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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค  

โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  2)  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่

พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานของมหา

เถรสมาคม และ4) เป็นข้อเสนอแนะการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร

สมาคม 

 การวิจัยครั้ง น้ีเป็นการวิ จัยแบบผสม ใช้รูปแบบการวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

พระสงฆ์ในสังกัดของมหาเถรสมาคมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 รูป ท าการเลือก

ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก  (Convenience 

Sampling) โดยใช้แบบ สอบถามเป็นเครื่องมือ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุปรวมทั้ง

วิเคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 34 ปี พรรษาไม่เกิน 5 การศึกษา

อยู่ ในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์  ด้านระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธ
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ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และประเด็นย่อย

ทุกประเด็นได้แก่ การอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 

การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การส่งเสริมให้วัดเป็น

ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติ   

การจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด  

 ส่วนผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาใน

ยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม พบว่า ปัจจัยการบริหารทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการบริหาร

การเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ด้านปัญหาและอุปสรรคการบริหารของมหาเถรสมาคม พบว่า มหาเถรสมาคมมีการ

บริหารตามระบบโครงสร้างการปกครองทางคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นการบริหารในแนวดิ่ง ท าให้เกิด

ปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดระบบอุปถัมภ์ ระบบสมณศักดิ์เป็นปัญหาต่อการบริหาร งานคณะสงฆ์

ส่วนใหญ่เน้นงานด้านการปกครองและการศึกษา ส่วนการเผยแผ่เป็นประเด็นรอง ท าให้ขาด

งบประมาณและสื่อการเผยแผ่ จนพระสงฆ์ที่ท างานด้านการเผยแผ่มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จ านวนพระสงฆ์และชาวพุทธทั้งประเทศ  พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในโลกสมัย ไม่อาจประตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

 ส่วนข้อเสนอแนะพบว่า กรรมการมหาเถรสมาคมควรเกษียณอายุเมื่อครบ 70 ปี ไม่ควร
บริหารในแนวดิ่ง  ควรสร้างระบบเครือข่ายองค์กรด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น ควร

ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องทันสมัยกับการบริหารสมัยใหม่ เน้นให้พระสงฆ์ท างานด้านการ

เผยแผ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด ารงมั่นของพุทธศาสนา  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are (1) to study “Buddhism Dissemination Administration of 

the Sangha supreme council in the globalization (2) to study the factors affecting global 
Buddhism dissemination of the Sangha supreme council (3) to study problems, obstacles of the 
management of this association and (4) to give the suggestions on the dissemination.   

This is a mixed method research which has utilized both qualitative and quantitative data.  
The samples acquired from convenience sampling are 400 monks who are under regulation of the 
Sangha supreme council in Bangkok. Questionnaires are used to gain data. Data have been 
analyzed by showing in terms of frequency, percent, means and standard deviation, correlations, 
and multiple regressions. Content analysis, data and summary are used in qualitative analysis.  

The research has revealed that the majority of samples are aged between 25-34 years, 
being ordained for less than 5 years and without Buddhist ranks, bachelor degrees receivers. 
Policy and Administration overall of Sangha supreme council are ranked medium. So are the 
details of administration. The patronage of the personnel to promote, support and develop 
information for dissemination, to be centered for community activities, promote temple 
potentially and  become center in learning and practice information dissemination, promote and 
support innovation, promote and support expanding offices and support participation in this area.  
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Problems and obstacles in the administration of Sangha supreme council found are the 
administrative approaches that are vertical. This approach has brought about structural as well as 
patronage system. Most of the jobs of Sangha are in the lines of administration and education, as 
a result the job of dissemination is adopted as a secondary. This has resulted in limited budget and 
personnel allocated for the job.  

The suggestions are that the Sangha supreme council committees should have retirement 
age at 70. Network system for dissemination should be promoted. At the same time, relevant 
regulations should be improved or corrected to cope with new era of administration. This is to 
enable the monks to carry out the dissemination jobs, which is the core task of Buddhists.  

 


