสร้ างความศรัทธาหรื อความ
น่าเชื่ อถือรวดเร็ วง่ายเหมาะกับสถานการณ์ณขณะนั้นและ(4) ด้านผูร้ ับสาร (Receiver) บุคคลหรื อ
คณะบุ ค คลที่ รับ สารหรื อ เนื้ อหาธรรมจากท่ า นสามารถเข้า ถึ ง เนื้ อหาของสารหรื อ ธรรมอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
นายทรงวิทย์ แก้ วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจ้า
ผลแห่ ง การวิ จ ัย พบว่ า หลัก การบริ ห ารสมัย ใหม่ ต ามรู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธวิ ธี น้ ัน
สอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้ นวิธีการของพระองค์เป็ นวิธีการ
ปฏิ บตั ิจริ งเรี ยบง่ายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแก้ปัญหาการบริ หารได้ทุกเรื่ องอย่าง
ได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็ นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามวัตถุ ประสงค์ของวิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ มีขอ้ เท็จจริ ง และหลักฐานตาม
คัมภีร์พระพุทธศาสนายืนยันว่า
1. พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรี ชาสามารถและพระกุศโลบายอันแยบยล
ลึกซึ้ งยุทธวิธีของพระองค์น้ นั เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริ หารเชิ งยุทธวิธีของตะวันตก
มาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีขอ้ สงสัยทั้งวิธีการของพระพุทธองค์มีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดด้วย
2. ตามหลักการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็ น 2 คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยันตรายและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุก
สภาพแวดล้อ มในการวิ เ คราะห์ น้ ัน ผู ้วิ จ ัย จ าแนกสภาพแวดล้อ มต่ า งๆออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
สภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคม
พระพุทธเจ้าทรงทราบจุดแข็ง, จุดอ่อน, ภยันตรายและโอกาสช่องทางได้เป็ นอย่างดีจึงทรงสามารถ
นาพระพุทธศาสนาชาแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ได้มนั่ คงภายในเวลาเพียง 4 ปี
3. ผลของการศึ ก ษาวิจยั พบว่า กระบวนการคิ ดออกมาเป็ นทฤษฎี ระหว่า งตะวันตกกับ
พระพุทธเจ้าแตกต่างกันตะวันตกหรื อสามัญชนทัว่ ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎี จากปั ญญาคื อความรู ้ แค่ 2
ประการได้แก่จินตามยปั ญญาและสุ ตมยปั ญญาจึงเป็ นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่
เป้ าหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็ นไปตามนั้นซึ่ งอาจไม่แน่ นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงคิ ดค้น
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ทฤษฎี จากภาวนามยปั ญญาได้ผ่านการทดลองปฏิ บตั ิการจนเห็ นผลมาแล้วจึ งทรงนามาประมวล
สรุ ปเป็ นทฤษฎี อาจจะกล่ าวได้ว่าตะวันตกคิ ดทฤษฎี ต่า งๆได้เพีย งแค่ “ทฤษฎี ”(Theory) แต่
พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็ น “ทฤษฎีบท” (Theorem)
4. ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนาหัวข้อธรรมมาใช้เป็ น
หลักควบคู่กนั ไปได้อย่างกลมกลืนกล่าวคือการคิดใช้โยนิ โสมนสิ หาร, การตัดสิ นใจใช้ปริ ญญา 3
อธิ ษฐานธรรม 4 และปั ญจธรรม3, การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน 4, การบริ หารใช้อิทธิ
บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิ กธรรม 4, ภาวะผูน้ าใช้อตั ตหิ ตสมบัติปรหิ ตปฏิบตั ิและ
ยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสู ตร
5. ยุทธวิธีของพระพุท ธเจ้านั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบั การดาเนิ นงานทัว่ ไปใน
องค์การต่างๆในที่น้ ีได้แสดงเป็ นรู ปแบบไว้ 3 รู ปแบบคือ “ แบบตรี กรรม”, “แบบจตุราริ ยสัจ”, และ
“แบบรัตนตรัย ” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็ นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนสุ ดท้ายได้
แสดงตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กบั ห้องสมุ ดและสถาบันวิทยบริ การ “แบบ
รัตนตรัย” เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ องค์การต่างๆนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็ น“องค์ความรู ้ ใหม่”
ต่อไป
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง วิเคราะห์การบริ หารองค์กรในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดอุทยั ธานี
ผลแห่ งการวิจยั พบว่า การบริ หารงานให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลได้น้ ันต้องมี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของทฤษฎีและหลักการบริ หารทัว่ ไป เพื่อจะได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการทางาน สถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ใน
การบริ หารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการ
บริ หารต่างๆ เป็ นปั จจัยในการบริ หาร ปั จจุบนั มีทฤษฎีการบริ หารองค์กรสมัยใหม่เกิ ดขึ้นมากมาย
สามารถนามาใช้บริ หารองค์กรแล้วประสบผลสาเร็ จ เช่น ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีการบริ หาร ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า และทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ฯลฯ
ปั จจุ บ นั คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้ า งองค์ก รการเผยแผ่ข้ ึ น โดยให้ฝ่ ายบ้านเมื องเข้ามา
ช่ วยเหลื องานกิ จการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมกาหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติและศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่ งเสริ มสนับสนุ น มีการนา
แนวคิ ดและทฤษฎี การบริ หารองค์ก รของพระพุท ธเจ้าและทฤษฎี ก าบริ หารองค์ก รสมัยใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถบริ หารองค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ปี กรม) (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจาประเทศ
อินเดีย
ผลแห่ งการวิจยั พบว่า บทบาทด้านการปกครองมีการจัดแบ่งงานตามสายปกครองบทบาท
ด้านการศึกษามีการส่ งเสริ มการศึกษาแก่นกั บวชท้องถิ่นและการส่ งเสริ มการศึกษาแก่นกั บวชจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศด้วยการจัดทุนให้ศึกษาต่อบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์มีการจัดตั้ง
โรงเรี ยนการกุศลของวัดเรี ยกว่าโรงเรี ยนต้นกล้าและการจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาไทย
และอินเดียทั้งที่เป็ นภิกษุคฤหัสถ์และเยาวชนชาวอินเดี ยบทบาทด้านการเผยแผ่มีการผลิตบุคลากร
เผยแผ่ในวัดและการผลิตสื่ อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบทบาทด้านการสาธารณู ปการมีการพัฒนา
อาคารสถานที่ แ ละการดู แลอาคารสถานที่ บ ทบาทด้า นการสาธารณสงเคราะห์ มี ก ารสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อมนุษยธรรมในนามองค์กรชาวพุทธและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพระพุทธศาสนา
หลัก การพระธรรมทูตที่ เป็ นปั จจัย สนับสนุ นการทางานประสบผลส าเร็ จได้แก่ หลัก การ
ตัดสิ นใจ 5ประการคือประโยชน์ประหยัดประยุกต์ประเพณี ประสิ ทธิ ภาพ หลักการปฏิบ ั ติงาน 8
ประการคือรับงานวางแผนเตรี ยมงานปฏิบตั ิงานตรวจสอบงาน รายงานส่ งงานเก็บงาน ฯลฯ
นางสาววาสนา สุ รีย์เดชะกุล (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถใน
การแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
ผลแห่งการวิจยั พบว่า ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ประกอบด้วย
1. บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ขนาดใหญ่ ใ นกลุ่ ม รั ต นโกสิ น ทร์ ซ่ ึ งประกอบไปด้ว ย
สภาพแวดล้อม การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุ ประสงค์และนโยบายการบริ หาร มี ผลต่อการส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ปั จจัยนาเข้า คื อ แผนยุทธศาสตร์ บุคลากร งบประมาณ หลักสู ตร สิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ มีผลต่อการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน
3. กระบวนการบริ หาร คือ โครงสร้างองค์การ การกาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, การ
ประชาสัมพันธ์, การคัดเลือกนักศึกษา, การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา, การจัดการเรี ยนการสอน,
การวิจยั และการวางแผนกากับติ ดตามและประเมิ นผล มี ผลต่อการส่ งเสริ มความสามารถในการ
แข่งขัน
จากผลการวิจ ัไ ด้นาบริ บ ท ปั จจัย นาเข้า และกระบวนการบริ หาร ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลลัพธ์ คือ การส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่ ม
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รั ต นโกสิ น ทร์ ม าสั ง เคราะห์ ส ร้ า งเป็ นต้น แบบที่ ส่ ง เสริ มความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่ มรั ตนโกสิ นทร์ ต้นแบบนี้ สามารถนาไปปรั บใช้กบั องค์กร
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
พระมหาสุ นันท์ สุ นนฺ โท (รุ จิเวทย์ ) (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ
บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลแห่งการวิจยั พบว่า
1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าด้าน
การจัดบุคลากรเพื่อดาเนินการเผยแผ่วิธีการเผยแผ่ปัญหาและอุปสรรคในวิธีดาเนิ นการเผยแผ่อยูใ่ น
ระดับมากสาหรับด้านกลุ่มบุคคลเป้ าหมายในการเผยแผ่และสื่ อในการเผยแผ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลพบว่าคณะ
สงฆ์ที่มีตาแหน่งอายุพรรษาวุฒิทางการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษานักธรรมและวุฒิการศึกษาเปรี ยญ
ธรรมต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อบทบาทการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวัง น้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ทุกข้อ
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์อาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1) ด้านการจัดบุ คลากรเพื่อดาเนิ นการเผยแผ่ควรเปิ ดอบรมถวายความรู ้ ในการเผยแผ่แก่
พระภิกษุเพื่อให้มีคุณภาพเพียงพอในการที่จะไปดาเนินการเผยแผ่
2) ด้านกลุ่ม บุคคลเป้ าหมายในการเผยแผ่คณะสงฆ์ควรเพิ่มการเผยแผ่ให้แก่เด็กนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน รวมถึ งกลุ่ มผูน้ าชุ มชนโดยวัดจัดกิ จกรรมการเจริ ญภาวนาหรื ออบรมด้านคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม
3) ด้า นวิธี ดาเนิ นการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาคณะสงฆ์ควรมี ค วามพร้ อมในทุ ก ๆด้า นมี
เป้ าหมายติดตามผลงานและปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ สมอ
4) ด้านสื่ อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ควรสร้างสื่ อให้มากขึ้นอาราธนาพระภิกษุ
ที่มีความรู ้จากสถานที่ต่างๆมาบรรยาย
5) ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ยงั ประสบปั ญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่คือไม่มีสถานที่ให้เผยแผ่ขาดงบประมาณการสนับสนุ นจากส่ วนต่างๆ ของ
การปกครองและขาดการสนับสนุนจากคณะสงฆ์
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นายสุ เมธ แสงนิ่ มนวล (2556) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ อง ต้นแบบการบริ หารจัดการขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ผลแห่ ง การวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลร่ วมของกรณี ศึ กษา ทั้ง จากผลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพและผลการวิจยั เชิงปริ มาณ สามารถนามาสรุ ปเป็ นต้นแบบ (Prototype) การบริ หารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทยได้ 9 ประการ ได้แก่ 1.มี ผนู ้ าองค์กรดี 2.มี การมี
ส่ วนร่ วม 3.มีการบริ หารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ 4.มีการพัฒนาท้องถิ่ น แก้ปัญหา พัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ 9.มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 6.มีความสามัคคีปรองดอง 7.มีนวัตกรรม 8.มีมาตรฐาน 9.มีตน้ ทุนที่ดี
ซึ่ งต้นแบบที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
พระครู พิศาลถิรธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ผลแห่งการวิจยั พบว่า การบริ หารมีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของวัดในอันที่จะพัฒนาให้
เป็ นระบบสามารถส่ งเสริ มภิกษุสงฆ์ สามเณร ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ปฏิ บตั ิ ตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินยั และสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุ มชนเป็ น
อย่างดี
การบริ หารวัดในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนรู ปแบบ ระบบ วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู ้
อยูอ่ าศัยในวัดนั้นๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริ หารเป็ นไปตามความหมายที่วา่ การปกครอง
การดูแลรักษาหมู่คณะและการดาเนิ นงานหรื อการจัดการ กิ จกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรื อองค์กร
ต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานครพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.62และเมื่ อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปกครอง, ด้านการศึ กษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณู ปการ มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก
ส่ วนด้านการศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง
ผลการศึกษาปั ญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัด
ของเจ้าอาวาสในเขตธนบุ รี กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั ญหาที่ สาคัญได้แก่ เจ้าอาวาสบางรู ปขาด
วิสัย ทัศ น์ ขาดเป้ าหมาย ในการบริ หารจัดการวัดที่ ชัดเจน การบริ หารจัดการวัดของเจ้าอาวาส
บางส่ วนไม่มีการประชุม ปรึ กษา วางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็ นรู ปธรรม
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เป็ นการบริ หารจัดการวัดตามความเคยชิ นที่เคยปฏิ บตั ิมา ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน
และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรู ปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงทาให้งานขาดประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดเนื่องๆ เพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัด และเพื่อความสามัคคีภายในวัด ส่ งเสริ มให้เจ้าอาวาสเปิ ดรับ
ความรู ้ ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการบริ หารจัดการวัดมี การนาเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ
พัฒนาวัดมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิ งคุณภาพ
จากแนวคิดและทฤษฏีดงั กล่าว สามารถนามาสรุ ปเป็ นมิติในการวิจยั เชิงคุณภาพได้ดงั นี้
มิติที่ 1 การวางแผน
มิติที่ 2 การจัดการองค์การ
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่
มิติที่ 6 เทคโนโลยี
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม
คานิยามของมิติต่างๆ ซึ่ งใช้เป็ นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั ต่อไปนี้
มิติที่ 1 การวางแผน คือ เป้ าหมายในการเผยแผ่และวิธีการนาไปสู่ เป้ าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
มิติที่ 2 การจัดองค์การ คือ การปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่ คือ การนานโยบายด้านการเผยแผ่มาปฏิบตั ิ
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ คือ การพัฒนาความรู ้และสร้างเครื อข่ายพระบัณฑิต
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่ คือ มุ่งเน้นให้ความรู ้และส่ งเสริ มกิจกรรมเชิงพุทธ
มิติที่ 6 เทคโนโลยี คือ สื่ อมวลชน/สื่ อชุมชน
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม คือ ปั จจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผูป้ ฏิบตั ิงานในศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การสร้ างเครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ และในกรอบแนวคิ ดนี้ จะว่าด้วยเรื่ องนโยบายการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา วิ ธี ก ารเผยแผ่ พัฒ นาศัก ยภาพผู้เ ผยแผ่ การบริ หารจัด การองค์ ก ารที่ ดี มี
ประสิ ทธิภาพ การวางแผน องค์การ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็ น
ตัวกาหนดในการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และนาไปประยุกต์ใช้พฒั นาในองค์การต่อไป
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
2. ปั จจั ย ที่ เ อื้ อต่ อ การบริ หารจั ด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดในประเทศไทย” เป็ นการศึ ก ษาวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
research) เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมุ่ง
ศึกษาลักษณะการบริ หารจัดการ ต้นแบบและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั เน้นให้
ความสาคัญกับ การศึ กษากับศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาดี เด่ น ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตอบประเด็นการศึกษาด้านการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบของการวิจยั
3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.3 เครื่ องมือในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอ
3.1 รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาคาตอบตาม
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
3.1.1 ศึกษำข้ อมูลเอกสำร (Documentary Research)
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์ ดุษฎี นิพนธ์
ต่างๆ รวมทั้งรายงานการวิจยั และข้อมูลจากอิ นเตอร์ เน็ ต รวมถึ งการสังเกตุ การณ์ สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งเป็ นการรวบรวมทั้งข้อมูล
ระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปทาการศึกษาวิเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรับความคิดเห็นสาหรับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
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3.1.2 ศึกษำข้ อมูลเชิ งคุณภำพ (Qualitative Research)
โดยการพัฒนากรอบแนวคิดให้เป็ นแบบสัมภาษณ์สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพและมีประเด็น
คาถามแบบโครงสร้าง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแนวทางดังนี้
1. การสังเกตุการณ์ (Observation) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่แท้จริ งในการดาเนิ นงานของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้เทคนิ คการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม (Informal Observation) และการ
สังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ร่ วมกัน โดยช่วงที่มีการประชุ มของกลุ่มงาน
ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. การสัมภาษณ์รายบุคคล (Interview) การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key
informant) โดยสัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดซึ่ งเป็ นประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
หรื อผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายจากประธานศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาในประเด็ นการวิจยั เรื่ องการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร และผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก ซึ่ ง ถื อเป็ นเทคนิ ค ทางการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพเพื่ อให้ได้ข ้อมู ล เชิ ง ลึ ก ในทุ กแง่ มุ ม และ
นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด โดยสัมภาษณ์
เป็ นลักษณะของการสนทนาระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลเป็ นการตอบข้อซักถามแบบ
ตรงไปตรงมาและชัดเจน พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการในเรื่ องของวิธีการเผยแผ่ เทคนิ คการเผยแผ่ เป็ นการสัมภาษณ์ แบบตรงไปตรงมา มีความ
ยืด หยุ่น เปิ ดกว้า งไม่ เ ป็ นทางการเป็ นการถามแบบอิ ส ระ และบางครั้ งประเด็ น ค าถามอาจจะ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์และประเด็นคาถามที่เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจนเป็ นที่
น่าพอใจ ให้ความอิสระและเป็ นส่ วนตัวของผูท้ ี่ตอบแบบสัมภาษณ์
3. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ตามนโยบายการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้การสัมภาษณ์ ทีละประเด็นตาม
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นทีละคนจนครบ และผูว้ ิจยั จะทา
การสรุ ปประเด็นที่ สัมภาษณ์ เพื่อขอความเห็ นจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติ ม และเป็ นการยืนยันความ
ถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดความสมบูรณ์
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3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ (Key informant)
3.2.1 ประชำกร
ประชากรที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม เพื่อให้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ประกอบด้วย (1) กลุ่ ม ตัวอย่า งผูใ้ ห้ข ้อมู ล ระดับ นโยบาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ, ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัด (2) กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ข ้อมูล ของส่ วนการบริ หารจัดการ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด (3) กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับปฏิ บตั ิการ ได้แก่ นักวิชาการศาสนา
ชานาญการพิเศษ, พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนา (4) กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่นกั วิชาการที่มี
บทบาทด้านการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
สานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 23 รู ป/คน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดด้วยตนเอง (Creswell, 2002, p. 644 ; Patton, 1990, p. 169183; โยธิ น แสวงดี, 2551, น. 13; ชาย โพธิ สิตา, 2550, น. 228) สาหรับการสนทนาแบบเจาะจง
(Focus Group Discussion) หรื อการสัมภาษณ์เชิ งลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามแต่กรณี
และความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกสาหรับการวิจยั และสนับสนุนผลการวิจยั
ให้มีความน่าเชื่ อถื อเพิ่มมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลของแต่
ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เพื่อให้ไ ด้ข ้อมูล ที่ เป็ นทิ ศทางของนโยบายและแนวทางสาหรั บ การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นหัวหน้าหน่วยงานหรื อผูท้ ี่หวั หน้าหน่ วยงานได้มอบหมายให้มีหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. เป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางและดาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
1.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย ประกอบด้วย
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1. นายบุ ญ สื บ อิ น สาร ผู ้อ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชี ยงใหม่ ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดเชียงใหม่
3. พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสี มา ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา
4. พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี
5. พระเทพสิ ริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรี ธรรมราช ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลของส่ วนการบริ หารจัดการองค์กร ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านการบริ หารจัดการองค์กร มีอานาจหน้าที่ใน
การนานโยบายมาปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม และสนับสนุ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุก
มิติ
2.1 เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นหัวหน้าหน่ วยงานหรื อผูท้ ี่หวั หน้าหน่วยงานได้มอบหมายให้มีหน้าที่ในการบริ หาร
จัดการองค์กร ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์กรและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. เป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการกาหนดแนวทางและดาเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับผูบ้ ริ หาร
1. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
2. ดร.บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา
3. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
4. นายคุณญ
ั พงษ์ ทหารไทย ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ข ้อมูล ระดับ ปฏิ บตั ิ การ ได้แก่ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ ที่
รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด และ
การศึกษาข้อมูลจากพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งเป็ นผูน้ านโยบายการเผย
แผ่พ ระพุ ท ธศาสนาไปปฏิ บตั ิ จะช่ วยให้ไ ด้ข ้อมู ล ในประเด็ นเกี่ ย วกับ เทคนิ ค และวิธีก ารเผยแผ่
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พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ น ามาสู่ ก ารก าหนดแนวทางเพื่ อ พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมต่อไป
3.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่ ใ นการสนับสนุ นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน และมี วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด และเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น
3. เต็มใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
3.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
1. นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ ประกอบด้วย (1) นางสาวเกษสุ ดา ต.เจริ ญ นักวิชาการ
ศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) นางปรี ยภรณ์ คูเกาะ
นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา (3) นายพิพฒั น์
บุ ญคุ ม้ อยู่ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุ รี (4)
นางสาวสุ ภาพร เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
2. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ประกอบด้วย (1) พระครู สิริเจติยานุกูล
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) ดร.พระครู วิริยธรรมานุ ศาสก์ พุทฺธวิ
ริ โย พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา (3) พระมหามณเฑียร วรธมฺ โม
พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี (4) พระปลัดสุ ทศั น์ เขมปญฺ โญ พระ
บัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4. กลุ่มนักวิชาการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ นักวิชาการที่มี
บทบาทด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการด้านการ
บริ หารจัดการที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งพิจารณาในมิติการบริ หารองค์กร กล่าวคือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
4.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็ นอาจารย์ในระบบมหาวิทยาลัย มีบทบาทด้านการบริ หารจัดการองค์กร และมีผลงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เต็มใจให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
4.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย
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1. ดร.พระอุดมสิ ทธิ นายก กลุ่มงานคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
2. ดร.พระครู โอภาสธรรมสาร กลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสังกัดกรุ งเทพมหานคร
3. ดร.พระครู วนิ ยั ธรธฤติ วิโรจโน กลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสังกัดกรุ งเทพมหานคร
4. นายเสถี ย ร ประทุ ม วงศ์ นัก วิ ช าการศาสนาปฏิ บ ัติ ก าร กลุ่ ม งานเผยแผ่ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
5. นางกมลรั ต น์ วัง เมื อ ง นัก วิ ช าการศาสนาช านาญการ กลุ่ ม งานเผยแผ่ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
6. นางสาวธณัทธ์นนั ท์ เก้าพรพงศ์ นักวิชาการศาสนาชานาญการ กลุ่มงานเผยแผ่สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ จานวน 3 ชุ ด ที่ พ ฒ
ั นาเพื่ อ ให้ไ ด้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามนโยบายการบริ หารจัดการ
เพื่อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล
เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารจัดการ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และการพัฒนาต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
2. แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามนโยบายการบริ หารจัดการ
เพื่อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการดาเนินงานตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับการพัฒนาต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
3. แบบสั ม ภาษณ์ ชุ ดที่ 3 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ เทคนิ ค วิธี ก ารและรู ป แบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งการประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ไ ด้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ เทคนิ ค
วิธีการดาเนิ นงาน ปั ญหาอุปสรรคในการเผยแผ่ ปั จจัยที่ทาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบ
ผลสาเร็ จ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับบริ บท
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือในระดับสู ง โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อเชิญร่ วมประชุมกลุ่มย่อยและขอสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากมหาวิทยาลัย
2. ผูว้ จิ ยั ใช้การศึกษาข้อมูล 2 รู ปแบบ คือ
1) ถามตามหัวข้อที่กาหนด (Close-Ended) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในประเด็นที่เกี่ ยวข้องที่มีการ
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั
2) ถามโดยใช้ค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended) ในกรณี ที่ ข้อค าถามที่ เตรี ย มมาอาจจะไม่
เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ในการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั จะเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลแสดง
ความคิดเห็นของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
3. กระบวนการการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั กาหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 อธิ บายวัตถุประสงค์ในการวิจยั แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล รวมทั้งประเด็นคาถามโดยย่อ เพื่อให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจได้ตรงประเด็น
ขั้นตอนที่ 2 ทาการสอบถามตามประเด็ นที่ กาหนดทีละประเด็น โดยผูว้ ิจยั จะกล่ าวนาถึ ง
ความเชื่อมโยงในประเด็นคาถาม เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการวิเคราะห์คาตอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุ ปประเด็นข้อมูลที่ได้ให้กบั กลุ่มตัวอย่างรับฟัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตีความและ
ความเข้าใจของผูว้ จิ ยั มีความถูกต้อง และตรงกับความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. บันทึกภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่ และบันทึกภาพบริ บทที่เกี่ยวข้อง
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและกำรนำเสนอ
1. นาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสี ยงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. นาข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น
3. วิเคราะห์และจัดแยกแต่ละประเด็นเนื้ อหาข้อมูลตามกลุ่มของข้อมูลที่สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวิจยั
4. วิเคราะห์ ปัจจัย ที่ ส่ง ผลต่อการบริ หารจัดการเพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาต้นแบบการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
5. ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
6. สรุ ปข้อมูลที่ได้ และนาไปเปรี ยบเทียบทีละประเด็น
7. อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
research) โดยมุ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยนาเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3 ข้อ โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส าคัญ จ านวน 23 รู ป /คน ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การและผูท้ าหน้า ที่ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ตามมิ ติของการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้
มิติที่ 1 การวางแผน
มิติที่ 2 การจัดองค์การ
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่
มิติที่ 6 เทคโนโลยี
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม
ทั้ง 8 มิตินามาเสนอเป็ นต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนาความรู้ดา้ นการจัดการ
ควบคู่กบั การพัฒนาศัก ยภาพในการบริ หารจัดการ ภายใต้มิติการส่ งเสริ ม และพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของนโยบายภาครัฐคือสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืนสื บต่อไป
โดยผูว้ ิจยั ได้กำหนดขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรวิจยั ที่ได้กำหนดไว้ตำมวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3
ประกำร ประกอบด้วย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
2. ปั จจั ย ที่ เ อื้ อต่ อ การบริ หารจั ด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย

103

3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
โดยวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3 ประกำรนั้น ได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำหนด
ต้นแบบกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ โดยกำหนดปั จจัยทั้ง
8 ด้าน และกาหนดการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทั้ง 8 มิติ กาหนดขั้นตอนการวิจยั
ออกเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการบริ หารจัดการจากแนวความคิดของกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
เป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข ้อมูลที่แสดงถึ งปั จจัย ที่ ส่ งเสริ มต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1 ผลการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่ งผลการศึกษาใน
ลักษณะดังกล่าวทาให้ได้มุมมองที่เชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและการพัฒนาการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย
การศึ ก ษาลัก ษณะการบริ ห ารจัด การของศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ใน
ประเทศไทย โดยวิเ คราะห์ผ่านกรอบการบริ หารจัดการตามมิติที่กาหนดไว้ท้ งั 8 มิติ การศึกษา
กระบวนการการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ที่ใช้เป็ น
กรณี ศึกษามีดงั นี้
1) ภาคเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
3) ภาคกลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4) ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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4.1.1 การวางแผน
มีการดาเนินการตามกระบวนการบริ หารจัดการ ดังนี้
4.1.1.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการวางแผนในการบริ หารจัดการด้านการเผยแผ่และกาหนดนโยบายแผนการดาเนิ นการ
ก่อน ได้จากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่ วมในการวางแผน มี การอบรมกระบวนการทางานแก่
บุคลากร กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและแผนปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจน เช่ น แผนงานด้านการบริ หาร
จัดการโครงการ แผนด้านยุทธศาสตร์ เป็ นต้น
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ : เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา แห่งดินแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง ให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน และสังคมมีความสุ ขด้วยหลักพุทธธรรม

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เสริ ม สร้ างให้สถาบันและ
กิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนามี
ความมัน่ คงยัง่ ยืน
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มและ
จัดการการศึ กษาสงฆ์ และเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
ให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึ กษาสงฆ์เพื่อผลิ ต
และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ ยม
ปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ
บารุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญ
งอกงาม และร่ ว มสร้ า งสั ง คม
พุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง

1.การเสริ ม สร้ า งเอกภาพให้ กับ สถาบัน
และกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็ น
ระบบ
2. การส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการศึกษา
สงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
เป็ นระบบและครบวงจร
3.การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็งให้กับ ศา
สนทายาท
4. การเสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งให้กับ
ข้า ราชการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็ นมืออาชีพ

1.ระดั บ ความส าเร็ จ ของจั ด การกั บ
ปั ญ หาและข้อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ พุ ท ธ
ศาสนา
2. ร้อยละของประชาชนที่ สมัครใจเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
4.ร้ อ ยละของผู ้เ รี ยนพระปริ ย ตั ิ ธ รรม
สามัญศึกษาที่จบตามหลักสูตร

แผนภาพที่ 4.1 แสดงแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
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4.1.1.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การวางแผนงานและกาหนดนโยบายแผนงานดาเนิ นการประจาปี งบประมาณ มีการอบรม
การทางานแก่บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็ นไปตามนโยบายและข้อกาหนดตาม
วัตถุประสงค์และแผนปฏิบตั ิงานที่ค่อนข้างชัดเจน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปี งบประมาณของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา โดยยึดแนวทางการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผน
แม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
วิสัยทัศน์ : ส่ งเสริ มสนับสนุ น การพัฒนากิ จการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ มุ่งบริ การ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ ประสานงานเครื อข่าย เน้นหลักธรรมนาสังคมสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. ส่ งเสริ มพระสงฆ์ให้มีบทบาทผูน้ าด้าน
จิตใจ
2. ส่ ง เสริ มศาสนศึ ก ษา เน้ น ความรู ้ คู่
คุณธรรม
3. ทานุ บารุ ง ดูแล ศาสนสถานและศาสน
สมบัติ
4. ประสานองค์กรเครื อข่าย

1. อุปถัมภ์บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนางานด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์
3. ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิ
4. ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
5. ส่งเสริ มให้วดั เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน

1. ระดับความสาเร็ จของบุ คลากร
ผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ระดับ ความส าเร็ จ ในการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรผูท้ า
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ค่ านิยมองค์ กร : การทางานเป็ นทีม
แผนภาพที่ 4.2 แสดงแผนยุท ธศาสตร์ ข องศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด
นครราชสี มา
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4.1.1.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีการวางแผนล่วงหน้าและกาหนดนโยบายแผนงานดาเนิ นการประจาปี การวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน มีการอบรมแก่บุคลากร มีการกาหนดวัตถุประสงค์ให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่าง
ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล “สิ่ งที่ใช้ในการขับเคลื่ อนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีได้ใช้หลัก PDCA เป็ นหลักในการขับเคลื่อน วางแผน ปฏิบตั ิตาม
แผน ตรวจสอบปั ญหาอุปสรรค ปฏิ บตั ิเพื่อให้สาเร็ จตามเป้ าหมายและนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
(สรุ ป คือ แผนปฏิบตั ิการ)” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อ สาร
ส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ : เป็ นองค์กรหลักในการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมีความ
เข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นาสังคมสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. ส่งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุบารุ งศา
ส น ส ถ า น แ ล ะ ศ า ส น วั ต ถุ ท า ง
พระพุทธศาสนา
2. ดู แลรั กษา และจัดการวัดร้ างและศา
สนสมบัติกลาง
3. ท านุ บ ารุ งพุ ท ธศาสนศึ ก ษา เพื่ อ
พัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม

