
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม” 

ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
2.1 แนวคิด และทฤษฏีการบริหารจัดการ 
2.2 แนวคิด และทฤษฏีผู้น าและภาวะผู้น า 
2.3 แนวคิด และทฤษฏีองค์กรเชิงนวัตกรรม  
2.4 แนวคิด และทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้  
2.5 แนวคิด และทฤษฏีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.6 การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ   

การที่องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม หรือองค์กรด้านศาสนาก็ตาม จะ
ด ารงอยู่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าน้ัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดในองค์กรไปด าเนินการด้วยวิธีการใดๆก็ตาม เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการใดๆ เพื่อที่จะให้องค์กรอยู่รอดเจริญเติบโตและ
ก้าวหน้าได้น้ัน ขึ้นอยู่กับการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ (สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธ์ิสมบูรณ์, 
2544, หน้า 1) 

ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
จะต้องท างานในแต่ละวันที่ยาวนาน ต้องแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเจอกับสภาพการ
แข่งขันทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ ต้องใช้เวลาติดตามระเบียบข้อบังคับ
ของรัฐ รวมทั้งถูกกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย นับวันงานบริหารยิ่งยุ่งยากมากขึ้น  
อันสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา นักบริหารจึงต้อง
เสี่ยงกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องใช้
ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์แสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นแก่องค์กรที่
ตนเองรับผิดชอบ 
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 ความหมายการบริหารจัดการ  

การบริหารเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน มีทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกองค์กรล้วน
ต้องอาศัยการบริหารเพื่อแสดงออกถึงโครงสร้างและวิธีการท างาน การบริหาร (Administration) 
เป็นค าที่แสดงออกถึงการกระท าหรือปฏิบัติการบางอย่าง ที่เรียกว่า บริหารน้ัน เป็นหน้าที่ของนัก
บริหาร ได้มีนักวิชาการให้ความหมายและความส าคัญของการบริหารไว้ ดังน้ี  

พยอม วงศ์สารศรี (2538, หน้า 34) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ กระบวนการที่
ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
ของสมาชิกในองค์กร การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวัง
ด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปด้วย องค์กรจึงจะสัมฤทธ์ิ
ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

อนันต์ เกตุวงศ์ (2523, หน้า 27) ได้กล่าวว่า การบริหารคือการประสานความพยายามของ
มนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆ เพื่อท าให้เกิดผลตามต้องการ  

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า การบริหารหมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535, หน้า 8) ได้กล่าวว่า การบริหารมีลักษณะที่เป็นกระบวนการโดย
หมายถึงกระบวนการน าเอาการตัดสินใจและน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง
เกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

บุญทัน ดอกไธสง (2535) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารคือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
หรือไม่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์กร         

พีรสิทธ์ิ  ค านวณศิลป์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า การบริหาร (Administration) หมายถึง
การบริหารงานในภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งในองค์กรที่มิได้มุ่งก าไร การจัดการ (Management) ใช้
ค าน้ีกับการบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มุ่งก าไรโดยเฉพาะ ดังน้ัน ในความหมายโดยรวมการ
บริหารจัดการ คือ การท างานให้งานต่างๆ ลุล่วงหรือส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่นเป็นผู้ท า ก็คือ 
ผู้บริหารจะมีบทบาทเป็นเพียงหัวหน้าหรือผู้น าของบุคคลที่จะด าเนินการจัดระเบียบเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธ์ิสมบูรณ์ (2544) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารคือการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน 
วัสดุ สิ่งของและวิธีการปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน หรืออีกนัยหน่ึง การบริหาร คือ
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่นๆ 
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สมพงศ์  เกษมสิน (2526, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารคือ การใช้ศาสตร์และ
ศิลปะ ในการน าเอาทรัพยากรการบริหาร มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1961: 3) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง 
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor, 2523) ให้ความหมายการบริหารไว้
ว่า งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์  ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งน้ี เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523 หน้า 
27) 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker, 2523) กล่าวว่า การบริหาร คือ  ศิลปะในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายใน
สภาพองค์กรที่กล่าวน้ัน ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่วมกัน
ท างานในองค์กร ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความ
พอใจให้กับสังคม (Peter F. Drucker อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523, หน้า 6) 

เฮนรี่  ฟาโยล  (Henry Fayol, 1949) ฟาโยลเป็นนักคิดทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ
ในช่วงเวลาประมาณ ค.ศ. 1920 เป็นผู้มีผลงาน เป็นผู้ให้ทฤษฎีและแยกบทบาทหน้าที่ของฝ่าย
บริหารกับบทบาทของฝ่ายเทคนิคโดยอธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคคลในองค์กร บางครั้งจะคาบ
เกี่ยวกันทั้งทางบริหารและด้านเทคนิค ดังน้ัน ความรู้ทางการบริหารจึงมีความส าคัญและน่าจะจัด
ให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันของการศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ใช้กับการบริหารงาน
อุตสาหกรรมหรืองานภาครัฐบาล 

เฮนรี่ ฟาโยล  เห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่หลัก 5 ประการ  คือ 
1)  บทบาทหน้าที่ในการวางแผน (Planning) คือ ผู้บริหารจะต้องมองไปข้างหน้า

คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือองค์กร จึงจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานหรือ
แนวทางที่จะให้สมาชิกได้ใช้ปฏิบัติ 

2)  บทบาทหน้าที่ในการจัดการองค์กร(Organizing) คือ ผู้บริหารต้องจัดโครงสร้าง
ขององค์กรที่เหมาะสมกับการท างานของสมาชิกในองค์กร เพื่อช่วยให้งานในความรับผิดชอบของ
องค์กรบรรลุผล 

3)  บทบาทหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ เป็นผู้ที่หน้าที่ใน
การสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และโครงสร้างที่ก าหนดไว้ 
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4)  บทบาทหน้าที่ในการประสานงาน (Coordinating) ผู้บริหารจะต้องเช่ือมโยง
และผสมผสาน 

5)  บทบาทหน้าที่ในการควบคุม (Controlling) ผู้บริหารจะต้องควบคุมการปฏิบัติ 
งานให้อยู่ในกรอบและแผนที่วางไว้เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย 

นอกจากน้ี เฮนรี่ ฟาโยล ยังได้ให้หลักที่ใช้ในการบริหารไว้ ดังน้ี 
1)  หลักการในเรื่องของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกออก

จากกันมิได้  ผู้ใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดจะต้องได้รับมอบอ านาจให้เพียงพอที่จะ
ได้งานส าเร็จ 

2)  หลักการของผู้บังคับบัญชาคนเดียว  เพื่อมิให้เกิดความสับสนและเป็นการขจัด
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กร 

3)  หลักการของการก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน  เพื่อให้ได้งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย 

4)  หลักการของการด ารงไว้ซึ่งสายบังคับบัญชา เพื่อความเหมาะสมในการ
ติดต่อกันโดยตรง 

5)  หลักการของการแบ่งงานกันท าตามความถนัดหรือเ ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

6)  หลักการของระเบียบวินัย  เป็นการสร้างข้อตกลงในการท างาน เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ           

7)  หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป้าหมาย 
หรือผลประโยชน์ขององค์กรส าคัญกว่าของส่วนตน เช่น  ถ้าบริษัทก าไรมาก สมาชิกก็จะได้รับ
โบนัสตอบแทน 

8)  หลักการของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ท างาน ซึ่ง
ควรจะยุติธรรมและให้ความพึงพอใจทุกฝ่าย 

9)  หลักการรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อการบริหารควบคุมดูแลโดยรวม 
 10)  หลักการของการจัดระเบียบองค์กร เพื่อการท างานอย่างเป็นระเบียบ สมาชิก

จะต้องรู้ว่าผู้บริหารผู้ปฏิบัติอยู่ต าแหน่งใด มีบทบาทหน้าที่และขอบเขตของงานในลักษณะใด 
สัมพันธ์กับงานอื่นอย่างไร 

 11)  หลักของความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดความเอื้ออารีย์ ความยุติธรรม และ
ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค 

 12)  หลักของการมีเสถียรภาพในการว่าจ้างงาน 
 13)  หลักของการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่ม เพื่อให้องค์กรมีความเจริญ

งอกงาม 
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 14)  หลักของการสร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดความกลมเกลียวเป็นน้ าหน่ึงใจเดียว  
ท างานเป็นทีมร่วมกันได้ 

นอกจากน้ี นักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริหารในเชิงพุทธ    
ไว้ ดังน้ี 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2541, หน้า 2-3) กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหาร
หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น และนักบริหารมีหน้าที่วางแผน จัดองค์กร 

แต่งตั้งบุคคลอ านวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน
เพื่อสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการบริหารต่างๆที่ใช้กัน
ทั่วไปพอสรุปได้ 3 ลักษณะ แต่ที่ดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญโดยยึดเอาความ 
ส าเร็จเป็นพื้นฐานท าให้งานส าเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง และยินดีรับค าแนะน า
จากทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ทั้งน้ าใจคนและผลของงาน วิธีน้ี
เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ 

พระราชญาณวิสิฐ (2548, หน้า 3) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกายบริหาร การบริหารวัด 
และการปกครอง กายบริหาร คือ การดูแลรักษาตนเอง การบริหารวัด คือ การปกครอง ดูแลรักษา
พระสงฆ์สามเณรและบุคคลอื่นๆที่อาศัยในวัด ส่วนการปกครองคณะสงฆ์เริ่มจากระดับวัด ถึง
องค์กรระดับสูงขึ้นไปในสังคมสังฆมณฑลทั่วประเทศ 

พระศรีญาณโสภณ (2546, หน้า 1-10) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
ต้องใช้ปรัชญาการบริหารเป็นหลัก ต้องจัดคนให้เข้ากับงาน วางระบบงานให้แยกกันอย่างชัดเจน 

ต้องเน้นการศึกษาน าการปกครอง 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2538, หน้า 8-15) แสดงทรรศนะการบริหารงานในเชิงพุทธศาสนาไว้ว่า 

การบริหารงานทั้งหมด คือ การบริหารตนเอง  เป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน  การ
พัฒนาตนต้องรู้เท่าทัน ความโลภ ความโกรธและความหลง ส าคัญต้องมีสติ 

สรุปว่า การบริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะร่วมมือกันท ากิจการขององค์กร
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการด าเนินงานที่ต่อเน่ืองและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การบริหารแบบใหม่ต้องให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู้และความคิดที่ชัดเจนขึ้น ส่วนนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนามีความเห็นในเรื่องการบริหารเหมือนกับนักวิชาการทั่วไป แตกต่างกันตรงที่ว่า
ทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการน าธรรมะมาใช้ร่วมกันและส่งเสริมให้การบริหารมีจริยธรรมและมี
ธรรมาภิบาลในองค์กรมากขึ้น 

ดังน้ัน การบริหารงานทุกประเภท ควรด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
สร้างความเจริญแก่ชุมชนและบ้านเมืองโดยเฉพาะการบริหารราชการที่ต้องใช้เงินภาษีอากรของ
ประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญดังที่ สมพงศ์ เกษมสิน
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(2526, หน้า 4) ได้กล่าวถึงความเจริญเติบโตและความส าคัญของการบริหารซึ่งสรุปสาระส าคัญได้
ดังน้ี 

1. การบริหารได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้มนุษย์
ด ารงชีพได้อย่างมีความผาสุก 

2. จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์กรต่างๆต้องขยายงานด้านบริหาร
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางสังคม ทางวิทยาการ ด้านต่างๆ 
ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
5. การบริหารจะช่วยช้ีให้ทราบถึงแนวโน้ม ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของ

สังคมในอนาคต 
6. การบริหารลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของบุคคลในองค์กร ฉะน้ัน ความส าเร็จของ

การบริหาร จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมการเมืองอยู่เป็นอันมาก 
7. การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
8. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์กรย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับการ

บริหารอยู่เสมอ ดังน้ัน การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่างฉลาด 
9. การบริหารกับการเมืองเป็นของคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ฉะน้ัน การ 

ศึกษาวิชาบริหารจึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
สรุปได้ว่า ความเจริญก้าวหน้าในสังคมมนุษย์เป็นผลมาจากการบริหาร ดังน้ัน ความส าคัญ

ของการบริหารมี ดังน้ี 
 1. เป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 2. เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากเท่าไร การบริหารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น 
 3. การบริหารเป็นกิจกรรมที่ท าให้การท างานร่วมกันของมนุษย์ประสบความส าเร็จ 
 4. การบริหารเป็นมรรควิธีที่จะท าให้สังคมมนุษย์ผันไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
 5. การบริหารเป็นกิจกรรมที่ท างานอย่างประหยัดทรัพยากร 
 6. การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม 

 
 องค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  (2545)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการจัดการบริหาร มีอยู่ 6 
ด้าน ดังน้ี     
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1.  การตัดสินใจ  หมายถึง  การเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง เพื่อน า 
ไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้จ าแนกวิธีการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่
เหมาะสมว่ามีอยู่ 3 วิธี คือ 

 วิธีแรก  คือ  การตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์  นักบริหารที่เช่ือแนวทางน้ีมี
ทรรศนะว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาจากอดีตทั้งที่ประสบผลส าเร็จและล้มเหลว จะเป็นบทเรียนที่ดี
ส าหรับการก าหนดแนวทางการกระท าในอนาคต 

วิธีที่สอง  คือ  การตัดสินใจโดยการทดลองทางเลือกหลายทาง แล้วสังเกตผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น  ข้อบกพร่องที่ส าคัญคือต้นทุนสูง และใช้ระยะเวลานาน 

วิธีที่สาม  คือ  การตัดสินใจโดยใช้การวิจัยและการวิเคราะห์ โดยการจ าแนกปัญหา
ออกเป็นองค์ประกอบย่อย  แล้วน ามาศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ    

2.  การวางแผน  หมายถึง  การเช่ือมโยงสภาพการณ์ปัจจุบันกับอนาคตโดยการคาดการณ์
ล่วงหน้า และก าหนดทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการด าเนินงานโดยใช้ความรู้ และวิจารณญาณ
ช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  การวางแผนจ าแนกออกได้  2  ประเภทคือ  การวางแผนระยะ
สั้นกับการวางแผนระยะยาว  การวางแผนระยะสั้นเป็นเรื่องการเช่ือมโยงสภาพการณ์ปัจจุบันกับ
อนาคตอันใกล้โดยก าหนดทางเลือกที่จ าเป็น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในระยะสั้น ส่วนการ
วางแผนระยะยาวเป็นความพยายามในการคาดการณ์ที่ต่อเน่ือง โดยการเปรียบเทียบเป้าหมายการ
ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการป้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 

3. การจัดองค์กร หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมหรืองานขององค์กรอย่างมี
ระเบียบสมเหตุสมผล โดยระบุอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การจัดองค์กรควรประกอบด้วยหลักส าคัญ 
3 ประการ คือ 

ประการแรก  มีการแบ่งงานหรือกิจกรรม 
ประการที่สอง  ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อจ าแนกลักษณะเฉพาะของ

งานให้ชัดเจน 
ประการที่สาม  มีสายการบังคับบัญชา  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เรียงล าดับลดหลั่น

กันไปตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในหน่วยงานอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ  
ตลอดจนป้องกันการก้าวก่ายหรือซ้ าซ้อนของแต่ละงาน 

4.  การประสานงาน  เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานระหว่างบุคคลภ ายในงาน
เดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานอย่างสอดคล้อง  ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  การประสานงานจึงแบ่งเป็น  2  ประเภท คือ เป็นการประสานงานกันภายใน  
และประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก 
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5.  การควบคุม  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบงานที่ปฏิบัติจริงกับ
มาตรฐานของงานที่ก าหนดไว้  และปรับหรือแก้ไขที่เบี่ยงเบนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  
โดยมีขั้นตอนการควบคุมที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนแรก  เป็นการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  และมาตรฐานของงาน 
เพื่อเป็นเกณฑ์ส าหรับการควบคุม 

