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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ศาสนาคือค าสอนที่ศาสดาในแต่ละศาสนาได้ค้นพบ มีลักษณะเป็นความเช่ือทางจิตใจ         
ถูกน ามาถ่ายทอดเผยแผ่ให้มวลมนุษย์ได้ปฏิบัติตาม และประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเช่ือทาง
ศาสนา เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชีวิตประจ าวันและสันติสุขชั่วนิรันดร์อันเป็นจุดหมายสูงสุดของ
แต่ละศาสนา มนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาจนเกิดความเข้าใจต่อตนเอง 
บุคคลอื่นและธรรมชาติ จนเกิดหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “ศาสนา” ซึ่งมีความส าคัญและเกิดประโยชน์
ต่อมนุษย์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในระดับชุมชนและสังคม  

พัฒนาการความเช่ือทางศาสนามีมาตามล าดับ ความเช่ือทางศาสนาของมนุษย์ล้วนแต่
เช่ือมั่นในอ านาจเทพเจ้าหรือศาสดา สถาบันทางศาสนาในอดีตจึงเป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจและ
กิจกรรมทุกอย่างของสังคม  ซึ่งล้วนแต่อิงอาศัยความเช่ือทางศาสนาเป็นหลัก ต่อมา อารยธรรม
โบราณใหม่ได้เกิดขึ้น ได้แก่ อารยธรรมอารยัน อารยธรรมจีน อารยธรรมกรีก และสิ้นสุดลงที่อารย
ธรรมโรมัน ช่วงเวลาดังกล่าวน้ีฐานอ านาจยังอยู่ที่สถาบันทางศาสนาควบคู่กับการเมืองการปกครอง 
ความเช่ือทางศาสนาเริ่มมีระบบความเช่ือต่างไปจากเดิม คือมีบางศาสนาที่อธิบายความเป็นไปของ
สรรพสิ่งว่าไม่เป็นไปตามอ านาจการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้า หากแต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ศาสนาที่เกิดในชุมชนอารยัน 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนาเชน (บรรจง 
โสดาดี, 2552 หน้า 195-196) 

ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง  ๆ ของมวลมนุษย์ก็ขยาย
ขอบเขตออกไปเรื่อย ๆ ความคิดใหม่ทางศาสนาก็เพิ่มความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนยิ่งขึ้น วิทยาการ
ใหม่ ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางศาสนาก็เริ่มแยกตัวออกไปด้วย ได้แก่ ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งวิทยาศาสตร์  ถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุดในการแสวงหาความจริงของมนุษย์ และได้พัฒนา
อย่างเป็นระบบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา 

จากความต้องการและพื้นฐานของมนุษย์ในการนับถือศาสนาดังกล่าว  ท าให้ศาสนาไม่
สามารถแยกออกสังคมได้ ซึ่งพฤติกรรมทางศาสนาของบุคคลเป็นพฤติกรรมทางสังคมชนิดหน่ึง 
ศาสนาจึงมีความใกล้ชิดต่อบุคคลตั้งแต่ เกิดจนตาย เป็นที่พึ่งและเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของ
มนุษย์ทุกคน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
ช่วยยกระดับจิตใจของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น่าเคารพนับถือ ช่วยสร้างจิตส านักในคุณค่า



 2 

ของความเป็นมนุษย์และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  เช่น ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู เป็นต้น 

อิทธิพลของศาสนามีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับชาติ 
จนถึงระดับโลก เพราะโดยพื้นฐานของศาสนาต่าง ๆ น้ัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นศาสนาเทวนิยม (Theism) ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างมนุษย์กับพระผู้
เป็นเจ้า และศาสนา อเทวนิยม(Atheism) ซึ่งไม่นับถือเทพเจ้าก็ตาม หลักค าสอนพื้นฐานของศาสนา
ต่าง ๆ มีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพภายในจิตใจของศาสนิกชนในแต่ละศาสนาให้ผ่อนคลายจาก
ความทุกข์ ความกลัว ความตึงเครียด ความขัดแย้งในชีวิตลงได้ เพราะทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรม
และพิธีกรรมให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญ -บาป ความดีความช่ัว พร้อมกับ
ขยายอาณาเขตของความดีและความสุขไปสู่สังคม ตลอดถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนา  
(Relationship of religions) หรืออาจกล่าวได้ว่าปฏิสัมพันธ์ทางศาสนาคือพื้นฐานของการสร้างเสริม
สันติภาพโลก  จึงถือได้ว่าศาสนาเป็นบ่อเกิดของค่านิยมทางศีลธรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้การอุปถัมภ์ และช่วยกันบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบ 