1. ส่งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู ้ หลั ก ธรรม และการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา
2. ส่ ง เสริ ม พัฒ นารู ปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกมิติ
3. จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

1. จานวนวัดที่ มีศกั ยภาพในการจัด
กิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. จ านวนร้ อ ยล่ ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กา ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา
3. จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขององค์ก ร
เครื อข่ายที่ มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.3 แสดงแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
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4.1.1.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มี ก ำรนำแผนไปปฏิ บ ตั ิ เป็ นกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนตำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นแผนงำนหรื อโครงกำร
เพื่อให้งำนที่กาหนดไว้ในแผนบรรลุเป้ าหมาย การดาเนินการในด้านการเตรี ยมบุคคล งบประมาณ
วิธีการ ก่ อนดาเนิ นการมี การชี้ แจงให้บุคลากรผูร้ ั บผิดชอบและผูป้ ฏิ บ ตั ิงานดาเนิ นการมี การให้
คาแนะนาปรึ กษาหารื อ มีการควบคุมการปฏิบตั ิงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขทุก
ระยะของการปฏิ บตั ิงาน มี ค วามชัดเจนในวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของแผนการกาหนดและ
มอบหมายภารกิ จความรั บ ผิด ชอบในโครงสร้ า งบริ หารแผน มี ค วามชัดเจนมี ระบบการก ากับ
ตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริ มแรงผูป้ ฏิบตั ิในเชิ งสร้างสรรค์สมรรถนะ
องค์ก รที่ นาแผนสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ มี ค วามเข้ม แข็ง ทั้ง ศัก ยภาพ ความสามารถและความพร้ อมมี ก าร
สนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ ายตางๆ
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิสัยทัศน์ : "นครศรี ธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ใ ห้ ก า ร อุ ป ถั ม ภ์ คุ ้ ม ค ร อ ง
พระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการเผย
แ ผ่ ห ลั ก ธ ร ร ม ใ ห้ ป ร ะ ชาช น
นาไปใช้ปฏิ บตั ิให้เกิ ดประโยชน์
ได้จริ ง

พระพุทธศาสนามี ความมัน่ คง
พุ ท ธศาสนิ ก ชนน าหลัก พุ ท ธ
ธรรมไปปฏิบตั ิในวิถีชีวติ

1. จานวนองค์กรที่ มีส่วนร่ วมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. จ านวนกิ จ กรรมการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาสู่ อ งค์ก รแบบมี
ส่วนร่ วม

แผนภาพที่ 4.4 แสดงแผนยุท ธศาสตร์ ข องศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
โดยสรุ ป ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้ดาเนิ นงานตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554-2559 การดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผน
แม่ บ ทการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประกอบด้วยยุท ธศาสตร์ ท้ งั 4 ด้า น ด้า นอุ ป ถัม ภ์ ส่ ง เสริ ม
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สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเพิ่มและการพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธ
ธรรมด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และการสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผนยุทธศาสตร์ น้ นั ได้กาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
เพื่อรองรับการดาเนิ นการตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติได้จดั ทาขึ้นเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็ นงานด้านที่มี
ความสาคัญในการดารงคงอยูข่ องพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนไปสู่ ประชาชน และ
การพัฒนารู ปแบบและวิธีการในการเผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู ้ทางพระพุทธศาสนา
การนาแผนไปปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นกระบวนการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานหรื อกลไกที่ ส าคัญ ทั้ง หมดให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ การ
ดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผน
ไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ ของศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์น้ ัน จาเป็ นต้องสร้ างความเข้าใจให้
บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่ วม พร้ อมที่จะนาแผนงาน โครงการต่างๆ ไป
ดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์การดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับ
แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิและสร้างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในแผนปฏิ บตั ิ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้บุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่ อนแผนการเผยแผ่ให้บรรลุเป้ าประสงค์ ตลอดจนเป็ นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ สั ง เกตุ จ ากการลงพื้น ที่สั ม ภาษณ์ เ กี่ย วกับ การวางแผนบริ ห ารจั ด การเพื่อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานศูนย์ได้จดั โครงสร้างมอบหมายภาระกิจ
หน้าที่ มีการประชุ มสั มมนาในเดือนมกราคมหรื อเดื อนกุมภาพันธ์ทุกปี เพื่อแจ้งให้เจ้าคณะพระ
สั ง ฆาธิ ก ารได้รั บ ทราบถึ ง นโยบายการการบริ หารจัดการด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ให้
ตระหนักในจุดยืนที่มน่ั คงดารงความเป็ นสมณะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหน่วยงานที่สนอง
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งานด้านการเผยแผ่คือสานักงานพุทธศาสนาจังหวัดและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีศูนย์เผยแผ่
ธรรมที่วดั พันต้น มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดปี
สาหรับแนวทางในการวางแผนของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
ได้กาหนดแผนในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่อย่างเป็ นระบบ มีการประชุ มรายเดือน ดูแลติดตาม
โครงการต่างๆ คอยส่ งเสริ มสนับสนุ นการให้ทางานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการร่ วมมือ
ระหว่างพุทธสมาคมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้เข้าร่ วม
ประชุมแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่ และออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ท้ งั จังหวัด จัดอบรม
พระนักเผยแผ่ 300 รู ป 32 อาเภอๆละ 10 รู ป ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
และเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน เช่น โครงการหมู่บา้ นศีล 5 ต้องมีการท่องศีล5 แปลศีล5 เรี ยนรู้ศีล
รั ก ษาศี ล และปฏิ บ ัติใ ห้ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ นโครงการหลัก ๆที่ ก าลัง ดาเนิ นการอยู่ใ นขณะนี้ และอี ก หนึ่ ง
โครงการ คือ โครงการอบรมธรรมศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรี ยน ให้ความรู ้ คู่คุณธรรมแก่ นกั เรี ยน
เป็ นต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีการวางระบบแผนการบริ หารจัดการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ค วบคู่กบั การศึ กษาธรรมศึ กษา ซึ่ งถื อเป็ นภาระหน้าที่ ในฝ่ าย
การศึกษา เจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะตาบลต้องนาไปปฏิ บตั ิ ตามแผนที่ วางไว้ ผลที่ ไ ด้รับก็ค่อนข้า ง
ประสบความส าเร็ จ บุ ค ลากรที่ ส นองงานด้า นเผยแผ่ก็ ป ฏิ บ ตั ิ ตาม และยัง มี ก ารติ ดตามผลและ
ประเมินผล สิ่ งที่ใช้ในการขับเคลื่อนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก สานักพุทธใช้หลัก PDCA เป็ นหลัก
ในการขับเคลื่ อน วางแผน ปฏิ บตั ิตามแผน ตรวจสอบปั ญหาอุ ปสรรค ปฏิ บตั ิเพื่อให้สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย (สรุ ป คือ แผนปฏิบตั ิการ)
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดนครศรี ธ รรมราช ได้นาแผนแม่บ ทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นแผน 4 ปี และก็มีแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
นามาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาศูนย์เผยแผ่ประจาจังหวัด เป็ นปี ๆไป ถือว่าใช้แผนเป็ นเครื่ องมือใน
การปฏิบตั ิงาน ระดมแนวคิด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็ นจริ ง
ในการปฏิ บตั ิงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่อให้การดาเนิ นด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบผลสาเร็ จสื บต่อไป
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 อุปถัมภ์ ส่งเสริ ม สนับสนุนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุ ท ธ์ ที่ 1
อุ ป ถั ม ภ์ บุ ค ลการผู ้เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนางาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ บุคลากรผูเ้ ผยแผ่ในการ
ดาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้แก่บุคลากรผู ้
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อสนับสนุ นการใช้กลไกระบบคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกระดับในการดาเนินงาน
4. เพื่อส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
6. เพื่อเพิ่มและพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในกาดาเนิ นงานด้าน
การปฏิบตั ิธรรม
เป้ าหมาย
1. จานวนบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของสานักปฏิบตั ิธรรมประจาจังหวัดและ
หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แผนงาน
1. อุปถัมภ์บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. พัฒนาระบบบริ หารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. อุดหนุนการดาเนินงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3.
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4. การจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ ผยแผ่มีความรู ้แตกฉานในหลัก
พุทธธรรม
2. เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิ ทธิภาพบุคลากรนผูเ้ ผยแผ่
3.
เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้ เ ผยแผ่ ใ ห้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทั ก ษะและวิ ธี การในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้เ ผยแผ่
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
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การศึ กษาพระ
ปริ ยตั ิธรรม
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป้ าหมาย
1.
จ านวนที่ เพิ่ ม ขึ้ นของบุ ค ลากรผู ้ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา
2. จานวนบุคลากรผูเ้ ผยแผ่ที่ได้รับการศึกษาพระปริ ยตั ิ
ธรรม
3. จานวนบุคลากรผูเ้ ผยแผ่ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
ทักษะและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนงาน
1. เพิ่มบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
3. การพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1.
โ ค รง การ สั ม ม น าพร ะ บั ณ ฑิ ต เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา
2. โครงการฝึ กอบรมพระวิปัสนาจารย์
3. โครงการอบรมพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด
4. โครงการอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบธรรม บาลี
สนามหลวง
5. โครงการอบรมครู สอนพระปริ ยตั ิธรรม
6. โครงการตรวจเยี่ยม นิ เทศ ติดตามการดาเนิ นงาน
สานักเรี ยน/สานักศาสนศึกษา
7. โครงการส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรผูเ้ ผยแผ่
8. โครงการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพพระวิปั ส สนาจารย์
ประจาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ

แผนภาพที่ 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลัก
พุ ท ธธรรมด้ ว ยรู ปแบบและวิ ธี การที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริ มให้วดั เป็ นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมของชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ น
ศูนย์กการเรี ยนรู ้หลักธรรมและการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ ม พัฒนารู ปแบบและ
นวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทุกมิติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้วดั มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน
3. เพื่อให้วดั มีศกั ยภาพในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม
4. เพื่อเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
5. เพื่อให้มีรูปแบบและสื่ อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหมาะสม
6. เพื่ อ ส่ ง เสริ มการน านวัต กรรมมาใช้ใ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เป้ าหมาย
1. จานวนวัดที่มีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
3. รู ปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนงาน
1. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเผยแผ่
3. พัฒนารู ปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่ วยอบรมประชาชนประจา
ตาบล
2. โครงการพัฒนาวัดให้เป็ นศูนย์กลางชุมชน
3. โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมแก่ เ ยาวชนและ
ประชาชน
4. โครงการพัฒนาสื่ อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5. โครงการจัดตั้งสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา
6. โครงการจัดทาเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา7.
โครงการวัดร่ มเย็นด้วยหลักธรรม

แผนภาพที่ 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มองค์กรเครื อข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อพัฒนาองค์ก รเครื อข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพ
3. เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
4. เพื่ อ สร้ า งความร่ วมมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่องค์กร
5. เพื่ อ ระดมสรรพก าลัง ในการสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม
ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 1 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน

เป้ าหมาย
1. จานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเครื อข่ายที่มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (เช่น พุทธสมาคมจังหวัด/อาเภอ, สภาวัฒนธรรม
จังหวัด/อาเภอ ฯลฯ)
2. จานวนองค์กรที่มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
3. จานวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ องค์กรแบบมีส่วน
ร่ วม
แผนงาน
1. การขยายองค์ ก รเครื อข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
2. การจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่ วม
โครงการ
1. โครงการส่ ง เสริ มและประสานองค์ ก รเครื อข่ า ยทาง
พระพุทธศาสนา
2. โครงการจัด ตั้ง องค์ก รเครื อ ข่ า ยพระพุ ท ธศาสนา อุ บ าสก
อุบาสิ กา ผูป้ ฏิบตั ิธรรม ฯลฯ
3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กรหน่วยงานต้นแบบในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
4. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริ มวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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4.1.2 การจัดองค์ การ
4.1.2.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการจัดโครงสร้ างองค์กรและการแบ่งงานที่ชดั เจน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งงานต่างๆ “บริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ น
ประธานที่ปรึ กษา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา คณะดาเนินงานก็เรี ยงตามอานาจหน้าที่
มีการแบ่งหน้าที่ ตามวาระประชุมที่เกิดขึ้น มีการประชุ มปี ละ 4 ครั้ง เพื่อให้รับทราบการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
มีการติดตามผลการดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่ องและเป็ นแบบแผน มีการประชุ ม
ภายในหน่ วยงานโดยเจ้าหน้าที่และพนักงานร่ วมประชุ มวางแผนดาเนิ นการ เน้นการบริ หารงาน
แบบพุทธธรรมและธรรมาภิบาล มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอนและมีโครงสร้างการบริ หารงานแบบ
ราชการมีหน่วยงานในการกากับดูแล พิจารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่างๆ ชัดเจน กระจายการ
ปฏิบตั ิงานและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบแผน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(ที่ปรึ กษา)

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
(เจ้าคณะจังหวัด)

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น

ผูท้ รงคุณวุฒิ

สนง. พระพุทธศำสนำจังหวัด
เลขำนุกำร(ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

4.1.2.2
ย์ เผยแผ่ พระพุทาธศาสนาประจ
งหวัดนครราชสี
แผนภาพที
่ 4.9ศูนแสดงโครงสร้
งการจัดองค์กาจั
ารของศู
นย์เผยแผ่มพาระพุท ธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ มีการจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้เน้นการประสานงาน การทางานเป็ น
ทีม โดยผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในองค์กร มีประชุ มภายในหน่วยงาน
โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่ วมกันประชุมวางแผนดาเนินการ เน้นการบริ หารงาน
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แบบธรรมาภิบาลและนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดองค์การอย่างเป็ นขั้นตอน มีโครงสร้าง
การบริ หารงานตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.1.2.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
โครงสร้ างองค์กรก็ยึดตามแบบโครงสร้างมหาเถระสมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีการแบ่งอานาจและกระจายอานาจในการบริ หารงาน การมีโครงสร้างในการปฏิบตั ิงานก็
สามารถทาให้องค์กรขับเคลื่ อนไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
ทางานสะดวกมีรูปแบบที่ชดั เจน ก็ยดึ เอาแบบโครงสร้างดังกล่าว (เจ้าคณะจังหวัดนครราชสี มา, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
ส่ วนปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การ ตามโครงสร้างที่มีอยูก่ ็ไม่เกิ ดปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน ปั ญหาที่มีก็อยูท่ ี่บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะต่างคนก็
ต่างปฏิบตั ิงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล ก่อนออกปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่ประธานศูนย์เผย
แผ่ก็ได้จดั ให้มีการประชุม ปฐมนิเทศ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เจ้าคณะจังหวัด

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
สนง. พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด

ผูแ้ ทน จจ. จอ. จต. จร. เลขา จจ.

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น

เลขานุ ก าร(ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภาพที่ 4.10 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา
จะเห็ นได้ว่าศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี ม า มี การจัดโครงสร้ า ง
องค์กร การแบ่งงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ งงานชัดเจน กระจายงาน
ด้านการเผยแผ่ให้ตามหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นแบบแผน เน้นการประสานงานในหมู่คณะ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีแผนผังองค์การ
รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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4.1.2.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีกำรจัดองค์กร รู ปแบบกระบวนกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำที่งำนของบุคคลำกร
และปั จ จัย ทำงกำยภำพต่ ำ งๆ ขององค์ก ร หลัก กำรจัดองค์ก รจะเน้น ไปที่ ร ะบบรำชกำร โดยมี
หลักกำรกำหนดหน้ำที่กำรงำน กำรแบ่งงำนสำยกำรบังคับบัญชำ อำนำจกำรบังคับบัญชำ ช่องกำร
ควบคุม แผนภูมิองค์กร “ถ้าเรามีโครงสร้างทั้งทางพระและฆราวาส วิธีการทางานจะง่ายขึ้น โดยมี
สางานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัดเป็ นฐานในการขับ เคลื่ อนงาน ปั ญหาอุ ป สรรคคื อคนไม่ ท างาน
โครงสร้ า งไม่ ใ หญ่ โตแต่ ถ้า เราทางานตามแผนก็ป ระสบผลส าเร็ จได้” (ผูอ้ านวยการส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

เจ้าคณะจังหวัด

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มพุทธศาสนศึกษากิจการคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

หัวหน้าส่ วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(วัฒนธรรมจังหวัด, พุทธสมาคมจังหวัด ฯลฯ)

เล ขา นุ กา ร ( ผอ . พศ จ. ) แ ล ะ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภำพที่ 4.11 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี
การกาหนดโครงสร้ างองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี โดย
การจัดแบ่งออกเป็ นหน่วยงานย่อยต่างๆ กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไว้ชดั เจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.1.2.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
“องค์ก รเป็ นที่ ร วมของคนและเป็ นที่ ร วมของงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรขององค์ก าร
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทาและมอบอานาจ
ให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการจัดโครงสร้างและการแบ่ง
งาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของตาแหน่ ง งานต่า งๆชัดเจน มี การติดตามผลการ
ดาเนินงาน เน้นการประสานงานของบุคลากร การทางานเป็ นทีม จัดหมวดหมู่ของงานที่เป็ นอย่าง
เดียวกันหรื อมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกัน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้นๆ มา
ปฏิบตั ิงานรวมกันในกลุ่มนั้นและตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบควบคุม
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น/
ผูน้ าชุมชน

เลขานุ ก าร (ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภำพที่ 4.12 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จะเห็ นได้ว่า ศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี ก ารก าหนด
โครงสร้ างในการปฏิ บตั ิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา และมีการ
ประสานงานกับผูน้ าส่ วนราชการ กล่าวคือ วัฒนธรรมจังหวัด และผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุ มชน ในการ
นาแผนงานไปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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แสดงแบบโครงสร้ างการจัดองค์ การ ศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาค

เจ้าคณะจังหวัด

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

สนง. พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด

ผูแ้ ทน จจ., จอ., จต.
, จร., เลขา จจ.

ผูแ้ ทนบุคลากร
เผยแผ่

รอง จจ.

จอ.

หัวหน้าส่ วนราชการ/
ผูน้ าท้องถิ่น/ชุมชน

จต.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

จร.

เลขานุ การ (ผอ.พศจ.)
และผูช้ ่วยเลขานุการ

พระภิกษุ-สามเณร

แผนภาพที่ 4.13 แบบจาลองโครงสร้ างการจัดองค์การศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย
แบบโครงสร้างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
จะเห็ นว่าโครงสร้างการจัดองค์การมีลกั ษณะเด่นชัด มีผบู ้ ริ หาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ อีกทั้งมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลืออีกฝ่ าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยสรุ ป
การจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
มีเป้ ำหมำย นโยบำย และแผนงำนในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรบริ หำรองค์กร
ดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่ นและมีประสิ ทธิภำพ จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรอำนวยกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ
มีควำมรับผิดชอบและอำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหน้ำที่กำรงำน ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่
ละคนได้ชัดเจนมี กำรแบ่งแยกหน้ำ ที่ ตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีกำร
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จัดระบบกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสม มีเทคนิ คในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองค์กร มี
ระบบกำรสื่ อสำรที่ดี มีหลักอำนวยกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำรที่ดี
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดองค์ การของศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธาน
ที่ปรึ กษา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา คณะดาเนิ นงานก็เรี ยงตามอานาจหน้าที่ มีการ
แบ่งหน้าที่ ตามวาระประชุ มที่เกิดขึ้น มีการประชุ มปี ละ 4 ครั้ง เพื่อให้รับทราบการดาเนิ นงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง ส่ วนปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่ฯ ก็อยู่ที่
บุคลากร การทางานยังขาดความต่อเนื่ อง บุคลากรที่จะสนองงานเต็มเวลาเต็มความรู ้ความสามารถ
นั้นยังน้อย มีการหาอาสาสมัครแจ้งไปยังสถานศึกษา หน่วยงานการปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งไปยัง
พระนิสิตนักษา ทั้ง มจร. มมร. วิทยาเขตเชี ยงใหม่ ที่มีจิตอาสา ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทาหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีกาหนดมอบหมายภาระหน้าที่ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครราชสี ม า มี โ ครงสร้ า งองค์ก รตามแบบ
โครงสร้างมหาเถระสมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มีการแบ่งอานาจและกระจาย
อานาจในการบริ หารงาน โครงสร้ า งในการปฏิ บ ตั ิ ง านก็ ส ามารถทาให้องค์ก รขับ เคลื่ อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การทางานสะดวกมีรูปแบบที่ชดั เจน ก็ยึดเอา
แบบโครงสร้างดังกล่าว
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุ รี มี โครงสร้ างองค์การแบบการกระจาย
อ านาจการบริ ห ารจัด การองค์ ก าร มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในด้า นต่ า งๆ และมี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี ก็อยูท่ ี่บุคลากรที่มีจานวนไม่จากัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงบประมาณที่
ได้รับในการสนับสนุ นด้านการเผยแผ่ก็มีจานวนจากัด การขับเคลื่ อนด้านการเผยแผ่เลยไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่าที่ควร “สิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข ไม่ใช่จะปรับปรุ งที่ตวั บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่ควรจะ
ปรั บปรุ งมาตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร เหมื อนอย่างหน่ วยงานของภาครั ฐเวลามีโครงการ รั ฐก็มีงบประมาณ
สนับสนุนให้โครงการเหล่านั้นขับเคลื่อนได้ แต่ในทางคณะสงฆ์ไม่ค่อยมีการสนับสนุ นเท่าที่ควร มี
แต่การกาหนดนโยบายให้ปฏิบตั ิตามแต่ไม่มีการสนับสนุน”
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชมี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ร
รั บ ผิด ชอบโดยตรง เพื่ อที่ จ ะท าให้ ผูท้ ี่ รั บ ผิด ชอบต่ อ ภาระกิ จของตัว เองสามารถน าเอาผลการ
ปฏิบตั ิงาน มาพัฒนาตัวเอง เป็ นเครื่ องมือในการรายงานผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ตามวงจร