ขั้นตอนที่สอง  เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่วางไว้ 
ขั้นตอนที่สาม  แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง 

6. การประเมินผล เป็นการประมาณคุณค่าหรือผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ความส าคัญของการประเมินผลว่าเป็นการป้องกันการสูญเปล่าในการบริหารหรือการด าเนินงาน
ต่างๆ และเป็นการกระตุ้นเตือนผู้รับผิดชอบให้เอาใจใส่ต่อการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ
อย่างจริงจัง โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประเมินผลของปริมาณและ
การประเมินผลเชิงคุณภาพ  

นอกจากน้ี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, หน้า 36-38) ได้กล่าวถึง การแบ่งการบริหารตาม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังน้ี  

1. การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ ง เรี ยก ว่า การบริหารรัฐกิจ  ( Public 
Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือการให้บริการสาธารณะ 
(Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนน้ีเป็นการบริหารของหน่วยงานของ
ภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือ
เทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น  
หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

2. การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่ง เรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ (Business 
Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน  ซึ่งมีวัตถุ 
ประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด  (Maximum Profits) 
ในการท าธุรกิจการค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรมหรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากการ
บริหารงานของบริษัทห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 

3. การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ  (Non-Governmental Organization) ซึ่ง
เรียกย่อว่า หน่วยงานเอ็นจีโอ (NGO) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
(Non-Profit Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลก าไร (Non-
Profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิและสมาคม 
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4. การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ( International Organization) มีวัตถุ 
ประสงค์ของการจัดตั้ง คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค์กรค้าระหว่างประเทศ  (World Trade Organization) และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

5. การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนน้ีเกิดขึ้น
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก าหนด 
ให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง  คณะ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวน้ีถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ 
เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

6. การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน  มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ
กลุ่มผู้ให้บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หน้า 36-38) 

จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ การน าทรัพยากร
ทางการบริหารที่มีอยู่มาด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของแต่ละบุคคลเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม การบริหารด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาก็เช่นกัน ต้องอาศัยก าลังคน งบประมาณ และการ
บริหารจัดการเหมือนองค์กรทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นองค์กรด้านศาสนาที่มุ่งการท างาน
ด้วยกุศลจิตมากกว่ามุ่งผลด้านธุรกิจ ไม่แสวงหาผลก าไรและมุ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ
ประชาชน จึงเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า 

 

2.2 แนวคิด และทฤษฏีผู้น าและภาวะผู้น า   

ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 
ทุกองค์กรต้องมีผู้น าหรือผู้บริหาร เพื่อจะได้พัฒนาและน าองค์ไปสู่ความส าเร็จผู้น าจึง

ต้องมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์หรือภาวะผู้น า ซึ่งก็คือศิลปะหรือความสามารถในการจูง
ใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
ปฏิบัติตาม โดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อกันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการ
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จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย
ของผู้น าไว้ ดังน้ี 

เบลล์ (Bell, 1969: 112) ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ ผู้ที่อยู่ในอ านาจหรือต าแหน่งที่ถูก
ก าหนดให้เป็นผู้น า เป็นผู้สามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ มากกว่า
คนอื่นๆในชุมชนน้ัน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ปรารถนาทั้งของตนเองและสมาชิก
ของชุมชน 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 31) กล่าวว่า ผู้น าคือบุคคลที่ท าให้องค์กรประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้า  
หมายของกลุ่ม 

กิติ ตยัคคานนท์ (2543, หน้า 21) ได้ให้ความหมายว่า ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
หรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ  เน่ืองจากเป็นผู้มีความสามารถในการ
ปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางช่ัวก็ได้ อีกนัยหน่ึง 
ผู้น าคือผู้ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่นและน าบุคคลเหล่าน้ันไปโดยได้รับความ
ไว้วางใจและเช่ือใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความเคารพนับถือความร่วมมือ  และความมั่นใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่าน้ันอย่างจริงใจ กล่าวโดยสรุป ผู้น าคือผู้ด ารงต าแหน่งมีอ านาจมีอิทธิพล 
แสดงบทบาทหน้าที่จูงใจให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
 ความหมายของภาวะผู้น าโดยทั่วไป นักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้น า” (Leaders) เป็นตัว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วน “ภาวะผู้น า” (Leadership) น้ัน เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจาก
บุคคลที่เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ ดังน้ัน การจะเข้าใจความหมายของผู้น า มักจะไม่เป็นปัญหา
มากนัก ทั้งน้ีเพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้น าน้ัน ก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว นักวิชาการทั้งหลายจึงได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ ดังน้ี 
 โบกาดัส (Bogardus, 1934, หน้า 313) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าคือบุคลิกภาพในการกระท า
การภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและสถานการณ์ของกลุ่ม  
ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งในเชิงผล  เพื่อให้มีภาวะผู้น าครอบง าบุคคล
อื่นได้ 

ไลเกิร์ต (Likert, 1967, หน้า 172) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ัน เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าต้องแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ควรสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 
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เบ็น (Ben, 1950, หน้า 4 - 5) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าว่าเป็นคุณสมบัติของการที่บุคคลใช้
อิทธิพลกับบุคคลอื่น และสามารถท าให้บุคคลอื่นรับฟังและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม    
ยอมท าตามค าแนะน าของเขา ทั้งน้ีเพื่อให้กลุ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

กิติ ตยัคคานนท์ (2543, หน้า 22) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าคือศิลปะหรือความ 
สามารถของบุคคลหน่ึงที่จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับ 
บัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย  หรือ
การติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินการจะเป็นไปในทางดีหรือช่ัวก็ได้ 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 31) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมส่วนตัวของ
บุคคลคนหน่ึงที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  หรือ
เป็นความสามารถที่จะสร้างความเช่ือมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวมา ช้ีให้เห็นว่า ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์และมีภาวะของ
ผู้น าหรือมีศักยภาพน่ันเอง ผู้น าทุกระดับล้วนมีความส าคัญเพราะเป็นผู้ที่จะน าองค์ไปสู่ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวได้ โดยเฉพาะผู้น าในฝ่ายคณะสงฆ์ นอกจากมหาเถรสมาคมแล้ว ภายใต้องค์กรน้ี 
ผู้บริหารในระดับจังหวัดระดับ อ าเภอ ระดับต าบล ระดับวัดคือเจ้าอาวาสก็คือผู้น าเช่นกัน ล้วนมี
ส่วนส าคัญต่อการน าพาองค์ไปสู่ความส าเร็จ 

 
องค์ประกอบของผู้น าและภาวะผู้น า 
พระสงฆ์หรือผู้น าเป็นผู้ที่บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงใหค้นอื่นเช่ือและปฏิบัติตาม ได้มี

นักวิชาการให้กล่าวถึงองค์ประกอบและลักษณะของผู้น าไว้ ดังน้ี 

1. เป็นผู้สามารถที่จะสร้างความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร  

2. เป็นพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลของคนหน่ึงที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน  

3. เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิผลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  

จากความหมายของภาวะผู้น าดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าได้
เป็น 3 ประเภท คือ 

1. เป็นความส าคัญทางด้านการใช้อ านาจบารมีอิทธิพล ดังน้ัน ภาวะผู้น าจึงเกิดขึ้น
ในสถานการณ์ที่มีการใช้อ านาจอิทธิพล 
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2. เป็นความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือกลุ่ม
บุคคลที่ก าลังท างานในลักษณะอย่างเดียวกัน  

3. มีจุดหมายเพื่อให้งานของหน่วยงานหรือของกลุ่มส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
บุคคลที่จะเป็นผู้น าจะต้องคิดค้นหาหนทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (เสน่ห์ จุ้ยโต, 
2552, หน้า 3) 

จากความหมายที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น 
เพราะถ้าองค์กรใดไม่มีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ องค์กรน้ันก็จะไปไม่รอดและขาดความมั่นคง แม้ผู้
ตามหรือผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องคุณลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะล าพังการอาศัยผู้น าเพียงอย่างเพียง   
แต่ขาดผู้ตามที่พร้อมจะเสียสละ งานน้ันก็ไม่ประสบความส าเร็จ การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา
ก็เช่นกัน ต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้น าของพระสงฆ์ จึงเป็นหน้าที่อันส าคัญอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ใน
ระดับผู้น า คือ ตั้งแต่เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค จนถึง
ระดับบริหารสูงสุดขององค์กรสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคม จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
มอบนโยบายแก่ผู้ตามให้มีความรู้และความเสียสละ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ตั้งแต่ชนเผ่าจนถึงสังคมสมัยใหม่ อาจกล่าว
ได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าหรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือองค์กร
ศาสนาก็เหมือนกัน เพราะองค์กรจะมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ าน้ัน สาเหตุหน่ึงมา
จากผู้ที่น าหรือผู้บริหารในองค์กรน้ันมีภาวะผู้น าเพียงพอที่จะโน้มน้าวและชักจูงให้บุคลากรท างาน
ให้กับองค์กรตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงที่มีส่วนในการก าหนดความอยู่รอด
ความก้าวหน้าและความล้มเหลวขององค์กร ในเรื่องน้ีได้มีนักวิชาการถึงความความส าคัญภาวะผู้น า
ไว้ดังน้ี (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2552, หน้า 6-9) 

1. เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถต่างๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้  กล่าวคือแม้ผู้บริหาร
จะมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าหากขาดภาวะผู้น าแล้ว
ความรู้ความสามารถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะไม่
สามารถกระตุ้นหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้านตัวผู้  
บริหารจะท างานทั้งหลายเองเพียงคนเดียวก็เป็นการเหลือวิสัยที่จะท า ผลลัพธ์คืองานต่างๆ คั่งค้าง
ไม่เสร็จตามก าหนดเวลา  ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถควบคู่กับภาวะผู้น า  
เพราะภาวะผู้น าจะน าพาความรู้ความสามารถในตัวผู้บริหารออกมาใช้ท าประโยชน์ให้แก่องค์กรทั้ง
สองสิ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงจะท าให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆภายในหน่วยงาน  หน่วยงานประกอบด้วยบุคคล
จ านวนหน่ึงมารวมกันซึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงาน บุคคลเหล่าน้ีมีความแตกต่าง
กันในหลายๆเรื่องเช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีข้อแตกต่างในเรื่อง
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ดังกล่าวมาอยู่ร่วมกันในองค์กร สิ่งหน่ึงที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความขัดแย้ง  เช่น บางคนอาจ
ขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ ขัดแย้งในเรื่องเป้าหมายฯลฯ แต่ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งในรูปแบบ
ใด  ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้น าที่มีคนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะสามารถประสานหรือช่วย
บรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้โดยการชักจูงประนีประนอมหรือประสาน
ประโยชน์เพื่อบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานที่มีความเจริญก้าวหน้า  กล่าวโดยสรุปก็คือ  ภาวะผู้น าช่วย
ผูกมัดเช่ือมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานเอกภาพน่ันเอง  อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานใดที่ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าสูงสมาชิกในหน่วยงานน้ันมักมีเ อกภาพหรือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันสูงตามไปด้วย  
นอกจากภาวะผู้น าจะช่วยประสานความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในระดับหน่วยงานแล้วยังช่วย
ประสานผลประโยชน์ระหว่างมวลชนในระดับชาติอีกด้วยกล่าวคือ ในยุคสมัยใดที่ผู้บริหาร
ประเทศมีภาวะผู้น าสูงแล้ว  กลุ่มต่างๆในสังคมมักมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การ
แตกแยกต่างๆ มีน้อย  แต่ยุคสมัยที่มีผู้บริหารประเทศอ่อนแอขาดภาวะผู้น า  ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ในชาติมักแตกความสามัคคี 

3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์กร องค์กร
จะต้องมีปัจจัยเอื้ออ านวยหลายอย่างเพื่อที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างานให้  เช่น บุคลากร
ได้ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม  และสิ่งส าคัญประการหน่ึงที่ขาดเสียไม่ได้คือ  
ผู้บริหารขององค์กรจะมีภาวะผู้น า ภาวะผู้น าในตัวผู้บริหารจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับ 
เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น าองค์กรให้อยู่รอดเท่าน้ัน แต่จะน าความ
เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจเกียรติยศช่ือเสียงและความส าเร็จมาสู่องค์กรด้วย  ผู้บริหารบางท่าน
ลืมนึกถึงความจ าเป็นในเบื้องต้นว่าควรจะสร้างศรัทธาและพิสูจน์ตนเองให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
เสียก่อน  เมื่อใดผู้ใตบ้ังคับบัญชาเกิดความเช่ือมั่นศรัทธาแล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่กระตุ้นหรือจูงใจให้
พวกเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์กร ยิ่งผู้บริหารมีภาวะผู้น ามากเพียงไร ยิ่งสามารถดึง
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาท าประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพียงน้ัน  
เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเช่ือถือศรัทธาและโน้มเอียงที่จะท าตามเป้าหมายที่ผู้บริหารก าหนด
ไว้  อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรบุคคลในองค์กรน้ันจะถูกดึงมาใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กรได้อย่าง
เต็มที่หรือไม่น้ัน  ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือภาวะผู้น าของผู้บริหาร                            

4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงาน
ต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด เช่น ก าไรหรือยอดขายของ
บริษัทลดลงมาก  ภาวะผู้น าของผู้บริหารจะยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น เพราะในสภาพเช่นน้ัน 
ผู้บริหารจะต้องเพิ่มความระมัดระวังความรอบคอบความเข้มแข็งและกล้าตัดสินใจที่จะ เปลี่ยน 
แปลงสภาพต่างๆ ภายในหน่วยงานให้รอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว เปรียบเสมือนเรือเดินทะเล
ขณะเผชิญพายุซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งและภาวะผู้น าของกัปตันเรือ จึงจะสามารถเรียกขวัญ
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ก าลังใจ และความพร้อมเพียงจากลูกเรือทั้งหลายในอันที่จะช่วยกันน าเรือฝ่าคลื่นพายุออกไป ดังน้ัน 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงเป็นเสาหลักอันส าคัญให้สมาชิกของหน่วยงานยึดเหน่ียวพึ่งพิงและ
ร่วมมือช่วยเหลือกันให้หน่วยงานอยู่รอดปลอดภัย 

5. เป็นบุคคลที่น าพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและความได้เปรียบในการแข่งขัน  เมื่อใดก็
ตามที่ได้ผู้น าที่ดี ย่อมมีส่วนส าคัญต่อการน าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ บริหารองค์กรสู่ความเป็น
หน่ึง จากการศึกษาพบว่าผู้น าที่ดีก่อให้เกิดความส าเร็จขององค์กร นอกจากน้ี ผู้น าที่มีภาวะผู้น าย่อม
น าพาองค์กรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เรียกว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์น่ันเอง (Strategic Management)  

ผู้น าในแต่ละยุคจึงมีความส าคัญแตกต่างกัน ผู้น าในด้านการบริหารพุทธศาสนาก็เช่นกัน 
ในอดีตของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มพีระพุทธเจ้าเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณและเป็นผู้น าใน
องค์กรที่ส าคัญ และพระสาวกที่ผ่านการคัดเลือกที่พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ กล่าวคือเป็นพระ
อรหันต์หมดสิ้นกิเลส เป็นผู้ด าเนินตามนโยบายของพระพุทธเจ้าและท าหน้าที่เป็นผู้น าในการ
ประกาศค าสอน 

ต่อมา เมื่อถึงยุคโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้
สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป มีพระภิกษุผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับบนคือ
มหาเถรสมาคม จนถึงระดับล่างคือเจ้าอาวาสและพระภิกษุในพุทธศาสนา จึงท าให้พระสงฆ์ต้อง
ปรับบทบาทหน้าที่ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีนักวิชาการแสดงเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างผู้น าแบบดั้งเดิม (Old Paradigm) และผู้น าแบบใหม่ (New Paradigm) ไว้ดังน้ี  