ต่อมา ด้วยเหตุที่ศาสนามีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของบ้านเมือง เมื่อสังคมมีความเจริญ
มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ให้การ
สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ าชูศาสนาอย่างจริงจังในทุกด้าน ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา เช่น การ
ออกกฎหมายรับรองสิทธิ การปกป้องคุ้มครองการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทางศาสนาโดยปราศจาก
อคติ ไม่ยุยงส่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยกในสังคม หรือไม่น าประเด็นทางศาสนามาเป็นประเด็นทาง
การเมือง แต่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนอย่างจริงจัง เช่น 
พระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็ทรงให้สิทธิเสรีภาพและ
ปกป้องคุ้มครองประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ด้วย ส่วนบทบาทด้านการเผยแผ่มอบให้เป็นหน้าที่
ของพระภิกษุโดยตรง  

ในบางยุค ศาสนามีพลังอ านาจเหนือการเมืองการปกครองอย่างชัดเจน จนกระทั่งแยกและ
สถาปนาเป็นรัฐอิสระ (Free state) ปกครองตนเอง ไม่ขึ้นต่ออ านาจรัฐ เป็นรัฐศาสนา เช่น นคร
วาติกัน(Vatican) ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก กรุงโรม ประเทศอิตาลี ตามปกติสถาบัน
ศาสนามัก   ตกเป็นเครื่องมือของสถาบันการเมืองเสมอมา แต่ว่าในภูมิภาคยุโรปตะวันตกน้ัน เกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ  ก็เพราะว่า ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกได้ใช้ระบบการบริหารการปกครอง
ของจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่ล่มสลายไปน้ัน ขยายอ านาจของศาสนจักรโรมันคาธอลิกไปทั่ว
ยุโรปตะวันตก โดยสถาบันศาสนาได้รวมเอาหน้าที่ของสถาบันศาสนาเข้าครอบง าสถาบันทาง
การเมือง ซึ่งกินเวลานานร่วมพันปีทีเดียว และรัฐอิสลามของศาสนาอิสลาม เป็นต้น (พิพัฒน์       
พสุธารชาติ, 2549 : หน้า 19) 
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เมื่อศาสนามีอ านาจทางการบริหารเกินไปและเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง โดยการ
ร่วมมือของภาครัฐ บางครั้งก็มีการลงโทษผู้ขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของศาสนา เช่น 
คัดค้านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ศาลศาสนาหรือศาลศรัทธาจะมีอ านาจไต่
ส่วน กดดันให้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตนักปรัชญาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ โดยนัยหน่ึง
ศาสนาได้ยืมดาบของรัฐลงโทษผู้คัดค้านศาสนา ซึ่งเท่ากับแทรกแซงอ านาจหรือกฎหมายรัฐไปโดย
ปริยาย แต่บางคราวศาสนาตกต่ าสุดขีด ค าสอนหรือพิธีกรรมทางศาสนาถูกรัฐปฏิเสธว่าขัดขวางต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มีความจ าเป็นและไม่มีความส าคัญต่อสังคม ถึงขั้นมอง
ว่าศาสนาเป็นยาเสพติดชนิดหน่ึง ตามแนวคิดของการเมืองการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ท าให้
ศาสนาถูกลดอิทธิพล บทบาท และอ านาจทางสังคมลงไป (แสวง นิลมานะ, 2552, หน้า 220) 

ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองในสองลักษณะคือทั้งสนับสนุนและขัดแย้ง 
ระหว่างศาสนากับรัฐหรือระหว่างศาสนากับศาสนาด้วยกัน ซึ่งในความขัดแย้งน้ัน เมื่อศาสนา
กระท าต่อรัฐถือว่าเป็นการรุกราน รัฐกระท าต่อศาสนาถือเป็นการตอบโต้ และศาสนากระท าต่อ
ศาสนาถือเป็นการกลืนและก้าวก่าย เมื่อศาสนากระท าต่อรัฐถือเป็นการริเริ่มสร้างความดีความงาม 
รัฐกระท าต่อศาสนาถือเป็นการตอบแทนปกป้องและอุปถัมภ์ค้ าชู และศาสนากระท าต่อศาสนาถือ
เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกันเพื่อสร้างสันติสุข โดยหลักค าสอนพื้นฐานระดับศีลธรรมในทุกศาสนามี
วัตถุประสงค์ให้นักปกครองนักบริหารมีเมตตามีคุณธรรม และสอนผู้ถูกปกครองให้มีความซื่อสัตย์  
มีความเคารพในบทบาทหน้าที่ของคนอื่น และกฎหมายของสังคม ศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทใน
ภาครัฐ และในขณะเดียวกันภาครัฐก็เข้ามามีบทบาทต่อศาสนาเช่นกัน  