120

ของการบริ หารงานบุคคล โครงสร้ างองค์กรในปั จจุ บนั สอดคล้องกับความเป็ นจริ งขององค์กร
ปั ญหาในเชิงโครงสร้างไม่มี ข้อจากัดในเรื่ องของบุคลากรไม่สามารถเลือกสรรในการปฏิบตั ิงานได้
หน้าที่ส่วนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1. สนองงานคณะสงฆ์และรัฐด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของพระธรรมทูตภายในประเทศ พระภิ ก ษุ ที่ปฏิ บตั ิ ง านเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ พระจริ ยเิ ทศก์ และพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลของคณะสงฆ์ การดาเนิ นงาน
สานักปฏิบตั ิธรรมของวัดและการจัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมของพุทธศาสนิกชน
4. จัดฝึ กอบรมพระธรรมทูตภายในประเทศ จัดฝึ กอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และจัดฝึ กอบรม
พระนักเทศน์ของคณะสงฆ์
5. ทาหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการของคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6. ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสื อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่ แก่ประชาชนทัว่ ไป
7. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากการศึ ก ษาจะเห็ นได้ว่า การประสานงานมี ความส าคัญต่ อความส าเร็ จของการบริ หาร
จัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาที่ สุ ด โดยเฉพาะในยุค โลกาภิ วตั น์ที่ ข ้อมู ล ข่า วสารมี ก าร
เผยแพร่ อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด ต้อ งมี ก ารวางแผนในกาบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ดี ให้บุคลากรมีทิศทางในการทางานในแนวเดียวกัน สามารถทางานร่ วมกันได้
ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ รวมทั้ง สามารถบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาให้ท นั ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ถึ งแม้วา่ จะมีการวางแผนที่ดี เป็ นรู ปธรรม สามารถปฏิ บตั ิได้
แล้ว ยังต้องมีการสัง่ การบังคับบัญชาที่ดีดว้ ย นัน่ คือมหาเถรสมาคมต้องมีการบังคับบัญชาที่รวดเร็ ว
แม่นยา มีขอ้ มูลข่าวสารมี่ทนั สมัย เพื่อเป็ นองค์ประกอบสาหรับหน่วยงานย่อยให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุ ตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ แม้ว่าจะมี การวางแผนที่ ดีเพียงใด มี การบังคับ
บัญชาที่ดีเพียงใด แต่หากขาดการประสานงานที่ดีก็ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้ การ
ประสานงานเป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลภายในองค์กรเดียวกันหรื อระหว่าง
หน่วยงานอย่างสอดคล้อง ทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ โดยการประสานงานดังกล่าวนี้ หมายความรวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก อาทิ
เช่น การประสานงานความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อแม้แต่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของกองค์กร
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การจัดโครงสร้ างของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด ก็ เป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จะท าให้ก ารบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากยิ่งมี การจัดการองค์กรให้มี ความซับซ้อนมากขึ้ น
เพียงใด ความสาเร็ จและความรวดเร็ วของการปฏิ บตั ิงานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เพราะในการสั่งการ
จะต้องมี ข้ ันตอนในการดาเนิ น การมาก มี ก ระบวนการและผูม้ ี อ านาจสั่ ง การหลายคน ซึ่ ง ตาม
หลักการของฟาโย จะเห็ นได้ว่า อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็ นสิ่ งที่แยกออกจากกันมิได้ ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดจะต้องได้รับมอบอานาจให้เพียงพอท่าจะได้งานสาเร็ จ ซึ่ ง
หากองค์กรมีความซับซ้อนมาก ก็จะทาให้ผทู ้ ี่มีอานาจและหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่างๆ มากเช่นเดียวกัน
ทั้งภาครัฐและองค์กรทางคณะสงฆ์ตอ้ งร่ วมมือกันในการปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา
การกาหนดโครงสร้างขององค์กรยังทาให้สามารถจาแนกลักษณะเฉพาะงานให้ชดั เจน และ
สามารถที่จะมอบหมายงานได้ตรงตามหน่วยงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงาน เนื่ องจากมีสาย
บังคับบัญชาอยู่แล้ว เพื่อแสดงความสัมพันธ์เรี ยงลาดับลดหลัน่ กันไปตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนป้ องกันการก้าวก่ายหรื อ
ซ้ าซ้อนของแต่ละงาน
4.1.3 นโยบายการเผยแผ่
4.1.3.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
ได้มีการอุปถัมภ์ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ การศึกษามหาลัยสงฆ์คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)
เพื่อให้บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู ้ความสามารถในการนาหลักพุทธธรรมไป
สอนแก่ประชาชน โดยทาหน้าที่เป็ นพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
จัดให้มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบตามแนวพระดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครบทุกเขตการศึกษาและขยายผลไปยัง อาเภอ ทุกอาเภอ
กลุ่ มโรงเรี ย น โดยให้มี แผนดาเนิ นการที่ ชัดเจน จัดให้มีระบบการบริ หารสถานศึ ก ษาเพื่อแก้ไ ข
ปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ปั ญหาการขาดแคลนครู สอนและบุคลากร ปั ญหาการขาดอุปกรณ์การ
สอน ปั ญหาเรื่ องสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปั ญหาเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังได้ส่งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อ
พัฒนากิ จการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่ องการส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกประเภท
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รวมทั้ง สนับ สนุ น โดยประสานกับ มหาวิ ท ยาลัย สงฆ์ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาของคณะสงฆ์ มี ค วาม
หลากหลายในรู ปแบบและวิธีการศึกษาทาโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์
จัดให้มีการประชุ มร่ วมระหว่างผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิ กายและหรื อผูน้ าศาสนาต่างๆ
ในระดับท้องถิ่ น เพื่อกาหนดบทบาทในการเผยแผ่คาสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคล้องกัน บน
พื้นฐานความเข้าใจร่ วมกัน ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี ต่อกัน เพื่อให้ศาสนิ กชนแต่ละศาสนาปฏิบตั ิ
ตามหลักคาสอนของศาสนานั้นๆ โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่ นความเข้าใจซึ่ งกันและกัน มีความสมานฉันท์
ในชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
ให้มีการศึกษาหลักธรรมของศาสนาต่างๆ ทุกศาสนาเพื่อให้ศาสนิ กชนของแต่ละศาสนามี
ความรู้ และเข้า ใจในหลัก ปฏิ บ ตั ิ ข องศาสนานั้นๆในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น เอกสารสิ่ ง พิ มพ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เว็บไซต์ ฯลฯ
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาระบบธรรมศึ ก ษาให้แพร่ หลายยิ่ง ขึ้ น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นพระธรรม
ทูตที่ปฏิบตั ิศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีการและรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงานและระหว่าง
ปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งให้มีการประเมินผลเป็ นระยะ เพื่อการพัฒนาการดาเนิ นการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
สนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมถวายความรู้ พระธรรมทูตและพระสงฆ์ที่ปฏิ บตั ิหน้า ที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกประเภท โดยในต่างประเทศจะเน้นให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาของประเทศที่ไปปฏิบตั ิศาสนกิจ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิ บตั ิ โดยเน้นการนา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันจนเป็ นนิสัย
ส่ งเสริ มให้วดั ที่มีความพร้อมและสามารถจัดตั้งสานักปฏิบตั ิธรรมให้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 1
ตาบลต่อ 1 สานัก โดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้สามารถนาหลักธรรมไป
อบรมประชาชน เน้นการปฏิบตั ิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งโดยผูส้ อนและผูศ้ ึกษา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้จดั กิจกรรมภายใต้งบกองทุนส่ งเสริ ม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานได้มีการจัดแสดงองค์ความรู้ การ
สาธิ ตภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น และการจาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ ภู มิ ปั ญญา การประกวดแข่ ง ขัน ทัก ษะของ
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เยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาทิ การแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะ การแข่งขันวาด
ภาพ การแข่งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม และการแข่งขันประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริ ญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเครื อข่ายทางวัฒนธรรม และการแสดงขับซอ 3 วัย โดยศิลปิ น
ขับซอพื้นบ้านจากสมาคมศิ ลปิ นขับซอล้านนาอีกด้วย (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริ ม
และสนับสนุ นงานด้า นการเผยแผ่ โดยให้ค วามส าคัญกับ บุ ค ลากรที่ ทาหน้าที่ เผยแผ่ สนับ สนุ น
ส่ งเสริ มการศึกษาของพระสงฆ์ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิ ดขึ้นในสังคม มีการให้ร่วมมือที่ดีของ
ผูน้ าในชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4.1.3.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้ถวายการอุ ปถัมภ์ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ โดยรู ปแบบและวิธีการต่างๆ
มีการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีที่สูงกว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตั้ง แต่ ป.ธ.4 ขึ้ น ไป) ให้ มี ค วามหมายในระดับ ชั้น นั้น ๆ จัด ให้ มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่
หลากหลาย โดยให้ผูท้ ี่ศึกษาประโยค ป.ธ. 4 - 9 จะต้องศึกษาวิชาสามัญที่จาเป็ นควบคู่กนั ไป เน้น
การศึกษาตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี ส่ วนวิชาสามัญจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์
หรื อมหาวิยาลัยต่างๆ ร่ วมดาเนินการจัดทาหลักสู ตรและวิธีการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย
ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อระบบการศึกษา พระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีแบบเดิมของคณะสงฆ์
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึ ก ษาธรรมศึ ก ษาของประชาชนทั้ง ในและต่ า งประเทศได้ และยังได้
สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางชุ มชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ความสมานฉันท์ของชุมชนต่างศาสนา เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
ศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจั ง หวัด นครราชสี มา ได้ จ ั ด ท าเว็ บ ไซต์ ท าง
พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งให้มีการเชื่ อมโยงระหว่างเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์รวม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่วดั และชุมชนโดยรอบ ซึ่ งรวมทั้งศาสนิ กชนของศาสนาต่างๆ เพื่อความ
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สมานฉันท์และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข เช่น เป็ นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ
เป็ นศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็ นต้น
จัดให้มีเครื อข่า ยระหว่างองค์กรสาธารณกุศ ลทางพระพุทธศาสนา กลุ่ มอาสาสมัคร ให้มี
ความเข้ม แข็ง และสามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ศูนย์รวมที่ วดั ของเจ้าคณะ
จังหวัดหรื อสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความช่ วยเหลื อเบื้ องต้นแก่วดั ชุ มชน หรื อ
ประชาชาชนผูป้ ระสบภัย พิ บ ตั ิ ต่า งๆ โดยให้มี ค ลัง สิ่ ง ของที่ จ าเป็ นในการยัง ชี พ เบื้ องต้นพร้ อ ม
ปฏิ บตั ิการให้ความช่ วยเหลื อ และให้มีการปฏิ บตั ิ การให้ความช่ วยเหลื อที่ รวดเร็ ว ทันเหตุ การณ์
รวมทั้งในพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง และขยายผลไปสู่ อาเภอต่างๆ ที่มีความพร้อม
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดนครราชสี มา จะเห็นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานด้านการเผยแผ่ โดยให้วดั เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิ จกรรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา สนับสนุ นส่ งเสริ มการศึกษาของพระสงฆ์ ให้ความคุม้ ครองและอุปถัมภ์บุคลากร
ผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.1.3.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี ได้ถ วายการอุ ป ถัม ภ์ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ เช่น ทางไปรษณี ย(์ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ) ระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ระบบอินเตอร์ เน็ ต (เช่ น E-learning, E-book เป็ นต้น) และยังส่ งเสริ มให้วดั และ
สถานศึกษาจัดให้มีการเรี ยนการสอนธรรมศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนับสนุ นและอานวย
ความสะดวกในเข้าสอบธรรมศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสม ทั้งแก่ผเู ้ ข้า
สอบ สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ
สนับ สนุ นให้มี ก ารศึ ก ษาวิชาการทางพระพุ ท ธศาสนา ด้วยรู ป แบบและวิธี ก ารต่ า งๆ แก่
พุทธศาสนิกชนทุกเพศและทุกระดับวัย เน้นการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็ นระบบที่มีความหมายต่อการดาเนิ นชี วิต พร้ อมทั้งจัดให้มี
ระบบ ส่ งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสม
ได้สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางชุ มชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การสร้ า งความสมานฉั น ท์ ข องชุ ม ชนต่ า งศาสนา เช่ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ กิ จ กรรม
อาสาสมัครต่างๆ ซ่ อมแซม/สร้างถนน ขุดลอกแม่น้ าลาคลอง ศูนย์ฝึกวิชาชี พอาชี พ จัดหาระบบ
สาธารณู ปโภคฯลฯ มี การจัดกิ จกรรมและสนับ สนุ นการจัดกิ จกรรมของแต่ล ะศาสนา เนื่ องใน
โอกาสวันสาคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
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ส่ งเสริ มให้วดั เป็ นสถานที่สะอาด สงบ ร่ มรื่ นและร่ มเย็น เหมาะสาหรับเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิ กชน และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุ ขของจิต
สนับสนุ นให้วดั เป็ นศูนย์รวมกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ แก่ วดั และชุ ม ชนโดยรอบ เช่ น เป็ นศู นย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนย์การปฏิบตั ิศาสนกิจและการปฏิบตั ิธรรม ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ ศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เป็ นต้น
ส่ ง เสริ ม ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจาริ ก แสวงบุ ญ ณ สั ง เวชนี ย สถานแสะสถานที่ ส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนา โดยจัดให้มี การอุปภัมถ์คุม้ ครองและอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ประสาน
คณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการสร้ างเครื อข่ายให้ความช่ วยเหลื อให้ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ
รวมทั้งประสานงานกับ คณะสงฆ์ในการระดมทุ นเพื่อช่ วยเหลื อวัด ชุ มชน และประชาชน โดย
หลัก การให้วดั และชุ มชนสามารถพึ่ งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่ พ่ ึงของวัดและชุ มชนอื่ น
สนับสนุนให้วดั ที่มีความพร้อมหรื อสามารถให้จ ัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ให้มากยิง่ ขึ้น
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจัง หวัด นนทบุ รี จะเห็ น ได้ว่า มี ก ารจัด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่า งองค์ก รสาธารณกุ ศ ลทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมี ศู น ย์ร วมที่ ว ดั ของเจ้า คณะจัง หวัด หรื อ ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด เพื่ อ ให้ค วาม
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่วดั ชุ มชน หรื อประชาชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ ประสานคณะสงฆ์ในการ
สร้ างเครื อข่ายให้ความช่ วยเหลื อให้ครอบคลุ มทัว่ ทั้งจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ใน
การระดมทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ วัด ชุ ม ชน และประชาชน โดยหลัก การให้ ว ดั และชุ ม ชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่พ่ ึงของวัดและชุมชนอื่น
4.1.3.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ถวายการอุปถัมภ์ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์และการศึกษาระบบอื่นๆ โดยรู ปแบบและวิธีการต่างๆ รู ปแบบหรื อระบบการศึกษาแผนก
ธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา การศึกษาระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์
การศึกษาพระอภิธรรม การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ทางไปรษณี ย ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ มี ม าตรการในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระปริ ย ัติ ธ รรมทุ ก แผนก โดยให้ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู ้ ความสามารถเข้าไป
แนะแนวการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนก โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายหลักคือ นักเรี ยนระดับประถม
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ศึกษาปี ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อแนะนาให้นกั เรี ยนเข้ามาสู่ ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ให้
มากยิง่ ขึ้น
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและประสานงานเพื่อพัฒนาพระสังฆาธิ การให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะ
ในการบริ หารจัดการวัดให้มากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่ น การศึกษาทางไปรษณี ย ์
(บทเรี ยนสาเร็ จรู ป) โดยประสานมหาวิทยาลัยสงฆ์จดั หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และ
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาระบบธรรมศึ ก ษาให้แพร่ หลายยิ่ง ขึ้ น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชน
ได้จดั ให้มีการประชุมร่ วมระหว่างผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิกายและหรื อผูน้ าศาสนาต่างๆ
ในระดับท้องถิ่ น จังหวัด เพื่อกาหนดบทบาทในการเผยแผ่คาสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคล้อง
กัน บนพื้นฐานความเข้าใจร่ วมกัน ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อให้ศาสนิ กชนแต่ละศาสนา
ปฏิ บ ตั ิ ตามหลักค าสอนของศาสนานั้นๆ โดยมี พ้ื นฐานอยู่บนความเข้า ใจซึ่ ง กันและกัน มีความ
สมานฉันท์ในชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ
มีการส่ งเสริ มให้มีการจัดทาแผนที่วดั โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาสและ
เขตต่างๆ เช่น เขตอภัยทานภายในวัดให้ชดั เจนเป็ นสัดส่ วน ตามความเหมาะสมของวัดนั้นๆ ให้มี
เสนาสนะที่ มนั่ คงแข็งแรง สวยงามประหยัดและปรั บภูมิทศั น์ให้เหมาะสมปราศจากมลพิษ เป็ น
สถานที่สะอาด สงบ ร่ มรื่ น และร่ มเย็น เหมาะสาหรับเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์และชาว
พุทธทุกเพศ ทุกวัย เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุ ขของจิต
ประสานคณะสงฆ์ แ ละผู ้น าศาสนาต่ า งๆ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้
ครอบคลุ มทัว่ จังหวัด รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่ วยเหลื อวัด ชุ มชน
และประชาชน โดยหลักการให้วดั และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่พ่ ึงของวัด
และชุ มชนอื่น สนับสนุ นให้วดั ที่มีความพร้อมหรื อสามารถให้จ ัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให้มากยิง่ ขึ้น
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจัง หวัด นครศรี ธรรมราช จะเห็ น ได้ ว่ า ศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช ได้มี ม าตรการในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรมทุ ก แผนก โดยให้
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู ้ความสามารถ
เข้าไปแนะแนวการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนกมีการจัดให้มีเครื อข่ายระหว่างองค์กรสาธารณ
กุศลทางพระพุทธศาสนา มี การประสานงานคณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการร่ วมทางาน
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ช่วยเหลือสังคม ชุ มชนที่อยูใ่ กล้เคียงกันในการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน และยังสนับสนุนให้วดั มี
ความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัด เช่น โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และค่าย
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้น
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ทีส่ ั มภาษณ์ เกีย่ วกับนโยบายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผย
แผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า นโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มี การนานโยบายมาปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ นให้ว ดั เป็ นศู นย์ก ลางการเรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง ภู มิ ปั ญญาของชุ ม ชน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี
ศู น ย์ก ลางในการจัด กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาของจัง หวัด ด้ว ย ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และ
ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึ กษา รวมทั้งดู แลและควบคุ ม
มาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม
และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มและประสานการดาเนิ นงานในการปฏิบตั ิศาสน
พิธีและกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องหรื อที่ ได้รับมอบหมาย สนับสนุ น
ส่ งเสริ มและจัดการการศึ กษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้ คู่คุณธรรม
รวมทั้งยังจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อผลิ ต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรมเผยแผ่
ทานุ บารุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม และร่ วมสร้ างสังคมพุทธธรรมที่ มีความเข้มแข็งสื บ
ต่อไป
4.1.4 พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่
4.1.4.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการจัดโครงการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชี ยงใหม่ จัดท าขึ้ นเพื่ อให้คณะกรรมการและบุ คลากรเผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาจังหวัด เชี ย งใหม่
รั บทราบถึ ง นโยบายของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการ
ท างานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อให้ ศู น ย์ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนามี
ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการกากับส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเผยแผ่ เป็ นศูนย์ประสานงานบุ คลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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พิธีเปิ ดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา "ชุ มชน
คนรักษ์ศาสนา" ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี งบประมาณ 2560 รุ่ นที่ 3 (ทั้งหมด
4 รุ่ น) ณ วัดพระธาตุศรี จอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล ที่ปรึ กษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวสวัดพระธาตุศรี จอมทอง
วรวิ ห าร เป็ นประธานพิ ธี เ ปิ ดการอบรมโครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา “ชุ ม ชนคนรั ก ษ์ศ าสนา” ภายใต้โ ครงการพัฒ นาจัง หวัด เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 รุ่ นที่ 3 (ทั้งหมด 4 รุ่ น) ณ วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชี ยงใหม่
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมประกอบด้วยพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ผูน้ าท้องถิ่ น, และผูน้ าชุ ม ชน จาก
อาเภอจอมทอง อาเภอฮอด อาเภอออมก๋ อย อาเภอดอยหล่ อ อาเภอดอยเต่ า และอาเภอแม่ แจ่ ม
จานวน 257 รู ป/คน (ทั้งจังหวัด 1,100 รู ป/คน) โดยได้รับงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่
ประจาปี งบประมาณ 2560 อานวยโครงการโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิ งหวราจารย์
รองเจ้าคณะจังหวัดเชี ยงใหม่ นาทีมพระวิทยากรจัดอบรมเช่ น ท่านเจ้าคุ ณพระภาวนาธรรมาภิรัช
เป็ นต้น มี พ ระเดชพระคุ ณ ท่ า นเจ้า คุ ณ พระเทพปริ ย ตั ิ เจ้า คณะจัง หวัดเชี ย งใหม่ เป็ นประธาน
ดาเนินการ มาร่ วมพิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรี ศิลปาจารย์ นา
พระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร จัดสถานที่และอานวยความสะดวก
โครงการกิ จกรรมขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุ นส่ งเสริ มการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
1. เพื่อให้พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ หน่ วยงาน องค์ก รเครื อข่ า ยด้า นศาสนา ได้มี ส่ วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนาสู่ ชุมชนต่างๆ
2. เพื่อสร้างเครื อข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรี ยน ร่ วมกับวัดและชุ มชน เกิดการปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจาวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่
4.1.4.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมหรื อการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิ กชนเป็ นคนดีมีศีลธรรม
และประพฤติ ดีปฏิ บตั ิ ชอบนั้น ถื อว่าเป็ นหน้าที่ โดยตรงของพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ปัจจุ บนั นี้ พระสงฆ์ผทู ้ าหน้าที่เผยแผ่อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิ กชนในฐานะ
พระนักเผยแผ่ที่มีศิลปะในการถ่ายทอดพระพุทธธรรมอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น มี ค่อนข้างจากัด
และไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมที่ กาลังเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงมีความจาเป็ น
อย่า งยิ่งที่ ศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจัง หวัดนครราชสี ม าจะต้องเร่ งส่ ง เสริ ม และพัฒนา
บุคลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริ มาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสัมมนาได้มีโอกาส
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่มีขอ้ มูลแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนา
ปฏิ บ ตั ิ ง านให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการแก้ไ ขประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานได้อย่า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ดา้ นพระพุทธสาสนาในปั จจุบนั โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นพระ
ธรรมทูตฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายปฏิ บตั ิการ พระบัณฑิ ตเผยแผ่ พระเผยแผ่พ้ืนที่เฉพาะ พระนักเทศก์ พระ
วิ ปั ส สนาจารย์ เจ้ า ส านั ก ปฏิ บ ั ติ ธ รรม ประธานศู น ย์ อ.ป.ต. และคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู ้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริ มสร้างทักษะใน
การเป็ นพระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิ คการนาเสนอ การเป็ น
พระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อให้พ ระภิ กษุ ที่เข้ารั บการถวายความรู ้ ไ ด้ฝึกปฏิ บตั ิ ใ นการจัดกิ จกรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4. เพื่อสร้างเครื อข่ายพระวิทยากรทัว่ ประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด
4.1.4.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีการจัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่ ฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ โดยร่ วมมื อกับ
วัฒนธรรมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด และพุทธสมาคมจังหวัด ในการจัดโครงการอบรมครั้ งนี้
รวมถึ งครู พระสอนศีลธรรมพระพุทธศาสนาด้วย วัตถุ ประสงค์ก็เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู ้ ความสามารถมีทกั ษะและวิธีการในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชี พ
และดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง และเป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสื บสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสื บสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
โดยสนับสนุน ทุนการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาสงฆ์
3. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น พระภิกษุสามเณร ที่ทาคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาและ
สังคมได้มีโอกาสเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
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4. เพื่อสร้างความร่ มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็ นหลักในการดารงชี วิต
ของประชาชน
4.1.4.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรนักเผยแผ่ เป็ นโครงการที่มุ่งพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มี
ความรู ้ ทางพุทธศาสนาในการนาไปประยุกต์ใช้ มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ การเข้าค่ายคุ ณธรรม การ
บรรยาย และการเผยแผ่ท้ งั ผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ การเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่
เน้นกิ จกรรมอี กทั้งยังเป็ นการการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างพระวิทยากรทุ กภูมิภาค ให้มี
ความสามัคคี อันจะส่ งผลให้เครื อข่ายการทางานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทางานเผย
แผ่พระศาสนาต่อไป
โครงการพัฒนาศัก ยภาพพระวิทยากร เป็ นโครงการอบรมพระภิ ก ษุ ส ามเณรในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 20 รู ป เวลาอบรมจานวน 3 วัน เพื่อเพิม่ ทักษะการเข้าค่าย การบรรยาย การ
จัดกิ จกรรม จิตวิทยาการให้คาปรึ กษาเบื้องต้น สร้ างอุดมการณ์ ความเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณ การ
เขียนโครงการและการเขียนเพื่อสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ภาคแรกศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ ทั้งการ
อบรม การบรรยาย การสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ และการเขียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 มิ.ย. 2559
ทั้ง นี้ ก ารจัดประชุ ม สั ม มนาดัง กล่ า วคาดหวัง ว่า ผูท้ ี่ เข้า ร่ วมประชุ ม ได้แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสรุ ปผล
การปฏิบตั ิงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรอบปี และรับทราบปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน อีก
ทั้ง ยัง ได้รั บ การส่ ง เสริ ม พัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ง าน และเรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งรับทราบนโยบายด้านการส่ งเสริ มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู ้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริ มสร้างทักษะใน
การเป็ นพระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อให้พระภิ กษุ สงฆ์ หน่ วยงาน องค์กรเครื อข่ายด้านศาสนา ได้มีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนาสู่ ชุมชนต่างๆ
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับพัฒนาศั กยภาพผู้เผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า การพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มีการจัดโครงการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ น านโยบายของคณะสงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนามาปฏิ บ ตั ิ เพิ่ ม
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แนวทางกลยุทธ์ วิธีการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดให้ศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการกากับส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่ เป็ นศูนย์ประสานงานบุ คลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความมั่ น คงแห่ ง สถาบั น ชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จึงเป็ นการทางานทั้งในแง่พฒั นา
ศักยภาพพระนักเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเยาวชนในทัว่ ทุกพื้นที่โดย
อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ซึ่ งเน้นการ
พัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ และการพัฒ นานั้น มุ่ ง เน้น การพัฒ นาเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยมีเป้ าหมายจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้
1. ส่ งเสริ มบุ คลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพจนสามารถ
นาเอาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ ไ ด้รับ จากการอบรมไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการเผยแผ่ไ ด้อย่า งดี มี
ประสิ ทธิภาพ
2. บุคลากรเผยแผ่ที่เข้ารับการอบรมในโครงการ พระนักเทศน์ นักเผยแผ่ และครู พระสอน
ศีลธรรมมีจานวนเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. ได้บุคลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผูเ้ ข้ารับการสัมมนาได้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่อย่างถูกต้องและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการเทศน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ประชาชาชนทัว่ ไปได้ร่วมกิจกรรมส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.1.5 วิธีการเผยแผ่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายการเผยแผ่เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิ กชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่ น สาหรับรู ปแบบการเผยแผ่น้ นั ในปั จจุบนั เป็ นแบบเชิ งรุ ก
มากกว่าเชิงรับ ส่ วนวิธีการเผยแผ่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถและเชี่ ยวชาญของผูเ้ ผยแผ่ ซึ่ งมีวิธีการ
เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐานและการสอนแบบ
ประยุกต์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุ กของพระบัณฑิตเผยแผ่ มีเป้ าหมาย 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ งไตรสิ ก ขา, ด้า นศาสนา คื อ การเรี ย นรู ้ แ ละเข้า ใจในศาสนพิ ธี ต่ า งๆ ทาง
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พระพุ ท ธศาสนา, ด้า นวัฒ นธรรม คื อ การตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า ทางประเพณี แ ละวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
สาหรับรู ปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องเป็ นแบบเชิ งรุ กโดยผูเ้ ผยแผ่ แต่ละ
ท่านต้องประยุกต์ความถนัดของตนให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ตามยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก ประกอบด้วย 1. การสร้ างเครื อข่าย โดยความร่ วมมือจากทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 2. ปลูกฝังศรัทธา โดยพัฒนาแบบการปฏิบตั ิในการเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้อง 3. มุ่งเน้นให้
ความรู้ โดยการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มพุทธศาสนิ กชน
อย่างเหมาะสม เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ อย่างถูกต้องและนาไปปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวันได้อย่าง
แท้จริ ง
4.1.5.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
4.1.5.1.1 การสร้ างเครือข่ าย
มีการติ ดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับสถาบันทางศาสนาในการสื บ
สานวัฒนธรรมจารี ตประเพณี ที่ ดีงามของชุ มชน ฟื้ นฟูค่ า นิ ย มที่ ดีง ามของชุ มชนการปฏิ บ ตั ิ ตาม
หลักธรรมและการทานุ บารุ งศาสนา การช่วยเหลือเกื้ อกูลกันฉันท์เครื อญาติ รวมทั้งการสร้างความ
เข้า ใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนต่ า งชาติ พ นั ธุ์ รณรงค์ส ร้ า งจิ ตส านึ ก
สาธารณะให้คนในชุ มชนเป็ นพลเมื องดี มี ค วามรั บผิดชอบต่ อส่ วนรวม มีความซื่ อสัตย์ รั กและ
ภาคภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งส่ งเสริ มให้เป็ นอาสาสมัครชุมชนรักถิ่น
4.1.5.1.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้ให้ความสาคัญต่อการนาทุ นของสังคม คื อ สถาบันศาสนา ศาสนสถาน โรงเรี ยน และ
ชุมชนที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณา
การและเกื้ อกูล กัน เพื่ อสร้ า งความแข็ง แกร่ งให้กบั ระบบและโครงสร้ า งต่า งๆ ภายในสั ง คมให้
สามารถพึ่ง ตนเองได้ม ากขึ้ น สร้ างภู มิคุ ้ม กันที่ ดีตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งให้เป็ น
เสมือนเสาเข็ม หลักในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆโดยการเสริ มสร้ างทุ นทางสังคมที่ มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่ างกายจิตใจและสติปัญญาให้ครอบครัว สังคมมีความอบอุ่นมัน่ คง
และเข้ม แข็ง สามารถรวมพลัง เป็ นเครื อข่ า ยในการพัฒนาส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งทุ นอื่ นๆ ให้มี
เสถียรภาพมีคุณภาพและมีภูมิคุม้ กัน เพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมให้ชุมชน เป็ นรากฐาน
ที่ ม ่นั คงของประเทศ และเป็ นรากฐานการด ารงชี วิ ต ของคนไทยให้ มี ค วามสุ ข อย่า งยัง่ ยื น ทุ ก
ครอบครัว
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4.1.5.1.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าสู่ โครงสร้างและกลไกของ
ภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน และภาคประชาชน ศูนย์เผยแผ่ประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้ใช้“ความรอบรู้ ”
ในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมพื้นเมื อง รวมทั้งการ
เสริ มสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรมและจริ ยธรรม” ในการปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย
ความเพีย ร อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวที่ ดีให้พร้ อมเผชิ ญความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ ขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่ วมให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิต่อการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข โดยบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาเข้าสู่ การบริ หารงานในทุกภาคส่ วน และ
ขับเคลื่อนให้เกิ ดความสมดุ ล เป็ นธรรมและยัง่ ยืน เพิ่มบทบาทในมิติทางศาสนา กระจายอานาจสู่
การดาเนิ นงานของท้องถิ่นและชุ มชน ส่ งเสริ มภาคเอกชนให้มีบทบาทต่อการนามิติทางศาสนาไป
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อวงการธุ รกิ จ เพื่อให้ธรรมาภิบาลของประเทศดี ข้ ึน มีภาพลักษณ์ ของความ
โปร่ งใสอยูใ่ นอันดับที่น่าพอใจ กับทั้งให้มีความเข้มแข็ง ความสุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสาธารณะอันเป็ นการสนับสนุ นให้การบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลภาพทั้งในมิติทางเศรษฐกิ จ
สัง คมและความมัน่ คง นาไปสู่ “สั ง คมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” ภายใต้แนวปฏิ บ ตั ิ ตาม “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักธรรมทางศาสนา
4.1.5.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
4.1.5.2.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้ใช้สถาบันทางศาสนาทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ด้วยหลักธรรมทางศาสนา
และหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มุ่งเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของ
ความมีเหตุผล ดารงชี วิตอย่างมัน่ คงทั้งในระดับครอบครัวและชุ มชน เสริ มสร้างจิตสานึ กด้านสิ ทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองดี ภายใต้ศีลธรรมอันดีงามของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ สร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ท้ งั ของตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ทุกระดับ ส่ งเสริ มความเสมอภาคของบทบาทของคนในชุ มชน ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
โดยใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมือ ให้สถาบันทางศาสนาเสริ มสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็ง มี สัม พันธภาพที่ ดี เกิ ดความอบอุ่น รั กษาสื บทอดวัฒนธรรมและค่านิ ย มที่ ดีสู่ คนรุ่ น
ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาพ่อแม่ให้มีความรู ้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ขและ
มัน่ คงภายในครอบครัว สมาชิ กในครอบครัวรู ้บทบาทหน้าที่ที่ดีตามหลักคาสอนทางศาสนาควบคู่
กับ การให้ค วามรู ้ ตามหลัก ค าสอนทางศาสนาในการเลี้ ยงดู บุ ตรหลานให้เหมาะสมตามช่ วงวัย
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รวมทั้งประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับบุตรหลาน ตลอดจนส่ งเสริ มให้ครอบครัวนาความรู้ทาง
ศาสนาที่เป็ นทักษะในการดารงชีวติ มาอบรมชี้แนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและ
ความพอเหมาะพอควร ประหยัดอดออม มีวินยั ในการใช้จ่าย และให้รู้จกั รากเหง้าของตนเองและ
ท้องถิ่น โดยทากิจกรรมทางสังคมและศาสนาร่ วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ให้เวลาสาหรับการ
พูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม่าเสมอ เปิ ดพื้นที่ในศาสนาสถานทุกแห่งให้กบั กิจกรรมของครอบครัว
4.1.5.2.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้ปฏิบตั ิงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยูใ่ นกรอบของศีลธรรม
และมีจิตสานึ กสาธารณะ โดยผลักดันให้สถาบันศาสนาเป็ นแกนหลักในการนาครอบครัว ชุ มชน
และสถาบันการศึกษาร่ วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม เป็ นคนดี ห่ างไกล
อบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูน้ า มีจิตสานึ กที่จะอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม โดยมีสถาบันทางศาสนา
เป็ นแกนนาให้คนทุ กวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมทางานในกิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ให้มีความรั บผิดชอบต่อสัง คมมากขึ้ น ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาทางศาสนาที่มุ่งการเรี ยนรู ้
ในทางปฏิ บตั ิ โดยพัฒนารู ป แบบและหลัก สู ตรการอบรมศี ลธรรมให้หลากหลายสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง และความต้องการของสังคมเมืองและชุมชน โดยบูรณาการเรื่ องศีลธรรมและ
เรี ยนรู ้ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข แบบสันติวิธีและเปิ ดพื้นที่ท้ งั สถาบันทางศาสนาและชุ มชนให้
เป็ นสถานที่ เรี ยนรู ้ ศีล ธรรมของคนในชุ มชน โดยจัดกิ จกรรมในโรงเรี ยนในมหาวิทยาลัย ขยาย
หลักสู ตรสาหรับคนทัว่ ไป เพิ่มการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของสถาบันทางศาสนาเพื่อการเรี ยนรู ้ศีลธรรม
ให้มากขึ้น
4.1.5.2.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
ได้ อ บรมพัฒ นาคนให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู ้ เกิ ด ภู มิ คุ ้ม กัน พัฒ นาจิ ต ใจควบคู่ ก ับ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของคนทุ กกลุ่ มอาชี พ ให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้ อมก้าวสู่ โลกของการ
ทางานอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เรี ยนรู ้ ศาสนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดชี วิตทุ กช่ วงวัย
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ทางศาสนาทั้งที่เป็ นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาที่เป็ นต้น
กาเนิ ด ให้ตระหนักถึ งประโยชน์และคุ ณค่ าความสาคัญของการเรี ยนรู ้ ทางศาสนาที่ นาไปสู่ การ