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างผู้น าแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551, หน้า 15) 
 

ผู้น าแบบดั้งเดิม (Old Paradigm) ผู้น าแบบใหม่ (New Paradigm) 

1. ยุคอุตสาหกรรม (Industrial age) 
2. ยุคถือความคงที่ (Stability) 
3. เป็นผู้น าที่ชอบควบคุม (Control) 

 
4. มุ่งการแข่งขัน (Competition) 

 
5. มุ่งวัตถุนิยม (Things) 

 
6. ความเป็นรูปแบบเดียวกัน (Uniformity) 

1. ยุคข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ (Information age) 
2. ยุคถือการเปลี่ยนแปลง (Change) 
3. เป็นผู้น าที่ กระจายอ านาจหรือมอบอ านาจ 

(Empowerment formal leader) 
4. มุ่ ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ าก ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า 

(Collaboration) 
5. มุ่งที่บุคคลและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  

(People and relationship) 
6. มุ่งความหลากหลาย (Diversity) 
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ผู้น า (Leader) เป็นบุคคลที่จะท าให้องค์กรประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดย
เป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุคคล        
ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ผู้น าจึงเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังน้ีคือ เป็นบุคคลที่ท าให้องค์กรประสบความก้าวหน้า เป็นบุคคลที่มีบทบาท
แสดงการติดต่อสื่อสารและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา การจูงใจให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม ผู้น าจะต้องมีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์กรและพนักงาน เป็นผู้ที่สามารถใช้
อ านาจอิทธิพลต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงด้วย 
ตัวอย่างเช่น การมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ทางการบริหารที่ด ารงต าแหน่งอยู่  
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551, หน้า 11) 

นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยที่ผู้น าจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลักษณะส าคัญของการเป็นผู้น าจะ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

1. อิทธิพล (Influence) ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีอ านาจต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

2. ความตั้งใจ (Intention) ผู้น าจะต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) ผู้น าจะต้องมี
หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในงานที่กระท าอยู่ในฐานที่กระท าอยู่ 

4. การเปลี่ยนแปลง (Change)  ผู้น าจะต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ
ปรับปรุงให้ภารกิจที่เกี่ยวข้องดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

5.  มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared purpose) ทั้งผู้น าและสมาชิกจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน 

6. มีการจูงใจผู้ตาม (Followers) ผู้น าจะต้องมีความสามารถจูงใจให้ผู้ตาม 
(Followers) ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตามรูปภาพดังน้ี  
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ผู้น า 

(Leader) 

1.อิทธิพล  

(Influence) 

 

2. ความต้ังใจ 
(Intention) 

3. ผู้น ำจะต้องมีควำม
รับผิดชอบส่วนบุคคล 

(Personal 
responsibility) 

 

4. การปลี่ยนแปลง 
(Change) 

5. มีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน 

(Shared purpose) 

 

6. มีกำรจูงใจผู้ตำม 
(Followers) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบที่ 2 ปัจจัยที่ผู้จะต้องเกีย่วข้องด้วย (What leader involves)  
ที่มา : (รังสรรค ์ประเสริฐศร,ี 2551, หน้า 12) 

 
ในองค์กรหน่ึงไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลส าคัญที่จะท าให้กลไกใน

ระบบการบริหารงานขององค์กรด าเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงามก็คือผู้น า  ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้น าเป็นผู้มี
บทบาทในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ รวมถึงการริเริ่มวางแผนการบริหาร อ านวยการ 
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายขององค์กร  ผู้น าจึงเป็นผู้มี
อิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับ
การบริหารและการบุคคล ดังน้ัน ในทุกองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีผู้น า โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ 
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆย่อมส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามล าดับ  
ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน  ความอยู่รอดขององค์กรดังกล่าว 
ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอย่างถูกต้องรอบคอบและทันต่อสถานการณ์ ในทุกองค์กรจึงจ าเป็นต้อง
มีผู้น า เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาล้วนต้องมีผู้น า เพื่อช่วยก าหนด
ทิศทางช่วยสั่งการช่วยควบคุมระบบ และช่วยประสานให้คนทั้งหลายท างานร่วมกัน  เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่ดีงามที่ได้วางไว้ร่วมกัน 
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นอกจากน้ี ปัญหาเกี่ยวกับผู้น าก็มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเสมอ เช่น ผู้น าบริหารงาน
อย่างไม่มีเอกภาพ  ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการใช้อ านาจโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผล 
ประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องและยึดผลประโยชน์เป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงความอยู่รอดของ
องค์กรหรือคนในสังคม เมื่อเป็นเช่นน้ี ย่อมท าให้เกิดสภาพการณ์ของผู้น าที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ในสังคม กล่าวคือ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดคุณธรรมจริยธรรม อันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นผู้น าที่ดี  จึงท าให้กลไกของการบริหารงานล้มเหลว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความเสื่อมและ
ความเจริญขององค์กรหรือสังคมน้ันๆ และบางครั้งอาจส่งผลท าให้เกิดความล่มสลายแห่งองค์กร
หรือสังคมน้ันๆ  
  

2.3   แนวคิด และทฤษฏีองค์กรเชิงนวัตกรรม  
นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคม  นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์
มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ 
อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรน้ันๆ  ได้
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและแนวคิดทฤษฏีองค์กรเชิงนวัตรกรรมไว้ ดังน้ี 

โทมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes, 1970) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ มา
ปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพฒันามาเป็นขั้นๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น 
(Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจมีการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงน าไป
ปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  

มอร์ตัน (J.A. Morton, 1973) ให้ค านิยามไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การท าให้ใหม่ขึ้นอีก
ครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์กรน้ันๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป  แต่เป็นการ
ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ  

โรเจอร์และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker.1971: 19) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการ
น าเอาวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ  ตั้งแต่การคิดค้น 
(Invention) พัฒนาการ (Development) และทดลองในวงแคบ (Pilot Project) แล้วจึงน ามาใช้ปฏิบัติ
จริง โดยการปฏิบัติจะแตกต่างจากเดิม  

ดังน้ัน องค์กรเชิงนวัตกรรม จึงเป็นแนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 
ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์กร  หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคย
ปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความ

http://www.most.go.th/main/index.php?view=category&cid=6%3Abusiness&option=com_quickfaq&Itemid=65
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ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอดและความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรใน
ตลาดการค้าโลกเสรี 

ศุภชยันต์ สุภาวงศ์วันดี (2552, หน้า 29) ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ที่สอดคล้องต้องกันเชิงระบบ ดังน้ี คือ  

1. นวัตกรรมธุรกรรมขององค์กร (Inno - Business) 

2. นวัตกรรมยุทธศาสตร์องค์กร (Inno - Strategy) 

3. นวัตกรรมทุนมนุษย์ (Inno - People) 

4. นวัตกรรมกระบวนการ (Inno - Process) 

5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Inno - Product) 

6. นวัตกรรมการตลาด (Inno – Marketing) 

องค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อให้องค์กรอยู่รอด  
ในการปรับตัวขององค์กรย่อมเกิดผลกระทบต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน หรือภาครัฐ  
จึงจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการวางแผนปฏิบัติ  การประเมินปัญหาและอุปสรรค  การบริหาร
นวัตกรรมขององค์กร เริ่มจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างานผ่าน คน  โครงสร้าง 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

สุชาติ  กิจธนะเสรี (2548, หน้า 2 -3) กล่าวว่า ประเภทของนวัตกรรมมี 4 ประเภทใน
บริบทขององค์กรหรือกิจการ คือ 

  1. Customer Oriented Innovation เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับและ
ตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น ออกแบบรองเท้าไนกี้ ซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต 

2. Product Innovation เป็นการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่นโทรศัพท์มือถือ 

3. Process Innovation เป็นการสร้างสรรค์ พัฒนา หรือสร้างเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ในกระบวนการท างาน 

4. Strategic Innovation เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือ
วิธีด าเนินธุรกิจแบบใหม่ ๆ ทั้งระบบ เช่น E-commerce 

ส่วนศุภชยันต์ สุภาวงศ์วันดี (2552, หน้า 30-31) กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ  

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จ าเป็นต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัย
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องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์  โดยการออกแบบต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบการสร้างการทดสอบ เป็นต้น 

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวน 
การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน้ัน ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของ
ส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่าน้ัน ตลอดจนความรู้ กระบวนการและ
เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้ 
กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. นวัตกรรมการจัดการ  (Management Innovation) การสร้างนวัตกรรมทางการ
จัดการน้ัน องค์กรจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมของ
องค์กร ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน  ซึ่งจะท าให้เกิด
ความคิดเห็นใหม่ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ
สร้างรายได้และน าไปสู่ผลก าไรให้กับองค์กรได้  

การที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม จึงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ 
โดยเริ่มจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างานผ่านคน โครงสร้าง สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จะเห็นได้ว่าในการจัดการนวัตกรรมน้ันจะต้องอาศัยความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ  ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  เพื่อที่จะมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ได้ตามที่ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งองค์ความรู้เหล่าน้ีจะมาจากความคิดของคนในองค์กรด้วยการค้นหาแนวคิดใหม่และ
การใช้ประสบการณ์ตรง หรือหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่มากแล้วก็จะเป็น
ความได้เปรียบมากกว่าองค์กรอื่นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถใน
เรื่องที่แตกต่างกัน และหากได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือมีการ
พัฒนาความรู้ด้วยกันอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนน าเอาความรู้จากบุคลากรเหล่าน้ีมาประกอบกัน  ก็จะ
สามารถท าให้เกิดกรอบแนวความคิดสร้างสรรค์ได้รวดเร็วเป็นผลท าให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ 
ซึ่งการเรียนรู้ขององค์กรดังกล่าว คือลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

สรุปความว่า องค์กรเชิงนวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ ใช้คนเท่าเดิม ท างานได้มาก
ขึ้น งานเท่าเดิม ท างานได้มากขึ้น คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่า สิ่งที่ควรค านึงการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม การปลูกฝังจริยธรรมและ
คุณธรรม 
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2.4 แนวคิด และทฤษฏีการจัดการองค์ความรู้  

องค์กรยุคใหม่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเผยแพร่ความรู้ 
โดยมีเป้าหมายที่จะท าให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สะสมความรู้ ตลอดจน
สามารถสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งส าหรับการแข่งขัน หรือการแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด มีผลท าให้องค์กรมีกระบวนการท างาน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร วิธีคิดและ
กระบวนการท างานของคนที่อยู่ในองค์กร ตลอดจนแรงขับขององค์กรเองที่มุ่งการแข่งขันและ
ความเป็นเลิศ โดยมีความรู้เป็นฐาน จึงก่อให้เกิดแนวคิดของการจัดการความรู้ ( Knowledge 
Management) ขึ้น ในปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของกลยุทธ์ด้าน
ความรู้ในหลายองค์กร ทั้งน้ีโดยเริ่มต้นจากการเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงปี ค.ศ.
1995-1996 หลังจากที่  Lhujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi  ได้ตีพิมพ์หนังสือช่ือ “The 
Knowledge Creating Company” ขึ้นในปี ค.ศ. 1995 หนังสือเล่มน้ีมีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการธุรกิจ
และส่งผลท าให้ผู้น าทางธุรกิจจ านวนมากตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ การจัดการ
ความรู้ จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งในฐานะที่เป็นการจัดการ
สารสนเทศ (Management of Information) ซึ่ง เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศศาสตร์ ในมิติน้ีจะมองว่าความรู้ เป็นวัตถุที่สามารถจ าแนกและจัดการในระบบ
สารสนเทศได้ และยังเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับบุคคล  ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ทางด้าน
ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือการบริหารจัดการ ในมิติน้ีจึงมองได้ว่าความรู้เป็นกระบวนการ 
เป็นกลุ่มของทักษะและความที่รู้ความเป็นพลวัตและมีความซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
(พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 16-18) 

ดังน้ัน ขอบเขตของการจัดการความรู้ จึงมีความกว้างขวางและซับซ้อนครอบคลุม           
ถึงศาสตร์ต่างๆ จ านวนมาก ได้แก่ การบริหารจัดการ การปฏิบัติและหลักปรัชญา เทคโนโลยี       
กลยุทธ์ และลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งน้ีโดยมีแกนหลักที่ส าคัญคือ กระบวนการของการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญคือ (พรธิดา 
วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 18) 

 1. การจัดหาความรู้(Knowledge Acquisition) 
 2. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) 
 3. การใช้ความรู้ (Knowledge Usage/Utilization) 
 4. การเคลื่อนย้าย/กระจาย/การแบ่งปันความรู้(Knowledge Transfer/ Distribution/ 

Sharing) 
 5. การสร้างความรู้ใหม่ (New Knowledge Creation) เป็นวัฏจักรที่สืบเน่ืองกัน 
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ความหมายของการจัดการความรู้  
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นอ านาจ โดยนับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 

เป็นต้นมา การจัดการความรู้ไม่ใช่ศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเฉพาะการใช้เทคโนโลยี  และ
เครือข่ายแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นศาสตร์ใหม่ที่องค์กรช้ันน าทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่
ในภาคธุรกิจ ที่ได้มีการน าการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติ งาน เพิ่ม
ผลผลิต และบริการขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการจัดการ
ความรู้ไว้ ดังน้ี 

อลาวี และลีเดอร์ (Alavi and Leidner,  2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง 
กระบวนการเฉพาะที่เป็นระบบ และมีโครงสร้างเพื่อการได้มารวบรวมและการสื่อสารความรู้ที่
ลึกซึ้งจับต้องได้ยากของพนักงาน และความรู้ที่ชัดเจนจับต้องได้ง่าย เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ ได้ใช้
ความรู้เหล่าน้ันให้เป็นประโยชน์ และเพื่อการมีผลิตภาพที่สูงขึ้นของพนักงาน 

ทราปป์ (Trapp, 1999) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
คือกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งก็มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการ
เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้  การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะบริหาร
จัดการทรัพยากรที่เป็นความรู้ในองค์กร 

เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002, หน้า 82) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่องค์กรได้มีการพัฒนาการจัดการและการแบ่งปันความรู้ โดยใช้ทุนทางปัญญา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

เฮนรี่และเฮทจ์เฟท (Henries and Hedgepeth, 2003) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้
เป็นระบบการจัดการสินทรัพย์ความรู้ขององค์กรทั้งที่เป็นความรู้โดยนัย และความรู้ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ระบบการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจ าแนกความรู้  การตรวจสอบ
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว การเตรียมการกรองความรู้ การเตรียมการเข้าถึง
ความรู้ให้กับผู้ใช้ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือท าให้ความรู้ถูกใช้ ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับขึ้น 

ไมค์และรีนัส (Maier, R., 2007, หน้า 6) กล่าวว่า การจัดการความรู้ได้น าความคิดจาก
แนวคิดที่มีหลากหลายมารวมกันไว้ เช่น ศาสตร์ด้านองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา  สังคมวิทยา 
ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

วิจารณ์ พานิช (2548, หน้า 88) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ด าเนินการ
ร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานย่อยขององค์กรเพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ
ท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเน่ือง เกิด
การพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ เป้าหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมอื 
มีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ  
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นันทยา กัลป์ยาศิริ (2549, หน้า 1) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญที่จะท าให้รู้จักความรู้ และน าความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองจะท าให้เป็นคนที่มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท าอะไรไม่ควรท าอะไร รับรู้
ถึงข้อดีและข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดทางหน่ึง ซึ่งความสามารถต่างๆ น้ีจะสะท้อน
ถึงคุณค่าของมนุษย์  