พุทธศาสนาเป็นศาสนาหน่ึงในศาสนาสากลของโลก  มีแหล่งก าเนิดในเอเชียใต้ คือ 
อินเดีย สถิติผู้นับถือประมาณไม่ต่ ากว่า 500 ล้านคนทั่วโลก พุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันน้ี (พ.ศ.
2555) มีพระภิกษุรวมกันทั่วประเทศจ านวน 290,311 รูป มีสามเณร 62,478 รูป รวมทั้งสิ้น 352,789 
รูป มีชาวพุทธทั่วประเทศ 61,561,933 คน จากจ านวนประชากรทั่วประเทศ 65,926,261 มีวัดที่มี

พระสงฆ์จ าพรรษาทั่วประเทศ 37,331 วัด (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555, หน้า 1-6) วิถี
ชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย นับถือพระพุทธศาสนา และได้น าหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่ง
การด าเนินชีวิต จนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม  และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบจน
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับเอาวัฒนธรรมมาจากพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต จนกลาย
มาเป็นวัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีวัดกระจายอยู่ทั่วไปในทุกหมู่บ้าน  ทุกชุมนุม
ของสังคมไทย วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนและมีบทบาทต่อสังคมในฐานะเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เห็นได้ชัด เช่น ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ พระราชพิธีและ
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รัฐพิธีต่างๆ มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาร่วมอยู่ด้วย  กิจกรรมทางสังคมทั้งหมดของประชาชนทั่วไป 

จะมีพิธีกรรมทางศาสนาแทรกอยู่ด้วยเสมอตั้งแต่เกิดจนตาย  เช่น พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีมงคล
สมรส  งานศพ  เป็นต้น วัฒนธรรมประเพณีที่กล่าวมาน้ี ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา  จน
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยตราบเท่าทุกวันน้ี 

ต่อมา สถานะและบทบาทของพุทธศาสนาเริ่มตกต่ าลงในยุค สมัยใหม่ที่มี การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและวัฒนธรรม มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ จนละเลย
หลักศีลธรรมทางศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคม ความประพฤติย่อหย่อนจากหลักธรรม
วินัยพระภิกษุสงฆ์ ปรากฏทางสื่อสมัยใหม่ ทั้งด้านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ท าให้
ประชาชนเกิดวิกฤติศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรง ความเสื่อมถอยของสถาบันสงฆ์ ก่อให้เกิด
แนวคิดที่จะปฏิรูปศาสนา ดังปรากฏในสถาบันสงฆ์ที่เกิดขึ้นใหม่หลายส านัก เช่น สวนโมกขพลา
ราม จ.สุราษฏร์ธานี ของท่านพุทธทาสภิกขุ ส านักวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ของหลวงพ่อชา 
สุภทฺโท ส านักสันติอโศกของโพธิรักษ์ (ซึ่งปัจจุบันไม่อยู่ในสังกัดของมหาเถรสมาคม) และส านัก
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ของพระเทพญาณมหามุนี เป็นต้น ทุกส านักมีจุดมุ่งหมายอย่างแรง
กล้าร่วมกัน น่ันคือ การปฏิรูปพุทธศาสนาให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  และรักษาค าสอนทางพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ตลอดไป 