ยกระดับคุณภาพชีวติ มีความขยันหมัน่ เพียรและมีการออมอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ คง
ในชีวติ และสามารถใช้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ได้น าเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ม าพัฒ นาต่ อ ยอด
หลักธรรมทางศาสนา ที่ สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันเพื่อสร้ างองค์ความรู ้ เชิ งลึ กอย่างเป็ น
ระบบและนาไปเผยแผ่ต่อชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
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4.1.5.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4.1.5.3.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้มี ล งพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยศาสนสั ม พัน ธ์ ชุ ม ชนให้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกในการ
บริ หารงานชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับศาสนาและกระบวนการประชาคม
ให้ชุมชนนาศาสนาเข้าสู่ การจัดทาแผนของชุ มชนส่ วนท้องถิ่ นและอาเภอ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของผูน้ าชุ มชนและปราชญ์ชาวบ้านที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมสร้ างคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ให้แก่ชุมชน ตลอดจนมีบทบาทในการถ่ายทอด ระบบคุ ณค่าที่ดีงามของสังคมไทยโดยเฉพาะใน
เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันสู่ คนรุ่ นใหม่
กับทั้งให้ชุ มชนมี บทบาทส าคัญในการเป็ นแกนหลัก ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาชุ มชนทาให้มี
ชุ มชนจริ ยธรรมต้นแบบ ที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็ นแบบอย่างเพื่อเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ไปทัว่
ทุกภูมิภาค เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม มีการรวมตัว รวมกลุ่มและมี
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทาให้สามารถจัดการกับปั ญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่งมากยิง่ ขึ้น
4.1.5.3.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้จดั โครงการอบรมธรรมะเพื่ อสร้ า งสุ ข ภาวะของประชาชนในพื้นที่ ให้มี สุข ภาพจิ ตที่
แข็งแรง ให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับการพัฒนาทางจิตใจ ให้มีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเอง เสริ มสร้าง
ให้มีความมัน่ คงทางจิตใจและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เต็มไปด้วยความเอื้ออารี ต่อกัน มุ่นเน้น
การลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีงาม โดยฟื้ นฟูสภาพจิตใจสร้างสุ ขภาวะทางจิตใจเชิ งป้ องกันให้เลิก
พฤติกรรมที่ไม่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างครอบครัวและชุ มชน
ในการสร้ า งสุ ข ภาพจิ ตที่ ดีและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุ ม ชนให้เหมาะสม ที่ จะนาไปสู่ ค วาม
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย และยังช่วยลดปั ญหาอาชญากรรมลงอีกด้วย
4.1.5.3.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
การให้ ค วามรู ้ คู่ คุ ณธรรมแก่ ป ระชาชน เพื่ อสร้ า งภู มิ คุ ้ม กันให้ชุ ม ชนพร้ อมเผชิ ญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการส่ งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิ ยมที่ดีงาม การ
สร้ างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้วยบริ บททางศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มีความมัน่ คง
มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าทางศาสนาให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชี วิต รวมถึ ง
การสร้ างค่านิ ยมครอบครั วอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จัดกิ จกรรมเชื่ องโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
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4.1.5.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.1.5.4.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้ใช้ศาสนาในการบริ หารจัดการชุ มชนให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้สถาบันศาสนาเป็ นแกนนา
ส่ งเสริ มการรวมตัวเรี ยนรู ้ ร่ วมคิดร่ วมทาและปฏิ บตั ิจริ งในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิ จกรรม
ทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนาร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอย่า งต่อเนื่ อง ท ากิ จกรรมเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็ง คานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพ่ อกิน ก่อนที่จะ
เชื่ อมต่อกับชุ มชนและสังคมภายนอก โดยการเปิ ดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
เผยแผ่ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน จัดการองค์ความรู ้ และระบบการเรี ยนรู ้ทางศาสนา
เสริ มสร้างศักยภาพของชุ มชนให้สามารถพัฒนาชี วิต ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนาไปสู่ การ
พึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้ างภูมิคุม้ กันให้ชุมชนพร้ อมเผชิ ญการเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นขั้นตอน มี
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้หลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอก
ชุ มชน เชื่ อมโยงให้เป็ นเครื อข่าย เป็ นรากฐานการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู การใช้
ประโยชน์จากศาสนาให้มีจิตใจที่ดีงามนาไปสู่ การพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยค้นหา
ผูน้ าตามธรรมชาติที่ยดึ มัน่ ในศาสนารุ่ นใหม่ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความพากเพียร และมี
จิตสานึ กต่อส่ วนรวม ให้เป็ นพลังขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมการเรี ยนรู้ทางศาสนาของชุ มชน
ในวงกว้างและต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน
4.1.5.4.2 ปลูกฝังศรัทธา
โครงการอบรมภาคราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีธ รรมาภิบาล เน้นการบริ การด้วยจิ ต
สาธารณะและท างานร่ วมกันแบบหุ ้นส่ วน ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ การพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิภารกิจ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสานึ กในกลุ่มราชการ
ให้เห็นความสาคัญและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด โดยใช้สถาบันทางศาสนาพัฒนา
ระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน โดยปรับทัศนคติขา้ ราชการ
ให้เห็ นความสาคัญของวัฒ นธรรมสันติ วิธีและธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง เรี ยนรู ้ และตระหนักถึ ง
ประโยชน์และความจาเป็ นในการทางานร่ วมกับภาคประชาชน ในการให้ขา้ ราชการยึดถื อหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมที่แยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากส่ วนรวม กล้าเปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
โดยให้ขา้ ราชการต้องเข้ารับการอบรมทางศี ลธรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ให้เป็ นตัวชี้ วดั ในคา
รับรองการปฏิบตั ิงาน
4.1.5.4.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
ใช้สถาบันทางศาสนาสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หาร
จัดการชุมชน โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตสานึ กที่ถูกต้องพร้อมใจที่
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จะรวมตัวและรวมกลุ่ มสร้ างเครื อข่ายการทางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่ วมในกระบวนการ
บริ หารจัดการชุมชนให้เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาชุมชน
ได้ใช้สถาบันทางศาสนาสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาลให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีการดาเนิ นชี วิต
ในทุกกลุ่มอาชีพของสังคม เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและความยัง่ ยืน โดย
ใช้สถาบันทางศาสนาที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ปลูกฝังจิตสานึ ก ค่านิ ยม และธรร
มาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าที่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจน
การวางรากฐานกระบวนการธรรมาภิบาลจากหลักธรรมทางศาสนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
อย่างแท้จริ ง
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ทั้ง 4 ศูนย์ มีความยึดมัน่ และตั้งใจมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ดา้ นการเผยโดยใช้สถาบันทางศาสนา
สร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้
ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตสานึ กที่ถูกต้องพร้อมใจที่จะรวมตัวและรวมกลุ่มสร้าง
เครื อข่ายการทางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิดความ
เป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาชุมชนต่อไป
ยังได้ทาหน้าที่ส่งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิ ยมที่ดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้ ว ยบริ บททางศาสนาและวัฒ นธรรมชุ ม ชน โดยเสริ มสร้ า งครอบครั ว ให้ มี ค วามมั่น คง มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์
อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าชุ มชนให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชี วิต รวมถึงการ
สร้ า งค่ า นิ ย มครอบครั ว อบอุ่ น ผ่า นบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จัด กิ จ กรรมเชื่ อ งโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
มีจดั องค์ความรู้ทางศาสนา รวบรวมจัดเป็ นคลังข้อมูลอิเล็คทรอนิ คให้ประชาชนสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุ มชน ทั้งด้านทางสังคมและเศรษฐกิ จ โดยรักษาองค์ความรู ้ ทาง
ศาสนาดั้ง เดิ ม ที่ สื บ ทอดกัน มาให้ ค งอยู่แ ละเผยแผ่ สู่ ส ากล กับ ทั้ง สนับ สนุ น ให้ ค นรุ่ น ใหม่ ไ ด้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในหลักธรรมทางศาสนาจากการปฏิ บตั ิจริ งร่ วมกับผูน้ าทางศาสนาและศาสน
ทายาทที่มีประสบการณ์ผา่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ศีลธรรมในศาสนสถาน และผลักดันวิชาการทางศาสนา
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เช่ น หลัก สู ต รธรรมศึ ก ษา หลัก สู ต รนัก ธรรม ให้ เ ป็ นวิ ช าในการเรี ย นการสอนของสถานบัน
การศึกษาโดยทัว่ ไป
โดยสรุ ป วิธี การเผยแผ่และบทบาทหน้าที่ ข องพระบัณฑิ ตเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พระสงฆ์ที่ ทาหน้าที่ เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาควรมีศีลาจารวัตรงดงาม มี ความ
ประพฤติดี สารวมกาย วาจา ใจ ให้เป็ นที่ต้ งั แห่งความเลื่อมใสศรัทธา ในครั้งพุทธกาลนั้นผูท้ ี่ทางาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ รรลุ ธรรมแล้ว เป็ นพระอริ ยบุคคลหมดกิ เลสแล้ว บาเพ็ญ
ประโยชน์ตนได้สาเร็ จสมบูรณ์ จึงสามารถทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ และไม่มี
ปั ญหาอย่างในปั จจุบนั ส่ วนในยุคปั จจุบนั ผูท้ ี่ทางานเผยแผ่ จาเป็ นต้องฝึ กฝนอบรมตนเองไปด้วย
สั่งสอนเผยแผ่ธรรมให้แก่ ผูอ้ ื่ นด้วย เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ จึ งต้องระมัดระวังความประพฤติ ของตนให้ดี
ไม่ให้มีขอ้ บกพร่ องความประพฤติ เสี ยหาย เพราะถ้าเสี ยหายเพียงนิ ดเดี ยว ก็จะส่ งผลกระทบต่อ
องค์กรสงฆ์ท้ งั หมด
สิ่ งที่ ขาดไม่ได้ในตัวบุ คคลทางศาสนาที่ จะทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์
เหล่านั้นต้องเป็ นพระสงฆ์ที่มีความรู ้ ความสามารถ ผูเ้ ผยแผ่จะต้องมีความรู ้ ท้ งั ด้านคันถะธุ ระและ
วิปัสสนาธุ ระ ซึ่ งเป็ นหน้าที่สาคัญที่ พระภิกษุสามเณรจะต้องใส่ ใจให้ดี จะต้องรู ้หลักธรรมคาสอน
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างดี มีความรอบรู ้ที่กว้างขวาง รู ้จกั โลก เข้าใจธรรมสามารถแนะนาบุคคล
อื่นให้นาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต ใช้ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดี การมีองค์รู้และนา
ความรู ้มาใช้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ องค์กรส่ งฆ์ตอ้ งกล้าคิดกล้า
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร เพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป พระสงฆ์ตอ้ งคิดนโยบาย
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการด้านศาสนาของคนในปั จจุบนั ให้ได้ แต่ให้ยึดหลัก
พระธรรมวินยั ไม่นอกประเด็น
4.1.6 เทคโนโลยี
สังคมเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ปฏิเสธกันไม่ได้วา่ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ อย่าง
หลี กเลี่ ยงไม่ได้ ทาให้สังคมต้องสัมพันธ์ กบั เทคโนโลยี ทาให้โลกต้องมี สภาวะที่แปรเปลี่ ยนไป
สังคมโลกเปลี่ยนจากสังคมเกษตรอุตสาหกรรมมาเป็ นสังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศ ทาให้คนทัว่ โลก
ติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น ยุคสมัยนี้เราพูดได้ในแง่หนึ่ งว่าเป็ นยุคของเทคโนโลยี หรื อมีชื่อ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคสารสนเทศ คือ ยุคข่าวสารข้อมูล
เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ จึ งมี ก ารนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่ องมื อนี้ ให้เกิ ดประโยชน์ ในการเผยแผ่
พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรื อคน
รุ่ นใหม่ก็เป็ นได้ เพราะสังคมสมัยปั จจุบนั ประชาชนไม่ค่อยมี เวลาไปปฏิ บตั ิ ธรรมฟั งเทศน์หรื อ
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ศึ ก ษาพระธรรมค าสอนที่ ว ดั เหมื อ นสมัย อดี ต ที่ ผ่ า นมา การเผยแผ่ พ ระธรรมค าสอนผ่า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด
ไม่จากัดเวลาและสถานที่ ผูใ้ ช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่ จะเข้าไปศึ กษาพระธรรมคาสอนได้
ตลอดเวลา ไม่ ว่า จะเป็ นที่ ท างาน ที่ บ ้า นหรื อ อยู่ใ นต่ า งประเทศก็ ต าม “แต่ ก ารใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ต้องเป็ นไปอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการบิดเบือนพระธรรมคา
สอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิ ฎก” (ผูอ้ านวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 17 พฤศจิกายน 2558)
4.1.6.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแผ่ผา่ นทางเวปไซด์สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่และFacebook เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายในการสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นข้อคิด สาระแห่ งธรรม
และความรู้ ทางพระพุทธศาสนา (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
4.1.6.1.1 สื่ อมวลชน
ได้จดั ฝึ กอบรมแก่พระสงฆ์ สามเณรและผูท้ ี่สนใจโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การเข้า ถึ ง และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา รวมถึ ง ก าหนดแนวปฏิ บ ัติ ใ นการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตที่เหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินยั สาหรับพระสงฆ์และสามเณร
และยังส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้วดั สานักสงฆ์ที่มีความพร้อมเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ไอซี ที
ชุมชน และเป็ นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ E-Learning รวมถึงจัดเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมด้วย
บุคลากรผูท้ าหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ใช้สื่ออิ นเตอร์ เน็ ตในการเผยแผ่หลักธรรม
ผ่านทางFacebook และLine เพื่อให้ผสู ้ นใจในหลักธรรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก่นแห่ งธรรม โดย
พระบัณฑิ ตเผยแผ่ฯ ยังได้แนะนาข้อคิ ดดี ๆในการดาเนิ นชี วิต โดยการนาเอาหลัก ธรรมไปเป็ น
แนวทางในการปฏิ บ ัติ ต นให้ เ ป็ นคนดี ข องสั ง คม “การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาผ่ า นทางสื่ อ
อินเตอร์ เน็ ตถื อว่าประสบผลสาเร็ จพอสมควร แต่ก็ยงั มีปัญหาตามมาในเรื่ องของความเหมาะสม
แห่ ง สมณะสารู ป ของพระสงฆ์ใ นการใช้สื่ อ ต่ า งๆ บ้า งก็ ว่า ไม่ ส มควร บ้า งก็ ว่า ไม่ เ หมาะสม ที่
พระสงฆ์จะใช้สื่อเทคโนโลยี ” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558) ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่าง
แท้จริ ง ทาให้วิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชนเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งสิ้ นเชิ ง ส่ งผลให้การ
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ดาเนิ นทางธุ รกิ จและสังคมเปลี่ ยนแปลงไปด้วย เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่ คู่กบั สารสนเทศ ตราบใดที่
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็จะก่อให้เกิดสารสนเทศที่ทนั สมัยไปด้วย
4.1.6.1.2 สื่ อชุ มชน
การสร้ างจิตสานึ กในการทาสื่ อชุ มชน ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชี ยงใหม่ได้แสดงทัศนะของการนาเสนอข่าวสื่ อชุ มชนมีเนื้ อหาที่ แตกต่างจากสื่ อมวลชนกระแส
หลัก เพราะเนื้ อหาจะเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ของชุ มชนจริ ง ๆ ส่ วนใหญ่เป็ นข่าวเหตุการณ์ ทว่ั ๆไป
ภายในชุมชน ส่ วนความคิดเห็นในการนาเสนอเนื้อหาของสื่ อกระแสหลักนั้นปั จจุบนั มีการนาเสนอ
ภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงทางสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะข่าว
อยู่ในความสนใจหรื อเป็ นข่าวที่สร้ างยอดขายหรื อคนดูได้มาก ซึ่ งภาพบางภาพหรื อข้อความข่าว
บางข้อความรุ นแรงและทารุ ณ เกินไปไม่ควรนาเสนอทางสื่ อ สื่ อควรมีมาตรการตรวจสอบกันเองว่า
มีความเหมาะสมเพียงใดในการนาเสนอภาพความรุ นแรงกับผูช้ มหรื อผูอ้ ่าน อย่างเช่นกรณี ข่าวการ
กระทาผิดของพระสงฆ์ มีการผลิ ตซ้ าในเนื้ อหาเดิ มๆ อย่างต่อเนื่ องจากสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อ
โทรทัศน์ มีการขุดคุย้ และเจาะลึกเพิ่มเติมในอีกหลายครั้งในสื่ อหนังสื อพิมพ์ และรายการโทรทัศน์
หลายรายการ ซึ่ งข่าวเรื่ องของพระสงฆ์ เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากในความรู้สึกของ
สังคมไทย ดังนั้น จึงเกิดคาถามว่า สื่ อกระแสหลัก“ต้องการจะสื่ ออะไร และสังคมจะได้อะไรจาก
การบริ โภคข่าวในลักษณะนี้
มีการใช้สื่อวิทยุ ในการเผยแผ่ธรรมะโดยวิธีการบรรยายอธิ บายหลักแห่ งพุทธธรรม ภายใต้
ชื่อโครงการว่า “โครงการธรรมะตามสาย” ให้ผฟู ้ ั งได้ร่วมสนทนาและสอบถามข้อสงสัยต่างในการ
น าหลัก ธรรมไปประพฤติ ป ฏิ บ ัติ รวมถึ ง การใช้ธ รรมะในการแก้ปั ญ หาชี วิ ต การประยุ ก ต์ใ ช้
หลักธรรมในการดาเนินชีวติ
ปั ญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่ อวิทยุของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ในฐานะผูเ้ ผยแผ่ธรรมะ
ขาดแคลน พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริ ง ด้านรู ปแบบการสื่ อสาร
ปั จจุ บนั เน้นรู ป แบบการเทศน์ หรื อการบรรยายภาคทฤษฎี เป็ นหลัก แต่ ไ ม่ มี ภาคปฏิ บ ตั ิ หรื อจัด
กิ จกรรมต่อเนื่ องที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้การเผยแผ่ธรรมะไม่เข้าถึ งจิตใจของผูฟ้ ั งอย่างแท้จริ ง ด้าน
วิธีการหรื อกลวิธีในการเผยแผ่ไม่มีการกาหนดหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับผูฟ้ ั ง หรื อไม่มีการศึกษา
หัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนนาไปเผยแผ่ นอกจากนี้ พระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึ กการผลิตและการใช้
โสตทัศนู ปกรณ์ มาก่ อน รวมทั้งสื่ อต่างๆ ส่ วนใหญ่มุ่งใช้แต่สื่อบุ คคลเป็ นหลัก ทาให้การเผยแผ่
ธรรมะกระทาได้ในขอบเขตจากัด
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ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนคณะสงฆ์ในการใช้สื่อวิทยุเพื่อการ
เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ให้มี รู ป แบบและโครงสร้ า งที่ ชัด เจน เพื่ อ ที่ จ ะได้น าหลัก ธรรมให้ถึ ง
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถนาไปประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันได้
4.1.6.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาด้านการเผยแผ่ แต่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่ าว ต้องเป็ นไปอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม ไม่ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาที่มีลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งไม่เป็ นการบิดเบือนพระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิ ฏก เทคโนโลยีมีความสาคัญ เป็ นเจ้าของบทบาทที่ทาให้โลกมีความเจริ ญ ควรจะให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะสื่ อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลซึ่ งอาจจะเรี ยกว่าครอบงาสังคมมนุ ษย์อยู่ ความ
เจริ ญทางวัตถุคืบหน้าไปไกลกว่าความเจริ ญทางจิตใจมาก (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสี มา, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
4.1.6.2.1 สื่ อมวลชน
ได้พฒั นา Course Ware หรื อแอพพลิ เคชันที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับธรรมะสาหรับแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เผยแพร่ ในทุ กระดับชั้นการศึ กษาและประชาชนทัว่ ไปที่ มีความสนใจ และยัง
สนับสนุ นให้มีการแปลหนังสื อธรรมะเป็ นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วนาขึ้ น
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มาหรื อในรู ปแบบE-Book
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจโดยเฉพาะชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาศึกษาได้ เมื่อดาเนิ นการได้ดงั นี้ แล้วก็เชื่ อ
ได้ว่าเป็ นการสื บทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กบั มนุ ษยชาติสืบต่อไป ผลกระทบจากการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตย่อมเกิดผลต่อการรับวัฒนธรรม โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมย่อม
ทาให้การแสดงออกทางพฤติกรรมด้านการแต่งกาย ด้านการบริ โภคด้วยการมอมเมาเยาวชนใน
รู ปแบบของการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งส่ งผลกระทบการพัฒนาอารมณ์ดา้ นจิตใจของเยาวชน ทา
ให้เกิดการกลืนวัฒนธรรมวิธีเดิมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ผู ้ที่ ใ ช้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ต้อ งมี ส ติ สติ ช่ ว ยให้ เ ราไม่ ห ลงเพลิ น กับ การเสพ
เทคโนโลยี รู้ จกั หยุดเมื่ อถึ งเวลาถ้าไม่มีสติ ก็จะหลงจนเพลิ นจนเสี ยงานเสี ยการ “บางคนดูละคร
เกาหลี ต้ งั แต่หัวค่ายันสว่างแล้วก็มาบ่นว่าทาอย่างไรดี ติดละครเกาหลี จนไม่มีเวลาทางานต้องรู ้คุณ
และโทษ ของทุกสิ่ งมีท้ งั คุณและโทษใช้ให้มนั เป็ นคุณมากกว่าโทษ แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กบั
คุ ณค่ า เที ย ม ใช้หรื อบริ โภคสิ่ ง ต่ า งๆโดยมุ่ ง คุ ณค่ า แท้ม ากกว่า คุ ณค่ า เที ย ม” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
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4.1.6.2.2 สื่ อชุ มชน
มี การสร้ า งบรรยากาศในสถานที่ ทางานเป็ นสิ่ ง ที่ เอื้ อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันของคนที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกัน ก่อให้เกิดลักษณะของชุ มชนที่ดี เช่นเดียวกันกับชุ มชนที่
อยู่ตามหมู่บา้ น หรื อในชนบทที่ห่างไกล ผูค้ นที่อยู่ในพื้นที่เดี ยวกัน หรื อมีลกั ษณะของความเป็ น
ชุมชนที่ดีน้ นั มีการสร้างแรงจูงใจในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ระหว่างกันให้มากขึ้น นัน่ คือ
การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่จะสร้างชุมชนที่ดีที่ก่อให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมทางความคิดมากกว่าลักษณะ
ของชุ มชนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ หรื อไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่าง
ปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ย่อมจะไม่เกิดการเชื่ อมโยงที่ดีต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างแน่นอน “การอาศัยสื่ อชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งมีความเข้าใจใน
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน การที่จะนาหลักธรรมไปสู่ ผฟู ้ ังให้สัมฤทธิ์ ผลนั้น สื่ อชุ มชนถือ
ว่าเป็ นอีกหนึ่ งโครงการที่กาลังดาเนิ นการ เพื่อความเข้าใจในหลักธรรมและความสมานฉันท์ของ
คนในชุ มชนและหน่วยงานราชการ” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
ในยุคปั จจุบนั มีสถานีวทิ ยุชุมชนเกิดขึ้น มีวดั หลายวัดต่างก็ใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
ใช้สื่อคือวิทยุชุมชนเป็ นช่องทางในการเผยแผ่ แต่วทิ ยุชุมชนมีขอ้ จากัดคือไม่สามารถสื่ อสารไปในที่
ไกลได้เพราะมีขอ้ จากัดด้านคลื่น ดังนั้นจึงจากัดอยูใ่ นกลุ่มที่ไม่มากนักโดยเฉพาะในกลุ่มที่คลื่นวิทยุ
ชุมชน ส่ งไปถึงเท่านั้น ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มาได้สนับสนุ นในการ
จัดรายการธรรมะผ่านคลื่นวิทยุชุมชน เป็ นรายการธรรมะฝากเสี ยงธรรมผ่านเสี ยงคลื่น เป็ นการจัด
รายการสดผูฟ้ ั งสามารถโทรเข้ามาพูดคุ ยสอบถามเกี่ ยวกับหลักธรรมนั้นๆได้เมื่อมีขอ้ สงสัยในการ
นาไปปฏิ บตั ิ รวมถึ งการนาเสนอกิ จกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ ศาสนกิ จ ผลงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครราชสี มา วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ การเผยแผ่สาระของพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลในยุค
ปั จจุบนั นั้นอาจจะมีวธิ ี การได้หลายแนวทางเท่าที่คณะสงฆ์ใช้ในปั จจุบนั เช่น การเทศนา การแสดง
ธรรม การบรรยายธรรมในแต่ละวัด การเผยแผ่ทางสถานีวทิ ยุ เป็ นต้น
4.1.6.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการเผยแผ่โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาฐานข้อมูลในการเผยแผ่ผ่านทางแวปไซด์สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรีและFacebook รวมทั้งยังให้การสนับสนุนวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีทาเวปไซด์ของ
แต่ละวัด เพื่อพัฒนาการเผยแผ่ธรรมะผ่านอิ นเตอร์ เน็ต อาทิเช่ น เวปไซด์วดั บัวขวัญ (พระอาราม
หลวง) วัดป่ ามณี กาญจน์ (ธ) รวมทั้งการจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ นหนังสื อ วารสารที่จดั จาหน่ ายหรื อ
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แจกฟรี ตัวอย่า งคื อ วัดชลประทานรั ง สฤษด์ เป็ นต้น (ผูอ้ านวยการส านัก งานพระพุ ทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
4.1.6.3.1 สื่ อมวลชน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ธรรมะผ่านทาง Facebook Fanpageของศูนย์และวัด
เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์และยังมีบทความธรรมะออนไลน์
ให้ผทู ้ ี่สนใจได้อ่านและได้แสดงความคิดเห็ นในเพจของศูนย์และวัด “เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจและ
นาไปประพฤติปฏิบตั ิ ปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคโลกาภิวตั น์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่ วนใหญ่ใช้เวลากับ
อินเตอร์ เน็ตมากขึ้นเป็ นลาดับ ดังนั้นหากต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่ หลายครอบคลุ ม
และรวดเร็ ว ก็ไม่พน้ ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยี” (พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
นนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 สิ งหาคม 2558) ในปั จจุบนั มีการนาเอาพระไตรปิ ฎกเผยแผ่ทาง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก มีท้ งั ฉบับภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษเป็ นต้น คนรุ่ นใหม่
สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทุกโอกาสที่ ตอ้ งการโดยผ่านทาง
เว็บ ไซต์ต่ า งๆ “การเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาโดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ นสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ ห าร
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุ รีให้ความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การจัด
อบรมพระสั ง ฆาธิ การทั่ ว ทั้ งจั ง หวั ด ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
8 มิถุนายน 2558)
4.1.6.3.2 สื่ อชุ มชน
สื่ อชุ มชนหรื อสื่ อท้องถิ่ นจะต้องรายงานข่าวสารความเคลื่ อนไหวของท้องถิ่ น และเสนอ
เรื่ องราวของท้องถิ่นให้ละเอียดลึกซึ้ งกว่า ถึงแม้เรื่ องหรื อข่าวสารนั้นหนังสื อพิมพ์ในระดับชาติจะ
เสนอก่อนหน้าแล้วก็ตาม ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการและการจัดวางโครงการต่างๆในท้องถิ่น มี
การนาเสนอยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน จะต้องมีการ
ช่ วยปลุ กระดมความคิ ดให้ค นในท้องถิ่ น ช่ วยกันแก้ไขปั ญหาและส่ ง เสริ ม โครงการต่ างๆ ของ
ท้องถิ่ น และต้องมีหน้าที่ในการสอน ให้ความรู ้ และแจ้งข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรมในชุ มชน เป็ น
แรงผลักดันช่วยเสริ มสร้างสามัคคีในชุมชน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรีได้
ส่ งเสริ มสนับสนุนในการพัฒนาสื่ อชุมชนหรื อสื่ อท้องถิ่น ทั้งวิทยุทอ้ งถิ่น หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริ มและรักษาจริ ยธรรม และสร้างแบบอย่างของสื่ อท้องถิ่นให้ได้รับการเคารพและยอมรับจาก
สังคมท้องถิ่นนั้น มีการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่จดั ขึ้น
เกี่ยวกับการเผยแผ่ให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ ถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนเป็ นอย่างยิง่
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และยังได้สนับสนุ นให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทาง
คลื่นวิทยุในรายการธรรมะยามเช้า ช่วงเวลา 06.00 -07.00 น. เป็ นการให้ขอ้ คิดเพื่อการดาเนินชีวิต
ในเช้าวันใหม่ ทาให้ผูฟ้ ั งเกิดความจรรโลงใจเมื่อได้รับฟั งธรรม แต่ก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันใน
การจัดรายการวิทยุของผูท้ าหน้าที่เผยแผ่ ในเรื่ องของจัดรายการวิทยุ เพราะมีพระภิกษุบางรู ปได้ใช้
ช่องทางของการจัดรายการวิทยุธรรมะพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่เพศสมณะ เช่น ประกาศเรี่ ยไรเงิน
ทองและขอรับบริ จาคจากผูฟ้ ัง ประกาศให้เช่าซื้ อเครื่ องรางของขลัง บริ ขารเครื่ องใช้ของสงฆ์ วัสดุ ที่ ดินก่ อสร้ างศาสนวัตถุ ขายบัตรทัวร์ ไ ปเที่ ย วไหว้พระและทอดผ้า ป่ า-กฐิ น จาบจ้วงบุ คคลอื่ น
ศาสนาอื่น เป็ นต้น “ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ทาให้การจัดรายการวิทยุของพระบัณฑิตเผยแผ่
ประจ าจัง หวัด นนทบุ รี ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความสนใจจากผู ้ฟั ง เท่ า ที่ ค วร” (พระบัณ ฑิ ต เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 สิ งหาคม 2558)
4.1.6.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พุทธศาสนากาลังเผชิญกับการท้าทายสาคัญจากกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่งเป็ นยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นยุคที่เทคโนโลยีไ ด้เชื่ อมโยงให้โลกสามารถเชื่ อมรวมเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันได้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วสาหรับพระพุทธศาสนา
นั้ นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ ส่ งผลกระทบทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบต่ อ
พระพุทธศาสนาตัวอย่างของผลกระทบด้านบวกเช่ นการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ ว
กว้างขวางทัว่ โลกผูค้ นสามารถเข้า ถึ งพระธรรมคาสอนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารได้โดยสะดวกทุกทีทุกเวลา “คงต้องยอมรับความจริ งข้อหนึ่ งว่า การเผยแผ่ธรรมะทางผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่ วยสร้ างความเข้าใจที่ ถูกต้องให้แก่
ประชาชนได้ส่วนหนึ่ง ถ้าผูฟ้ ังมีสติปัญญารู ้จกั เลือกรับฟัง” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
4.1.6.4.1 สื่ อมวลชน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และประชาสั ม พัน ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ผ่ า นเวปไซด์ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
สนับ สนุ น ให้ พ ระบัณ ฑิ ต เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนา มี การใช้ในขอบเขตที่ เหมาะสมให้ข ้อมู ล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นจริ ยธรรมทางด้านศาสนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้า งสรรค์มากกว่า
ที่จะทาลาย มีการปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องทางจริ ยธรรมด้านศาสนา จึงเป็ นสิ่ งที่จะช่วยแก้ไขปั ญหา
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ในความคลาดเคลื่อนแห่ งหลักธรรม ซึ่ งก็มีผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในสังคม
เช่น การมีส่วนร่ วมของบุคคลในสังคมลดน้อยลง ในปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ทาให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว จากการสื่ อสารและจากการทางานในระบบต่างๆ ที่สาคัญยังมีอีก
ด้านหนึ่งกับการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมทางด้านสังคม ย่อมมีการพบปะสังสรรค์กนั นั้นโอกาสอาจ
น้อยลงไปเรื่ อยๆ เพราะบุคคลเหล่ านั้นย่อมอยู่แต่ในอิ นเตอร์ เน็ ตในโทรศัพท์มือถื อ Internet in
Telephone ใน Facebook และใน Line เป็ นต้น
“ถึงเวลาและจาเป็ นที่ภิกษุรุ่นใหม่จกั ได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจ ให้เข้าถึง และ
จนสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิตามมหาปริ นิพพานสู ตรได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ หาก
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยศึกษาพระธรรมจนรู้แจ้ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่ วยปฏิ บตั ิตามพระธรรมวินยั จนหมดจด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยเผยแผ่พระ
ศาสนาจนกว้างไกล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปกป้ องพระศาสนาจนเสร็ จกิจ ถือ
ว่า ได้ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาประจา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
4.1.6.4.2 สื่ อชุ มชน
มีการพัฒนาสื่ อชุ มชนเพื่อนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะของการรายงานข่าวหรื อเหตุการณ์ใน
ชุมชน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมของชุ มชน หากมีการเพิ่มสัดส่ วนเนื้ อหาที่เป็ นประเด็น
ที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชน และให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ น ทาให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาหรื อการแก้ไขปั ญหาชุ มชน ซึ่ งน่ าจะเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากสื่ อชุ มชนมากขึ้น และอาจทาให้คนในชุ มชนเริ่ มตระหนักถึ งความสาคัญของ
ระบบสื่ อสารชุ มชนที่ มีอยู่ การเชื่ อมโยงเครื อข่าย สร้ างความรู ้ สึกเกิ ดความรั บผิดชอบร่ วมกัน
ตระหนักว่าสิ่ งที่ทาเป็ นสิ่ งที่ชุมชนท้องถิ่นเลือกเอง มีเป้ าหมายร่ วมกัน คาดหวังความสาเร็ จร่ วมกัน
มี ก ารจัดกิ จกรรมที่ แปลกใหม่ เป็ นแรงจู ง ใจคนท างาน และท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ คัดเลือกสื่ อที่ทอ้ งถิ่นนิ ยม เสริ มศักยภาพ หาความต้องการ จัดกิ จกรรมเสริ ม
นาไปใช้ได้จริ ง วางแผนผลิตสื่ อ เลือกสื่ อ กาหนดเวลา วิธีการเผยแผ่ มีการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นทุ นทางสั งคมคนของชุ ม ชน ประกอบด้วยสื่ อหลากหลายประเภททั้งภาพ เสี ย ง
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อบุคคล ผลิตในท้องถิ่น จึงสอดรับกับประเด็นปั ญหาของพื้นที่
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อวิทยุน้ นั เป็ นงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการเผยแผ่
ในขณะเดียวกันก็จะต้องใช้เงินดาเนิ นการเป็ นจานวนไม่นอ้ ยเหมือนกัน งานเผยแผ่จึงจะดาเนิ นไป
ได้ด้ว ยดี งานเผยแผ่ท างสถานี วิ ท ยุ ข องพระบัณ ฑิ ต เผยแผ่ห กพระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคด้านทุนทรัพย์ในการเช่าเวลาของ
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สถานี จ าเป็ นต้ อ งอาศัย ศรั ท ธาจากพุ ท ธศาสนิ ก ชน เพื่ อ น าดอกผลมาด าเนิ น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชให้ดาเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
พระบัณฑิ ตเผยแผ่ฯ ได้ทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี เยี่ยมในด้านการเผยแผ่ทางสถานี วิทยุ
ชุ ม ชน และยัง มี ก ารจัดกิ จกรรมร่ วมกับ ผูฟ้ ั ง ในชื่ อกิ จกรรม “คลื่ นธรรมท าความดี ” มี กิ จกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ธรรมะ กิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุ มชนโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วย ทา
ให้งานด้านการเผยแผ่ผ่านทางสถานี วิทยุของพระบัณฑิ ตเผยแผ่ประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประสบผลสาเร็ จพอสมควร
ข้ อสั งเกตุ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า การเผยแผ่ธรรมผ่านสื่ อต่างๆของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นไปเพื่อการนาหลักธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกคน
ในพื้นที่ การเผยแผ่ผา่ นสื่ อมวลชน มีการบริ หารจัดการด้านสื่ อเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปั จจุ บนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์โดยวัดองค์กรและสถาบันสงฆ์ได้เปิ ดเว็บไซต์ในนามของ
วัดหรื อองค์กร นอกจากนั้นยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางเครื อข่ายทางสังคมอื่นๆอีกเป็ น
จ านวนมาก มี รู ป แบบการเผยแผ่ เ ชิ ง รุ ก ผ่า นทางเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ม ากขึ้ น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากอดีตถึ งปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาให้ทนั กับยุคสมัย จากยุคแรกที่ใช้วิธีมุขปาฐะ
ต่อมาใช้วธิ ี จารึ กลงบนผนังถ้ า จารึ กลงใบลาน พิมพ์เป็ นหนังสื อ เผยแผ่ทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
และทางสถานีโทรทัศน์
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน สื่ อวิทยุและสื่ อชุ มชน ของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ ถือว่าประสบผลสาเร็ จในขั้นหนึ่ ง สามารถทาให้ธรรมะเป็ น
เรื่ องเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่าย จากการสอบถามประชาชนที่ได้รับฟั งธรรมะผ่านสื่ อวิทยุของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่า เสี ยงธรรมะผ่านคลื่ นวิทยุที่ได้ฟังทาให้เกิ ด
ข้อคิดสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่พบเจอในปั จจุบนั ได้ ธรรมะเป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้ง่ายแต่
ก็อยูท่ ี่ผนู ้ าเสนอหลักธรรมนั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างมาก สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ ว เปิ ดโอกาสให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ควรใช้อย่างมีมีสติ
เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้ในทางที่ดีก็เกิ ดสิ่ งดี เมื่อนามาใช้ในทางที่ไม่ดีก็เกิดสิ่ งเลวร้ายได้เช่นกัน ไม่
ควรมองเทคโนโลยีดว้ ยสายตาที่ไร้เดียงสาจนเกินไปมีหลายคนหลงคิดว่าเทคโนโลยีลว้ นเป็ นเพียง
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เครื่ องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งาน แต่ถา้ มองให้ลึกซึ้ งลงไปก็จะเห็นถึงความสลับซับซ้อน
มากกว่า นั้น พุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาที่ เน้นการพัฒนาตนเองพึ่ ง ตนเองฝึ กตนเองเทคโนโลยีก็ มี
แนวโน้มไปอีกด้านหนึ่งคือเอื้ออานวยความสะดวกในเชิงกายภาพซึ่ งอาจทาให้ยึดติดอยูก่ บั วัตถุขาด
วัตถุแล้วเป็ นทุกข์ง่ายขึ้นขณะที่ศาสนาเน้นให้มนุ ษย์กลับไปหารากฐานของตัวเองและพัฒนาจิตใจ
มากกว่าเรื่ องกายภาพหรื อการอานวยความสะดวก เทคโนโลยีในพุทธศาสนาคือ การภาวนาถ้าพุทธ
บริ ษทั รู ้จกั ใช้ก็จะขยายไปถึงศีลสมาธิและปัญญา ส่ วนความหวังที่จะให้เทคโนโลยีแห่ งโลกปั จจุบนั
อย่างเช่นอินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการสอนศาสนานั้นอาจเป็ นการเปิ ดประตูบานแรกเท่านั้นผล
เป็ นอย่างไรเป็ นที่น่าติดตามเป็ นอย่างยิง่
4. 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริมต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย จานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย 2)กลุ่มผูบ้ ริ หารศูนย์เผย
แผ่พระพุ ท ธศาสนาประจาจังหวัด 3)กลุ่ มนัก วิช าการศาสนา 4)กลุ่ ม ผูเ้ ผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ หารจั ด การ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การบริ หารจั ด การที่ ช่ ว ยให้ ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ
ซึ่ งผลการศึ กษาในลักษณะดังกล่ าวทาให้ได้มุม มองที่ เชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิ ท้ งั ในด้านการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่ งผลต่อการพัฒนาการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
4.2.1 สภาพแวดล้อมองค์ กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้งในแง่เชิ งบวกและเชิ งลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็ นข้อมูล
ในการประเมินสภาพของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าเป็ นอย่างไรและพัฒนาไปในทิศทางใด
สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดาเนิ นงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดแบ่งได้
2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกพิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในพิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัด ดังนี้
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4.2.1.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จาก Opportunity (โอกาส) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กร และThreats (อุปสรรค) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์กร ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ค่านิ ยมและวัฒนธรรม
เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อระบบการบริ หารงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกาหนดนโยบายและประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน และ
วิเคราะห์ สภาพการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมี ผลต่อการเผยแผ่พระพุท ธศาสนา การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่างองค์กร เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ในการบริ หารองค์กร จัดว่าเป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งของระบบการบริ หารจัดการและเป็ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยอีกด้วย
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดเชี ย งใหม่ มี ก ารประสานงานเครื อข่ า ยในการ
ดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นการทางานร่ วมกับหน่วยงานที่มีบทบาททางสังคม
สามารถทาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไป ลักษณะการบริ หารงานของศูนย์เผย
แผ่ฯ เป็ นการทางานที่เข้าถึงและเกิดประโยชน์กบั ประชาชนส่ วนใหญ่ และได้รับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงาน/องค์กร และผูน้ าชุมชนในสังคม
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น การบูรณาการทางานร่ วมกับหน่วยงาน
อื่น ทาได้ยากเนื่ องจากหน่ วยงานมีเป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและงบประมาณของตนเอง
ส่ งผลให้การบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุตามเป้ าหมาย
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้กาหนดนโยบาย กฏระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการดาเนิ นงาน การกระจายอานาจเพื่อให้
ครอบคลุมต่อบริ หารจัดการ และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุ นงานด้าน
การเผยแผ่ เป็ นการร่ วมมือระหว่างส่ วนงานเผยแผ่และองค์กรในท้องถิ่น
อุปสรรคในการทางานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการวางแผน กากับ ติดตามผลการ
ดาเนิ นงานและพัฒนาระบบการบริ หารยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ า ที่ ค วร ส่ ง ผลให้ภาระงานของ
องค์กรเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนโดยไม่จาเป็ น