น้ าทิพย์  วิภาวิน (2547, หน้า 16) กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้มาจากค าว่า Knowledge 
และ Management หมายถึง การจัดการสารสนเทศและการบริหารคน ในทุกองค์กรมีการใช้
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตัล และจัดเก็บความรู้ใหม่ที่บุคคลในองค์กรมีเพื่อเผยแพร่ และ
แบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กร จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต 
และโซลูช่ันกรุ๊ฟแวร์เป็นเครื่องมือ โดยการจัดเก็บความรู้น้ันไม่เพียงเฉพาะความรู้ในองค์กร แต่เป็น
ความรู้ภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานขององค์กรด้วย การจัดการความรู้เป็นแนวคิด
ของการจัดการสารสนเทศ และการใช้ความรู้ของคนในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร และการใช้ความรู้ร่วมกัน การจัดการความรู้เป็นแนวทางหรือกระบวนการ
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในองค์กร การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ การมีแนวคิดใหม่
ที่น าไปสู่การกระท าที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย สังคมโลกาภิวัตน์ท าให้ความรู้ในองค์กร
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแสวงหาความรู้ใหม่และแนวคิดใหม่จึงจะช่วยให้องค์กร
สร้างความแตกต่าง และมีความสามารถในการแข่งขันอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้  

ศรันย์  ชูเกียรติ (2541, หน้า 14) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
เป็นการจัดการและรักษาระดับในการจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ  ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ  

สมชาย น าประเสริฐชัย (2546, หน้า 99) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการองค์ความรู้ หมายถึงการ
จัดการสารสนเทศและความรู้ที่นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ หรือทรัพย์สินเป็นนามธรรมที่องค์กรต้องการใช้
เป็นส่วนส าคัญ ส าหรับสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดการองค์ความรู้ส่วน
ใหญ่มาจากประสบการณ์  

พยัต วุฒิรงค์ (2550, หน้า 55) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการองค์ความรู้ เป็นกระบวน 
การที่ช่วยให้องค์กรค้นหา เลือก รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศที่ส าคัญ  และความรู้
ความช านาญที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การแก้ปัญหา  การเรียนรู้ การวางแผน    
กลยุทธ์และการตัดสินใจ โดยการจัดการองค์ความรู้จะมีประโยชน์มากในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการกับความรู้ที่ไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถ
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ให้แก่องค์กร ซึ่งการจัดการองค์ความรู้เป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเน่ือง  และเพิ่มการ
หมุนเวียนความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยความรู้จะถูกเพิ่มและจัดการตลอดเวลา  

จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการความรู้คือการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล สามารถน าข้อมูลอันเป็นองค์รู้มาสู่ภาคปฏิบัติได้ ก่อให้องค์ความรู้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ 

นอกจากน้ี พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, หน้า 32) ยังได้อธิบายถึงกระบวนการการจัดการ
ความรู้ว่าหมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ  ความคิด การ
กระท าตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้ หรือนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะ
ของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้หรือน า
ความรู้ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้  และใน
ที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจาย และไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาผลผลิตและบริการขององค์กร ได้กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือการใช้
ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร  การจัดการความรู้มีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนาก็ตาม วัตถุประสงค์ทั่วไปของการจัดการความรู้มีดังน้ี คือ   

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ 
3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ

น าความรู้น้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

การจัดการความรู้น้ันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีมีส่วนช่วย
ให้การจัดการความรู้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ หรืออย่างน้อยที่สุดเทคโนโลยี
ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้โครงการจัดการความรู้ให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยการช่วยอ านวยความ
สะดวกในการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ควรตระหนักว่า  เทคโนโลยีน้ันไม่ได้เป็นสิ่งที่
เช่ือมโยงคนเข้าด้วยกัน แต่เป็นเรื่องของสัมพันธภาพที่เช่ือมโยงคนให้เข้าหากัน จากน้ันคนจึงจะมี
ความกระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยี  และเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้น้ัน
ประกอบด้วยระบบง่าย ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ดังน้ี (เจนเนตร มณีนาค และคนอื่นๆ (2546, หน้า 158-
161)  

1) โทรศัพท์ เช่น การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ หรือการประชุมโดยอาศัยวีดิทัศน์ 
ช่วยให้คนที่อยู่ไกลกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ 

2) ระบบเครือข่าย (Network) เช่น การต่อระบบเครือข่ายเฉพาะที่ของเครื่องคอม 
พิวเตอร์ในองค์กร เพื่อการใช้ข้อมูล แบบฟอร์ม และเอกสารร่วมกัน 
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3) อินทราเน็ต (Intranet)  เป็นการใช้ข้อมูล  และแบบฟอร์มเอกสารต่างๆร่วมกัน
ภายในองค์กร เหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีพนักงานและข้อมูลจ านวนมาก และมี
งบประมาณมาก เพื่อใช้ในการเช่ือมต่อระบบน้ี 

4) อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นการใช้ข้อมูลและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆร่วมกันทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร และเป็นการน าองค์กรไปสู่สากล 

5) การสร้างฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลเฉพาะ 
6) การรวมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการแบ่งปันความรู้ร่วมกันหรือเขียนบท 

ความเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรหรือบุคคลทั่วไป 
7) การสร้างระบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า E-learning 
8) การให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่า Chat 

Room หรือการตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ด 
9) การสร้างระบบค้นหา (Search Engine) ซึ่งอาจสร้างขึ้นเองภายในองค์กร หาก

องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
ดังน้ัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถช่วยให้พนักงานในองค์กร

เข้าถึงความรู้ขององค์กรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และแนวคิดของการจัดการความรู้น้ันก็อยู่บน
พื้นฐานของการเช่ือมโยงคนเข้าด้วยกัน ตลอดจนเช่ือมโยงคนกับข้อมูลและข่าวสาร หรือสิ่งที่เป็น
ความรู้  แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรน้ัน ก็จะต้องพิจารณาว่าบุคลากรในองค์กร
มีความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้หรือไม่ และต้องพิจารณาความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์กร  ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานได้
เข้าใจถึงสาเหตุที่พนักงานจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงน้ันๆ (เจนเนตร มณีนาค และคนอื่นๆ, 2546, หน้า 161) 

 
กระบวนการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้น้ัน เริ่มต้นจากการตั้งวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเป้าหมาย  และแนวทาง

ในการด าเนินการ ซึ่งได้ให้วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการจัดการความรู้ไว้ดังน้ี คือ  
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้  และน า

ความรู้น้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ดังกล่าว ครอบคลุมการด าเนินงานของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งล้วน
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ส่งผลดีต่อองค์กรในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการด าเนินงาน (พรธิดา 
วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 40-41) 

จากการศึกษาของเสนาะ กลิ่นงาม (2551, หน้า 60) พบว่าวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุด
ของการจัดการความรู้ คือการเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา และการปรับปรุงองค์กร หากองค์กรแม้จะมีการก าหนดรวบรวม คัดเลือก ถ่ายทอด 
และแบ่งปันความรู้ที่ดี ถ้าบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการสูญเปล่า
ของเวลาและทรัพยากรที่ใช้ 

การจัดการความรู้น้ันก็เหมือนศาสตร์แห่งการจัดการอื่นๆ คือจะต้องมีการวางแผน และ
การปฏิบัติการ ในขั้นตอนการวางแผนน้ัน จะต้องท าการส ารวจสภาพปัจจุบัน และการก าหนด
เป้าหมาย ส่วนขั้นตอนการน าแผนงานไปปฏิบัติน้ัน มีขั้นตอนที่ส าคัญ คือการพัฒนาความรู้ และ
การถ่ายทอดความรู้ ดังน้ี (ยุทธนา แซ่เตียว, 2547, หน้า 255-259)  

1. การส ารวจ และการวางแผนความรู้ การวางแผนความรู้ก็เหมือนกับการวางแผน
อื่นๆ คือการเริ่มส ารวจสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนว่าสถานะปัจจุบันเรื่ององค์ความรู้
ภายในองค์กรเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบสถานะขององค์ความรู้ และพนักงานแต่ละคนมีความรู้ด้าน
ใดบ้าง หลังจากน้ันจะมองเห็นภาพสถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ภายในองค์กร  เพื่อน ามา
ประกอบการวางแผนด้านความรู้ ซึ่งต้องเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  และเมื่อเราได้
เป้าหมายในการพัฒนาความรู้ที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องท าแผนปฏิบัติ 

2. การพัฒนาความรู้ การพัฒนาในที่น้ี หมายความว่าการท าการใดๆ ก็ได้เพื่อให้ได้
ความรู้เข้ามาในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาวิธีการพัฒนาความรู้จากภายนอก โดยการเข้า
ไปซื้อหรือได้มาโดยวิธีอื่นๆ และการเช่า เช่น การซื้อหนังสือวิชาการ การตัดข่าวมาสรุป  การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ หรือการพัฒนาความรู้จากภายใน โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการพัฒนาโดย
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ เช่น หน่วยวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบ
เห็นได้บ่อยๆ ซึ่งไม่ว่าแหล่งความรู้จะมาจากที่ใด รูปแบบของการเรียนรู้มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

2.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต คือ การเรียนรู้ในสิ่งที่ได้จาก
การปฏิบัติจริงมาแล้วในอดีต 

2.2 การเรียนรู้จากการทดลอง คือการเรียนรู้จากการทดลองหลายๆ รูปแบบ มี
การควบคุมตัวแปรต่างๆ เพื่อทราบผลการทดลองตามที่ต้องการ 

2.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เช่น มาตรฐานการเปรียบเทียบ การหา
พันธมิตรมาร่วมกันพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ การร่วมกิจการ การรวมและครอบครองกิจการ  

2.4 การเรียนรู้จากการอบรมและพัฒนา เป็นการรับการถ่ายทอดโดยตรงจาก
บุคคลที่มีความรู้ 
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3. การถ่ายทอดความรู้และการแบ่งปันความรู้ คือกระบวนการที่ท าให้ความรู้
พัฒนา มีการเผยแพร่กระจายไปสู่บุคลากรที่เป็นเป้าหมายในกระบวนการถ่ายทอดความรู้น้ัน  แต่ละ
อย่างก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปใน 2 ลักษณะ คือ เน้นประสิทธิภาพ  หรือให้การเผยแพร่กระจาย
ขององค์ความรู้น้ันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด  มีต้นทุนต่ าที่สุดและเน้นประสิทธิผล หรือให้การ
แพร่กระจายขององค์ความรู้น้ันเป็นไปอย่างครบถ้วน มีการตกหล่นน้อยที่สุด  ในการถ่ายทอด
ความรู้ ถ้าหากเราก าหนดกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้เสียก่อนว่ามีเป้าหมายคือใคร มีปริมาณมาก
น้อยแค่ไหน เน้ือความมีความส าคัญขนาดไหน มีงบประมาณเท่าไร มีความเร่งด่วนเพียงใดก็จะช่วย
ให้เราสามารถก าหนดรูปแบบวิธีการในการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ที่
พบบ่อย คือ การมีผู้ที่มีความรู้น้ันไม่อยากถ่ายทอดหรือเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าอมภูมิ ส่วนฝ่าย
ผู้รับความรู้มักจะเกิดปัญหาการไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ มักจะเป็นกรณีที่เป็นบุคลากรใน
ระดับเดียวกัน หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้มากกว่า มักจะเปิดรับความรู้จากการถ่ายทอดใน
ลักษณะดังกล่าวน้ีได้ยาก ปัญหาอีกประการหน่ึงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร คือ  การที่บุคคลขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้น้ัน มีการใช้ความรู้เพื่อกิจกรรมต่างๆ มีการไปเสาะหาความรู้ 
หรืออาจสร้างขึ้นมาจากการท างาน ซึ่งประการหลังน้ีถือเป็นแนวคิดการจัดการความรู้ที่ส าคัญ น่ัน
คือ กิจกรรมหรืองานทุกอย่างสร้างความรู้ได้ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะท าอะไรเราต้องสร้างความรู้เพื่อให้
กิจกรรมน้ันไปถึงการปฏิบัติได้จริงจึงจะก่อผลมหาศาล และที่ส าคัญต้องน าความรู้น้ันมาท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายด้วย ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การ
เก็บง า การหวงความรู้ แทจ้ริงความรู้บางอย่างควรต้องหวง แต่ถ้าเป็นองค์กรเดียวกันแล้วยังหวงอยู่ 
จะท าให้องค์กรน้ันไม่เจริญเท่าที่ควร (วิจารณ์ พานิช, 2546, หน้า 13) 

 
ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้างกระบวนการจัดองค์ความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2546, หน้า 13) 

ความรู้ 

เสาะหา 

สร้าง 

แลกเปล่ียน 

ใช้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ เป็นการบริหารทรัพยากรความรู้ขององค์กรในลักษณะองค์
รวม (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2548, หน้า 71) การจัดการความรู้น้ันประกอบไปด้วย กิจกรรมหลาย
ประการที่เกี่ยวกับความรู้ซึ่ง  บดินทร์ วิจารณ์ (2547, หน้า 45-46) กล่าวว่า กระบวนการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ก าหนดประเภทความรู้ (Define) การก าหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือความรู้
ที่ต้องการ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร หรือการปฏิบัติงาน หรือการหาว่าความรู้หลัก ๆ ของ
องค์กรคืออะไร และเป็นความรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อย่าง       
แน่ชัด 

2. การสร้างความรู้(Create) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในภาพรวมที่จะ
สร้างความรู้ใหม่ และกระจายความรู้น้ันไปให้ทั่วองค์กร รวมทั้งท าให้ความรู้น้ันฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์
บริการ และ ความหมายของการสร้างความรู้ในเชิงกว้าง คือ กระบวนการก่อตัวและการสร้าง การ
ระบุแหล่งรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ด้วยการส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นความรู้ใหม่อาจจ าเป็นต้องหา
จากภายนอกองค์กรจากที่ปรึกษา การเรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่นและการเทียบเคียง   

3. การเสาะหาและจัดเก็บความรู้  (Capture) การเสาะหา และจัดเก็บความรู้ใน
องค์กรให้เป็นระบบทั้งความรู้โดยนัย หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่เป็นทางการ ให้เป็น
ทุนความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อมต่อการยกระดับความรู้  และขยายความรู้ไปให้ทั่วทั้งองค์กรได้
โดยง่ายต่อไป 

4. การแบ่งปันความรู้(Share) การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ กระจาย  ถ่าย
โอนความรู้เป็นหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน การสอนงาน หรือในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือมีการ
ถ่ายโอนความรู้ในลักษณะเสมือน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบ e-learning เป็นต้น 
โดย Jackson, Hitt, and DeNisi (2003, p. 210) แสดงทัศนะไว้ว่า ความรู้ที่จะสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันต้องเผยแพร่ไปสู่แผนก ทีม และพนักงาน โดยจะต้องเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ ยุทธนา แซ่เตียว (2547, 
หน้า 253-254) กล่าวไว้ว่า การกระจายความรู้ควรอยู่ในรูปแบบที่ถ่ายทอดเรียนรู้กันได้ระหว่าง
บุคคลไปสู่ทีมงาน หรือกลุ่มไปจนถึงกระถ่ายทอดกันในองค์กร หรือแม้แต่ระหว่างองค์กร  

5. การใช้ประโยชน์ (Use) การน าไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลสัมฤทธ์ิเกิดขึ้น และเกิดเป็นปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้ และขีดความสามารถใน
การแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น   

ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าว  สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ของ
นักวิชาการอีกหลายท่าน อาทิ ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ (2548, หน้า 74-92); บุญดี บุญญากิจ และคน
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อื่นๆ (2547, หน้า 54-59); พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547, หน้า 42-47 ซึ่งสรุปกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนักวิชาการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. การค้นหาความรู้ เป็นการค้นหาความรู้ว่า องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบ
ใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี ท าให้องค์กรทราบว่า ขาดความรู้อะไรบ้าง  
โดยทั่วไปองค์กรสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “Knowledge Mapping” หรือการท าแผนที่ความรู้ 
เพื่อหาความรู้ใดมีความส าคัญ และจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่าน้ัน เพื่อให้องค์กรวาง
ขอบเขตการจัดการความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้จากแผนที่ความรู้ องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ที่
จ าเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรจะต้องหาวิธีดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยู่กระจัด
กระจายไม่เป็นที่มารวมไว้ เพื่อจัดท าเน้ือหาให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ส าหรับ
ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีน้ันองค์กรสามารถด าเนินการได้ โดยพัฒนาความรู้จากภายนอกโดย
การเข้าไปซื้อหรือได้มาโดยวิธีอ่านและการเช่า เช่น การซื้อหนังสือวิชาการ การตัดข่าวมาสรุป  การ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การหาทีมงานจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น และการพัฒนาความรู้จาก
ภายในเช่น หน่วยวิจัยและพัฒนา  ซึ่งมาร์ควอท (Marquardt, 1996, p. 131-132) กล่าวว่า การ
แสวงหาความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 2 วิธี คือ การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก
องค์กร และแหล่งความรู้ภายในองค์กร 

 1) การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจะต้องมองออกไปขา้งนอกเพื่อรบัแนวความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ จ้างที่ปรึกษา การอ่านจากสื่อ บทความ  การดูข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าการตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี การร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ เป็นต้น 

 2) การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร ความสามารถใน
การเรียนรู้จากส่วนต่างๆ ภายในองค์กรนับเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยพัฒนาความร่วมมือได้ องค์กรสามารถ
แสวงหาความรู้ภายในองค์กรโดยการค้นหาความรู้จากบุคลากร  เรียนรู้จากประสบการณ์ใช้
กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อมีเน้ือหาความรู้ที่ต้องการแล้ว องค์กรต้องจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ จึงจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างเต็มที่  โดยจัดท าสารบาญ และจัดเก็บ
ความรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การน ามาใช้ท าให้ง่ายและรวดเร็ว องค์กร
ต้องท าการพัฒนาว่า อะไรส าคัญที่ต้องน ามาใช้ได้อย่างไร  องค์กรสร้างให้ข้อมูลสารสนเทศมี
ความหมายโดยการทบทวน วิจัย ทดลอง การเก็บความรู้เกี่ยวข้องกับเทคนิค (บันทึกฐานข้อมูล เป็น



 

 

44 

ต้น) รวมถึงกระบวนการ (ความจ าของกลุ่มและบุคคล ประชามติ) ความรู้ที่เก็บควรมีลักษณะดังน้ี 
(Marquardt, 1996, p. 137-138)  

1) ก าหนดโครงสร้างและเก็บให้เป็นระบบเพื่อหาง่ายและส่งมอบได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

2) แบ่งแยกข้อมูลความรู้ออกเป็นชุด ๆ เช่นข้อเท็จจริง นโยบาย แผนงานอยู่
บนพื้นฐานของความต้องการที่จะเรียนรู้ 

3) จัดหมวดหมู่เพื่อสามารถส่งมอบให้ผู้ใช้ได้อย่างชัดแจ้งและรัดกุม การ
จัดระบบข้อมูลควรค านึงถึง ความต้องการวัตถุประสงค์ของงาน ความเช่ียวชาญของผู้ใช้หน้าที่ การ
ใช้ข้อมูล ต าแหน่งการจัดเก็บ (เช่น จัดเก็บที่ไหน และจัดเก็บอย่างไร) เพื่อให้การน าความรู้กลับมา
ใช้ใหม่ น่ันจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ นอกจากการจัดท าสารบัญความรู้อย่างเป็น
ระบบแล้ว องค์กรต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ และภาษาที่เข้าใจง่าย 

5. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองค์กรเน่ืองจากองค์กรจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น  เมื่อความรู้มี
การกระจาย และถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร  การถ่ายทอดความรู้ และการใช้
ประโยชน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งการถ่ายทอดความรู้น้ันเป็นไปโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งแบบต้ังใจมีวิธีการ ได้แก่ การสื่อสารด้วยการเขียน เช่น การรายงาน การจด
บันทึก จดหมาย ข่าวประกาศการฝึกอบรม การประชุมภายใน การสรุปข่าวสาร การสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น วีดิทัศน์ สิ่งพิมพ์ เครื่องเสียง การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่มตามความจ าเป็น 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ระบบพี่เลี้ยง ส่วนการถ่ายทอดโดยไม่ได้ตั้งใจน้ัน เช่น การหมุนเวียนงาน 
ประสบการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เล่าต่อกันมา คณะท างาน เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ
สาธารณะ หรือระบบราชการจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีท างานใหม่ 
มิฉะน้ัน สังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ท าให้โลก
น้ีมีความสลับซับซ้อนขึ้นอย่างมากมาย การที่ราชการจะสร้างผลสัมฤทธ์ิหรือผลกระทบแก่สังคม
หรือแก่ประชาชนได้ หน่วยราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีท างานจาก เอาหน่วยงานของตนเป็น
หลัก ไปเป็นเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  ทั้งที่เป็นหน่วยราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
การศึกษา และภาคประชาสังคม ดังน้ัน พลังหลักในการท างานจะเปลี่ยนจากราชการเป็นคนๆไป
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องมือ หรือแรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการ จะต้องยกระดับ
จากข้อมูล และสารสนเทศไปเป็นความรู้ โดยที่จะต้องค านึงว่าความรู้ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน
น้ัน มีทั้งที่อยู่ในรูปของความรู้ชัดแจ้ง  ซึ่งหมายถึงความรู้ในรูปของหนังสือ  ต ารา วารสาร 
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หนังสือพิมพ์ วีดีโอ และที่อยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคน  ซึ่งยากต่อการเล่าหรือ
เขียนออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ ความรู้ที่ใช้ในการท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) เป็นความรู้
ฝังลึก (วิจารณ์ พาณิช, ออนไลน์, 2011) 

การจัดการความรู้จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างพลังทวีคูณในการปฏิบัติราชการ  คือพลัง
ของข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับกลาง และข้าราชการระดับล่าง ให้สามารถสร้างผลงานใน
ระดับสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิสูงส่งการจัดการความรู้เน้นความรู้ของข้าราชการทั้ง  3 ระดับ แต่ที่
เน้นมาก คือ ความรู้ของข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ  เน้นความรู้ที่ควบคู่อยู่กับการ
ปฏิบัติในลักษณะไม่ท าไม่รู้ ซึ่งไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี  เป็นการดึงเอาพลังปัญญาที่ถูกละเลย  คือ 
พลังปัญญา ของข้าราชการระดับล่างออกมาใช้ ซึ่งพลังปัญญาของข้าราชการระดับน้ีส่วนใหญ่หรือ
เกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของความรู้ฝังลึก แต่ก็ไม่ละเลยความรู้ที่เปิดเผยหรือความรู้เชิงทฤษฎี 

 
2.5 แนวคิด และทฤษฏีการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการ 
พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

การมีส่วนร่วม คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการ
ปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมด
หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มน้ัน กระท าผ่านองค์กร ดังน้ัน องค์กรจะต้อง
เป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 5) 

หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน เริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลว
ในการพัฒนาชุมชนชนบท ที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน  
ประกอบกับกระแสความคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและในระดับสากล เกี่ยวกับเรื่องของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การพัฒนาในยุคหลังๆ ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา และมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นประเด็นส าคัญในการ
พัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 6 เป็นต้นมา ได้มีการ
ก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังน้ี  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ได้สรุปความหมายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง  การ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
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ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุ  จุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ันกับทั้งท าให้เกิดความส่วน
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย  

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือ  การที่
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้า
ร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมน้ัน ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง  การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วม
หรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือทุกขั้นตอน
แล้วแต่เหตุการณ์จะเอื้ออ านวย 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการ
หรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดน้ัน  จักได้รับ
การตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปน้ันจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง  
และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน  ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา ก็คือ กระบวนการที่เช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคีอื่นๆ นอกจากภาครัฐ 
เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด 
ตัดสินใจ เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตย  เกิดจากการพัฒนาที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการและร่วมรับ
ประโยชน์จากการพัฒนา 

ส าหรับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนน้ั น 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปจะท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ โดย 5 ขั้นตอน
น้ัน ได้แก่ 

 1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 2. การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ 
 5. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 
หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดังน้ี  (ชิต นิลพานิช และ 

กุลธน  ธนาพงศธร, 2532, หน้า 362)  



 

 

47 

 1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดย
ยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

 2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว 

 3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน  การ 
ร่วมมือ การซื่อสัตย์และการพึ่งตนเอง  เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วม
สนับสนุนนโยบาย  และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด
ของตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมี
โอกาสทดลองคิดปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่า
ของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา 

 5. หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการ
พัฒนาได้ 

 6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างาน
และท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมา จะเห็นว่าองค์กรพุทธศาสนามี
บทบาทและมีความส าคัญต่อการพัฒนาของคนในชาติตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  โดยวัดเป็น
แหล่งการศึกษาและเป็นศูนย์กลางของชุมชน จากอดีตที่ผ่านมา พุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศ
ไทยด ารงอยู่ได้ ก็เพราะอาศัยความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างรัฐ คณะสงฆ์กับประชาชน ในด้านหน่ึง
คณะสงฆ์มีหน้าที่ช้ีแนะและก ากับดูแลทั้งรัฐและประชาชนให้อยู่ในครรลองธรรม  อีกด้านหน่ึงรัฐ
และประชาชนก็มีหน้าที่อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์ในด้านปัจจัยสี่  รวมทั้งดูแลก ากับให้พระสงฆ์
ประพฤติตนถูกต้องตามพระวินัย เมื่อทั้ง 3 ฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ผลคือความเจริญรุ่งเรืองของ
พระศาสนา แต่หากความสัมพันธ์ 3 องค์กรน้ีเสียสมดุล พุทธศาสนาก็อยู่ในสถานะที่อ่อนแอและไม่
มั่นคง การที่พุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดีย  สาเหตุมิได้อยู่ที่การบุกท าลายของกองทัพมุสลิม
เพียงอย่างเดียว เพราะศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ก็ถูกรุกรานด้วยเช่นกัน แต่เหตุใดจึงตั้งมั่นอยู่ได้จน
ทุกวันน้ี หากแต่เป็นเพราะพุทธศาสนาและพระสงฆ์ได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐมากเกินไป  จน
พระสงฆ์มากระจุกอยู่ที่นาลันทากันมากมายโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับประชาชนเลย  เป็น
พระสงฆ์ที่มาจากถิ่นต่างๆ เพื่อมาศึกษา ขณะที่ประชาชนก็เห็นว่าการพระศาสนาเป็นเรื่องของ
พระสงฆ์ ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนา ครั้นมหาวิทยาลัยนาลันทาถูกท าลาย พุทธ
ศาสนาก็ถูกท าลายไปด้วย 
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พุทธศาสนาในเมืองไทยเจริญมั่นคงและสืบทอดมาถึงทุกวันน้ีได้  สาเหตุส าคัญประการ
หน่ึงก็เพราะความสัมพันธ์ที่ได้สมดุลระหว่างรัฐ คณะสงฆ์และประชาชน จริงอยู่ในอดีต
พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทอย่างมากในการอุปถัมภ์พระศาสนา แต่การอุปถัมภ์ของพระองค์ก็มี
ขอบเขตจ ากัดอยู่ในเขตราชธานีและหัวเมืองส าคัญเท่าน้ัน วัดและพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรอยู่ได้  
ก็เพราะการอุปถัมภ์บ ารุงของประชาชนเป็นส าคัญ มีวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุกชุมชน แม้แต่ในราชธานี 
วัดที่ได้รับการบ ารุงจากพระมหากษัตริย์ก็มักได้แก่วัดหลวง  ส่วนใหญ่ที่เป็นวัดราษฎร์น้ันอยู่ต้อง
อาศัยบทบาทของประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดกับวัด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

ไม่เพียงแต่การอุปถัมภ์ด้วยการบ ารุงปัจจัยสี่เท่าน้ัน แม้กระทั่งการควบคุมก ากับพระสงฆ์
ให้อยู่ในพระธรรมวินัย  บทบาทของพระมหากษัตริย์หรือรัฐก็มีอยู่อย่างจ ากัดทั้งๆ ที่เป็นสมัย
ราชาธิปไตย ดังเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 แม้จะมีการจับพระสึกถึง 128 รูป และ 
500 รูปตามล าดับ แต่ก็เป็นการช าระคณะสงฆ์ที่มีขอบเขตจ ากัดอยู่แต่ในราชธานีเท่าน้ัน  ส่วน
พระสงฆ์ที่อยู่ไกลออกไปน้ัน อยู่ที่ความเอาใจใส่ของภาคประชาชนเป็นส าคัญ  หากภาคประชาชน
เข้มแข็ง วัดก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หากชุมชนล่มสลายหรือภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง วัดก็จะ
ขาดการดูและและถูกท าลายโดยอ้อม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในราชอาณาจักร
ประพฤติตนเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยตามสมควรจนสืบทอดพระศาสนามาถึงเราทุกวันน้ีได้  ก็เพราะ
ชาวบ้านหรือภาคประชาชนเป็นธุระในการดูแลก ากับพระสงฆ์ในชุมชนของตน 

ในเรื่องน้ี ผู้วิจัยเห็นว่า ความเจริญและความเสื่อมของพุทธศาสนาในปัจจุบันเกิดขึ้น
เพราะความสัมพันธ์ 3 องค์กรที่เสียสมดุล คือการที่คณะสงฆ์ถูกดึงให้ไปสัมพันธ์กับรัฐอย่างใกล้ชิด
เกินไป พึ่งพาบทบาทจากภาครัฐมากเกินไป จนเหินห่างจากภาคประชาชน ขณะเดียวกันกิจการพระ
ศาสนาก็ถูกดึงไปให้อยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ จนประชาชนมีบทบาทหรือมีสิทธิมีเสียงน้อยลง 
วัดซึ่งเคยเป็นของชุมชนตามประเพณีเดิม ถูกกฎหมายตราให้เป็นสมบัติส าหรับพระศาสนา ภายใต้
การดูแลของรัฐ และโดยเฉพาะการมีระบบการบังคับบัญชาที่ผสมด้วยระบบสมณศักดิ์ในปัจจุบัน 
ท าให้วัดต้องใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ส่วนวัดที่สร้างขึ้นจะเป็นวัดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายภาครัฐจะอนุญาตหรือเห็นชอบหรือไม่   
มิได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของชาวบ้านอีกต่อไป ต าแหน่งการยกย่องและการยอมรับในชุมชน ซึ่ง
เคยขึ้นอยู่กับชาวบ้านได้ถูกดึงให้ไปอยู่ในอ านาจของรัฐ  แม้จะมีการโอนอ านาจบางด้านไปให้แก่
มหาเถรสมาคมในเวลาต่อมา แต่ผลสืบเน่ืองที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือ ประชาชนเหินห่างจากวัด
และพระสงฆ์มากขึ้น และถือเป็นธุระน้อยลงในเรื่องการควบคุมดูแลพระศาสนา และให้ความสนใจ
ในบทบาทของวัฒนธรรมประเพณีที่ผูกพันกับศาสนามากกว่าการศึกษาหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา  

ปัญหาพระประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซึ่งเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า โดยที่คณะสงฆ์ไม่สามารถ
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  เป็นอาการบ่งช้ีถึงวิกฤตการณ์ที่ก าลังเกิดกับพุทธศาสนาของไทย ทั้งน้ี
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เพราะปัญหาดังกล่าว มิได้เป็นผลมาจากความไร้ประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์เท่าน้ัน หาก
ยังเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอื่นๆ อีก อาทิ เช่น ความตกต่ าทางการศึกษาของคณะสงฆ์ ความเข้าใจในหมู่
ประชาชนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมในพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลระหว่าง 
พระสงฆ์ รัฐกับประชาชน จนไม่สามารถท าหน้าที่ที่พึงมีต่อกันได้อย่างถูกต้อง  ทั้งหมดน้ีล้วนน า
พระศาสนาเข้าสู่ภาวะวิกฤติ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

การรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนน้ัน มิใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหน่ึงหรือบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน ทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ ากัดอยู่กับพระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่าน้ัน  หากเป็น
หน้าที่ของชาวพุทธทุกคน และเป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้แก่พทุธบริษัท
ทั้งหลาย ดังน้ัน เมื่อถึงคราวที่พุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤติ จึงควรที่ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกัน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายและ
ความส าคัญต่อสังคม รวมทั้งยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลกต่อไป   

ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้เกิดเครือข่ายชาวพุทธในการด าเนินกิจการด้านการปกป้องคุ้มครอง
และร่วมกันพื้นฟูศีลธรรม เช่น เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อ
เป็นจุด เริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนส าหรับการเคลื่ อนไหว  
ผลักดันให้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม เพื่อการฟื้นฟูบทบาทพระสงฆ์ในสังคม เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย เพื่อเป็นองค์กรประสานงานภาคประชาชนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ด้วยการจัดต่างๆ เช่น การอภิปราย สัมมนาเปิดเวทีสาธารณะโดยเครือข่ายฯ นอกจากน้ียังมีกลุ่มงาน
เครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิโกมลคีมทอง  มูลนิธิพุทธธรรม  มูลนิธิสุขภาพไทย กลุ่มเสขิยธรรม เป็น
ต้น  

นอกจากน้ี จากการประชุมกันของคณะกรรมาธิศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภา
ผู้แทนราษฎร ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
ได้มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่น่าสนใจดังน้ี คือ (กรรมาธิการศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม, 2552)  

1. การประชาสัมพันธ์ควรให้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวพระพุทธศาสนา
ในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถน้อมน าพุทธศาสนิกชนให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากขึ้น 

2. การปลูกจิตส านึกสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน ควรน าหลักส านึกชาวพุทธ 
7 ประการ มาอบรมสั่งสอนดังน้ี 

1) ศาสนาพุทธเป็นสมบัติของทุกคน 
2) ทุกคนโชคดีที่เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนา 
3) ตนเป็นหุ้นส่วนหน่ึงของพุทธบริษัท 

http://www.komol.com/
http://www.thaihof.org/
http://www.skyd.org/
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4) ตนต้องปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา 
5) ตนมีหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ให้คนรุ่นหลัง 
6) ทุกคนต้องเฝ้าระวังไม่ให้ใครมาท าลายพระพุทธศาสนา 
7)  ตนต้องเผยแผ่และขยายค าสอนของพระพุทธศาสนาต่อชาวโลก 

นอกจากน้ี ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ดังน้ี 
1. รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุน การจัดสรรงบประมาณให้พระภิกษุสามเณรที่มาบวช

เรียนจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก  เพื่อหาคนดีมีศักยภาพเข้าวัด  และจ่ายค่าตอบแทนให้เดือนละ 
5,000 บาท เป็นแนวทางการพัฒนาพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเรียนนักธรรมใน
แต่ละช้ัน 

2. การบริหารงานด้านพุทธศาสนาตามความหมายต้องการให้พุทธศาสนาเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมไทยและคนไทยทุกคน วัดในสมัยโบราณจึงเป็นที่พึ่งของชาวพุทธจะท าอย่างไรให้
วัดในปัจจุบันเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณทางวัตถุ แก้ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาความยากจน โจรผู้ร้าย 
การพนัน เป็นต้น ขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนวัดบางแห่งที่
ด าเนินการในลักษณะน้ี 

3. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 6 ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนมีจิตสาธารณะสร้างคนให้รัก
การท างาน รักประโยชน์ส่วนรวมรักความสามัคคี ซึ่งต้องน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา
มาอบรมสั่งสอน 

4. การบริหารจัดการคณะสงฆ์ของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 
เป็นต้นมา ถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  การบริหารจัดการงานด้าน
พุทธศาสนาถ้าบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการบูรณะวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในประเทศและต่างประเทศมีความสนใจอยากเข้ามาศึกษา  สามารถ
สร้างรายได้น ามาบริหารจัดการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารจัดการงานด้านพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ควรน าปณิธานหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ของระบบศีลธรรมและระบบการบริหารที่จะต้อง
รู้จักการก าจัด ป้องกัน สร้างสรรค์ และรักษา 

6. การเปิดโบสถ์ในเวลาค่ า หากคิดจะจัดท าพร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งควรให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ ามามีส่วนร่วมในการด า เนินการ จัดท าโครงการโดยขอให้
คณะกรรมาธิการสนับสนุนผลักดันอีกทางหน่ึง 

7. พุทธศาสนามีวัดเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม  โดยมีพระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งชาวพุทธต้องการพระภิกษุสงฆ์ 6 ประเภท ดังน้ี 
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1. พระนักปกครองที่มีความเช่ียวชาญ 
2. พระคณาจารย์ขมังเวทย์ 
3. พระนักเทศน์ที่เก่งกาจ 
4. พระนักปราชญ์ที่แตกฉาน 
5. พระวิปัสสนาจารย์ที่ไม่โอ้อวด 
6. พระที่บวชครองสมณะเพศตลอดชีวิต 

พระภิกษุสงฆ์ 6 ประเภท ในปัจจุบันมีจ านวนน้อยลงเป็นปัญหาที่คณะสงฆ์ไทยจะต้อง
พิจารณาหาแนวทางด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 
2.6 การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม 

 2.6.1 ความหมาย และความส าคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนา 

การเผยแผ่ศาสนามีค าที่ใช้อยู่  2 ค า  คือ ค าว่า “เผยแพร่”  และ  “เผยแผ่”  ค าว่า “เผยแพร่” 
เป็นลักษณะของมิชชันนารี่  คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้อื่นยอมรับศาสนาของตน  ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการจง
ใจให้อีกฝ่ายหน่ึงหันมานับถือค าสอนน้ันๆ ส่วนค าว่า “เผยแผ่”  หมายถึง  การประกาศให้ทราบ การ
เผยแผ่จึงมีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกว้าง  ไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยความคิดของตนเอง
หรือศาสนาของตน  ในการเผยแผ่พุทธศาสนาถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์นิยมใช้ค าว่า “เผยแพร่”  เช่น 
“อ านาจหน้าที่ส่วนหน่ึงของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ การเผยแพร่พุทธศาสนาอัน
นับเป็นศาสนาประจ าชาติ”  องค์กรสมาคมต่างที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาจะมี
วัตถุประสงค์ข้อหน่ึงว่า “ เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา”  เป็นต้น  แต่ถ้าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร
หรือพระสงฆ์จะใช้ค าว่า “เผยแผ่”  เช่น “ถ้าขาดการเผยแผ่แล้ว พุทธศาสนาจะไม่แพร่หลายมาจนถึง
ทุกวันน้ี” เป็นต้น 

กรมการศาสนา (2540) ได้ให้ความหมายของการเผยแผ่พุทธศาสนา หมายถึง การ
ปฏิบัติการสอนธรรมในพุทธศาสนา โดยใช้รูปแบบและวิธีการซึ่งไม่ขัดต่อพระวินัย และความ
ประพฤติตามธรรมเนียมของพระสงฆ์ ส่วนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ 
เจ้าอาวาสวัดปากน้ า ได้กล่าวถึงการเผยแผ่ไว้ว่า การท าให้ขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลายออกไป  
การเผยแผ่พุทธศาสนาจึงได้แก่การด าเนินงานเพื่อให้หลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไป มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย และน้อมน าเอาหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่าน้ัน เพราะพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมา
ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจส าคัญในการเผยแผ่ค าสั่งสอนของพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชน์
สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ 3 ประการ คือ ทิฏฐธัม
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มิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติน้ี) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และปรมัตถ
ประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน)   

จากความหมายของการเผยแผ่พุทธศาสนา เมื่อพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ฟัง หรือ
ผู้รับสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี คือ  

1. การเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้ามากขึ้น จนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต รักการปฏิบัติธรรม และตระหนัก
ในคุณค่าของพุทธศาสนา จนกระทั่งช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป 

2. การเผยแผ่แก่บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธน้ัน ก็เพื่อให้มีความเข้าใจ
ถึงแนวความคิดพื้นฐาน หรือหลักธรรมเบื้องต้นของพุทธศาสนา สร้างทัศนคติที่ดีต่อศาสนาพุทธ 
จนเกิดความสนใจศึกษาและทดลองปฏิบัติธรรมตามค าสอนในพุทธศาสนา  เช่น การฝึกสมาธิ
จนกระทั่งเห็นผล เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุดแล้วหันมานับถื อศาสนาพุทธเป็นชาวพุทธ     
โดยสมบูรณ์ 
  

2.6.2 แนวคิดการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ภารกิจส าคัญของพระภิกษุสงฆ์นอกจากการศึกษาและปฏิบัติตามค าสอนแล้ว ต้องท า
หน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่ชาวโลก ให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง ทั้งในชาติ น้ีและชาติ
หน้า หลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นวงจรแห่งความทุกข์ คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามเป้าหมายสูงสุด
ของพุทธศาสนา ดังน้ัน การเผยแผ่พุทธศาสนาจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เผยแผ่หรือผู้ส่งสารเป็น
ส าคัญ เพราะเป็นผู้ที่จะท าให้ผู้ฟังเกิดความเช่ือและปฏิบัติตาม เป็นการชักน าหรือเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้รับสารให้เช่ือและปฏิบัติตามในสิ่งที่สอน  

พระพุทธเจ้าได้มอบหมายภารกิจและบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่พุทธบริษัท
ทั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา มิได้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หน่ึง ผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแผ่
พุทธศาสนา ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน ต่อไปน้ีคือ 

1. มีอุดมการณ์ มีเป้าหมายในการบวชที่ชัดเจน มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ตั้งใจปฏิบัติธรรม ฝึกฝนตนเองมุ่งนิพพาน และเผยแผ่ธรรมะแก่บุคคลอื่น 
บ าเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นตามโอวาทของพระศาสดา การมีอุดมการณ์ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญมาก เพราะหากไม่มีอุดมการณ์อันมั่นคง เมื่อท างานไปแล้วประสบปัญหาใดๆ ก็จะเกิดความ
ท้อถอยและเบื่อหน่าย มักจะท างานไม่ได้ผลจนถึงกับลาสิกขา หรือมีเป้าหมายที่เบี่ยงเบนไป เช่น 
แทนที่จะมุ่งไปนิพพาน กลับมุ่งแสวงหาลาภสักการะ เป็นต้น 

2. มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความประพฤติดี ส ารวมกาย วาจา ใจ ให้ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเลื่อมใสศรัทธาในครั้งพุทธกาลน้ัน ผู้ที่ท างานเผยแผ่พระศาสนาส่วนใหญ่เป็นผู้บรรลุธรรม
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แล้ว เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลสแล้ว บ าเพ็ญประโยชน์ตนได้ส าเร็จสมบูรณ์แล้ว จึงสามารถ
ท างานเผยแผ่พุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ และไม่มีปัญหาอย่างในปัจจุบัน ส่วนในยุคปัจจุบันผู้ท างาน
เผยแผ่พุทธศาสนาจ าเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วย สั่งสอนเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่นด้วย    
เมื่อเป็นเช่นน้ี จึงต้องระมัดระวังความประพฤติของตนให้ดี ไม่ให้มีข้อบกพร่อง หรือมีความ
ประพฤติเสียหาย เพราะถ้าเสียหายเพียงนิดเดียว ก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรสงฆ์ทั้งหมด 

3. มีความรู้ความสามารถ ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาจะต้องมีความรู้ทั้งด้านคันถธุระและ
วิปัสสนาธุระซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญที่พระภิกษุสามเณรจะต้องใส่ใจให้ดี จะต้องรู้หลักธรรมค าสอน
ในทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง รู้จักโลกเข้าใจธรรม สามารถแนะน าบุคคล
อื่นให้น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  

ดังน้ัน งานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางพุทธศาสนาทุก
ประเภท ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ.2550 โดยเฉพาะผู้น าคือพระภิกษุหรือผู้ที่เป็นเจ้าอาวาส 
ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรง ตามบทบัญญัติในมาตรา 37(3) 
แห่งราชบัญญัติคณะสงค์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2535 มาตรา 37  

ต่อมา ในปี 2550 มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 4.3 ระบุว่า บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการ ทุก
ระดับช้ัน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ  พระธรรมทูต  พระนักเทศน์              
พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศ  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี    
ครูสอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

จากค านิยามในระเบียบดังกล่าว ท าให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ความหมายกว้างยิ่งขึ้น รวมความตั้งแต่พระลูกวัด เจ้าอาวาส จนถึงพระสงฆ์ ครูสอนระดับทุก
ระดับช้ัน ซึ่งจะท าให้พระสงฆ์ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในสิงคาลกสูตร พระไตรปิฏก เล่มที่ 11 จึงได้วางหลักการส าหรับนัก
เผยแผ่ธรรม 6 ประการ (พระไตรปิกฎเล่มที่ 11 ข้อ 204) ดังน้ี 

1) ห้ามปรามการท าความช่ัวทุกอย่าง 
2) ส่งเสริมให้กระท าความดีทุกอย่าง 
3) ให้ได้ฟังและได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
4) ช่วยเสริมในสิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจยิ่งขึ้น 
5) ให้คิดอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยความเมตตา ปรารถนาดี 
6) บอกทางสวรรค์คือแนวทางด าเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องให้ประชาชน 

การเผยแผ่หลักธรรมนอกจากการยึดหลักการดังที่กล่าวมา ควรมีการศึกษากลุ่มคนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์การน าเสนอธรรมให้เหมาะสมต่อสภาพ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาลเวลา 
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ชุมชน และบุคคล เป็นส าคัญ  ในเรื่องน้ี พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ และพระมหานนทพันธ์ ปภสฺสโร ได้มี
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม กรณีศึกษาวัดศรีโสดา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลด้านปัญหาวิธีแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ดังน้ี 

ด้านปัญหาการเผยแผ่ พบว่า 
1. ขาดบุคลากรที่มีอุดมการณ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย 
2. ขาดการวางแผนที่ดี ระยะเวลาที่เหมาะสม 
3. ขาดผู้มีความช านาญ และความต่อเน่ืองในการเผยแผ ่
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. ขาดหลักสูตรการอบรม ในท้องที่ที่มีพระธรรมจาริกปฏิบัติงานอยู่ และสถานที่

ข้างเคียง 
6. ขาดสื่อต่างๆ ที่จะอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่ 
7. ขาดกลยุทธ์และกลวิธีในการเผยแผ่กับชนต่างวัฒนธรรม 
8. ชุมชนชาวเขายึดติดตัวบุคคลคือพระธรรมจาริก เมื่อมีการโยกย้ายก็เกิดปัญหา

กับพระธรรมจาริกใหม่ที่ไปทดแทนเพราะการปรับตัวเข้าหากัน 
9. ขาดความรู้และช านาญในภาษาของชาวเขาเผ่าที่จะไปจัดตั้งหรือปฏิบัติงานใน

อาศรม 
10. ไม่สามารถสร้างศาสนทายาทที่เป็นชาวเขาออกไปปฏิบัติงานในอาศรมท้องถิ่น

ของตนได้อย่างถาวร 
ในด้านวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ได้ข้อสรุปจากการประชุม