แต่การเกิดขึ้นของส านักใหม่ ๆ ที่มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน  กลับ
สร้างความแตกแยกในวงการคณะสงฆ์ ทั้งในด้านหลักค าสอน การปกครอง การบริหารจัดการ และ
ไม่เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนที่ยังยึดมั่นกับระบบและโครงสร้างการท างานในระบบเดิม เช่น 
ส านักสันติอโศก ที่เน้นเรื่องการรักษาศีล ไม่กินเน้ือ ทานมังสวิรัติ  ไม่ไหว้พระพุทธรูป (แต่ต่อมาได้
ปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการให้สอดคล้องกับความเช่ือของสังคมไทยมากขึ้น) มีผู้ให้การ
สนับสนุนและเกิดความขัดแย้งต่อคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคม ต่อมา ได้ประกาศตนไม่อยู่ภายใต้
การปกครองของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์ จนเป็นเหตุให้สามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง สามารถตั้งพรรคการเมืองได้ สามารถ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด ส่วนวัดพระธรรมกาย มีลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุนิยมและทุนนิยมมากเกินไป ท าให้พุทธศาสนาตกอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง
อย่างแรง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปประสบภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 วัดพระธรรมกาย
กลับมีการระดมทุนอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ โดยเน้นการท าบุญในเชิงทุนนิยม
และวัตถุนิยม หรือเมื่อปี 2555 ได้จัดเดินธุดงค์ธรรมชัยในกลางเมือง ท าให้จราจรติดขัด ท าให้เกิด
กระแสต่อต้านจากพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก จะเห็นได้ว่าแต่ละวัดแม้จะอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน
คือมหาเถรสมาคม ในทางปฏิบัติแต่ละวัดก็จะมีนโยบาย โครงสร้างการบริหารจัดการและรูปแบบ
วิธีการในการเผยแผ่ที่แตกต่างกันตามความถนัดและความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
กระแสต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อประชาชนมากเท่าไร ยิ่งท า
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ให้เกิดวิกฤติศรัทธามากเท่าน้ัน หรือบางครั้งมีผลกระทบกับอ านาจรัฐ ด้านความมั่งคงหรือขัดแย้ง
กับโครงสร้างการปกครองทางคณะสงฆ์มากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นปัญหาบริหารจัดการและการพัฒนา 
มากเท่าน้ัน 

มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
หลัก 6 ด้าน คือ การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการ
สาธารณะสงเคราะห์ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเปรียบเหมือนรัฐมนตรีพระในฝ่ายคณะสงฆ์                 
เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อสถานะความ
มั่นคงหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคมมีการแบ่งการปกครองตามล าดับช้ัน
ตั้งแต่ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
ต าบล และเจ้าอาวาสตามล าดับ ตลอดจนถึงพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในวัดน้ันๆ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ในฝ่ายประชาชนน้ันได้ส่งเสริมด้วยการท านุบ ารุง อุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนตลอดมา ก็เพราะประชาชนได้รับการศึกษาสืบทอด
ข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการอุทิศตนของ
พระภิกษุเพื่อท าหน้าที่เผยแผ่ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบหลายวิธี เช่น การเผยแผ่เชิงรุก
ในรูปแบบการด าเนินงานพระธรรมทูตที่น าหลักธรรมไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ วิธีการเผยแผ่
แบบตั้งรับของพระนักเทศน์หรือพระธรรมกถึกในรูปแบบการแสดงหลักธรรมให้รู้จักความดี  
ความช่ัว ในพิธีบ าเพ็ญกุศลทั่วไปหรือวันพระ เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ี จึงกล่าวได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานับเป็นภารกิจที่ส าคัญ เพราะอาศัย
บุคลากรผู้เผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทูต พระนักเทศน์ 
พระธรรมกถึก พระวิปัสสนาจารย์ พระบัณฑิตเผยแผ่ พระจริยานิเทศ พระปริยัตินิเทศ พระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา รวมถึงพระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายงานเผยแผ่ตาม
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ ตลอดถึงนโยบายของรัฐบาลและมหา
เถรสมาคม 

จากพัฒนาการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ัน จะเห็นได้ว่าพุทธ
ศาสนาอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์บ ารุงของสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน และถูกก ากับโดย
ภาครัฐ  หากในยุคใดผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์เป็นชาวพุทธ ในสมัยน้ันพุทธศาสนาก็จะ
เจริญรุ่งเรือง   หากในสมัยใดที่ผู้ปกครองอ่อนแอหรือมิใช่ผู้นับถือพุทธศาสนา ก็จะท าให้พุทธ
ศาสนาขาดการอุปถัมภ์  ไม่ว่าจะในประเทศอินเดียสมัยครั้งพุทธกาล หรือในประเทศไทยสมัย
ปัจจุบันก็ตาม  แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทของภาคประชาชนที่คอยท าหน้าที่อุปถัมภ์บ ารุงและ
คอยตรวจสอบพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ์ด้วย ภาคประชาชนยังคงมีบทบาทมาทุกยุคทุกสมัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร    
ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
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อินเตอร์เน็ต เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นในวัดใดวัดหน่ึง จึงส่งผลสะเทือนถึงพุทธศาสนาใน
วงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้สรุปว่า จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ด้านการเมืองประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ รวมทั้ง
ความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่
ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จใน
เรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมี
ความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกันการคอร์รัปช่ันยังคง
เป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ด้านการบริหารภาครัฐอ่อนแอไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย  เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อน
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน
ช้ีให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็น
ธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  คนไทยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพและคุณภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัด
สวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้
อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาต่อ
การพัฒนาประเทศ 

วิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม        
ที่หลากหลายรวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความ
ยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่
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มีความขัดแย้งทางนโยบาย ในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามประเทศไทย ยังมีความมั่นคงด้านอาหาร  แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2554, หน้า 3-9) 

นอกจากน้ี ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบ   
ต่อวิถีชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว อาชีพการงาน ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความ
สามัคคีการแตกแยก รวมทั้งความสมานฉันท์ในสังคม  ปัญหาการว่างงาน ความอยุติธรรม ความไม่
เสมอภาค รวมทั้งความยากจน การเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกจะยิ่งช่วยส่งเสริมแนวคดิ
แบบทุนนิยมตะวันตก และท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมการบริโภค  ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จะท าลายก าแพงแห่งวัฒนธรรมและเอื้อหนุนต่ออุดมการณ์แบบ
ทุนนิยม และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  

จากปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ดังกล่าวมา ซึ่งองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หรือองค์กรด้านศาสนา ไม่อาจหลุดพ้นความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้  
วัดที่เคยเงียบสงบ ร่มรื่น และปิดตัวด้วยความเป็นศาสนสถาน แต่ด้วยความเป็นแหล่งโบราณสถาน  
ท าให้มีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้พระภิกษุซึ่งเคยมีบทบาทเพียง
การเทศน์และสอนในรูปแบบธรรมดา ต้องมามีบทบาทในการด้านจัดการท่องเที่ยวให้กับวัดและ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ที่ไม่มีรูปแบบไม่มีระบบ
โครงสร้างชัดเจน ต้องท างานอย่างเป็นระบบตามนโยบายตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง ส่วนวัดที่มี
ระบบการบริหารจัดการ มีองค์กรรับผิดชอบที่ชัดเจน แต่ขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ 
ขาดประสิทธิภาพ ก็ต้องพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยทันเหตุการณ์มากขึ้น  

แต่เน่ืองด้วยองค์กรสงฆ์ยังยึดติดกับระบบเดิม ธรรมเนียมเดิม ขาดงบประมาณ  ขาดความ
เป็นเอกภาพด้านนโยบาย ขาดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี ท าให้ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยใหม่ ส่งผลให้รูปแบบบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่
อาจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะปัจจัยด้านความพร้อมในการบริหาร
จัดการองค์กร อีกทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ข่าวการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ์สามเณร ได้ส่งผล
กระทบวงกว้างต่อองค์กรสงฆ์ทั่วประเทศและทั่วโลก  ซึ่งในอดีตแม้จะมีการกระท าผิดแต่ก็ไม่มีข่าว
ปรากฏทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์ แต่ปัจจุบันกลับแพร่หลายและไม่อาจควบคุมได้  
ผู้รับผิดชอบกลับมุ่งไปที่การลงโทษผู้กระท าผิด โดยไม่คิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
การบริหารจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  ขณะเดียวกันผู้บริหารองค์กรตกอยู่ภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ ท าให้ไม่มีการกระจายอ านาจ การบริหารเน้นที่ตัวบุคคลไม่ได้เน้นที่ระบบโครงสร้าง
องค์กร ท าให้เกิดปัญหาในการบริหาร การปกครองและเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น อีกทั้งองค์กร
สงฆ์หวังพึ่งอ านาจภาครัฐมากเกินไป โดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการ
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ศาสนา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนา (พระเทพโสภณ, 
2539, หน้า 12-15) 