149

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีภาคีเครื อข่ายในการดาเนิ นงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งระดับตาบล อาเภอและจังหวัด ทั้งภาครัฐและประชาชน ส่ งผลให้เกิ ด
ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามนโยบายได้ครอบคลุมและมีรูปแบบที่หลากหลาย
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย การกาหนดโครงสร้างผูร้ ับผิดชอบงาน
ทุกระดับยังไม่ชดั เจน ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานขาดขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงาน เกิ ดความล่าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้กาหนดช่องทางสื่ อสารข้อมูล
ที่ ห ลากหลาย ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
อุปสรรคของการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราชที่
เกิดขึ้น การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความสับสน
และไม่เข้าใจในลักษณะงาน เจตนารมณ์และบทบาทของหน่วยงาน การปฏิ บตั ิงานเกิดความล่าช้า
ไม่เป็ นไปตามแผน
โดยสรุ ป การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอก ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัด การศู นย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการมองโอกาสในการพัฒนาการ
บริ ห ารจัด การให้ เ ป็ นรู ป แบบที่ ชัด เจน การประสานงานกับ หน่ ว ยงานและองค์ก รเครื อ ข่ า ยที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อการประเมิ นสมรรถนะขององค์กรถื อว่าเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างความ
ยัง่ ยืนในการพัฒนา เนื่ องจากจะทาให้ได้รู้สภาพความเป็ นจริ งว่าองค์การมีสมรรถนะอย่างไร อาจ
เปรี ยบได้กบั การตรวจร่ างกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหาโรคภัย
ต่างๆ ในกรณี องค์กรก็เช่นเดียวกัน การค้นพบจุดอ่อนก็เปรี ยบการค้นพบโรคที่จาเป็ นต้องได้รับการ
เยียวยารักษาให้หายหรื อทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงและสามารถไปสู่ เป้ าหมายที่
วางไว้ให้ได้นนั่ เอง
ส่ วนอุ ป สรรคที่ มี ผลการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ จากการ
วิเคราะห์ของผูว้ ิจยั พบว่า ระบบการวางแผน กากับ ติดตามผลการดาเนิ นงานและพัฒนาระบบการ
บริ หารยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ส่ งผลให้ภาระงานขององค์กรเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนโดย
ไม่จาเป็ น การบูรณาการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น ทาได้ยากเนื่ องจากหน่วยงานมีเป้ าหมาย แนว
ทางการดาเนิ นงานและงบประมาณของตนเอง ส่ งผลให้การบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุ ตาม
เป้ าหมาย
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4.2.1.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ได้วเิ คราะห์องค์ประกอบในลักษณะรู ปธรรมและนามธรรมที่สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งปั จจัยที่เป็ นเชิ งบวกเรี ยกว่า “จุดแข็ง” (Strength) และปั จจัยที่เป็ นเชิ งลบเรี ยกว่า
"จุ ด อ่ อ น" (Weakness) ส าหรั บ แนวทางการวิเ คราะห์ โ ดยทั่ว ไปขอบเขตของการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปั จจัย (7-S ของ McKinsey) คือ ระบบ
(System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์ (Style)
และค่านิยมร่ วม (Shared valued) ดังต่อไปนี้
4.2.1.2.1 ระบบ
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ เป็ นหน่ ว ยงานสั ง กัด ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่บริ หารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในส่ วน
ภูมิภาค ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยู่ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเป็ นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
จังหวัด
ระบบการปฏิ บ ัติ ง านของศู น ย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด เชี ย งใหม่ ยัง ยึด ถื อ
ระเบี ยบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การติ ดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นหรื อหน่วยงานภายในยังต้องดาเนิ นการไปตามขั้นตอน บางครั้งทาให้เกิดความล่าช้า
ไม่ทนั เหตุการณ์ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หารจัดการยังไม่ได้จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ ส่ วน
การส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดถือว่าได้สนับสนุ นอย่าง
เต็มที่ ให้ความช่ วยเหลื อผูท้ าหน้าที่ เผยแผ่ให้ได้รับความสะดวกในการดาเนิ นงาน รวมถึ งจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาปี เสนอศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ไว้อย่า ง
ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานได้ปฏิบตั ิตาม มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุ นใน
การปฏิ บ ัติ ง าน ตลอดจนมี ก ระบวนการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และการใช้ ข ้อ มู ล อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
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ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุ รี ก็มี การบริ หารจัดการตามอานาจ
หน้ า ที่ ใ นขอบเขตของศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด โดยเป็ นศู น ย์ก ลางและ
ประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด อานวยความสะดวกและเป็ นที่ปรึ กษา
ในการดาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จัง หวัด จัด ท าจัด หางบประมาณสนั บ สนุ น ให้ ก ารอุ ป ถัม ภ์ กิ จ กรรมและบุ ค ลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ก็ยึดถือระเบียบมหาเถระสมาคม
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 มากาหนดเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัด จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาปี
เสนอศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.2.1.2.2 โครงสร้ าง
ตามระเบี ย บมหาเถระสมาคมว่ า ด้ ว ยการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2550 ให้ มี
คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ประกอบด้วย 1) เจ้าคณะภาค และรองเจ้า
คณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นเป็ นที่ปรึ กษา 2) เจ้าคณะจังหวัดหรื อผูท้ ี่เจ้า
คณะจัง หวัดมอบหมายเป็ นประธาน 3) รองเจ้าคณะจัง หวัดเป็ นรองประธาน 4) ผูแ้ ทนเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล เจ้าอาวาส และเลขานุ การ จานวน 5 รู ป แต่ไม่เกิ น 7 รู ป 5)
ผูแ้ ทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 8 รู ป 6) หัวหน้าส่ วนราชการ และผูน้ าท้องถิ่น จานวน 5
7) คนผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ านวน 5 รู ป /คน 8) ผูอ้ านวยการส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด เป็ น
กรรมการเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ จานวน 5 คน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ มีโครงสร้างการบริ หารงานแบบราชการ
มี ห น่ ว ยงานในการก ากับ ดู แ ล พิ จ ารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่ า งๆ ชัด เจน กระจายการ
ปฏิบตั ิงานและติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบแผน มีการประชุ มภายในหน่วยงาน
โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานร่ วมประชุ มวางแผนดาเนิ นการ เน้นการบริ หารงานแบบพุทธธรรมและ
ธรรมาภิบาล มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มีการจัดโครงสร้ างองค์กร การแบ่ง
งาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานชัดเจน กระจายงานด้านการเผยแผ่ให้
ตามหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบ
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แผน เน้นการประสานงานในหมู่คณะ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีแผนผังองค์การ รายละเอียดของ
งานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
การกาหนดโครงสร้ างองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี โดย
การจัดแบ่งออกเป็ นหน่วยงานย่อยต่างๆ กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไว้ชดั เจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการกาหนดโครงสร้ างในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานศูนย์ และมีการประสานงานกับผูน้ าส่ วน
ราชการ กล่ าวคื อ วัฒนธรรมจังหวัด และผูน้ าท้องถิ่ น ผูน้ าชุ มชน ในการนาแผนงานไปฏิ บตั ิ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
4.2.1.2.3 กลยุทธ์
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี วิ สั ย ทัศ น์ เ ป็ นศู น ย์ก ลางในการ
ขับเคลื่ อนพระพุทธศาสนา แห่ งดิ นแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง ให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน
และสังคมมีความสุ ขด้วยหลักพุทธธรรม ได้ดาเนิ นงานตามพันธกิจและเป้ าประสงค์ขององค์กรที่
วางไว้ มี เสริ ม สร้ า งให้ส ถาบันและกิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนามี ค วามมั่นคงยัง่ ยืน สนับ สนุ น
ส่ งเสริ มและจัดการการศึกษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้คู่คุณธรรม จัด
การศึ ก ษาสงฆ์ เ พื่ อ ผลิ ต และพัฒ นาศาสนทายาทที่ เ ปี่ ยมปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม และร่ วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง การเสริ มสร้าง
เอกภาพให้กบั สถาบันและกิ จการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็ นระบบ พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ศาสน
ทายาท สร้างความเข้มแข็งให้กบั ข้าราชการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่ให้เป็ นมือ
อาชีพ
ศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้ดาเนิ นงานตามวิสัยทัศน์ คื อ
ส่ งเสริ มสนับสนุ น การพัฒนากิ จการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ มุ่งบริ การประชาชนให้
เกิ ดความพึง พอใจ ประสานงานเครื อข่าย เน้นหลักธรรมนาสังคมสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน จนเป็ น
องค์ก รที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ.2558 จากการประเมิ น โดยคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยังส่ งเสริ มพระสงฆ์ให้มีบทบาทผูน้ าด้านจิตใจเน้นความรู ้คู่
คุณธรรม ทานุ บารุ ง ดูแล ศาสนสถานและศาสนสมบัติ ประสานองค์กรเครื อข่าย ให้ความอุปถัมภ์
บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ ส่ งเสริ ม
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สนับสนุ นการศึกษาพระปริ ยตั ิพฒั นาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่ งเสริ มให้วดั
เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีวิสัยทัศน์คือ เป็ นองค์กรหลักในการ
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นา
สังคมสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี มีพนั ธกิจส่ งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุบารุ งศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ทานุบารุ งพุทธศาสนศึกษา เพื่อ
พัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม เป้ าประสงค์ในการดาเนินงานส่ งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
หลัก ธรรม และการปฏิ บ ัติ กิ จกรรมการเผยแผ่ท างพระพุ ท ธศาสนา พัฒ นารู ป แบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกมิติ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้ าประสงค์ในการดาเนินงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มี
รู ปแบบที่ชดั เจนและนาไปดาเนินการตามนโยบายที่วางไว้
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ
นครศรี ธ รรมราชศู น ย์ก ลางพระพุ ท ธศาสนาของภาคใต้ มี พ นั ธกิ จ ให้ ก ารอุ ป ถัม ภ์คุ ้ม ครอง
พระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
เป้ าประสงค์ในการดาเนินงาน พระพุทธศาสนามีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนนาหลักพุทธธรรมไป
ปฏิบตั ิในวิถีชีวติ แผนกลยุทธ์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช จึงได้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ
ให้สอดคล้องภาวะปั จจุบนั การจัดทาแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่ฯของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธ
ศานาประจาจังหวัด โดยได้นาสภาพแวดล้อมมากาหนดเป็ นวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission)
เป้ าประสงค์ (Goal) และกลยุทธ์ (Strategy) ให้มีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ต่อกัน โดยกลยุทธ์จะบรรลุ
เป้ าประสงค์ได้ดว้ ยการดาเนินการตามโครงการภายใต้แต่ละกลยุทธ์ต่อไป
4.2.1.2.4 บุคลากร
ศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ เห็ นได้ว่าบทบาทในการท างานของ
บุคลากรที่ผา่ นมายังอยูใ่ นรู ปแบบการทางานในเชิ งตั้งรับ การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร การ
บริ หารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ ผลสาเร็ จขององค์กร ทรั พยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดาเนิ นงานของ
องค์กร ในขณะที่บุคลากรขององค์กรยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้เทคโนโลยีการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมตลอดถึ งขาดการ
ทางานเป็ นทีม การทางานเชิงรุ ก ขาดจิตสานึกและความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การ
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ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้จดั หากลไกที่จะทาให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุ คคล และการวิเคราะห์ความต้องการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในอนาคต แผนกลยุท ธ์ ต้อ งบ่ ง ชี้ ถึ ง แนวทางการพัฒ นาบุ ค ลากรและการน า
เทคโนโลยีมาทดแทนจานวนบุคลากรที่ขาดหายไป ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเพราะ
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถื อว่าเป็ นงานที่ บุคลากรทุ กคนต้องดาเนิ นการไปในทิศทาง
เดี ย วกัน และต้อ งร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกัน ในการด าเนิ น งานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตามนโยบายและ
เป้ าประสงค์ขององค์กรกล่าวคือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม
ประชุ ม สัมมนา และดู งานทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อพัฒนาทักษะและนามาใช้ในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านในหน้า ที่ ดาเนิ นการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่ อให้ส ามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพื่อให้สามารถนาความรู ้ มาใช้เพื่อพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้โดย
ส่ งเสริ มการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน และถ่ายทอดการทางานให้เป็ นมาตรฐานใกล้เคียงกัน ส่ งเสริ ม
การพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุ งกระบวนงาน
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าการพัฒนาบุคลากร
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่กาหนด โดยมุ่งหมาย
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ น
อย่า งยิ่ ง ที่ ต้อ งพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ระบบการบริ ห ารจัด การให้ท ัน สมัย มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรู ปแบบ รวมทั้งเป็ นการเพิ่มทักษะความรู้ ให้ทนั กับ
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ สามารถน ามาใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4.2.1.2.5 ทักษะ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ บุคลากรของศูนย์เผยแผ่ฯส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการส่ ง เสริ ม งานด้า นการเผยแผ่ แต่ ย งั ต้องเพิ่ มพูนความรู้ ใ นเรื่ อ ง
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุท ธศาสนาให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และควรมี
ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แสดงความเป็ นกันเองในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน พูดและ
กระทาการต่างๆด้วยความจริ งใจ มีเมตตาธรรม และต้องมีความเอื้อเฝื้ อเผือ่ แผ่เป็ นเบื้องต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มีการฝึ กอบรมทักษะด้านการจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะด้านการจัดการและบริ หารงานให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ผทู้ ี่เข้า
ร่ วมอบรมได้มีทกั ษะและความรู ้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังมีการฝึ กอบรม
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มุ่ ง เน้น ให้ ผู้รั บ การฝึ กอบรมมี ก ารพัฒ นาทัก ษะในด้า นการท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น รวมทั้ง การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านการ
บริ การทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจ ความสามารถด้านการบริ การถื อว่าเป็ นส่ วนสาคัญต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นงานที่
ต้องบริ การประชาชนส่ วนรวม การพัฒนาทักษะด้านการบริ การเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลากร เป็ นการยกระดั บ มาตรฐานและการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกด้วย
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการฝึ กอบรมพัฒนาโดย
เน้น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องบุ ค ลากรให้มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน เน้นการเสริ มสร้างทักษะความชานาญในการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆแก่
บุคลากรเพื่อให้สามารถนามาปรับใช้กบั การทางานได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน
4.2.1.2.6 รู ปแบบการบริหาร
การบริ หารจัดการองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศูนย์ มี การ
ดาเนินการเป็ นแบบทางการ ตามสายบังคับบัญชาโดยใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการฝึ กอบรม
แบ่ ง ภาระหน้าที่ ตามงานที่ ได้รับมอบหมาย โดยการบริ หารจัดการศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนา
ประจาจังหวัดนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละฝ่ ายที่รับผิดชอบด้านการเผยแผ่ เพื่อให้งานออกมามี
คุณภาพ เน้นการประสานงาน ประสานแผนและการบริ หารจัดการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิ ดขึ้ นจริ ง และยังมี การติ ดตามประเมิ นผลในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุ คลากร ให้ความสาคัญกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นที ม เป็ นการบริ หารจัดการที่ เน้นคุ ณภาพและมุ่ ง
สัมฤทธิ์ ผลเป็ นหลัก
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปตาม
ตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ นผูป้ ระธานศูนย์เผยแผ่ มีหน้าที่ใน
การดาเนิ นงานด้านการปกครองและด้านการศึกษา ส่ วนงานด้านการเผยแผ่ งานพระธรรมทูตและ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานด้านศาสนวัตถุ ก็เป็ นหน้าที่ของรองเจ้าคณะจังหวัด/รอง
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครราชสี ม า มี ก ารบริ ห ารจัด การโดยการ
ดาเนิ นการตามตาแหน่ งพระสังฆาธิ การเป็ นหลัก ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้า
คณะตาบลและเจ้าอาวาส ให้มีการจัดการบริ หารบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดและอยูภ่ ายใต้กรอบ
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ของกฏมหาเถระสมาคม การบริ หารและพัฒนาบุ ค ลากรในองค์ก ร ก็ จดั ให้มี ก ารอบรม ฝึ กฝน
บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเน้นที่ความชานาญเฉพาะทางของแต่ละท่าน
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี มี ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก รโดยการ
กระจายอานาจไปตามลักษณะการปกครอง โครงสร้ างบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี ก็มีเจ้าคณะภาค1 เป็ นที่ปรึ กษา รองเจ้าคณะภาคเป็ นที่ปรึ กษา เจ้าคณะจังหวัดเป็ น
ประธาน และเจ้าคณะอาเภอทั้ง 6 อาเภอเป็ นคณะกรรมการ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็ นกรรมการ และก็มีบุคคลอื่นๆ ที่สามารถทางานได้จริ งเข้ามาเป็ นกรรมการ การกระจาย
อานาจก็เป็ นไปตามรู ปแบบของการปกครอง จากจังหวัดสู่ อาเภอสู่ ตาบล
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการบริ หารจัดการองค์กร
ที่ชดั เจน มีการทางานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เป็ นกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่โดยตรง
คือกลุ่มงานศาสนาศึกษาและการเผยแผ่ มีหน้าที่ขบั เคลื่อนและส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และยังจัดอบรมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานที่เป็ น
เครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นการพัฒนาคนควบคู่กบั การพัฒนางาน
4.2.1.2.7 ค่ านิยมร่ วม
การสร้ างค่านิ ยมร่ วมภายในองค์กรให้แก่ บุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ให้ ยึ ด ถื อ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ควรยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางเดี ย วกัน คื อ การยึด แนวทาง
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่ งเป็ นค่านิ ยมร่ วมขององค์กร รับสนองงาน ประสานงาน
และถวายการสนับสนุ นกิจการและการบริ หารการปกครองคณะสงฆ์ ดาเนินการตามนโยบายและ
มาตรการในการคุม้ ครองพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุ บารุ งศาสนสถานและศา
สนวัตถุทางพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ทานุ บารุ ง พุทธ
ศาสนศึ กษา ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ ธรรม และการเผยแพร่ ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาความรู ้ คู่คุณธรรม
ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนด ให้ เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องส านัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ หรื อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริ หาร
จัดการองค์กรให้เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาแห่งดินแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืนและสังคมมีความสุ ขด้วยหลักธรรม การทางานด้านการเผยแผ่ของ
บุคลากรในองค์กรก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กรคือเสริ มสร้างให้สถาบัน
และกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมัน่ คงยัง่ ยืน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มี การปฏิ บตั ิ งานตามภารหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายในการทางานด้านเผยแผ่ โดยมีค่านิยมองค์กรร่ วมกันคือการทางานเป็ นทีม ส่ งเสริ ม
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พระสงฆ์ให้มีบทบาทในการเป็ นผูน้ าทางด้านจิตใจ ส่ งเสริ มศาสนศึกษาเน้นความรู ้คู่คุณธรรม ทานุ
บารุ ง ดู แล ศาสนาสถานและศาสนสมบัติ และการประสานองค์กรเครื อข่าย และยังตระหนักให้
บุคลากรได้ทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้ อง คุม้ ครองพระพุทธศาสนาให้คง
อยูส่ ื บไป
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี เป็ นองค์ ก รหลัก ในการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมี ความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นาสังคมสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็ นค่านิ ยมร่ วมขององค์กรในการทางานเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคาสอนให้บรรลุ
เป้ าหมาย การทางานของบุคลากรร่ วมกับองค์กรเครื อข่ายต้องเป็ นไปทิศทางเดี ยวกัน มีเป้ าหมาย
วัตถุ ประสงค์เดี ยวกัน ซึ่ งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสาคัญกับ
หลักการสร้างค่านิยมร่ วมขององค์กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช การสร้างค่านิ ยมร่ วมของคนใน
องค์ ก รโดยเน้ น ให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั น ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า
“นครศรี ธรรมราชศู น ย์ก ลางพระพุ ท ธศาสนาของภาคใต้ ” ต้ อ งช่ ว ยกั น อุ ป ถัม ภ์ คุ้ม ครอง
พระพุทธศาสนาและส่ งเสริ มการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ได้
จริ ง พระพุ ท ธศาสนามี ความมัน่ คง พุ ทธศาสนิ กชนนาหลักพุ ท ธธรรมไปปฏิ บ ตั ิ ใ นวิถี ชี วิตการ
รวมถึงพัฒนาวัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน ส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดประโยชน์ศาสน
สมบัติกลาง วัดร้างและวัดมีพระสงฆ์ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี ถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ ง
ทาร่ วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนส่ วนรวม
โดยสรุ ปสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ ถื อว่าเป็ น
จุดแข็งในการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้ทฤษฎี7-S
ของ McKinsey มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ
(Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่ วม (Shared valued) เป็ นปั จจัยในการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร
เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จุดแข็งใน
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ McKinsey ทาให้เห็นรู ปแบบโครงสร้ างบทบาทภารกิ จขององค์กรมี
ความชัด เจนสามารถตอบสนองผู ้รั บ บริ ก ารได้เ ป็ นอย่ า งดี บุ ค ลากรมี คุ ณ วุ ฒิ / ประสบการณ์
สอดคล้องกับภารกิ จและได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างต่อเนื่ อง มีแผนงาน
โครงการ ในการปฏิบตั ิงานชัดเจน เป็ นไปตามนโยบายและภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย มี ร ะบบการ
สื่ อสารภายในองค์ก รที่ ดี มี กฎระเบี ยบและค าแนะนาต่ างๆส าหรั บ ใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ งาน มี วสั ดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานและหน่วยส่ งเสริ มฯ สามารถบริ การ
และตอบสนองต่ อกลุ่ ม เป้ าหมายได้ บุคคลากรมี การประชุ มแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและสร้ าง
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องค์กรการเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอสามารถจะพัฒนาเป็ นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดต้นแบบได้ บทบาทของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดช่ วยหนุ นให้บุคคลากร
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีและได้การยอมรับ และความช่วยเหลื อจากหน่ วยงานอื่น บุคคลากรมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงาน ระบบงานในปั จจุบนั สามารถ
เอื้ออานวยต่อผูม้ ารับบริ การเป็ นอย่างดี
ส่ ว นจุ ด อ่ อ นที่ ผู ้วิ จ ัย มองเห็ น ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ คื อการปรั บเปลี่ ย นทัศนคติ และบทบาทของบุ คลากร
บางส่ วนยังล่าช้า ทาให้การทางานขาดประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรขาดการกากับ
การติดตามและการประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีอยู่
ยังขาดประสิ ทธิ ภาพ การจัดเก็บเอกสารไม่เป็ นระบบมาตรฐานยากต่อการค้นหา บุคลากรขาดการ
ทางานเป็ นทีมและการทางานเชิงรุ ก การปฏิบตั ิงานบางอย่างไม่เป็ นไปตามภารกิจของฝ่ ายกลุ่มงาน
ต่ า งๆและมี ข้ ัน ตอนมากเกิ น ไปให้ เ กิ ด การสบสนและล่ า ช้า การประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บ ัติ ง านยัง ไม่ ดี เ พี ย งพอ ขาดการประชาสั ม พัน ธ์ ง านของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดคู่มือสาหรับการผลปฏิบตั ิงานทาให้การปฏิบตั ิงานบางครั้งล่าช้าและไม่เป็ นไป
ในแนวทางเดี ย วกัน การติ ดตาม ก ากับและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานยังไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร
4.2.2 ความสั มพันธ์ ทางสั งคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมคือ รู ปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพื่อสนองความต้องการ
ร่ วมกันในด้านต่างๆ และเพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดยส่ วนรวม แบบแผนพฤติ กรรมต่างๆ ให้
เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ มีความชัดเจนแน่ นอน และเป็ นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม ความสาคัญของสถาบันทางสังคมเป็ นกระบวนการที่มนุษย์ในสังคมจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ ของสมาชิ กในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม
บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่
คาดหวังในสังคมหรื อตามบรรทัดฐานที่ ไ ด้รับการถ่ า ยทอดมาเท่ านั้น แต่ความสัม พันธ์ ระหว่า ง
บุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกันระหว่างคู่
ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
การวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหน่ วยงานเครื อข่ายที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนี้
4.2.2.1 ความสั มพันธ์ ภายในองค์ กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในศูนย์เผยแผ่ฯมี
การติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน มีการทากิ จกรรมเพื่อพัฒนารู ปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย ซึ่ งเป็ นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบที่
หลากหลาย ความสัมพันธ์ภายในองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ทา
ให้เห็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีกระบวนการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ตลอดจน
มีเป้ าหมายร่ วมกัน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา พบว่าการมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์เชิ งแลกเปลี่ยน มีการพึ่งพิงร่ วมกัน การสร้างความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวและการร่ วมกันทางาน มีการร่ วมมือทากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี พบว่าการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
ภายในศูนย์เผยแผ่ฯ เป็ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรมร่ วมกัน รวมถึ งการถ่ ายทอดข้อมูลให้ผูอ้ ื่นรับรู้ การ
จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร มีการประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนดไว้
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าความเชื่ อมโยงระหว่าง
บุคลากร กลุ่มและหน่วยงานภายในศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ น
รู ปธรรม มีการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกันของบุคลากร มีการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ความสัมพันธ์ภายในองค์กรจะบ่งถึ งพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรว่ามีปฏิ บตั ิตน
เหมาะสมหรื อไม่และเป็ นไปตามข้อกาหนดขององค์กรอย่างไร
4.2.2.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างองค์ กรเครือข่ าย
ศูนย์เผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดเชี ย งใหม่ มี การประสานงานกับหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในส่ วนของความร่ วมมือ มี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ทาหน้าที่ประสานงานด้านการเผยแผ่ ส่ วน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลเมือง องค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
หน้า ที่ ใ นการสนับ สนุ นงบประมาณด้า นการเผยแผ่ “โครงการธรรมะสัญจรในระดับอาเภอ มี
ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม 2 พันคน ก็ได้การจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ช่ วยสนับสนุ นให้งานด้านการเผยแผ่ประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้” มี หน่ วยอบรม
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ประชาชนประจาตาบล โครงการประชุ ม สัม มนา แสดงผลการปฏิ บตั ิ ง านร่ วมกันและแนวทาง
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกัน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา การประสานงานของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีการประสานงานให้เป็ นรู ปธรรม การปฏิบตั ิงานก็
ต่างก็หน้าที่ของตนเองตามนโยบายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ดีการประสานงานในระดับภาคก็ยงั มีการ
ประชุมปรึ กษาหารื อกันอยูเ่ ป็ นประจากับเจ้าคณะภาค ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในองค์รวม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปั ญหาให้ตรงจุด และการดาเนินงานด้านเผย
แผ่พระพุทธศาสนาก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนความร่ วมมือที่ได้รับจากภาครัฐ ภาคเอกชน ก็
ได้รับการสนับสนุนด้านการเผยแผ่จากผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น มีเทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ได้ให้การสนับสนุน อุปถัมภ์ อย่างต่อเนื่อง จนงานด้านเผยแผ่ดาเนินไปด้วยดี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี พบว่าโครงข่ายของการประสานงานด้าน
การบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ นหน้า ที่ ข องเจ้า คณะภาค ศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดก็มีการทางานที่แตกต่างกัน เมื่อมีโครงการที่ตอ้ งทาร่ วมกันถึงมีการ
ติดต่อประสานงานขอร่ วมมือระหว่างศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดให้ทากิจกรรมด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกัน ส่ วนภาครัฐก็สนับสนุ นระดับหนึ่ ง เช่ น
งบประมาณการสอบธรรมศึ ก ษา ส่ วนภาคเอกชนก็ ไ ม่ค่ อยให้การสนับสนุ นในด้า นการเผยแผ่
เท่าที่ควร เพราะยังขาดการนาเสนอในกิ จกรรมที่ตอ้ งทาให้เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน การประสานงาน
กับภาคเอกชนก็เป็ นไปอย่างล้าช้า ขาดความร่ วมมือและการประสานงานที่เป็ นรู ปธรรม
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าความร่ วมมือเรื่ องการเผย
แผ่ฯ ถื อว่าอยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดีม าก สามารถจัดกิ จกรรมในเชิ งระดมทุ นได้ดี ได้รับการส่ ง เสริ ม จาก
ประชาชน ในการจัดประชุม จัดอบรม ในทุกภาคส่ วน การประสานงานระหว่างองค์กรเครื อข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นรู ปธรรม มีวฒั นธรรมจังหวัด การประถมศึ กษาจังหวัด และพุทธ
สมาคมจังหวัด ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่างร่ วมมือ
ระดมความรู ้ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างสู งสุ ดในการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนา การประสานงานระหว่างศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาจัง หวัดใกล้เคี ย งก็ มีก าร
ดาเนินการโดยการจัดอบรม ประชุม และพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ได้
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมในการบริ หารจัด การองค์ ก รเครื อข่ า ย ของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจของบุคลากรและการ
ประสานความสามัค คี ข องบุ ค ลากรในองค์เครื อข่ า ย ให้ มี ค วามเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกันในการ
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ปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่วางให้สาเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยการนา
หลักสังคหวัตถุ 4 มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการองค์กรเครื อข่ายของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
1. ทาน (โอบอ้อมอารี ย)์ พบว่า การบริ หารจัดการความสัมพันธ์องค์กรเครื อข่ายของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกัน
ช่ วยท ากิ จกรรมที่ เกิ ดประโยชน์ต่อองค์ก ร ให้ความรู ้ ให้การแนะนา มี การเกื้ อกูลอนุ เคราะห์ ก ัน
ผูใ้ หญ่ให้ความช่วยเหลือผูน้ อ้ ย ผูน้ อ้ ยให้การช่วยเหลือผูใ้ หญ่ ซึ่ งก็เป็ นผลดีกบั องค์กรเครื อข่ายที่เกิด
จากการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการดาเนิ นงานด้วยจิตใจที่มุ่งช่วยให้บรรลุ
ถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร มีการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการทางานแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน อานวย
ความสะดวกเรื่ องอุปรณ์เครื่ องใช้ในสานักงาน ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ทั้ง 4 ศูนย์ ได้ให้คาแนะนา ปรึ กษาแก่บุคลากร ให้มีความเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นหลัก แนะนาสิ่ งที่ควรแก้ไขในการทางานและรับฟังปั ญหาของบุคลากร
2. ปิ ยวาจา (วจีไพเราะ) พบว่าผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ได้เน้นย้ าให้บุคลากรในองค์กรให้มีวาทศิลป์ ดึ งดูดใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการประสานงานกับองค์กรเครื อข่าย การทางานด้านการเผยแผ่ฯ ต้องพูดให้กาลังใจซึ่ ง
กันและกัน ไม่ ก ล่ า วล่ วงเกิ นหมู่ คณะเมื่ อปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ของตน ใช้ถ้อยคากริ ย าอาการสุ ภาพเป็ น
กันเองและเสริ ม สร้ า งมนุ ษ ยสั มพันธ์ ที่ ดีระหว่า งองค์ก รเครื อข่ าย ยัง พบว่า ผูบ้ ริ หารศู นย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นผูท้ ี่กล่าววาจาด้วยความจริ งใจไม่เสแสร้งหรื อหลอก
ให้ทาและยังกล่าวยกย่องชมเชยบุคลกรที่ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ วน
บุ คลากรที่ ไ ม่สามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้ตามเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาก็พูดให้
กาลังใจให้ขอ้ คิดในการปฏิบตั ิตนเพื่องานส่ วนรวม
3. อัตถจริ ยา (สงเคราะห์หมู่คณะ) พบว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับต่าเหน่งหน้าที่ การปฏิบตั ิ
ตนในตาเหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรองค์กรเครื อข่ายเป็ นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การวาง
ตนเป็ นกลางของบุคลากร รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นหรื อคาติชมจากผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ และยัง
พบว่าผูบ้ ริ หารของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ ได้ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่าง ที่ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งกาย วาจา ใจ วางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะแก่บุคลากร
ตามเหตุการณ์ และสิ่ งแวดล้อม ทาตนเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ถือตัวกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มีบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ร่ วมทุกข์ร่วม
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สุ ขกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิ บตั ิหน้าที่การงานของของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่าย
4. สมานัตตา (วางตนเหมาะสม) พบว่าศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศ
ไทยทั้ง 4 ศูนย์ ได้สนับสนุ นให้บุคลากรมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรเครื อข่ายในการทางานด้าน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความเอื้อเฟื้ อจริ งใจ เพื่อประโยชน์ของ
องค์ก ร และยัง พบว่า ผู ้บ ริ ห ารศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ได้ชัก น า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม ไม่นิ่งดูดายต่อประโยชน์อนั จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กร ใหมีน้ าใจต่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และยังส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาไปฝึ กอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ความชานาญในหน้าที่ของตนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทางานร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้ อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตน
โดยสรุ ปจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางสังคมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ในประเทศไทย ทั้ง 4 ศู น ย์ พบว่ า ในเครื อข่ า ยสั ง คมจะประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ละคนหรื อคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่ งแต่ละ
คนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดี ยว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน บุคคลไม่
เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคมหรื อตามบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
อย่ า งไรก็ ต ามการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมกับ องค์ ก รเครื อข่ า ยของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ จะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยูใ่ น
สังคม อันนาไปสู่ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ(Informal Group) องค์กรทางสังคม
(Social Organization) และโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่ าว สามารถนามาใช้อธิ บายพฤติกรรมของบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดได้ จะทาให้เข้าใจพฤติกรรมการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
4. 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเสนอต้ นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ2 นามาสู่ การวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การเสนอ
ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย M-Link model โดยอาศัยกระบวนการบริ หารจัดการ
องค์กรเชื่อมโยงกับการบริ หารจัดการแนวพุทธ นอกจากนั้นต้องอาศัยปั จจัยที่สนับสนุ นหรื อเอื้อต่อ
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การบริ หารจัดการให้เกิ ดการบริ หารจัดการขึ้ นในศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรและความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อทาให้เกิดการ
บริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนาบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่ฯให้มีความพร้อม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีประเด็นดังนี้
4.3.1 กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
การวางแผน
การนาแผนไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงานหรื อกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ การดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิด
ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิ ยม
เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4
ศูนย์น้ ัน จาเป็ นต้องสร้ างความเข้าใจให้บุคลากรทุ กระดับเพื่อให้เกิ ดการยอมรั บและมี ส่วนร่ วม
พร้ อมที่จะนาแผนงาน โครงการต่างๆ ไปดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ประยุกต์การดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิและสร้างการมีส่วน
ร่ วม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้
การจัดการองค์ กร
การจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ ควร
มีโครงสร้ างการจัดองค์การที่ เด่ นชัด มีผูบ้ ริ หาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ ายบรรพชิ ตและ
คฤหัสถ์ อีกทั้งมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลืออีกฝ่ าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีเป้ ำหมำย นโยบำย
และแผนงำนในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรบริ หำรองค์กรดำเนิ นไปด้วยควำมรำบรื่ น
และมีประสิ ทธิ ภำพ จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรอำนวยกำรที่มี ประสิ ทธิ ภำพ มีควำมรับผิดชอบและ
อำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหน้ำที่กำรงำน ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่ละคนได้ชดั เจนมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรจัดระบบกำรทำงำนอย่ำง
เหมำะสม มีเทคนิ คในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองค์กร มีระบบกำรสื่ อสำรที่ดี มี
หลักอำนวยกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำรที่ดี เพื่อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรให้เป็ นไปเพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
นโยบาย
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ควรมีการนานโยบายมาปฏิ บตั ิ อย่าง
จริ งจัง ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และแหล่งภูมิปัญญาของชุ มชน รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดด้วย ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุม
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มาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม
และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มและประสานการดาเนิ นงานในการปฏิบตั ิศาสน
พิธีและกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุ นส่ งเสริ ม
และจัดการการศึกษาสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้คู่คุณธรรม รวมทั้งยังจัด
การศึ ก ษาคณะสงฆ์ เ พื่ อ ผลิ ต พัฒ นาศาสนทายาทที่ เ ปี่ ยมปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม เพื่อร่ วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็งสื บต่อไป
เทคโนโลยี
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ควรสนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรใช้สื่ อ
เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งสื่ อมวลชนและสื่ อชุ มชนที่สามารถเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่าย
เพราะถ้าจะให้คนทัว่ ไปหันมาค้นคว้าศึกษาเองก็คงเป็ นไปได้ยาก ควรมีการเข้าหาศรัทธาด้วยวิธีการ
ที่ ท ัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เพราะในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ก็ มี ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาโดยการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์โดยวัดองค์กรและสถาบันสงฆ์ได้เปิ ดเว็บไซต์
ในนามของวัดหรื อองค์กร นอกจากนั้นยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม
อื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก พระพุทธศาสนาดารงอยูใ่ นโลกที่กาลังพัฒนาด้านวัตถุให้เจริ ญก้าวจนกาลัง
จะกลายเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “โลกกว้างแต่จิตใจคนแคบลง” ในอนาคตยังคาดคะเนไม่ได้วา่ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นจะเป็ นไปในลักษณะใด หรื อจะมี รูปแบบการเผยแผ่เชิ งรุ กผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์มากขึ้น
วิธีการเผยแผ่
บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความทุ่มเทเสี ยสละและตั้งมัน่ ในอุดมการณ์ และเป็ น
ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี ค วามช านาญในการเผยแผ่พุ ท ธธรรมตามรู ป แบบวิ ธี ก าร มี
บุคลิ กภาพที่เป็ นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริ งใจกับทุ กคน เนื้ อหาของธรรมะมีความถูกต้อง
ตามหลักธรรม ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและมีความเพลิดเพลินต่อการฟั ง สามารถนาไปประพฤติปฏิบตั ิ
ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ ความพร้ อมในการแสดงธรรมและเนื้ อหาธรรมะก็อานวย
ประโยชน์แก่ผฟู ้ ั ง จึงทาให้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากผูฟ้ ั ง มีความน่าเชื่ อถือที่ได้มาจากความรู ้
ความสามารถ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะและคุ ณ ธรรมที่ มี เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์แ ก่ ผูค้ นโดยทั่ว ไป ได้รั บ ความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่ และควรมีรูปแบบวิธีการและแนวทางใน
การนาเสนอพุทธธรรมที่ทาให้ผฟู ้ ั งมีความเข้าใจแจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่ าเริ งมากขึ้น มีมุมมองให้
แง่คิด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันได้ และควรมีการให้ความรู ้คู่คุณธรรม
แก่ ป ระชาชน เพื่อสร้ างภูมิ คุม้ กันให้ชุม ชนพร้ อมเผชิ ญกับการเปลี่ ย นแปลงในอนาคต ด้วยการ
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ส่ งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลู กฝั งค่านิ ยมที่ดีงาม การสร้ างระบบความสัมพันธ์แบบ
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่า งเท่ าเที ยมกัน ด้วยบริ บททาง
ศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มีความมัน่ คง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความ
เข้มแข็งทางคุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าทาง
ศาสนาให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ
การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มีการจัดโครงการ
ประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนานโยบายของคณะสงฆ์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิ เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ในการก ากับ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการเผยแผ่รวบรวมข้อมู ล สารสนเทศด้า นการเผยแผ่ เป็ นศู นย์
ประสานงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ผลที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ
ได้บุ ค ลากรของคณะสงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาที่ มี คุ ณภาพเพิ่ ม มากขึ้ น ผูเ้ ข้า รั บการ
สัมมนาได้ความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่อย่างถูกต้องและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การเทศน์ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประชาชาชนทัว่ ไปได้ร่ ว มกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4.3.2 การเรี ยนรู้ (Learning)
ในที่น้ ีผวู้ จิ ยั จะได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ในสัปปุริสสู ตร อันเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการแนวพุทธประกอบการพิจารณา
ว่า หลักการบริ หารจัดการแนวพุทธมิได้มุ่งหวังกาไรหรื อการแข่งขันเพียงอย่างเดี ยว แต่ได้บรรจุ
หลักการที่สร้ างความยัง่ ยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน
และรู ้ เท่ า ทัน โลก โดยมิ ไ ด้ป ฎิ เสธกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ห รื อ ระบบทุ นนิ ย มในปั จจุ บ นั แต่ ใ ห้ ยึ ด
หลักการอยู่ร่วมกันและรู ้ เท่ า ทันโลก หลักสั ป ปุ ริส ธรรม ที่ เกี่ ย วข้องกับ การบริ หารจัดการ มี 7
ประการ คือ
1. ธัมมัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู้จกั เหตุ คือรู้ความจริ ง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่ งธรรมได้ รู้
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผลและรู ้ จกั หลักการที่จะทาให้เกิ ดผล รวมความว่า การบริ หารจัดการในองค์กร
ผู ้บ ริ หารจ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ งอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ ก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล รู ้จกั การวิเคราะห์ความจริ งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “สิ่ งทั้งหลาย