กลุ่มย่อย ดังน้ี 
1. ควรเน้นให้มุ่งมั่นต่ออุดมการณ์และการเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย 
2. จัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่ให้เพียงพอต่อพื้นที่ที่อยู่ในข่ายการขยายงาน 
3. มีการพัฒนาบุคลากร คือ พระธรรมจาริกในท้องที่ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถ

พัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่น่าสนใจ 
4. ควรมีสื่อที่หลากหลายเพื่อเผยแผ่อบรม สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
5. ควรมีระบบการอบรมสัมมนา สร้างความเข้าใจและเกิดอุดมการณ์ร่วมกันเป็น

ระยะ ๆ 
6. ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ ช้ีแจงนโยบายให้ชัดเจน และ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
7. ควรฝึกชาวเขาให้เป็นยุวพุทธกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิด หรือสร้างพระ

ธรรมจาริกในฐานะศาสนทายาทในท้องถิ่นขึ้นมา 
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8. ควรสร้างแกนน าชาวพุทธขึ้นในแต่ละอาศรมให้ได้อาศรมละ 1 กลุ่มแกนน า 
9. ควรประเมินผลงานเพื่อการติดตามพัฒนาของโครงการพระธรรมจาริกอย่าง

ต่อเน่ือง 
จากงานวิจัยที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา นอกจากจะอาศัย

บุคลากร คือ พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ และความประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว ยังต้องอาศัย 
การบริหารจัดการที่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอน มีระบบแผนงานโครงการที่ชัดเจน  มีงบประมาณ
สนับสนุนที่พร้อม มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีการวางแผนที่ดี มีกลยุทธ์ที่จะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ 

นอกจากน้ี ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 22 ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการเผยแผ่อีกอย่างหน่ึง ต้อง
ให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ 5 ประการ คือ 

1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
2. สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งน้ันชัด 
3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 
4. ท าความเห็นให้ถูกต้องได้ 
5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส 

ดังน้ัน หน้าที่ในการเผยแผ่ของพระสงฆ์  คือ การจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน
ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
องค์กรเผยแผ่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของวัดต่างๆ 
เจ้าคณะต าบล คณะสงฆ์อ าเภอ คณะสงฆ์จังหวัดเกี่ยวกับการเผยแผ่ไว้ ดังน้ี 

1. อบรมภิกษุสามเณรให้มีสมณะสัญญาและอบรมในเรื่องจรรยามรรยาท           
ตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธี หรือแบบอย่างต่างๆ  

2. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
3. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
4. แนะน าสั่งสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
5. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเรื่องที่

เกี่ยวกับพระศาสดาโดยถูกต้อง 
6. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้น หรือบ าบัดที่ เกิดขึ้นแล้ว             

ให้หมดไป 
7. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม   

มีการไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น 
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8. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนหรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้
พระสวดมนต์ ที่เกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้รักษาศีลฟังธรรมตามวัด
ต่างๆ ได้ท่องได้อ่านได้ฟังตามสมควรแต่สถานที่และโอกาส 

9. ขวนขวายจัดหาเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนภาษาไทยบางประเภท ส าหรับช้ัน
ประถมขึ้นไว้ เพื่อให้เด็กที่ขัดสนได้ยืมใช้ในการเรียน 

จากหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องท างานด้านการเผยแผ่น้ัน มีมากมายครอบคลุมทั้งในระดับ
วัด ระดับต าบล จนกระทั่งระดับจังหวัด แม้จะไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่
ก าหนดไว้ แต่พระสงฆ์เมื่อบวชแล้ว ต้องอบรมพัฒนาตนเองและสามารถสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติ
ตามได้ ต้องท างานเชิงรุกเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างแน่นอน  

ดังน้ัน รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน จึงมีหลาย
รูปแบบทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ การบริหารงาน  ทั้งภายในวัดและนอกวัด ทั้งการ
รักษารูปแบบวัฒนธรรมประเพณี  และการปรับปรุงรูปแบบวิธีการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน ทั้งการเผยแผ่เชิงเดี๋ยว คือมีความสามารถ มีช่ือเสียงมีผู้สนับสนุน ก็สามารถท าได้ 
และแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาด าเนินการ สรุปได้ ดังน้ี คือ 

1. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรม      
สั่งสอนประชาชนที่วัด บ้าน ตามที่มีผู้อาราธนานิมนต์ และที่อื่นๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์
ธรรมดา คือ เทศน์รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุง มีการเทศน์
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียง เพื่อน าไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ และโอกาส 
ต่างๆ  

2. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรมในที่ประชุมที่วัด หรือที่อื่นๆ ในโอกาสต่างๆ หรือโดย
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงไปเผยแผ่ในที่อื่นๆ   
ในโอกาสต่างๆ รวมถึงตลอดจนการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแผ่หรือลงใน
หนังสือพิมพ์ 

3. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ หรือเป็นหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษา    
เป็นประจ าหรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่นงานพระ
ธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธ  
มามกะผู้เยาว์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 
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ส่วนการเผยแพร่พุทธศาสนาในฝ่ายคฤหัสถ์  มีการตั้งเป็นสมาคมเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา  
เช่น  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  เสถียรธรรมสถาน องค์กร
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ เปรียญธรรมสมาคม 
เป็นต้น ตลอดถึงการตั้งชมรมพุทธศาสน์ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
พุทธศาสนาในสถานศึกษาและในที่สาธารณะต่างๆ ก็จัดเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาเช่นกัน 

จากรูปแบบและวิธีการที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนามี
หลากหลายวิธีการและขึ้นอยู่กับนโยบายในระดับบนและระดับล่าง อีกทั้งขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้เผยแผ่และบทบาทขององค์กรแต่ละกลุ่มด้วย ที่จะท าให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเน้ือหาแก่นธรรมค าสอน
ในทางพุทธศาสนา อันเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังโดยตรง เพื่อน าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุข
ความเจริญแก่ตนเองและสังคมสืบไป 

 
2.6.3 หลักการเผยแผ่พุทธศาสนา  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล  โดยพระพุทธเจ้าทรงส่งพระ
อรหันตสาวกจ านวน 60 รูป ไปประกาศหลักธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก  มี
หลักฐานตามพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฏก เล่มที่ 4 ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไป 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง  งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธ์ิ
บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง” (วิ.ม.4/32/40) 

หลังจากพระพุทธเจ้าได้ส่งพระอรหันตสาวกจานวน 60 รูป  เดินทางไปประกาศ
หลักธรรมค าสอน ซึ่งนับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรก และหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้
ได้ 9 เดือน เมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ าสุกรขาตาแล้ว ก็เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันน้ันตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน 3 เวลา
บ่าย พระอรหันตสาวกของพระองค์จ านวน 1,250 รูป ที่ส่งไปเผยแผ่ประกาศพุทธศาสนาได้กลับมา
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่วัดเวฬุวัน มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) เป็นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 
2) พระสงฆ์จ านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  
3) พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 
4) พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  
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วันส าคัญดังกล่าวมีช่ือเรียกวันมาฆบูชา หรืออีกอย่างหน่ึงว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ใน
โอกาสน้ี พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่าน้ัน  โอวาทปาติโมกข์ 
หมายถึง ค าสอนที่เป็นหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่พระอรหันต์ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป มีการก าหนดให้นิพพานหรือ
ความหลุดพ้นจากทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้ัน ได้ทรงวาง
แนวทางให้พระสงฆ์ได้ยึดเป็นนโยบาย 3 ส่วนคือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 ดังน้ี  

หลักการ 3  
  1) การไม่ท าบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละ เลิกท าบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่
อกุศลกรรมบถ ทางแห่งความช่ัว มี 10 ประการ อันเป็นความช่ัวทั้งทางกาย  ทางวาจา และทางใจ 
ความช่ัวทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติในกาม ความช่ัวทางวาจา ได้แก่ การ
พูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ความช่ัวทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติ
ของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม 
  2) การท ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การท าความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ 
เป็นแบบของกรรมฝ่ายดี 10 อย่าง อันเป็นความดีทางกาย  ทางวาจา และทางใจ ความดีทางกาย 
ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ท าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม การท า
ความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค า
จริง พูดค าอ่อนหวาน พูดค าให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ การท าความดีทางใจ ได้แก่ 
การไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาท มีแต่คิดเมตตาและ
ปรารถนาดี และมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่า ท าดีได้ดี 
ท าช่ัวได้ช่ัว เป็นต้น 
  3) การท าจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การท าจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ ซึ่งเป็น
เครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบมี  5 ประการ ได้แก่ ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)       
ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนมิทธะ) ความฟุ้งซ่าน
ร าคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) เช่น สงสัยในการท าความดี ความช่ัวว่า
มีผลจริงหรือไม่ วิธีการท าจิตให้ผ่องใส ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวงด้วยการถือศีลและ
บ าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่อง
ใสที่แท้จริง  

อุดมการณ์ 4 
1) ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ท าบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ  
2) การไม่เบียดเบยีนผู้อื่น ได้แก่ การงดเว้นจากการท าร้าย หรือเบียดเบยีนผู้อื่น 
3) การไม่ท าร้ายผู้อื่น ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งกาย ทางวาจา และใจ  
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4) นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้
จากการด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค ์8  

วิธีการ 6  
1) การไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรอื กล่าวโจมตีใคร 
2) การไม่ท าร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
3) การส ารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎ กติกา กฎหมาย 

รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม  
4) การรู้จักประมาณ ได้แก ่รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิง่

ต่างๆ 
5) การอยู่ในสถานที่อันสงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
6) การฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ ฝึกหัดช าระจิตให้สงบ มีสุขภาพ คุณภาพ และ

ประสิทธิภาพที่ดี  
การแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าในครั้งน้ัน มีหลักธรรมสรุปได้ว่า ให้ละเว้น

ช่ัว ให้ท าความดี และท าจิตใจให้บริสุทธ์ิผ่องใส ซึ่งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ใน
การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชาวโลก  หลักการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง พระพุทธองค์และพุทธสาวกได้เผยแผ่หลักธรรมค าสอน
เป็นเวลา 45 ปี เมื่อเสด็จปรินิพพาน บรรดาสาวกและศาสนทายาทก็ได้สืบสานต่อโดยยึดหลักธรรม
วินัยเป็นหลักการในการเผยแผ่จนถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึง
พระพุทธองค์ได้เสด็จพระด าเนินหรือจาริกไปตามเมืองต่างๆมากกว่า  10 แห่ง ในพรรษาสุดท้าย   
ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เผยแผ่ธรรมครั้งสุดท้ายของพระองค์  

หลังจากปรินิพพาน สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งคณะสมณทูตไป
เผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ 9 สาย มีปรากฏช่ือ 2 รูป คือ พระโสณะเถระและพระอุตตระ
เถระ ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีที่
เช่ือถือได้ว่าเป็นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครปฐมหรือประเทศไทยปัจจุบัน กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนา
ในยุคพระเจ้าอโศกได้ส่งสมณทูตที่เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนแถบน้ีได้สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน  
 หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการในการเผยแผ่พุทธศาสนาดังกล่าว ได้สืบทอดต่อๆมา จาก
สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันอย่างมั่นคง จากแนวคิดเรื่องน้ี สาระส าคัญคือโอวาทปาติโมกข์ของ
พระพุทธเจ้า นับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักเผยแผ่      
ที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และน ามาเป็นหลักปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
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2.6.4 บทบาท และหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา 

การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกโดยตรง พระพุทธเจ้าทรงส่งพระ
สาวกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ที่เหมาะสม งานเผยแผ่
หรืองานพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาลจึงได้ประสบความผลส าเร็จเป็นอย่างดี เพราะเป็นการ
ด าเนินงานของพระอรหันตสาวกเป็นส่วนมาก เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่งคง  ใน
แคว้นต่างๆ ของชมพูทวีป ประเทศอินเดีย ส่งผลให้ประชาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็น
จ านวนมาก ภายหลังพุทธปรินิพพาน งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้รับการสืบสานต่อๆ มา จากรุ่น
สู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ส าหรับในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการศึกษาเผยแผ่พุทธ
ศาสนา คือมหาเถรสมาคม   

มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดทางคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) ในอดีตมีกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนองงาน ต่อมา เมื่อมี
การปฏิรูประบบราชการได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานที่คอยสนองงาน ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี แม้กระน้ันเอง องค์กรสงฆ์ก็เป็นอิสระ
จากการครอบง าของรัฐ มีพระราชบัญญัติของตนเอง มีระบบและโครงสร้างการบริหารจัดทั้งคน
และงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ต้องอาศัยกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของของคณะสงฆ์ และมีรูปแบบเป็นองค์กร
เฉพาะตัว ดังน้ัน มหาเถรสมาคมอันมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน จึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ ออกกฎระเบียบและแต่งตั้งผู้บริหารงานคณะสงฆ์ทั้งสองนิกาย มีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติคอยสนองงาน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและของคณะสงฆ์ โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
จากภาครัฐและมีหน้าที่ส่งเสริมการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังน้ี  
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เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าโครงสร้างการ

บริหารคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นแบบแนวดิ่ง  เป็นไปในลักษณะรวมศูนย์อ านาจและมีการบังคับ
บัญชาตามล าดับช้ัน การใช้อ านาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาเริ่มจากระดับบนลงมาระดับล่าง 
วัดทั้งมหานิกายและธรรมยุติจ านวน 37,331 วัด และพระภิกษุสามเณรประมาณ 352,209 กว่ารูป  
อยู่ภายใต้การบริหารแบบรวบอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และคณะสงฆ์ได้รับการยอมรับและอุปถัมภ์
จากรัฐ ซึ่งท าให้กิจการคณะสงฆ์ การศึกษาและพิธีกรรมมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  การ
ปกครองคณะสงฆ์ที่มีการรวบอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางน้ีเช่นน้ี ท าให้กิจการคณะสงฆ์ได้รับการดูแล
ใกล้ชิด สามารถรักษาระเบียบวินัย และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์กลางการบริหารกับ
จังหวัดที่ไกลออกไป เน่ืองจากมีการจัดองค์กรแบบน้ี การประสานร่วมมือและความปรองดองกับ
รัฐจึงคงมีอยู่ได้ และพระสงฆ์เองก็มีส่วนสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและรักษาความมั่นคง
ของชาติ  ข้อดีของระบบน้ี ท าให้การบังคับบัญชาเป็นไปอย่างมีขึ้นตอนเป็นระบบ พระสงฆ์ให้
ความเคารพตามฐานะ แต่ข้อเสียการบังคับบัญชาที่มีหลายขั้นตอน ท าให้ล่าช้าไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้พระสงฆ์เกิดความยึดมั่นในระบบสมณศักดิ์มากกว่าการท างานให้เกิดประโยชน์
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการมหาเถรสมาคม 

เลขาธิการมหาเถรสมาคม 

เจ้าคณะใหญ่ 

เจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอ าเภอ 

เจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส 

สมเด็จพระสังฆราช 

ภาพประกอบที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานของมหาเถรสมาคม 
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ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ผู้บัญชาการเป็นต้นไว้โดย
ชัดเจน ดังน้ี 

1. อ านาจหน้าที่ผู้บัญชาการ 
สมเด็จพระสังฆราช ทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงมีอ านาจหน้าที่

บัญชาการคณะสงฆ์ผ่านทางมหาเถรสมาคม ตามอ านาจแห่งกฎหมายและพระธรรมวินัย  ทรงตรา
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย  และกฎมหาเถร
สมาคม 

2. อ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม 
มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด  มีอ านาจหน้าที่ตามความใน