ต่อมา ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ มีการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ โดยการยุบภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันและแยกภารกิจของหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้น ดังกรณี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเดิมเป็นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ัน ให้
เป็นหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ มีช่ือว่า “ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
มีภารกิจหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์ รับสนองนโยบายของรัฐบาลและมุ่งสนองภารกิจของ
องค์กรสงฆ์คือมหาเถรสมาคม เป็นหน่วยงานที่จะอนุมัติแผนงานและโครงการต่าง ๆ ส่วนกรมการ
ศาสนายุคใหม่ ให้ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์และงาน
ด้านศาสนพิธี พร้อมกับการดูแลองค์กรศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทยด้วย การเรียกร้องของชาวพุทธ
เกี่ยวกับการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาจนกลายมาเป็นส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ปัจจุบัน อาจท าให้องค์กรสงฆ์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการพระพุทธ 
ศาสนา การท างานมีอิสระและความคล่องตัวมากขึ้น เพราะดูแลเฉพาะศาสนาพุทธอย่างเดียว ส่วน
กรมการศาสนาดูแลงานด้านศาสนพิธี การเผยแผ่ศาสนาและดูแลทุกศาสนา แต่ทั้ง 2 องค์กรต้อง
ท างานร่วมกับมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดทางคณะสงฆ์   

นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง จากวัดที่เคยเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่เมื่อความมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ลัทธิทุนนิยมเข้ามาแทนที่ กระแสสังคมเปลี่ยนไป ชุมชนรอบวัดกลายไป
ห้างสรรพสินค้าโรงแรมและแหล่งบันเทิงต่างๆ ท าให้ชาวบ้านเริ่มห่างวัดมากขึ้น วัดกลายเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น  การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในปัจจุบันคณะสงฆ์จะท าโดย
อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน (Network) ต้องมีเครือข่าย
ในการท างาน การเพิ่มบทบาทของฝ่ายบ้านเมืองและภาคประชาชนให้มากขึ้น การปรับปรุง
กฎระเบียบเก่าๆ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นการผูกขาดอ านาจและปิดกั้น
เสรีภาพ ต้องให้ทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหารงานการเผย
แผ่พุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสภาพสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบันมีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อันเกิดจากการได้รับประสบการณ์การศึกษาและข้อมูลข่าวสารตาม
กระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์ วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้หลงใหลมัวเมา โดย
ตกเป็นทาสของวัฒนธรรมใหม่ จนลืมรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง  คนสมัยใหม่ขาดแรงจูงใจ
ที่จะศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา แม้พระภิกษุสงฆ์ก็มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์
และขาดองค์ความรู้และวิธีการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ  
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1. การเผยแผ่พุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ มีลักษณะต่างคนต่างท า แต่ละวัดก็มีนโยบาย
และบุคลากรไม่เท่ากัน ศักยภาพในการท างานก็ต่างกัน การเผยแผ่จึงท าไปตามความถนัดของแต่ละ
รูปแต่ละวัด โดยขาดนโยบายและวิธีการเผยแผ่แบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ จึงไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ประชาชนได้ 

2. พระภิกษุที่มีศิลปะในการถ่ายทอดอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่ประทับใจ
และเกิดศรัทธาต่อประชาชนมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในสังคมที่ก าลังต้องการ
ธรรมะและถูกภัยคือความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา 

3. ขาดการสนับส่งเสริมด้านงบประมาณและแผนแม่บทที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเผย
แผ่พุทธศาสนาให้เป็นรูปแบบธรรมและมีประสิทธิภาพทั้งจากภาครัฐและองค์กรปกครองคณะสงฆ์  

4. ขาดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย ขาดเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสาร
สมัยใหม่ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งขาดการใช้สื่อสมัยใหม่ เช่น ทีวี 
วิทยุ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้  และขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารองค์กรสงฆ์มากขึ้น 

ด้วยเหตุดังกล่าวมา ต่อมา ในปี พ.ศ.2550 มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุด
ทางคณะสงฆ์ ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ซึ่ง
ก าหนดให้มีศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคคลกรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้มี
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจ าจังหวัด 
อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์และ
ปฏิบัติตามนโยบายข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย โดยก าหนดให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประจ าจังห วัด ท าหน้าที่บริหาร จัดการกิจการด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในรูปของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2550) 

และเพื่อเป็นการสนองงานของมหาเถรสมาคมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้
บรรลุเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ข้อ 10.2 
ซึ่งระบุให้คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็น
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนแม่บทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เสนอคณะกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาในการประชุม
สามัญประจ าปี โดยมีขั้นตอนการจัดท า คือ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนฯ มอบให้กองพุทธ
ศาสนศึกษาประชุมคณะท างานพิจารณาแนวทางการด าเนินการจัดท าแผน โดยน าข้อมูลสถานการณ์ 
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ปัญหาการด าเนินงาน และนโยบายด้านการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา มาวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง ปัญหา และอุปสรรค ประกอบการพิจารณา น าร่างแผนแม่บทให้คณะกรรมการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาจังหวัดประจ าภูมิภาคต่างๆ ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อคิดเห็นให้สมบูรณ์ และ
ได้ประกาศใช้เป็นแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554-2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 
ที่ผ่านมา จึงนับได้ว่าเป็นการประกาศนโยบายครั้งส าคัญของมหาเถรสมาคม ที่จะมีแผนแม่บทใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกัน เป็นฉบับแรกของวงการคณะสงฆ์ ภายใต้การ
ด าเนินงานของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555) 