166

เกิ ดขึ้น ตั้งอยู่ดบั ไป เป็ นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่ งเหตุผลมาบริ หารจัดการ
องค์กร
2. อัตถัญญุ ตา ความเป็ นผูร้ ู ้ จกั ผล หรื อความมุ่ง หมาย คื อรู ้ ค วามหมาย รู ้ ความมุ่ งหมาย รู ้
ประโยชน์ที่ประสงค์ รู ้ จกั ผลที่เกิ ดขึ้น สื บเนื่ องจากการกระทาตามหลัก หมายถึง การบริ หารงาน
องค์กรให้บรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์ และรู ้ ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่ นาไปสู่ ความมัน่ คง และไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่น้ ีก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
ต่างๆ
3. อัต ตัญ ญุ ต า ความเป็ นผู ้รู้ จ ัก ตน คื อ รู ้ จ ัก เราว่ า เรานั้ น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้
ความสามารถ และคุ ณ ธรรมเป็ นอย่า งไรและเท่ า ใด แล้ว ประพฤติ ใ ห้เ หมาะสม และรู ้ จ ัก ที่ จ ะ
ปรับปรุ งต่อไป ในที่น้ ี หมายถึง รู ้จกั องค์กรที่เราบริ หารเป็ นอย่างดีวา่ มีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีด
ความสามารถอย่างไร และรู ้ จกั การปรับปรุ งองค์กรให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการ
บริ หาร ความแตกต่างที่จะทาให้องค์กรเป็ นเลิศ มีประสิ ทธิ ภาพ และมัน่ คงถาวร
4. มัตตัญญุ ตา ความผูร้ ู ้ จกั ประมาณ คือ ความพอดี ในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่น้ ี หมายถึงการ
บริ หารการเงิน หรื อการขยายกิจการต้องพิจารณาให้รู้จกั ประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีด
ความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขันที่
รอบคอบและรู้จกั ประมาณขีดความสามารถขององค์กร
5. กาลัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู้จกั กาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบ
กิจ ในที่น้ ีหมายถึง การบริ หารจัดการจะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาส
ขององค์กรจะต้องพิจารณา ถึ งสถานการณ์ ในเวลานั้นๆ ว่า ควรจะดาเนิ นการอย่างไร อะไรควรงด
อะไรควรกระทา เวลาใดควรขยายกิจการ หรื อช่วงเวลาใดที่จะบริ หารองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จต่อ
องค์กรมากที่สุด
6. ปริ สัญ ญุ ต า ความเป็ นผูร้ ู้ จ ัก ชุ ม ชน คื อ รู ้ ก ริ ย าที่ จ ะประพฤติ ต่ อ ชุ ม ชนนั้น ว่า ควรจะ
ดาเนินการอย่างไร การบริ หารจัดการจาเป็ นต้องปฏิสัมพันธ์กบั องค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็ นพันธมิตร และ
คู่แข่ง การสร้ างสรร หรื อการประสานงานกับชุ มชนหรื อกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึ ง
เข้าใจและพัฒนา เป็ นการบริ หารจัดการที่ สร้ างความสัมพันธ์ ด้วยเมตตา ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อ
ชุมชน หรื อสาธารณะชน จะเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
7. ปุ ค คลัญญุ ตา ความเป็ นผูร้ ู ้ จกั บุ ค คล คื อ รู ้ จกั ความแตกต่ า งของบุ ค คลว่า โดยอัธ ยาศัย
ความสามารถและคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุค คลและใช้มอบงานที่เหมาะสมให้
การบริ หารจัดการในการรู้บุคคล เปรี ยบเสมือนการพัฒนาและบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ จะต้องมี
การพัฒนาและบริ หารบุคคลในองค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี
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สร้ างความเป็ นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุ คลากรในองค์กร รวมถึ งการทางานเป็ นหมู่คณะการ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลต่างๆ ด้วยความเป็ นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริ งใจต่อกัน
จากการวิเ คราะห์ หลัก สั ป ปุ ริ ส ธรรมเพื่ อ การบริ หารจัดการองค์ก ร จะเห็ นว่า หลัก ธรรม
พระพุทธศาสนาอธิ บายความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่ งแวดล้อม โดย
ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า พบได้ ใ นสั ง คมมนุ ษ ย์ ห รื อปั จ จัย แห่ ง สั ง คมใน
กระบวนการอาศัย ซึ่ งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล รู ้จกั โลก รู ้จกั ธรรมชาติ เพราะมนุ ษย์
เท่านั้นที่จะเป็ นผูท้ ี่บริ หารจัดการองค์การที่ดีได้ สาหรับในส่ วนของ หลักการบริ หารสมัยใหม่จะ
เน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากาไรและการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่ เป้ าหมาย ตามแบบของ
ทุนนิยม หากผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประทศไทยนาหลักการบริ หาร
จัดการแนวพุ ทธเข้า มาประกอบหรื อ บูรณาการให้เข้ากับการบริ หารงานในปั จจุ บนั ก็ถื อว่า เป็ น
แนวทางใหม่หรื อเข้าสู่ มิติของการบริ หารจัดการ ที่ยง่ั ยืน มีความมัน่ คง และสร้างความเป็ นธรรมต่อ
บุคคลหรื อสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ต่อ
การบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง รวมทั้งจะเป็ นหลักการของนักบริ หารในการบริ หารจัดการ
องค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยงั มีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริ หารจัดการด้วย
กระบวนการเพือ่ สร้ างสรรค์ ปัญญา
ปั จจุบนั ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พยายามที่ดาเนิ นโครงการ “การ
แก้ไ ขปั ญ หาของสั ง คม สร้ า งชุ ม ชนเข้ม แข็ ง ” อย่า งเป็ นรู ป ธรรมและยัง่ ยื น เพื่ อ เป็ นการสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ชุ มชนติดอาวุธทางปั ญญาให้กบั ชุ มชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั คนท้องถิ่ นอย่างแท้จริ ง โดยให้สมาชิ กในชุ มชนได้นาปั ญหามาวิเคราะห์
และหาทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการลงมือปฏิ บตั ิเป็ นการจัดการเรี ยนรู้โดยการกระทา
การค้นพบ สารวจ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่เรี ยนรู ้สามารถแก้ไขปั ญหาที่กระทบได้ การร่ วมมือ
ระหว่างชุมชนเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่ อสารระหว่างกัน
ศูนย์ เผยแผ่
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระเบียบมหาเถระสมาคมกาหนดให้มีศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมู ล และพัฒนาบุ คลากรการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาทั้ง ส่ วนกลางและประจาจัง หวัด
ส าหรั บ เป็ นแนวทางขับ เคลื่ อนงานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้เป็ นไปในเชิ ง รุ ก มี
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ประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนาและอานวยประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนผู ้
ได้รับการเผยแผ่
พระสงฆ์
บทบาทของพระสงฆ์ใ นด้า นการเผยแผ่ แท้จริ ง แล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์ทุก รู ปได้รับ
มอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เพราะหน้าที่ของพุทธสาวก คือมีหน้าที่
ศึกษาเรี ยนรู ้ คาสอนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ แล้วปฏิ บตั ิตามพระธรรมคาสอนนั้นแล้วต้องสอน
ผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามด้วย นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก
การให้การอบรม การสอน การเผยแผ่เป็ นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่สาคัญ ที่พระสงฆ์ปฏิบตั ิ
มาเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว ทั้งที่เรี ยกว่าการเทศน์ แสดงธรรม หรื อการปาฐกถาก็ตาม ซึ่ งประชาชนทัว่ ไปให้
ความเคารพและสนใจที่ จะฟั ง สาระที่ พ ระสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้อยู่แล้ว และนับ เป็ นการศึ ก ษาที่ เข้า ถึ ง
ประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง ส่ วนในเนื้ อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะแตกต่าง
กันตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่สิ่งที่เป็ นธรรมะหรื อคาสอนที่เป็ นพระพุทธศาสนาที่นบั ได้วา่ เป็ น
สาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็ นเนื้อหาที่เป็ นความจริ งที่มีอยูท่ ี่เกิดขึ้นเป็ นปกติ เพราะแท้ที่จริ งแล้ว
คาว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" นัน่ เอง
ชุ มชน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลง จากวัดที่เคยเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน วัด
กับ ชุ ม ชนมี ความสั มพันธ์ ที่ดีต่อกัน พึ่ งพาอาศัย กันและทากิ จกรรมร่ วมกัน แต่ เมื่ อมี ค วามเจริ ญ
ทางด้านเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ลทั ธิ ทุนนิยมเข้ามาแทนที่ กระแสสังคมเปลี่ยนไป
ชุ มชนรอบวัดกลายเป็ นห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ ทาให้ชาวบ้านเริ่ มห่ างวัด
มากขึ้น วัดกลายเป็ นแหล่งผลประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์มากขึ้น การบริ หารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในปั จจุบนั คณะสงฆ์จะทาโดยอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากเครื อข่ายทุกภาค
ส่ วน (Network) ด้วยการเพิ่มบทบาทของฝ่ ายบ้านเมืองและภาคประชาชนให้มากขึ้น ไม่ควรยึดใน
กฏระเบียบเก่าๆ ซึ่ งขาดการมีส่วนร่ วมและเป็ นการปิ ดกั้นเสรี ภาพในการนับถือศาสนา องค์กรคณะ
สงฆ์และองค์กรภาครัฐควรหันมาให้ความสนใจกับองค์กรภาคประชาชนมากขึ้ น ตลอดจนการ
ปรั บเปลี่ ยนนโยบาย รู ป แบบการบริ หารงานการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาให้ส อดคล้องกับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
4.3.3 นวัตกรรม (Innovation)
สื่ อสมัยใหม่
กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เข้าใกล้ โดยใช้ธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
สร้ า งก าลัง ใจในการท าความดี ละเว้น ความชั่ว ท าจิ ต ใจให้ บ ริ สุ ท ธิ์ เข้า ใจพื้ น ฐานของการ
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เปลี่ยนแปลงของชี วิต ใช้สื่อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรมการบรรยายธรรมะ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เข้าใจ โดยใช้วิธีการนาเสนอแบบอุปมาอุปไมย ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ด้วยการทาให้ธรรมะ
เป็ นเรื่ องง่าย ไม่ใช้ภาษาบาลี อ้างอิงบุคคลที่กลุ่มเด็กและเยาวชนรู ้จกั สนใจ เรื่ องราวอ้างอิงนิ ทาน
ชาดกหรื อพุทธประวัติ เข้าถึง โดยการเป็ นผูน้ าเสนอ นาการบรรยายด้วยตนเอง
กลยุทธ์ การใช้สื่ อดิ จิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คื อ เข้าใกล้ โดยปรับเปลี่ ยนธรรมะให้ทนั สมัย
เพื่อให้แนวทางการดาเนินชีวิต การทางาน การสร้างความสมดุลชีวิต การครองตน ครองคน ครอง
งาน ใช้สื่อดิจิทลั คือ สื่ อเฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ ยูทูป และซี ดีธรรมะ เข้าใจ โดยนาเสนอธรรมะเป็ น
หลัก อ้างอิงบุคคลที่เชื่ อถือได้ ใช้วิธีการอุปมาอุ ปไมยและประสบการณ์เสี้ ยวหนึ่ งของชี วิตบุคคล
ต่างๆด้วยเนื้อหาที่ชดั เจน เฉี ยบคม เข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษาบาลี อ้างอิงบุคคลสาคัญและพุทธวจนะและ
เร่ ง เร้ า ให้ป ฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้เกิ ดความสุ ข แก่ ตน เข้าถึ ง โดยการท าตนให้เป็ นตัวอย่า งที่ ดีและอ้า งอิ ง
ตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จ
กลยุทธ์การใช้สื่อดิ จิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เข้าใกล้ โดยปรับเปลี่ ยนความคิดว่า นิ พพาน
สามารถทาได้ในชาติน้ ี สร้างกาลังใจให้ปฏิบตั ิตามหลักธรรมคาสอนได้อย่างลึกซึ้ ง ใช้สื่อดิจิทลั คือ
สื่ อเฟสบุ๊คส์ สื่ อเครื อข่ายกิ จกรรมอบรมภาวนาและกิ จกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าใจ โดยใช้
ธรรมะเป็ นหลัก การอ้างอิงบุคคลที่เชื่อถือได้ ใช้อุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้ ง มีผทู ้ ี่มีชื่อเสี ยงร่ วมและนาการ
สาธิ ตด้วยเนื้อหาที่ชดั เจน เฉี ยบคม อ้างอิงจากพระไตรปิ ฎก
เครือข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรื อคนรุ่ นใหม่ก็
เป็ นได้ เพราะสังคมสมัยปั จจุบนั ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิ บตั ิธรรม ฟั งเทศน์หรื อศึกษาพระ
ธรรมคาสอนที่วดั เหมือนอดีตที่ผา่ นมา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ งที่จะสามารถทาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ ผูใ้ ช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่ จะเข้าไปศึ กษาพระธรรมคาสอนได้ตลอดเวลา ดังนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง
ภายใต้บริ บทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตโลกออนไลน์ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
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พัฒนาสื่ อการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดประสบผลสาเร็ จ เพราะสื่ อเป็ นเครื่ องถ่ายทอดความรู ้ ความคิ ด
เสริ ม สร้ า งคุ ณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมและประสบการณ์ ใ ห้แก่ ผูท้ ี่ ส นใจหลัก ธรรมคาสอน โดย
คานึ งถึ งสภาพปั ญหา ความพร้ อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
บทบาทในการพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู ้ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ศาสนาประจาจังหวัด
จะต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บมหาเถรสมาคมว่ า ด้ ว ยการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2550 การพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู ้ เพื่ อการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนานั้น อาจมี
ขั้นตอนที่ เป็ นรายละเอี ยดปลี กย่อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ
ท้องถิ่ นที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่ งการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มี กระบวนการดังนี้ 1. กาหนดวัตถุ ประสงค์ทว่ั ไป 2. ศึ กษาและกาหนด
คุ ณสมบัติของผูท้ ี่จะศึกษาพระธรรมคาสอน โดยพิจารณาว่าผูท้ ี่จะใช้สื่อนั้นคือใคร มี ความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมมาอย่างไร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดคุณสมบัติส่วนอื่นๆ ของสื่ อให้
เหมาะสม 3. กาหนดและวิเคราะห์เนื้อหาสาระว่าจะต้องประกอบด้วยเนื้ อหาสาระอย่างไรบ้าง ทั้งนี้
ควรจะต้องพิจารณากาหนดเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กบั จุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ 4. กาหนดจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม โดยการตีความและจาแนกแยกย่อยจุดประสงค์ทว่ั ไปให้ละเอียดไปถึงขั้นที่ทราบได้ว่า
เมื่อผูท้ ี่ศึกษาพระธรรมคาสอนจากสื่ อนั้นแล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหน
5. กาหนดรู ปแบบและวิธีการประเมินผล 6. กาหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้ อหา เป็ นการ
วางแผนว่าจะเสนอเนื้ อหาสาระในรู ปแบบใด มีตวั อย่าง มีการนาเรื่ อง สรุ ปเรื่ องหรื อทบทวนเรื่ อง
อย่างไร 7. กาหนดแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4.3.4 เครือข่ าย (Network)
เครือข่ ายพระสงฆ์
บทบาทด้านการเผยแผ่ที่เป็ นปกติจนประชาชนมองเป็ นวิถีชีวิตหรื อเป็ นกิจวัตรของพระสงฆ์
ก็คือการแสดงธรรมในวันพระในเทศกาลวันสาคัญ พระสงฆ์ได้โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่
ธรรมอยู่เป็ นปกติ และในรู ป แบบที่ ไ ม่ เป็ นรู ป แบบ กล่ า วคื ออาจจะใช้วิธี ก ารพูดคุ ย สนทนาใน
โอกาสพบปะ จะเป็ นการเผยแผ่โดยไม่เป็ นกิ จลักษณะ แต่ก็แฝงด้วยให้ขอ้ คิ ดทางธรรม หรื อใน
โอกาสที่ประชาชนมาทาบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระสงฆ์ มาถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็ให้พร
ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็ นการสอนโดยที่ผรู ้ ับไม่รู้วา่ ถูกสอน แต่ได้ซึมซับเอาคาสอน เอาคติธรรม ได้เกิด
การเรี ยนรู ้พระธรรมคาสอน หากพระสงฆ์สานึกตระหนักในบทบาทเหล่านี้อย่างจริ งจัง พระสงฆ์จะ
มีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและได้เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ตอ้ งรอเทศกาลสาคัญใดๆ
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ทั้งสิ้ น ในความเห็ นส่ วนตัวแล้วรู ป แบบโอกาสใดไม่สาคัญ แต่ป ระเด็ นสาคัญอยู่ที่ผูฟ้ ั งเกิ ดการ
เรี ยนรู้ (Learning) จุดที่ตอ้ งการคือให้ผฟู ้ ังได้เกิดการเรี ยนรู ้จะให้ใครเป็ นศูนย์กลางก็แล้วแต่อยากจะ
กล่าวด้วยว่าขอให้การเรี ยนรู ้เป็ นศูนย์กลาง (Learning Center) อันเป็ นจุดที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูฟ้ ั ง ที่
จะเป็ นจุดเปลี่ยนแห่งพฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ให้เขาเรี ยนรู ้ในด้านใด
องค์ ความรู้
ควรใช้สถาบันทางศาสนาสร้ างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการ
บริ หารจัดการชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิ ดจิตสานึ กที่ถูกต้อง
พร้ อ มใจที่ จ ะรวมตัวและรวมกลุ่ ม สร้ า งเครื อข่ า ยการท างานร่ ว มกันอย่า งเข้ม แข็ ง และร่ ว มใน
กระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิ ดความเป็ นธรรมและความโปร่ ง ใสในการพัฒนาชุ มชน
อบรมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู ้ เกิ ดภูมิคุม้ กัน พัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของคนทุกกลุ่มอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่ โลกของการทางานอย่างมีคุณภาพ
ให้ป ระชาชนในพื้นที่ ไ ด้เรี ยนรู ้ ศ าสนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดชี วิตทุ กช่ วงวัย สามารถเข้าถึ งแหล่ ง
ความรู ้ทางศาสนาทั้งที่เป็ นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาที่เป็ นต้นกาเนิ ด ให้ตระหนัก
ถึงประโยชน์และคุณค่าความสาคัญของการเรี ยนรู ้ทางศาสนาที่นาไปสู่ การยกระดับคุ ณภาพชี วิตมี
ความขยันหมัน่ เพียรและมีการออมอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ คงในชี วิต และสามารถใช้
ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
การสร้ างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่าง
ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยบริ บททางศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มี
ความมัน่ คง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรม
ปฏิ สั ม พัน ธ์ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ผูน้ าทางศาสนาให้ข ้อ มู ล ข่ า วสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
ดารงชีวติ รวมถึงการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา
เครือข่ ายชุ มชน (วัด บ้ าน โรงเรียนและชุ มชน)
การศึกษายุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ให้สอดคล้องกับเครื อข่ายประชาชน โดยเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นพื้นฐานให้สังคมมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา โดยเน้นชุ มชนอันเป็ นที่ต้ งั ของวัดและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ด้วยกระบวนการถ่ายทอดธรรมเนี ยม ประเพณี ค่านิ ยม ที่สอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกับวิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน วัดเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนและมีบทบาทในการเป็ นแหล่ง
เรี ย นรู ้ โดยมี รู ป แบบการจัด การศึ ก ษาและจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะศาสนพิ ธี พิ ธี ก รรมทางศาสนาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ วิ ถี ชุ ม ชนนั้ น ๆ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตค่านิ ยม และพระสงฆ์เป็ นสื่ อบุคคลที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ใน
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ลักษณะของการเป็ นแบบอย่าง การสร้างความเคารพ ศรัทธาและยึดมัน่ โดยมีเจ้าอาวาสมีความโดด
เด่น เป็ นผูน้ าที่มีคุณธรรม เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสี ยสละ เอาใจใส่ และรับผิดชอบสู ง เป็ นผูม้ ี
วิ สั ย ทัศ น์ มี ป ระสบการณ์ และมี ภ าวะผู้น าสู ง มี ค วามสามารถทางการบริ หารจัด การ การ
ประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ความร่ วมมือร่ วมใจของกลุ่มต่างๆและชุมชน ทางานร่ วมกันโดยใช้
หลักการมี ส่วนร่ วม ให้การสนับสนุ นและให้ความร่ วมมื อในการดาเนิ นงาน การจัดกิ จกรรมจึ ง
ประสบผลสาเร็ จไปด้วยดี วัดเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และชาวบ้านมีความร่ วมมือช่ วยเหลื อเกื้ อกูล การสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกัน และมี การจัดกิ จกรรม
ร่ วมกันในหลายรู ปแบบทั้งทางธรรมและทางโลก
ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย ถือเป็ นต้นแบบของการบริ หารจัดการองค์กรที่ชดั เจน ซึ่ งศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์และเป็ น
แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสื บต่อไป ดังแผนภาพดังต่อไปนี้
Innovation
1. สื่ อสมัยใหม่
2. เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้