ดังน้ัน ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีผลกระทบทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นยุคโลกไร้พรหมแดน ท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว องค์กรด้านศาสนาคือมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรหน่ึงในสังคม ไม่อาจหลีกพ้นจากความ
เปลี่ยนแปลงได้  จึงต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปรับเปลี่ยนการ
บริหารองค์กร บทบาท และวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับคนรุ่นใหม่   
ในการศึกษาวิจัย ในเรื่องน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(2554-2559) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมตามแผนแม่บท

การเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหา

เถรสมาคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถร

สมาคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมในยุค

โลกาภิวัตน์ 
 

1.3  ควำมส ำคัญของกำรวิจัย  
เพราะในยุคโลกาภิวัตน์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่

ศาสนาทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สังคมมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ตลอดปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรหมแดนที่เข้าถึงประชาชนอย่าง
รวดเร็ว องค์กรที่รับผิดชอบในการบริการจัดการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาคือมหาเถรสมาคมและ
กลไกภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบ
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โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ และวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาต้องท าในเชิงรุกให้เป็นไปตาม
ยุคสมัย แต่ยังคงรักษาหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเผยแผ่ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยอย่าง
มั่งคง ไม่บิดเบือนหลักค าสอน เพื่อให้การเผยแผ่พุทธศาสนา มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์  

 

1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   

 การวิจัยเรื่องน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ของมหำเถรสมำคม 

1) การวางแผน (P) 
2) การจัดการองค์กร (O) 
3) การก าหนดบทบาทหน้าที่ (S) 
4) การบังคับบัญชา (D) 
5) การประสานงาน (Co) 
6) การรายงาน (R) 
7) การจัดสรรงบประมาณ (B) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรตำม 

ปัจจัยด้ำนโลกำภิวัตน์ 

-  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านการเมอืง  

กำรบริหำรกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ 
ตำมแผนแม่บท ฉบับที่ 1 

1) ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่ 
    พระพุทธศาสนา 
2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและ   
    พัฒนางานด้านการเผยแผ่ของ 
    คณะสงฆ์ 
3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุน 
    การศึกษาพระปริยัติธรรม 
4) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา 
    บุคลากรด้านการเผยแผ่    
    พระพุทธศาสนา  
5) ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลาง  
    ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
6) ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพ     
    เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรม    
    และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่ 
    พระพุทธศาสนา 
 7) ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและ 
     นวัตกรรมในการเผยแผ่ในทุกมิติ 
8)  ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ 
     องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 9) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
     เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร 
     ทุกภาคส่วน   
 

การบริหาร 

การเผยแผ ่

พุทธศาสนา 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ของ 
มหาเถรสมาคม 
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1.5  สมมติฐำนในกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีมีสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี   
1. การวางแผนมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร

สมาคม 
2. การจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา

เถรสมาคม 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ของมหาเถรสมาคม 
4. การบังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา

เถรสมาคม 
5. การประสานงานมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา

เถรสมาคม 
6. การรายงานมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร

สมาคม 
7. การจัดสรรงบประมาณมีความสัมพันธ์กับการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ

มหาเถรสมาคม 
 8. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารงานมีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
 

1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย    
1. ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ ในการวิจัยครั้งน้ีมุ่งวิจัยเฉพาะ 
1.1 การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมในด้านต่าง ๆ 

9 ด้าน ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ดังน้ี 
1) ด้านอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  2) ด้านส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ 

3) ด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 
4) ด้านส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
5) ด้านส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
6) ด้านส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ

กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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  7) ด้านส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน   
ทุกมิติ 

8) ด้านจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
9) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน   

1.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคมในด้านต่าง ๆ 7 ด้าน ดังน้ี 

1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดการองค์กร(Organizing) 
3) การก าหนดบทบาทหน้าที่ (Directing) 
4) การบังคับบัญชา (Staffing) 
5) การประสานงาน (Coordinating) 
6) การรายงาน (Reporting) 
7) การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) 

2.  ขอบเขตด้ านพื้นที่  ศึกษาเฉพาะพื้นที่ วัดสั งกัดมหาเถรสมาคม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะพระภิกษุที่สังกัดมหาเถรสมาคมในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 รูป ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience sampling) และการสัมภาษณ์ Key Informants จ านวน 7 คน 

4. ขอบเขตด้านเวลา ได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม – 
สิงหาคม 2555 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ     
 1. ได้ทราบแนวคิด นโยบาย และระดับการบริการการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถร
สมาคม ในยุคโลกาภิวัตน์ 

 2. ได้ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ที่มผีลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
 3. ได้ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถร
สมาคมเพื่อที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 4. ได้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาอันสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ มีแบบแผน เป็นไป
ตามหลักพระธรรมวินัย เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับต่อวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์   
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1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง นโยบาย การวางแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ฉบับที่ 1 และนโยบายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม 
 การจัดการองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานด้านการเผย
แผ่ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด และระดับวัด  
 การก าหนดบทบาทหน้าที่ (Staffing) หมายถึง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการในต าแหน่งๆ 
และการแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาในระดับต่างๆ  
 การบังคับบัญชา (Directing) หมายถึง การที่ฝ่ายบริหารคณะสงฆ์ ออกค าสั่งบังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามนโยบาย และมติมหาเถรสมาคม 
 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่ส าคัญต่างๆ ในการประสานส่วนต่างๆ 
ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี การประสานระหว่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการ
ศาสนาในการสนองงานคณะสงฆ์ 
 การรายงาน (Reporting) หมายถึง รายงานการประชุม การแถลงข่าวกิจกรรมความ
เคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม 
 การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือการที่วัดต่างๆ ให้การสนับสนุนหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวของกับงบประมาณใน
รูปของการวางแผนและการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ หมายถึง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  

การเผยแผ่พุทธศาสนา หมายถึง การน าค าสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในรูปแบบ
ต่าง เช่น การเทศน์ การบรรยาย การปฏิบัติธรรม ผ่านสื่อต่างๆโดยมุ่งหวังให้ผู้รับเข้าใจและน าไป
ปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์คือสามารถสงบระงับกิเลสในระดับต่างๆ จนถึงพระนิพพาน 

มหาเถรสมาคม หมายถึง องค์กรปกครองสูงสุดทางคณะสงฆ์ เปรียบเหมือนรัฐบาลฝ่าย
พระสงฆ์  มีหน้าที่ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน 
คือ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ 
แบ่งการปกครองตามล าดับช้ัน ตั้งแต่มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และระดับเจ้าอาวาส 

การปกครอง หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการ การปกครองวัด
และคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม และเป็นไปตามพระ
ธรรมวินัยการศึกษา หมายถึง  หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งด้าน
ปริยัติธรรมแผนกบาลี นักธรรม แผนกสามัญ และระดับอุดมศึกษา  
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การเผยแผ่ หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา ด้านการประพฤติปฏิบัติธรรม 

การสาธารณูปการ หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุในพุทธศาสนา การบริหารจัดการด้านศาสนสมบัติกลางของวัดต่างๆ  

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสงเคราะห์
บุคคลผู้ด้อยโอกาส การศึกษาเพื่อชุมชนรอบวัด การศึกษาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง หน่วยงานที่ท างานด้านการสงเคราะห์ประชาชนทั่วไป   
ผู้ประสบภัยพิบัติ หรือในด้านสาธารณกุศล  

ประธานฝ่ายเผยแผ่ หมายถึง ประธานกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ หรือพระราชา
คณะผู้ได้รับการตั้งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้ด ารงต าแหน่งพร้อมด้วยคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่
ตามระเบียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงานเผย
แผ่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พระธรรมทูต หมายถึง พระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพระธรรมทูตภายในประเทศ  

พระธรรมจาริก หมายถึง พระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น
ทุรกันดารของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือ เป็นต้น 

พระปริยัติธรรม หมายถึง หลักค าสอนของพุทธศาสนา ที่พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียน
ในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม -บาลี 
และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

พระสังฆาธิการ หมายถึง พระระดับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อ าเภอ เป็นต้น ซึ่งท าหน้าที่เจ้าพนักงานในการปกครอง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์คอยสอดส่องดูแลความประพฤติพระภิกษุสามเณรในสังกัดของตน 

 