Management

Learning

1. การวางแผน
2. การจัดการองค์กร
3. นโยบาย
4. เทคโนโลยี
5. วิธีการเผยแผ่
6. การพัฒนาศักยภาพ

- ประยุกต์หลักธรรม
- กระบวนการเพื่อ
สร้างสรรค์ปัญญา
- ศูนย์เผยแผ่
- พระสงฆ์
- ชุมชน

Knowledge Center
Network
- เครื อข่ายพระสงฆ์
- องค์ความรู้
- บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรี ยนและ
ชุมชน

แผนภาพที่ 4.14 M-Link model ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศู นย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
การศึ ก ษาวิจ ัย และเก็ บ ข้อ มู ล จากศู น ย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ซึ่ ง เป็ นส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีการบริ หารจัดการที่ดีและมีผลงานดีเด่น ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย ภูมิ ภาคละ 1 ศูนย์ ได้แก่ ภาคเหนื อ ศู นย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจังหวัด
เชี ยงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ภาค
กลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพเป็ นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง การ
สัมภาษณ์รายบุคคล การสังเกตการณ์และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้ง 4
ระดับ อัน ประกอบไปด้ว ย 1) ระดับ ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ 2) ระดับผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด 3) ระดับ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) กลุ่ มนักวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการที่ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการศาสนา รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 23 คนโดยมีปัญหาการวิจยั คือ ต้นแบบ
การบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่อศึกษาลักษณะการบริ หาร
จัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
ปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ในประเทศไทย เพื่ อ เสนอต้น แบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน รายละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ แบ่งการนาเสนอได้เป็ น 3 ส่ วน คือ 1. ผลการศึกษา
ลักษณะการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย 2. ผลการศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย 3. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเสนอต้นแบบการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1. การวางแผน
การด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2554-2559 และแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ทาให้เห็ นรู ปแบบการปฏิ บตั ิงานตามแผนของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทยชัดเจนยิง่ ขึ้น มีการนาแผนที่วางไว้มาปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมพาองค์กร
สู่ ค วามเข้ม แข็ ง ทางด้า นการบริ ห ารจัด การอย่า งเป็ นระบบและให้ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
การก าหนดแผนในการบริ หารจัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนานั้น แต่ ล ะศูนย์ต้อง
กาหนดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กาหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการนา
หลักธรรมไปสู่ ผฟู ้ ัง การติดตามและประเมินผล ก็ควรมีในแผนการปฏิบตั ิงานเช่นกัน
2. การจัดองค์ การ
โครงสร้างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4
ศู น ย์ ควรมี โ ครงสร้ า งการจัด องค์ก ารที่ เ ด่ น ชัด มี ผูบ้ ริ ห าร กรรมการ มี ค ณะกรรมการทั้ง ฝ่ าย
บรรพชิ ต และคฤหัส ถ์ อี ก ทั้ง มี ส่ ว นราชการและองค์ ก รเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ควรมีเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนิ นงานให้ชัดเจน เพื่อให้การ
บริ หารองค์กรดาเนินไปด้วยความราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ และต้องระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคนให้ชดั เจน การประสานงานในองค์กรและการสื่ อสารที่ดี จะทาให้ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยมีโครงสร้างองค์กรที่สมบูรณ์แบบและยัง่ ยืนต่อไป
3. นโยบายการเผยแผ่
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ต่อการบริ หารจัดการองค์กร ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
แห่ งประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย์ ได้กาหนดนโยบายกากับดู แลองค์กรประกอบด้วยนโยบายหลักคื อ
สนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน สามารถปลูกฝังให้
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ประชาชนเข้าใจและนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุ ข และส่ งเสริ มการพัฒนาวัดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุ มชนโดยการกาหนดเกณฑ์การพัฒนา
วัดตามมาตรฐานของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และจัดทาระบบประกันคุ ณภาพวัดใน
พระพุทธศาสนาให้เป็ นมาตรฐาน
มีการระดมความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนให้เข้ามีบทบาทและส่ วนร่ วมในการทานุ บารุ งและ
คุม้ ครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพขององค์กร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายในการบริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นระบบ
4. พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้มีการส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาให้มี อุดมการณ์ ความรู ้ ความสามารถมี ท กั ษะและวิธี การในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่ งสอนประชาชนให้นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชี พ และ
ดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่ มีขอ้ มูลแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนา
ปฏิ บ ตั ิ ง านให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการแก้ไ ขประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานได้อย่า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ดา้ นพระพุทธสาสนาในปัจจุบนั
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องบนพื้นฐานความเป็ นธรรม เสมอภาคและ
สร้ างจิ ตส านึ ก ให้ป ฏิ บตั ิ ง านอย่า งมี คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม จัดทาแผนพัฒนาบุ ค ลากร โดยการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถเสริ มทักษะให้แก่บุคลากรทุกระดับ โครงการปฏิบตั ิธรรมของเจ้าหน้าที่
ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักศาสนาและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
จริ ง
5. วิธีการเผยแผ่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิ กชนมีความรู ้และ
มีความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนาหลักธรรมคาสอนมา
ประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตเผยแผ่ที่ปฏิบตั ิงานด้านเผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ในปั จจุบนั เป็ นไปในรู ปแบบการเผยแผ่เชิ งรุ กมากกว่าเชิ งรับ เพราะ
สัง คมปั จจุ บนั มี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว วิธี ก ารเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาในปั จจุ บนั จึ งควร
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีในการเผยแผ่ ซึ่ งมี
วิธีการเผยแผ่หลากหลายวิธีดว้ ยกันขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของแต่ละบุคคล สามารถจาแนกวิธีการเผย
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แผ่ได้ดงั นี้ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน การ
สอนแบบประยุกต์
การปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมจริ ยธรรมให้อยู่ใ นจิ ตใจของพุท ธศาสนิ ก ชน มุ่ง เน้นให้ตระหนักถึ ง
ความเป็ นชาวพุ ท ธ สร้ า งความเชื่ อ มั่น และสร้ า งศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาให้ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
พุทธศาสนิ กชนทั้งหลาย มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ ชนหมู่มาก เป้ าหมายการเผยแผ่เชิ งรุ กผูว้ ิจยั ได้
จาแนกไว้ 3 ประการ คือ 1.) การศึกษา หมายถึงการเรี ยนรู ้การพัฒนา เป้ าหมายด้านการศึกษานี้เป็ น
การมุ่ งเน้นให้พุ ทธศาสนิ ก ชนได้ศึก ษาถึ งหลัก ธรรมค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาให้รู้แจ้ง อย่า ง
แท้จริ งโดยเฉพาะเรื่ องไตรสิ กขา ซึ่ งเป็ นหลักในการดารงชี วิต มีสีลสิ กขา จิตตสิ กขาและปั ญญา
สิ ก ขา เมื่ อพุท ธศาสนิ ก ชนได้ศึก ษาเรื่ องไตรสิ กขาอย่า งแท้จริ ง แล้ว จะทาให้วิถี การดาเนิ นชี วิต
สามารถพัฒนาและเป็ นไปอย่า งสันติ สุ ข 2.) ด้านศาสนา การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรี ยนรู ้ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา รู ้จกั แบบแผน
ระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิตนและเพื่อสร้างศาสนทายาทให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา อันจะเป็ นกาลัง
ส าคัญ ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาและความยัง่ ยื น ทางพระพุ ท ธศาสนาสื บ ต่ อ ไป 3.) ด้า น
วัฒนธรรม เป้ าหมายการเผยแผ่เชิ งรุ กด้านวัฒนธรรม เป็ นไปเพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าทางประเพณี วฒั นธรรมไทย ซึ่ งวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อ ค่านิ ยมและพฤติกรรม
ของคนในสังคม
6. เทคโนโลยี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการสนองงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ มี ก ารพัฒ นาระบบข้อ มู ล โดยน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ท ัน สมัย มาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ให้ทนั สมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย สนับสนุ นให้บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เผยแผ่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งด้านสื่ อมวลชน คือ เผยแผ่ผา่ นสื่ อ Internet และการเผยแผ่ผา่ นสื่ อชุ มชน มีวิทยุชุมชน เสี ยงตาม
สายในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
5.1.2 สรุ ปผลการศึกษาปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1. สภาพแวดล้อมองค์ กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
เป็ นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์ก รที่ จะช่ วยบ่ ง ชี้ ถึ ง จุ ด แข็ง ที่ จะใช้ใ ห้ เป็ นประโยชน์ กับ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ถึ งแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจมีโอกาสหรื อพบปั ญหาอุปสรรคใน
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การบริ หารจัดการองค์กร แต่ถา้ หากภายในองค์กรขาดความพร้อม การดาเนิ นงานก็ยากที่จะประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายได้
สรุ ปปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ปั จจัยภายในพิ จารณาตัวแบบ 7 ปั จจัย ซึ่ งเป็ นปั จจัย เชิ งบวกที่ เป็ นจุ ดแข็งในการบริ หารจัดการ
องค์กร มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill)
สไตล์ (Style) และค่านิยมร่ วม (Shared valued) พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง
4 ศู นย์ มี โครงสร้ า งองค์ก ร ปฏิ บ ตั ิ งานตามแผน มี ก ารพัฒนาทัก ษะบุ คลากรให้มี พ ร้ อมในการ
ปฏิบตั ิงานและการสร้างค่านิ ยมร่ วมภายในองค์กรให้บุคลากรมีความสามัคคีกนั ทางานเป็ นทีมให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
จุดอ่อนที่ พบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ มีอยู่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพ การ
สร้ า งทัศ นคติ ของบุ ค ลากรที่ มีต่อองค์ก รยัง ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ การติ ดต่อประสานงานภายใน
องค์กรยังล่ าช้า การติดตามประเมิ นผลยังขาดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งยังคงเป็ นจุ ดอ่อนของการบริ หาร
จัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยที่ยงั พบอยู่
ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นการเพิ่ มโอกาสในการประสานงานกับ เครื อข่า ยในการ
ดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเสนอแบบแผนในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชดั เจน ส่ วนอุปสรรคที่พบถึ งแม้วา่ มีระบบการ
วางแผนที่ดี มีการติดตามผล แต่ความซับซ้อนในการทางานยังเป็ นปั ญหาขององค์กร เป้ าหมายใน
การทางานร่ วมกับองค์กรเครื อข่ายยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
2. ความสั มพันธ์ ทางสั งคม
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร
ระหว่า งบุ คลากรด้วยกันเป็ นไปในรู ปแบบเชิ งแลกเปลี่ ยน พึ่งพาอาศัย เกื้ อกูลกัน ทากิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร
ความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายพบว่ามีการประสานงานในด้านการจัดกิ จกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา มี วฒั นธรรมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจนงานด้านเผยแผ่ประสบ
ผลสาเร็ จ แต่ก็มีบางศูนย์ที่การประสานงานกับองค์กรเครื อข่ายการดาเนิ นงานยังไม่เป็ นรู ปธรรม
ขาดการสื่ อสารที่ดีทาให้การดาเนินงานด้านการเผยแผ่ล่าช้า ความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายถือว่า
สาคัญต่อศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด การดาเนิ นงานให้ประสบผลสาเร็ จก็ตอ้ งอาศัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่ วมทากิจกรรมดังกล่าว
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5.1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เพื่อเสนอต้ นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลร่ วมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ใน
ด้านลักษณะการบริ หารจัดการ และปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย จึงสามารถนามาสรุ ปเป็ นต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
การวางแผน คือ การบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบผลสาเร็ จ การวางแผนเป็ นอีกกลไกหนึ่ งในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและการเผยแผ่ ของศูนย์เผย
แผ่ แ ต่ ล ะจัง หวัด และต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนแม่ บ ทการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จดั ทาขึ้น
การจัดการองค์กร คือ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน มีแบบโครงสร้ าง
องค์กร มีเป้ าหมาย นโยบายและแผนการดาเนินงาน
นโยบาย คื อ การด าเนิ น งานตามโครงสร้ า งองค์ก รและแผนที่ ว างไว้ใ ห้ บ รรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ขององค์กร การสนับสนุ นส่ งเสริ มบุ คลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดก็คือวัดให้มีความพร้อมในการเผยแผ่ฯ
เทคโนโลยี คื อ การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน IT และสื่ อชุ มชน สถานี วิทยุชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
การพัฒนาศักยภาพ คือ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
มีความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิ ค ทักษะ กลยุทธ์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเผยแผ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก การประยุกต์ใช้หลักธรรมให้เข้ายุคสมัย
ปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแผ่ การสร้างเครื อข่าย และมุ่งเน้นให้ความรู ้แก่ผฟู ้ ัง
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2. การเรี ยนรู้ (Learning)
หลักสัปปุ ริสธรรม 7 คื อ แนวทางการบริ หารจัดการแนวพุทธที่ มิได้หวังผลกาไร เป็ นการ
ส่ ง เสริ ม การอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสั น ติ มี ค วามเมตตาต่ อ กัน และรู ้ เ ท่ า ทัน โลก เป็ นการประยุ ก ต์ใ ช้
หลักธรรมให้เข้ากับยุคสมัย
กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์ปัญญา คือการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ชุ มชนติดอาวุธทางปั ญญา
ให้กบั ชุ มชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นในการสร้ างความเข้มแข็งให้กบั คนท้องถิ่ นอย่าง
แท้จริ ง
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เป็ นศูนย์ประสานงานกลางประจาจังหวัด อานวย
ความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ และปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุ ประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย
พระสงฆ์และชุ ม ชน พระสงฆ์มี หน้าที่ ศึกษาเรี ยนรู ้ คาสอนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ แล้ว
ปฏิบตั ิตามพระธรรมคาสอนนั้นแล้วต้องสอนผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
นั้นๆ
3. นวัตกรรม (Innovation)
สื่ อสมัยใหม่ โดยใช้ธรรมะเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจสร้ างกาลังใจในการทาความดี ละเว้น
ความชัว่ ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ ยนแปลงของชี วิต ใช้สื่อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรม
การบรรยายธรรมะ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เข้าใจ โดยใช้วิธีการนาเสนอแบบอุปมาอุปไมย
ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ด้วยการทาให้ธรรมะเป็ นเรื่ องง่าย
เครื อข่ า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้ าหมายและให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด
การพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ส อดคล้องกับ ระเบี ย บมหาเถรสมาคมว่า ด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เครือข่ าย (Network)
เครื อข่ า ยพระสงฆ์ คื อ การประสานงานกั น ระหว่ า งพระสงฆ์ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูฟ้ ังอย่างแท้จริ ง
องค์ความรู้ โดยการส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิ ดจิตสานึ กที่ถูกต้อง
พร้ อ มใจที่ จ ะรวมตัวและรวมกลุ่ ม สร้ า งเครื อข่ า ยการท างานร่ ว มกันอย่า งเข้ม แข็ ง และร่ ว มใน
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กระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิ ดความเป็ นธรรมและความโปร่ ง ใสในการพัฒนาชุ มชน
อบรมพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
การบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน โดยเน้นชุมชนอันเป็ นที่ต้ งั ของวัดและการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ป็ นไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยกระบวนการถ่ า ยทอดธรรมเนี ย ม
ประเพณี ค่านิ ยม ที่ สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับ วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน วัดเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนและมีบทบาทในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของบุคคลและกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ มงานเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลุ่ ม นัก วิช าการศาสนา ทั้ง 4 ภู มิ ภาค ภูมิ ภาคละ 1ศูนย์ที่ เป็ นพื้นที่ ท าการวิจยั ตลอดจนถึ ง การ
สนทนากลุ่มเฉพาะเจาะจงกับผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย สามารถชี้ให้เห็นถึงต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถ
นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ได้จดั ทาแผนปฏิ บัติการ เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารจัดการองค์กรให้ส อดคล้องกับนโยบายการเผยแผ่พระพุท ธศาสนา
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามพันธกิจ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ สนองต่อนโยบาย บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าประสงค์และสามารถวัดผลได้ตามตัวชี้ วดั ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hellriegal, Slocum,
& Jackson (2004, p. 7) กล่าวไว้วา่ การบริ หารจัดการองค์กร คืองานและกิจกรรม ซึ่ งรวมถึงการ
กากับ องค์ก รหรื อหน่ วยงานขององค์ก ร โดยใช้ก ระบวนการทางการจัดการ ประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้ นา และการควบคุม จะเห็ นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีกระบวนการนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ มีการสื่ อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้ าหมาย ให้บุคลากรทุกระดับรับรู ้ และเข้าใจตรงกันทัว่ ถึ ง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพปั จจุบนั และเป้ าหมายนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานให้บ รรลุ เป้ าหมายตามวัตถุ ประสงค์ ดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ กาหนดนโยบาย
คานึ งถึ งเป้ าหมาย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิอย่างเป็ น
รู ป ธรรม และรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ผูบ้ ริ ห ารทราบ, การจั ด การองค์ ก ร ศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศู นย์ มี ก ารจัดโครงสร้ างองค์กร กระบวนการท างานและ
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มอบหมายผูร้ ั บผิดชอบงาน ผูส้ นับสนุ น พร้ อมก าหนดบทบาทความรั บผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎี ของ Shermerhorn, (2008, pp. 17-19) กล่ าวไว้ว่า การจัดองค์ก าร เป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจว่าใครทางานอะไร และรายงานขึ้นตรงกับใคร เป็ นการใช้บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม หรื อเรี ย กว่า กระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรั พ ยากรและการประสานงาน
กิจกรรมการทางาน การปฏิ บตั ิงานตามแผนและโครงสร้ างขององค์กร นามาสู่ การนานโยบายไป
ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้บรรลุ เป้ าหมายของศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดในประเทศไทย การ
ดาเนินงานตามโครงสร้างองค์กรและแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพบว่าศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้นานโยบายไปปฏิบตั ิโดยการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
บุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้รับการศึกษา เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถในการ
เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาได้อย่า งดี เยี่ย ม รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน IT และสื่ อชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุกกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ สานิตย์ กายาผาด (2542, น.
110) ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ สังคม ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริ ง ทาให้วิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิ ง ส่ งผลให้การดาเนิ นทางธุ รกิ จและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย เทคโนโลยีเป็ นสิ่ ง ที่ คู่ กบั สารสนเทศ ตราบใดที่ เทคโนโลยีมี ความก้า วหน้า ก็ จะก่ อให้เกิ ด
สารสนเทศที่ทนั สมัยไปด้วย
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ กระบวนการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย์ มีการปฏิ บตั ิงานตามแผน มีโครงสร้างองค์กร การนานโยบาย
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีเข้ามามีบทบาททางด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาชนทุกกลุ่ม ผลการดาเนินงานตามแผน และกระบวนการทางานของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดส่ งผลให้การเผยแผ่ฯ ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและ
นโยบายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการแนวพุทธ
หลักสัปปุริสธรรม 7 นั้น เป็ นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธบริ ษทั ตามโอกาส
สถานที่ต่างกัน การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมกับการบริ หารจัดการจาเป็ นต้องอาศัยวิทยาการ
ด้านการบริ หารจัดการเข้ามาสนับสนุนองค์กร หลักปุริสธรรมเป็ นหลักธรรมที่ผบู ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย นามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารองค์กร ส่ งผลให้การ
ทางานร่ วมกันของบุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้บุคลากรตระหนักในเหตุผลรู ้จกั วางตัวพอเหมาะ
พอดีท้ งั ทางการพัฒนาองค์กร รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
บริ หารงาน มีการประยุกต์ใช้ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการบริ หารจัดการทุกด้าน มี
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ด้ า นการวางแผน ด้ า นการจัด บุ ค ลากร ด้ า นการประสานงาน ด้ า นการรายงานและด้ า น
การงบประมาณ ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538. น. 276) ได้ให้ความหมายของสัปปุริสธรรม
หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทาให้เป็ นสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็ นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ ถือได้วา่ เป็ นสมาชิ กที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริ งของมนุ ษยชาติซ่ ึ งเรี ยกได้วา่ เป็ นคนที่สมบูรณ์
ผูส้ ามารถนาบุคคลและสังคมไปสู่ ความสาเร็ จได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระยุทธศิลป์ อุปศรี
(2555) ได้ศึกษาการบริ หารงานโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบปั ญหาอุปสรรคต่อการบริ หารงานโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่เกิดขึ้นในองค์การบริ หารส่ วนตาบล คือประชาชนมีความผูกพัน
กับองค์การน้อย ประชาชนไม่ค่อยมี ส่วนร่ วมกับการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประชาชนไม่มี บทบาทส่ วนร่ วมในการเข้า ร่ วมประชุ ม เพื่อเสนอปั ญหาและแสดงความคิ ดเห็ น
วิจารณ์การทางานได้
กล่าวโดยสรุ ป การบริ หารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด ทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรโดยการประยุกต์ใช้หลักธรรม
ให้เข้ากับรู ปแบบการบริ หารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการประสานงานองค์กรเครื อข่าย
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของพระมหาคมเพชร วชิ รปญฺ โญ (2552, น.118) ได้ก ล่ า วว่า ในการ
บริ หารงานองค์การต่างๆ ถ้าองค์การใดได้บุค ลากรที่ เป็ นสัตบุ รุษก็ย่อมสร้ างความเจริ ญสามัค คี
ให้แก่หน่วยงาน
3. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคลากรสามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่รอบตัวเราและ
เกี่ยวพันกับบุคลากรโดยตรง อีกทั้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยหนึ่ งในสามอยูก่ บั ที่ทางาน มี
ความเป็ นไปได้ใ นอนาคตที่ ต้อ งใช้เ วลาของชี วิต เกี่ ย วข้อ งกับ การท างานมากขึ้ น การจัด ให้ มี
สภาพแวดล้อมองค์ก รของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศู นย์ ย่อมมี ผ ลดี ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน หากจัดให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการทางาน สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั บุคลากร ตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อมในการทางานไม่เหมาะสม บุคลากร
อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นสิ่ งที่บนั่ ทอนทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ผลกระทบ
ทางร่ างกายหรื อจิตใจของบุคลากรจะมีผลต่อการดารงชีวติ ในแต่ละวัน การได้ใช้ชีวติ ใช้เวลาภาพใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมในการทางานซึ่ งเป็ นเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันเพียงพอที่จะ
ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ สึ ก ดี มี ค วามสุ ข ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ชี วิต ในครอบครั วดี ข้ ึ น นั่น ก็
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หมายถึ งการมี คุณภาพชี วิตที่ดีย่อมส่ งผลต่อองค์กร ครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของ ธี ระ เหลืองนทีเทพ และสุ ทธิ นนั ทร์ พรหมสุ วรรณ(บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ) การที่ จะทาให้บุคลากรมีความรู ้ สึกดี มีความสุ ข มีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ ยวข้อง
นอกจากสภาพแวดล้อมในการทางานแล้ว ยังมีปัจจัยภายในหรื อแรงจูงใจภายในและปั จจัยภายนอก
หรื อแรงจูงใจภายนอกของแต่ละบุคคลทั้งที่มองเห็นเป็ นรู ปธรรม และที่เป็ นนามธรรม แรงจูงใจ
ภายในเป็ นสิ่ งที่ผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นที่เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็ นคุ ณค่ า ความพอใจ ความต้องการ สิ่ งต่างๆ ดังกล่ า วนี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
ค่อนข้างถาวร แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งที่ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรม
อาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกี ยรติยศ ชื่ อเสี ยง คาชม การได้รับการยอมรับยกย่องฯลฯ แรงจูงใจนี้
ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหน่ วยงานเครื อข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ในเครื อข่ายสังคมจะประกอบไปด้วยบุคคล
หรื อตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่ งกันและกันตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ละคนหรื อคู่
ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่ งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมใน
ชี วิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎี ของ
การแลกเปลี่ ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรื อตามบรรทัด
ฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้
และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ ยนซึ่ ง กันและกันระหว่า งคู่ ค วามสั ม พันธ์ ทั้งในด้านวัตถุ และ
ทางด้านจิตใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Encyclopedia of Sociology (Volume 4 : S-Z Index)
(1992 : 1887) ให้นิยามของ เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ ทาง
สังคมในรู ปแบบหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการจัดเรี ยงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of
Relationship) ระหว่า งปั จเจกชน (Individual) ที่ ร่วมกระท าการในสั ง คม และยังสนับสนุ น
แนวความคิ ดนี้ โดย พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร (2547 : 6) ให้นิย ามของ เครื อข่ า ยทางสั ง คม ว่า
หมายถึง ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ปั จเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม
และกลุ่มกับเครื อข่าย โดยเป็ นการอธิ บายถึ งพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ
เช่น กิจกรรม การสื่ อสาร ความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์
ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบที่หลากหลาย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีการ
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สร้างเครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีส่วนร่ วมและมีบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนโดยตรง
4. บุคลากร
การพัฒนาศักยภาพ วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ การทางานของบุคลากรต้องมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุดเพื่อ
เอื้ออานวยประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนในในหลักธรรมคาสอน ด้วยเหตุน้ ี เรื่ องศักยภาพของบุคลากรจึงถื อ
เป็ นเรื่ องส าคัญที่ จะต้องมี การพัฒนาเพื่ อให้เกิ ดความสมดุ ล ระหว่า งคน งานและเป้ าหมายของ
องค์กร ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับภาระงานขององค์กรได้เป็ นอย่างดี เพียงแต่การพัฒนาต้องเป็ นไปตามวิธีการที่ถูกที่ควร ต้อง
เป็ นการพัฒนาที่เกิ ดให้เกิดเสถี ยรภาพ(ความยัง่ ยืน) การพัฒนาศักยภาพก็คือการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่ องของความสามารถแต่ในเบื้องต้นของการพัฒนาก็ตอ้ งตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร
ก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรื อไม่ เรื่ องความเหมาะสม
ระหว่างคนกับงานเป็ นเรื่ องสาคัญ ความสามารถของมนุ ษย์สามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจากัดก็
จริ งอยู่ แต่มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อผ่านกระบวนการคัดสรรคนเข้า
ทางานแล้วก็พฒั นาโดยกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุ คลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิ ค ทักษะ กลยุทธ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิลาวร
รณ รพีพิศาล (2550. 158) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาบุคคลจะนามาใช้บุคลากรระดับบริ หารเพื่อส่ งเสริ ม
สร้างความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆให้บุคลากรในระดับนี้ สูงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความ
เจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการยาย
ตัวขององค์กรและปรับโครงสร้างของระบบงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การจาเป็ นต้องมีผบู ้ ริ หาร
ระดับต่ า งๆ ให้มี ค วามพร้ อมทั้งด้า นร่ า งกายจิ ตใจ ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ที่ จะ
ปฏิบตั ิงานในระดับสู งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และสนับสนุนแนวคิดนี้โดยงานวิจยั
ของ ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ ทธญาณ์ โอบอ้อม ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจยั ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่ งมี องค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่ มจาก
กระบวนการหรื อวิธี การพัฒนาทรั พยากรบุคคลใน 3 ด้าน คือ T (Training) การฝึ กอบรม, E
(Education) การศึกษา และ D (Development) การพัฒนา นามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา
คือ หลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากรใน 3 ด้าน คือทางด้าน
ความรู ้ ด้า นทัก ษะ และด้า นพฤติ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ดัง นั้น แนวทางการพัฒ นานี้ สามารถน า
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หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพ บุ ค ลากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วิธีการเผยแผ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายในการเผยแผ่แตกต่างจากอดีต
มาก เนื่ องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โลกมีการพัฒนาและมีความทันสมัยก้าวหน้าไป
ไกล สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดารงชี วิตของประชาชน ทาให้ประชาชน
ห่ างไกลจากพระพุทธศาสนา ดังนั้นเป้ าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั จึงเป็ นไป
เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนเข้าใจถึ งหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถนา
หลักธรรมคาสอนไปประพฤติปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้หลักธรรมคาสอนในการดารงชี วิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ้ ื่น อีกทั้งเพื่อร่ วมกันสื บทอดพระพุทธศาสนาให้ดารงมัน่ คงอยู่คู่กบั
พุทธศาสนิกชนและประเทศไทยตลอดไป วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ทั้ง 4 ศูนย์ ในปั จจุบนั เป็ นการ
เผยแผ่เชิ งรุ กมากกว่าเชิ งรับ เพราะถ้าทาการเผยแผ่แบบเชิ งรับ จะทาให้หลักธรรมคาสอนนั้นแพร่
ขยายออกไปได้ชา้ และไม่ทนั กับยุคสมัยปั จจุบนั ดังนั้นการเผยแผ่พระพุธศาสนาต้องเป็ นแบบเชิ งรุ ก
เพื่อให้ทนั กับยุคสมัยปั จจุ บนั วิธีการเผยแผ่ตอ้ งมี การประยุกต์ระหว่างหลัก ธรรมคาสอนกับสื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ง่ายขึ้น วิธีการเผยแผ่ในปั จจุบนั มีท้ งั วิธีการเผยแผ่แบบการยกบุคคลเป็ นที่ต้ งั ยกบุคคลเป็ นใหญ่หรื อ
บรรยายโดยอ้างอิงบุคคลเป็ นตัวอย่าง ซึ่ งเรี ยกวิธีน้ ีวา่ การเผยแผ่แบบบุคลาธิ ษฐาน และวิธีการเผยแผ่
แบบธรรมมาธิ ษฐาน เป็ นวิธีการเผยแผ่แบบแสดงเฉพาะธรรมล้วนๆ อธิ บายหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมา
แสดงโดยไม่อิงบุคคล ซึ่ งวิธีการเผยแผ่ที่กล่าวมานี้ เป็ นวิธีการเผยแผ่ที่เคยมีมาแล้วแต่ในอดีต แต่ยงั
สามารถนามาใช้ในการเผยแผ่กบั สมัยปั จจุบนั ได้ โดยการประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
ในปั จจุบนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ผลการศึกษาพบว่า หลักการบริ หารสมัยใหม่ตามรู ปแบบการบริ หารเชิ งยุทธวิธีน้ นั
สอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้ นวิธีการของพระองค์เป็ นวิธีการ
ปฏิ บตั ิจริ งเรี ยบง่ายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแก้ปัญหาการบริ หารได้ทุกเรื่ องอย่าง
ได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็ นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามวัตถุ ประสงค์ของวิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ มีขอ้ เท็จจริ ง และหลักฐานตาม
คัมภีร์พระพุทธศาสนายืนยันว่า 1.) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรี ชาสามารถและพระ
กุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้ งยุทธวิธีของพระองค์น้ นั เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริ หารเชิ ง
ยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีขอ้ สงสัยทั้งวิธีการของพระ
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พุทธองค์มีประสิ ทธิ ภาพก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดด้วย 2.) ตามหลักการวิเคราะห์สวอท
(SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมออกเป็ น 2 คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยันตรายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหา
จุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุกสภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั
จาแนกสภาพแวดล้อมต่างๆออกเป็ น 3 กลุ่ ม คือสภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทาง
การเมื องการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคมพระพุ ทธเจ้าทรงทราบจุ ดแข็ง , จุ ดอ่ อน,
ภยันตรายและโอกาสช่องทางได้เป็ นอย่างดีจึงทรงสามารถนาพระพุทธศาสนาชาแรกแทรกขึ้นใน
หมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้มนั่ คงภายในเวลาเพียง 4 ปี 3.) ผล
ของการศึกษาวิจยั พบว่ากระบวนการคิดออกมาเป็ นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้าแตกต่าง
กันตะวันตกหรื อสามัญชนทัว่ ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปั ญญาคือความรู ้แค่ 2 ประการได้แก่จินตามย
ปั ญญาและสุ ตมยปั ญญาจึงเป็ นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่ เป้ าหมายโดยคาดคะเน
เอาว่าจะต้องเป็ นไปตามนั้นซึ่ งอาจไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยปั ญญา
ได้ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิการจนเห็นผลมาแล้วจึงทรงนามาประมวลสรุ ปเป็ นทฤษฎีอาจจะกล่าวได้
ว่าตะวันตกคิดทฤษฎี ต่างๆได้เพียงแค่ “ทฤษฎี ”(Theory) แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็ น
“ทฤษฎีบท” (Theorem) 4.) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนา
หัวข้อธรรมมาใช้เป็ นหลักควบคู่กนั ไปได้อย่างกลมกลื นกล่าวคือการคิดใช้โยนิ โสมนสิ หาร, การ
ตัดสิ นใจใช้ปริ ญญา 3 อธิ ษฐานธรรม 4 และปั ญจธรรม3, การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน
4, การบริ หารใช้อิทธิ บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิ กธรรม 4, ภาวะผูน้ าใช้อตั ตหิ ต
สมบัติปรหิ ตปฏิบตั ิและยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสู ตร 5.) ยุทธวิธีของ
พระพุทธเจ้านั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบั การดาเนิ นงานทัว่ ไปในองค์การต่างๆในที่ น้ ี ได้
แสดงเป็ นรู ปแบบไว้ 3 รู ปแบบคือ “ แบบตรี กรรม”, “แบบจตุราริ ยสัจ”, และ “แบบรัตนตรัย” แต่ละ
แบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนสุ ดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการ
ยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กบั ห้องสมุดและสถาบันวิทยบริ การ “แบบรัตนตรัย” เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่
องค์การต่างๆนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็ น“องค์ความรู ้ใหม่” ต่อไป
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องมี แผนการดาเนิ นงานที่
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ ข ององค์ ก ร และนโยบายของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานหรื อกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
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สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ การดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิด
ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิ ยม
เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
จาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิ ดการยอมรับและมีส่วนร่ วม พร้อมที่จะ
นาแผนงาน โครงการต่างๆ ไปดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์การ
ดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิและสร้ างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการนา
แผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด ในประเทศไทย ควรมี แ นวทางที่ ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น ผลัก ดันให้บุ คลากรพัฒนาตนเองและสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องวิสัยทัศน์ขององค์กร ควรมีการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
กิจการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ทุ ก ประเภท รวมทั้ง
สนับสนุ นโดยประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความหลากหลายใน
รู ปแบบและวิธีการศึกษาทาโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ และให้มีการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น ประสานคณะสงฆ์ให้มี
ระบบและรู ปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
3. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องเน้นการมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับองค์กรเครื อข่าย เพื่อให้การดาเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายที่
กาหนด การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในแผนปฏิ บตั ิดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้บุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่ อนแผนการเผยแผ่ให้บรรลุเป้ าประสงค์ ตลอดจนเป็ นการสร้างองค์ความรู ้
ด้านการเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องนาแผนยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยจัดทาแผนปฏิ บตั ิการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน
และควรต้องการกาหนดการรายงานผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็ นระยะ ต้องมีการนาแผนไป
ปฏิ บตั ิเป็ นการปฏิ บตั ิงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนงานหรื อโครงการเพื่อให้งานที่กาหนดไว้ใน
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แผนบรรลุเป้ าหมาย การดาเนินการในด้านการเตรี ยมบุคคล งบประมาณ วิธีการ ก่อนดาเนิ นการมี
การชี้แจงให้บุคลากรผูร้ ับผิดชอบและผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการมีการให้คาแนะนาปรึ กษาหารื อ มีการ
ควบคุ มการปฏิ บตั ิงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขทุกระยะของการปฏิ บตั ิงาน มี
ความชัด เจนในวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของแผนการก าหนดและมอบหมายภารกิ จ ความ
รับผิดชอบในโครงสร้ างบริ หารแผน มี ความชัดเจนมีระบบการกากับตรวจสอบและประเมินผล
ภายในองค์กร และมีการเสริ มแรงผูป้ ฏิบตั ิในเชิ งสร้างสรรค์สมรรถนะองค์กรที่นาแผนสู่ การปฏิบตั ิ
มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพร้ อมมีการสนับสนุ นและมีความผูกพันของ
ฝ่ ายตางๆ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
1. ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดต้องสื่ อสารและชี้ แจงทิศทางของศูนย์
เผยแผ่ ให้บุคลากรทุ กระดับทราบและนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ การบริ หารสมัยใหม่จาเป็ นต้องอาศัย
วิท ยาการด้า นการจัด การบริ หารเข้ามาสนับสนุ นองค์ก ร เพื่ อเสริ มพลังการบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล พัฒ นาทรั พ ยากรขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ รวมทั้ง ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งปรับปรุ ง
และพัฒนาระบบการบริ หารงานสมัยใหม่เพื่อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงที่ หลากหลายขึ้ น โดยให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ เข้า มาสนับสนุ นการบริ หารงานของ
องค์กร
2. บุ คลากรทุ กภาคส่ วนควรมี ส่วนร่ วมในการทบทวนกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประจาปี บุคลากรต้องเข้าร่ วมอบรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตาม
กระบวนการที่กาหนดไว้ การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความ
ร่ วมมือ การกระจายอานาจที่เหมาะสม จะเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาองค์กรคือศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยเข้าสู่ โลกาภิวตั น์ การมีส่วนร่ วมของบุคลากร
เป็ นผลมาจากการเห็ นพ้องในเรื่ องความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความเห็ นพ้อง
ตรงกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการเพื่อการปฏิบตั ิ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมา
รวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบตั ิการทั้งหมดหรื อการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรื อ
ในนามกลุ่มนั้น กระทาผ่านองค์กร(Organization) ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็ นเสมือนตัวนาให้บรรลุ
ความเปลี่ยนแปลงได้
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3. ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มีการติดตามและสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ท้ งั 4 ด้าน ด้านอุปถัมภ์ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเพิ่มและการ
พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ศ ัก ยภาพและขี ด ความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การจัดกิ จกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
และการสร้ างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์ น้ นั ได้กาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้จดั ทาขึ้ นเพื่อสนองงานคณะ
สงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา โดยเป็ นงานด้า นที่ มี ค วามส าคัญ ในการด ารงคงอยู่ข อง
พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนไปสู่ ประชาชน และการพัฒนารู ปแบบและวิธีการใน
การเผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู ้ทางพระพุทธศาสนา
5.3.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามี ประเด็นสาคัญที่ สามารถนาไปดาเนิ นการศึ กษาวิจยั ในครั้ ง
ต่อไปได้ ดังนี้
1. การศึกษาเรื่ องต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย คัดเลือกกรณี ศึกษาจากสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดที่ มีการบริ หารจัดการที่ ดีและมี ผลงานดี เด่ น ซึ่ ง ประเมิ นโดยคณะกรรมการที่ แต่ งตั้งโดย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษาต้นแบบการ
บริ หารจัดการจากกรณี ศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดที่ได้รับรางวัลด้านอื่นๆ เพื่อ
นามาพิจารณาเปรี ยบเทียบหลักการบริ หารจัดการว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
2. ควรมีการศึกษากับองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง
ควรมี การกาหนดทิ ศทางการเผยแผ่ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ต้องมี หลักสู ตรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรื อพัฒนาบุคลากรนักเผยแผ่ พัฒนาหลักธรรมคาสอน พัฒนาสื่ อการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั สมัยต่อโลกปั จจุบนั เพราะงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้จากัด
เฉพาะพระภิกษุ เท่านั้น แต่ยงั องค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอี กมากมายที่
ร่ วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นองค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ต้องมี การวางแผนและ
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิ ทธิภาพและประสบผลสาเร็ จ
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ภาคผนวก ข แบบสั มภาษณ์
I แบบสัมภาษณ์ ระดับผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ สำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย เป้ ำหมำยกำร
ดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี หลัก กำรอย่ำ งไร ในกำรท ำภำรกิ จให้บรรลุ
เป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร
มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ นระบบในกำร
ดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงไร ช่วยให้กำรทำงำน
สะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกรในองค์กรอย่ำงไร มี
แนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศำสนำของท่ำนมี รูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิดว่ำคุณลักษณะที่สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำที่ดีตอ้ งเป็ นเช่นไร
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II แบบสัมภำษณ์ระดับประธำนหรื อรองประธำนกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำประจ ำจัง หวัด ของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย
เป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีหลักกำรอย่ำงไร ในกำรทำภำรกิ จ
ให้บรรลุเป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำร
จัดกำรอย่ำงไร มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ น
ระบบในกำรดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรอย่ำงไร ช่ วย
ให้กำรทำงำนสะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจำจัง หวัดของท่ ำนมี ก ำรบริ หำรจัดกำรบุ ค ลำกรใน
องค์กรอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศำสนำของท่ ำนมี รูป แบบในกำรเผยแผ่พระพุท ธศำสนำอย่ำ งไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แ นวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำ งไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดด้วยกันหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิ ดว่ำคุ ณลักษณะที่ สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดที่ ดี
ต้องเป็ นเช่นไร
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III แบบสัมภาษณ์ระดับผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิและระดับบุคลากร
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำของท่ำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่ และมีโครงกำร
เด่นด้ำนใดบ้ำง
2. ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจ ำจัง หวัด ของท่ ำ นมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำย
เป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนไว้อย่ำงไร และภำรกิจหน่วยงำนของท่ำนมีอะไรบ้ำง
3. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีหลักกำรอย่ำงไร ในกำรทำภำรกิจ
ให้บรรลุเป้ ำหมำยและมีประสิ ทธิภำพ
4. ผูบ้ ริ หำรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดมีกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำร
จัดกำรอย่ำงไร มีกำรแบ่งหน้ำที่และทำงำนตำมหน้ำที่ที่กำหนดหรื อไม่
5. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีแนวทำงในกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็ น
ระบบในกำรดำเนินกำรหรื อไม่
6. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงไร ช่วย
ให้กำรทำงำนสะดวกขึ้นหรื อไม่ และโครงสร้ำงที่มีอยู่ มีอุปสรรคหรื อควรปรับปรุ งอย่ำงไร
7. ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดของท่ำนมี กำรบริ หำรจัดกำรบุ คลำกรใน
องค์กรอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรหรื อไม่ อย่ำงไรบ้ำง
8. ศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศำสนำของท่ำนมี รูปแบบในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำงไร มี
เทคนิคหรื อข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำง
9. ผูบ้ ริ หำรของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำมี แนวทำงในกำรประสำนงำนอย่ำงไร มี ก ำร
ร่ วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนหรื อไม่ รวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดด้วยกันหรื อไม่ มีประสิ ทธิ ภำพหรื อไม่
10. ท่ำนคิดว่ำคุ ณลักษณะที่สำคัญของผูบ้ ริ หำรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดที่ดี
ต้องเป็ นเช่นไร
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ภาคผนวก ค ภาพการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ภาพการสั มภาษณ์ เชิ งลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ

ภาพที่ 1 การสัมภาษณ์ผอู้ านวยการกลุ่มงานเผยแผ่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
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ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพที่ 5 สัมภาษณ์ผอู้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพที่ 7 สัมภาษณ์ตวั แทนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 8 สัมภาษณ์ตวั แทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 9 สัมภาษณ์นกั วิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 10 สัมภาษณ์พระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
************
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ตรี แห่ งพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักรำช ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๓๕ มหำเถรสมำคมวำง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บมหำเถรสมำคมนี้ เรี ย กว่ำ “ระเบี ย บมหำเถรสมำคม ว่ำ ด้ว ย กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ พุทธศักรำช ๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันประกำศในแถลงกำรณ์ คณะสงฆ์ เป็ นต้น
ไป
ข้ อ ๓ ตั้งแต่วนั ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิ กบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคำสั่งอื่นใดของมหำ
เถรสมำคมและสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ ในส่ วนที่ระเบียบนี้ กำหนดไว้แล้ว หรื อขัดแย้ง
กับระเบียบนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ หมำยถึง สำนักงำนกลำงที่ทำหน้ำที่
บริ หำรจัดกำรกิจกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำและเป็ นสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ
๔.๒ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดหมำยถึง สำนักงำนที่ทำหน้ำที่
บริ หำรจัดกำรกิ จกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำกรุ งเทพมหำนครและจังหวัดในส่ วนภูมิภำค
และเป็ นสำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จังหวัด
๔.๓ บุ ค ลำกรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ หมำยถึ ง พระสั ง ฆำธิ ก ำรทุ ก ระดับ ชั้น
เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัด เลขำเจ้ำคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนำจำรย์ พระ
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จริ ยำนิ เทศก์ พระปริ ยตั ินิเทศ ครู สอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บำลี ครู สอนปริ ยตั ิธรรมแผนก
สำมัญศึกษำและครู พระสอนศีลธรรม ในสถำนศึกษำ
๔.๔ คณะกรรมกำร หมำยถึ ง คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ
และคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
ข้ อ ๕ ให้ มี ศู น ย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ ศู น ย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ
แห่ งชำติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ สนับสนุ น
ส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ให้มีอุดมกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และวิ ธี ก ำรในกำรน ำหลัก ธรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำไปอบรมสั่ ง สอนประชำชน ให้ น ำไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นกำรประกอบสั ม มำชี พ และด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ำ งมี ค วำมสุ ข สอดคล้อ งกับ แนวทำง
เศรษฐกิ จพอเพียงให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติมีสำนักงำนกลำงตั้งอยู่ที่สำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ข้ อ ๖ ให้มีศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ประจำจังหวัดมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นศูนย์ประสำนงำนกลำงประจำจังหวัด อำนวยควำมสะดวก
เป็ นที่ปรึ กษำ พัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้กำรอุปถัมภ์ และปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำย
ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตำมที่ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติกำหนด
หรื อมอบหมำยให้ศู นย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำประจำจัง หวัดมี สำนัก งำนตั้ง อยู่ที่ส ำนัก งำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด
ข้ อ ๗ ให้มีคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ประกอบด้วย
๗.๑ กรรมกำรมหำเถรสมำคม ๓ รู ป
๗.๒ แม่กองงำนพระธรรมทูต
๗.๓ เจ้ำคณะภำค ๕ รู ป จำก ๕ หน
๗.๔ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
๗.๕ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
๗.๖ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
๗.๗ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๗.๘ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๗.๙ ปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
๗.๑๐ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงบประมำณ
๗.๑๑ อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
๗.๑๒ ผูอ้ ำนวยกำรสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ (ทรท)

216

๗.๑๓ อธิบดีกรมกำรศำสนำ
๗.๑๔ ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รู ป/คน
๗.๑๕ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติเป็ นกรรมกำรเลขำนุ กำร
และผูช้ ่วยเลขำนุกำร จำนวน ๕ คน
ข้ อ ๘ ให้มีคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด ประกอบด้วย
๘.๑ เจ้ำคณะภำค และรองเจ้ำคณะภำคในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัด
นั้นเป็ นที่ปรึ กษำ
๘.๒ เจ้ำคณะจังหวัดหรื อผูท้ ี่เจ้ำคณะจังหวัดมอบหมำยเป็ นประธำน
๘.๓ รองเจ้ำคณะจังหวัดเป็ นรองประธำน
๘.๔ ผู้แ ทนเจ้ำ คณะจัง หวัด เจ้ำ คณะอ ำเภอ เจ้ำ คณะต ำบล เจ้ำ อำวำส และ
เลขำนุกำร จำนวน ๕ รู ป แต่ไม่เกิน ๗ รู ป
๘.๕ ผูแ้ ทนบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ๘ รู ป
๘.๖ หัวหน้ำส่ วนรำชกำร และผูน้ ำท้องถิ่น จำนวน ๕ คน
๘.๗ ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รู ป/คน
๘.๘ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเป็ นกรรมกำรเลขำนุกำรและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร จำนวน ๕ คน
ข้ อ ๙ กรรมกำรที่ ป รึ ก ษำ ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรและ
เลขำนุ กำรผูช้ ่วยเลขำนุ กำร แต่งตั้งโดยมหำเถรสมำคม และให้อยูใ่ นตำแหน่งได้ครำวละ ๔ ปี เมื่อ
พ้นจำกตำแหน่ งให้รักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลื อกตั้งคณะกรรมกำรชุ ดใหม่ และอำจได้รับกำร
แต่งตั้งอีกก็ได้
หมวด ๒
อานาจหน้ าที่
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
๑๐.๑ บริ หำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๐.๒ กำหนดนโยบำยและแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๐.๓ กำกับดูแลและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
จังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมกำรตำมนโยบำยและแผนแม่บท
๑๐.๔ สนับสนุนส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
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๑๐.๕ ให้ค ำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรเผยแผ่แก่ บุค ลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๐.๖ พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแผนงำนและงบประมำณกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๐.๗ ออกประกำศ มติ คำสั่ง ระเบียบ หรื อ และอื่น ๆ เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำและกำรส่ งเสริ มสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำร
ข้ อ ๑๑ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑๑.๑ เป็ นส ำนั ก งำนกลำงและศู น ย์ ป ระสำนงำนบุ ค ลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๑.๒ จัดทำนโยบำย ข้อกำหนด ข้อบังคับ โครงกำร เป้ ำหมำย กำรวำงแผนงำน
แผนปฏิ บตั ิงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำตำมที่คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่ งชำติ
กำหนด
๑๑.๓ สนับสนุนส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๔ จัดทำงบประมำณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำ
จังหวัด
๑๑.๕ จัดทำรำยงำนผลกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำปี เสนอมหำเถรสมำคม
๑๑.๖ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเป็ นศูนย์รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศ
๑๑.๗ ดำเนินกำรให้มีกำรผลิตสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน ตำรำวิชำกำร โสตทัศนศึกษำ
๑๑.๘ ส่ งเสริ มกำรจัดตั้งสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๙ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มตลอดจนด ำเนิ น กำรศึ ก ษำจัด ประชุ ม สั ม มนำด้ ำ น
พระพุทธศำสนำ
๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๑.๑๑ เสนอของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
๑๑.๑๒ เรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำเถรสมำคม
ข้ อ ๑๒ คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด มี อำนำจและหน้ำที่ ภำยใน
พื้นที่ของจังหวัดดังนี้
๑๒.๑ บริ หำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
๑๒.๒ ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และแผนแม่บทกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๑๒.๓ กำกับบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัดให้ดำเนิ นกิ จกรรมอย่ำงมี
เอกภำพและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
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๑๒.๔ ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจังหวัด
๑๒.๕ให้ค ำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรเผยแผ่แก่ บุ คลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๒.๖ พิ จ ำรณำโครงกำรและเสนอแนะให้ ค วำมเห็ น ชอบงบประมำณต่ ำ ง ๆ
เกี่ ย วกับ กำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำ ในจัง หวัด และเสนอขออนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๒.๗ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิงำและงบประมำณประจำปี
ของจังหวัด
๑๒.๘ เสนอของบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
๑๒.๙ กำกับจริ ยำ จรรยำบรรณบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๓ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด มีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑๓.๑ เป็ นศูนย์กลำง และ ประสำนงำนบุ คลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำใน
จังหวัด
๑๓.๒ ปฏิ บตั ิตำมนโยบำย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุ ประสงค์และอื่ น ๆ ตำมที่
ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติกำหนดหรื อมอบหมำย
๑๓.๓ จัด ท ำ รวบรวมบัญ ชี ร ำยชื่ อ ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ บุ ค ลำกร กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำจัดหำวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือประกอบกำรเรี ยนกำรสอนและกำรเผยแผ่ประจำศูนย์
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๓.๔ อ ำนวยควำมสะดวกและเป็ นที่ ป รึ กษำในกำรด ำเนิ น งำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ
๑๓.๕ ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๓.๖ ติดตำมประเมินผลบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในจังหวัด
๑๓.๗ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำปี เสนอ
ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑๓.๘ จัดทำจัดหำงบประมำณสนับสนุ นให้กำรอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลำกรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำ
หมวด ๓
การพ้นจากตาแหน่ ง
ข้ อ ๑๔ กำรพ้นจำกตำแหน่งคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและจังหวัด
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๑๔.๑ มรณภำพ ลำสิ กขำ หรื อตำย
๑๔.๒ ลำออก
๑๔.๓ หมดวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมระเบียบที่กำหนด
๑๔.๔ ให้ออกโดยผูม้ ีอำนำจแต่งตั้ง
หมวด ๔
การประชุ ม
ข้ อ ๑๕ กำรประชุมคณะกรรมกำร มี ๒ กรณี
๑๕.๑ กำรประชุมสำมัญ ให้ประชุม ๒ เดือน ต่อครั้ง
๑๕.๒ กำรประชุ ม วิ ส ำมัญ ได้แ ก่ ก ำรประชุ ม นอกจำกกำรประชุ ม สำมัญ เพื่ อ
พิจำรณำดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมอำนำจหน้ำที่
๑๕.๓ กำรประชุ มทุกครั้งให้กรรมกำรเลขำนุ กำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ส่ งระเบียบวำระให้คณะกรรมกำรทรำบก่อนกำรประชุม อย่ำงน้อย ๓ วัน
๑๕.๔ กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีคณะกรรมกำรมำประชุ มไม่ต่ำกว่ำกึ่งหนึ่ ง
ของคณะกรรมกำรทั้งหมดจึ งจะครบองค์ประชุ ม ถ้ำประธำนไม่มำหรื อไม่อยู่ในที่ ประชุ มให้รอง
ประธำนเป็ นประธำนที่ ป ระชุ ม ถ้ำ ประธำน รองประธำนไม่ ม ำหรื อ ไม่ อ ยู่ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ ก
คณะกรรมกำรผูห้ นึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม กำรประชุมวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้ำง
มำกในกำรลงคะแนนเสี ยง ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
หมวด ๕
กองทุนเพือ่ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ข้ อ ๑๖ ให้จดั ตั้งกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เพื่อเพิ่มศักยภำพและกำรพัฒนำ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๗ ให้คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ออกกฎ ระเบียบ ว่ำด้วยกำร
บริ หำรและจัดกำรเงินกองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ข้ อ ๑๘ ให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดเป็ นที่ต้ งั กองทุน เพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
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หมวด ๖
บทเบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๑๙ ศูนย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุ ท ธศำสนำแห่ ง ชำติ และศู นย์ก ำรเผยแผ่พ ระพุท ธศำสนำ
ประจำจังหวัด รับเงินบริ จำคอุดหนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน และผูม้ ีจิต
ศรัทธำบริ จำค เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๐
(สมเด็จพระพุฒำจำรย์)
ประธำนคณะผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่สมเด็จพระสังฆรำช
ประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่ าด้ วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
_________________
หลักการ
ให้มีระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
เหตุผล
เพื่อให้มีศูนย์กลำงรวบรวมเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และ
กองทุนเพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ เป็ นที่แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบกำรณ์ เป็ นสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ทั้งส่ วนกลำงและประจำจังหวัด จึงจำเป็ นต้องวำงระเบียบมหำ
เถรสมำคมนี้

ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ปี การศึกษา 2542
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2553

พระณปวร โทวาท (โฆสิ ตธมฺ โม)
14 พฤษภาคม 2527
9 หมู่ 5 วัดโตนดมหาสวัสดิ์ ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
นักธรรมชั้นเอก สานักเรี ยนคณะจังหวัดศรี สะเกษ
ปริ ญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมือง
การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทางาน
เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโตนดมหาสวัสดิ์
2547 – ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
ผลงานวิชาการ/บทความวิจัย
พระณปวร โทวาท การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย.ในการประชุ มวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 31 มีนาคม -1
เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พระณปวร โทวาท. ต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ปี ที่ 7 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2559)