มาตรา 15 ตรี ดังน้ี 
1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
5) ปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่บัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัติ น้ี  หรือ กฎหมายอื่น 

เพื่อการน้ี ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วาง
ระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและ 
พระธรรมวินัย ใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใด หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึงก็ได้  

3. อ านาจหน้าที่เจ้าคณะ 
เจ้าคณะในที่น้ี หมายถึง เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม หรือ

เจ้าคณะปกครอง มีอ านาจและหน้าที่ตามล าดับการบังคับบัญชา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คือ 
เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล  เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ ข้อ 7, 10, 15, 20 และ 25 ตามล าดับ ทุกข้อเหมือนกันเกือบทั้งหมด จึงขอยกมา
เฉพาะข้อ 15 ดังน้ี 

ในข้อ 15 เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ดังน้ี 
             1) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ  ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
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  2) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 
  3)  ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ค าสั่ง หรือค า
วินิจฉัยช้ันเจ้าคณะอ าเภอ 
  4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
  5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส  ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน
บังคับบัญชา หรืออยู่ในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับ
บัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
  6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

อ านาจหน้าที่ตามข้อ 15 เป็นอ านาจหน้าที่โดยภาพรวม ส่วนอ านาจหน้าที่โดยส่วนย่อย 
ยังมีในบทบัญญัติอื่นๆ อีก ส่วนรองเจ้าคณะช้ันต่างๆ มีอ านาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะมอบหมาย 
เพราะมีฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะในช้ันน้ัน ๆ 
 4. หน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
 โดยที่ วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเ นินกิจการคณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญสุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาส
เป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด เจ้าอาวาสน้ันมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัด
และมีฐานะเป็นผู้แทนวัด ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความส าคัญต่อความเสื่อมหรือความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนา         
แม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ก็มีฐานะและหน้าที่อย่างเดียวกับเจ้าอาวาส  

จากโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ดังกล่าวมา ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครอง
สูงสุด ตามล าดับน้ัน มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีตามตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะการเผยแผ่พุทธศาสนาถือว่า
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และของมหาเถรสมาคมตามล าดับ 

แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง องค์กรที่มีการรวมเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นน้ีต้องพึ่งพาอาศัย
คณะผู้น าจ านวนน้อย ซึ่งจะมีข้อจ ากัดตรงที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันท่วงที ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม  หรือบริโภคนิยมที่
แสวงหาก าไรและมีการแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงานและการพัฒนาองค์กร
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการ
ในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย และมีความสอดคล้องกับหลักการบริหาร
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สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่าค าสอนของพระพุทธเจ้าจะผ่านมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว      
ก็ตาม  

แต่การบริหารองค์กรด้านศาสนาน้ัน เป็นการบริหารแบบมุ่งกุศลจิตมากกว่าการบริหาร
แบบธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารด้วยความศรัทธาและใช้ทรัพยากรที่อยู่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย ซึ่งต้องอาศัยทั้งอ านาจและบารมีของผู้น าคือ
พระสงฆ์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นอกจากน้ี มหาเถรสมาคมได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง 
ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้าน
สาธารณูปการ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละรูปรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ในด้านการปกครอง
น้ัน มีเจ้าคณะต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เจ้าคณะใหญ่ลงมาถึงระดับเจ้าอาวาส ส่วนในด้านการเผย
แผ่ในปัจจุบันน้ี มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม 
กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ ตามระเบียบเผยแผ่
พุทธศาสนา ฉบับ พ.ศ.2550    

การด าเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์น้ัน สามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ 
คือ การเผยแผ่ในประเทศ และการเผยแผ่ต่างประเทศ ส าหรับการเผยแผ่ในประเทศน้ัน ได้แบ่ง
ลักษณะงานเผยแผ่ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังน้ี 
  1) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยเผยแผ่พุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546 เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยอบรมที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 5,920 หน่วย 
  2) การด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด โดยที่การปฏิบัติธรรมเป็น
งานส าคัญที่จะส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้ คณะสงฆ์โดยมหาเถร
สมาคมจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.2543 เพื่อให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมมีมาตรฐานในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีส านักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ 
ประมาณ 1,300 กว่าส านัก  
  3. งานพระธรรมทูตในประเทศ เป็นพระที่ท างานเผยแผ่พุทธศาสนาในเชิงรุก   
โดยการน าหลักธรรมเข้าสู่ประชาชนทุกท้องที่ เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่เสมือนทูต
ในทางธรรม แบ่งเป็นพระธรรมทูตฝ่ายอ านวยการ พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร และพระธรรมทูตฝ่าย
ปฏิบัติการ 
  4. งานพระธรรมจาริก คือพระสงฆ์ที่เผยแผ่ในพื้นที่พิเศษ เช่น ท้องถิ่นทุรกันดาร
ตามชายแดนตามภูเขาที่มีความยากล าบากในการเข้าถึงประชาชน  
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  5. ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา คือพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ท างานเผย
แผ่ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา 
  6. พระนักเทศน์พระธรรมกถึก คือ พระนักเทศน์ที่เผยแผ่ให้ประชาชนรู้จักบาป
บุญคุณโทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ด้วยการแสดงธรรมด้วยโวหารส านวนอันลึกซึ้ ง
ตอบสนองความศรัทธาของประชาชนที่ใคร่ต่อการฟังธรรม (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2554, หน้า 20-30) 

ส่วนด้านบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาน้ัน ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง 
ซึ่งเป็นผู้ท าการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชน ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ได้ให้ค าก าจัดความของบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า หมายถึง 
พระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ พระธรรมทูต พระ
นักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ และครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษา บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งหมดน้ี เป็นพระภิกษุที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้
ความสามารถ ทักษะและวิธีการในการเผยแผ่พุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไป
อบรมสั่งสอนประชาชนในการประกอบสัมมาอาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้ 
 
 2.6.5 คุณสมบัติ และหน้ำที่เจ้ำอำวำสในกำรบริหำรวัด 

 เจ้าอาวาสถือว่าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่ในการบริหารศาสนกิจ
ของวัดให้เป็นไปด้วยดี จึงถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อความเจริญหรือความเสื่อมของวัด ได้มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายและความส าคัญของการบริหารวัดไว้ ดังน้ี  
 กรมการศาสนา (2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริหารวัดไว้ว่า การบริหารวัด 
หมายถึง การปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน าสั่งสอนภิกษุสงฆ์สามเณรและฆราวาสผู้อยู่ใน
วัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของวัด 
ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 พระธรรมโกศาจารย์ (2549, หน้า 39) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย ต้อง
ยึดถือคติที่ว่าถูกต้องไม่จ าเป็นต้องถูกใจข้าพเจ้าหรือต้องถูกใจทุกคน ต้องกล้าตัดสินใจลงมือท าใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา ถือคติว่าอ านาจหน้าที่มาพร้อมกับความ
รับผิดชอบ ยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่า น่ันคือประโยชน์สุข
ส่วนรวม 
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 พระธรรมกิตติวงศ์ (2541, หน้า 102) กล่าวไว้ว่า การบริหารวัด หมายถึง การจัดการ งาน 
เงิน คน วัสดุ แผนงาน เพื่อให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงาน ท างาน และแก้ไขงาน 
 บุญช่วย จันทร์เฮ้า (2544, หน้า 90) กล่าวว่า การบริหารจัดการวัด หมายถึง การท างาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการให้เจ้าอาวาสหรือคณะผู้บริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

 ประเวศ วะสี (2539, หน้า 119) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารวัดไว้  3 ประการ 
ดังน้ี 

1. สามารถสร้างสังคมสงฆ์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. สามารถสร้างวัดให้เป็นส่วนหน่ึงในการช้ีน าทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องแก่

สังคมอีกทั้งท าให้วัดเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

3. การบริหารวัดที่มีประสิทธิภาพจะมีความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรท าให้เกิด 
         ประโยชน์สูงสุด 
 สรุปได้ว่า การบริหารมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของวัดในอันที่จะพัฒนาให้เป็น
ระบบ สามารถส่งเสริมภิกษุสามเณรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบของพระธรรมวินัย และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี 
 ผู้น าในองค์กรสงฆ์โดยเฉพาะในระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้น าวัดและชุมชนน้ันมีอ านาจ
และหน้าที่ในการที่จะพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยที่วัดเป็นสถาบัน
หลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ที่ส าคัญคือกฎหมาย  
คณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป  ให้เจ้า
อาวาสเป็นผู้ปกครองวัดและมีฐานะเป็นผู้แทนวัด  ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  

ดังน้ัน เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความส าคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของคณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนา จึงมีบทบัญญัติหน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสไว้โดยชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ในมาตรา 37 และ 38 ดังน้ี 

1. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพ านักอาศัยอยู่ใน

วัดน้ัน ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถร
สมาคม 

3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

ส่วนในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังน้ี 
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1. ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
2. สั่งให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
3. สั่งให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัดท างานภายในวัด หรือ 

ให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ  ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ัน  ประพฤติผิดค าสั่ง          
เจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของ 
มหาเถรสมาคม 

จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเจ้าอาวาสมีอ านาจและมีหน้าที่
โดยตรงในการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา ทั้งด้านการปกครอง การศึกษาและการเผยแผ่ เป็นต้น 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 มาตรา 37 และ 38 ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจโดยภาพรวม 
ส่วนอ านาจและหน้าที่โดยส่วนย่อยยังมีในบทบัญญัติอื่นๆ อีก ส่วนรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้า
อาวาส มีอ านาจหน้าที่ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย จากบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมา ได้มอบ
อ านาจให้เจ้าอาวาส ซึ่งถือเป็นผู้น าในระดับชุมชน จะต้องเอาใจใส่ในธุระคือการเผยแผ่พุทธศาสนา 
 การบริหารวัดในสมัยพุทธกาลน้ันโลกยังไม่มีความสลับซับซ้อน แต่ผู้เผยแผ่มีความมั่งคง
ในพระธรรมวินัย มีญาณหยั่งรู้และออกบวชด้วยศรัทธา พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้รูปแบบของการ
บริหารที่ยึดหลักของพระธรรมและพระวินัยเป็นเบื้องต้น พระสงฆ์ในสมัยน้ันได้ยึดหลักพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันและเผยแผ่พุทธศาสนา การบริหารในสมัย
พุทธกาลจึงเป็นการบริหารแบบธรรมาธิปไตย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป สังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปตามล าดับ จิตใจของคนก็เปลี่ยนตาม วัดในยุคสมัยปัจจุบันน้ีมีความเกี่ยวเน่ืองทางด้านสังคมเป็น
อย่างมากด้วยปัจจัยหลายๆด้าน โดยเฉพาะความเกี่ยวเน่ืองทางด้านพัฒนา การบริหารวัดจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
แม้แต่การน าเสนอหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเพื่อให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา 
 ดังน้ัน การบริหารวัดในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนรูปแบบระบบ  วิธีการ การสร้างระบบให้
เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดน้ันๆ และสังคมโดยรอบ การด าเนินงานหรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ันๆมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการวัดในปัจจุบัน ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น เน่ืองจากมีปัจจัยหลาย
อย่าง องค์ประกอบหลายอย่างที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการ ดังน้ี 
  1. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรที่อยู่อาศัยในวัดหรือชุมชนเดียวกันน้ัน 
  2. ศาสนธรรม ได้แก่ หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จะต้องยึดเป็นหลัก
เสมอในการบริหารจัดการงานวัดน้ันๆ จะละเลยเสียไม่ได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 
  3. ศาสนสถาน ได้แก่ ศาสนวัตถุหรือ ศาสนสมบัติ ได้แก่ วัดและทรัพย์สินต่างๆ 
ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ต้องบริหารจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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  4. ศาสนพิธี ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองด้วยพระพุทธศาสนาและชุมชน    
อันจัดเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงที่ท าให้พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันธ์กับสังคมทั่วไปร่วมกัน
และใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 

 สิ่งที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดก็คือ  พระสงฆ์สามเณรและวัดซึ่งเป็น
ตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนา เป็นผู้ด าเนินกิจการพระศาสนาในสังคมทุกระดับ  เป็นผู้ปกครอง
และบริหารคณะสงฆ์ และการพระศาสนาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย
บ้านเมืองและระเบียบประเพณีของสังคม มหาเถรสมาคมจึงได้แบ่งภารกิจของพระศาสนาออกเป็น
ส่วนต่างๆ เพื่อให้วัดได้ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 6 ฝ่าย คือ 
  1. การปกครอง ได้แก่ การรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การด าเนินการเพื่อให้
พระภิกษุสามเณรทั้งสังฆมณฑลปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง เคร่งครัดถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่าง 
และจะได้อบรมสั่งสอนประชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาอย่าง
ทั่วถึง 
  2. การศาสนศึกษา ได้แก่ การด าเนินการให้พระภิกษุสงฆ์สามเณร และคฤหัสถ์ได้
ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย จนมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามสมควรแก่ฐานานุรูปอย่าง
แท้จริง 
  3. การศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เด็กและ
ประชาชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกระบบ การศึกษาของรัฐ เพื่อที่จะสามารถด ารงตนและ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ 
  4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้
ทราบเข้าใจ และน้อมน าไปปฏิบัติเพื่อล่วงพ้นความทุกข์และประสบความสุขตามอุปนิสัย  และผล
ของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของแต่ละคน จะส่งผลให้สังคมตลอดจนประเทศชาติมี
ความผาสุก เกิดความสันติสุข และมีความเจริญก้าวหน้า 
  5. การสาธารณูปการ ได้แก่ การด าเนินการให้วัดทั่วประเทศ  เป็นวัดโดยสมบูรณ์
เป็นที่พ านักอาศัยศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร  เป็นที่ท าบุญ 
บ าเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ของสังคม
น้ันๆ 
  6. การสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ การด าเนินการสงเคราะห์ประชาชนทางจิตใจ
และทางวัตถุที่ไม่ขัดพระธรรมวินัยและสมณวิสัย เพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชนแห่ง
วัดน้ันๆ  
 จากศาสนกิจทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมา เจ้าอาวาสจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการให้เกิดความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและประชาชน ตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยเฉพาะงานด้านการเผยแผ่แล้ว ก็ยิ่งมีความส าคัญและมีหน้าที่
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หลายอย่างที่จะต้องบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก
นิบาต ได้แสดงหลักการและคุณธรรมส าหรับเจ้าอาวาสไว้ในอาวาสิกวรรค ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติของ
ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส ดังน้ี 
 1. คุณธรรมส าหรับเจ้าอาวาส 
  1) เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมารยาท เพียบพร้อมด้วยวัตร 
  2) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ 
  3) เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา ยินดีในการหลีกเร้น 
  4) เป็นผู้ยินดีในกัลยาณธรรม มีวาจางาม เจรจาถ้อยค าไพเราะ 
  5) มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็นคนเซอะ เสียสติ (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 
22/231-237) 
 2. ปิยธรรมส าหรับเจ้าอาวาส (ธรรมที่เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสเป็นที่รักของประชาชน) 
  1) เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
  2) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ (มีความรู้ทั้งทางโลกและทางศาสนา) เป็นผู้ได้
ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง  มีความงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ  บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจ าไว้ได้  คล่องปาก   
ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฐิ 
  3) เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยค าไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวย 
ไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้ 
  4) เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ล าบาก 
  5) ท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/232/374) 
 3. โสภณธรรมส าหรับเจ้าอาวาส (ธรรมที่เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสงดงาม) 
  1) เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร 
มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
  2) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ (มีความรู้ทั้งทางโลกและทางศาสนา) เป็นผู้ได้
ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง  มีความงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจ าไว้ได้   คล่องปากขึ้น
ใจ แทงตลอดดีด้วยทิฐิ 
  3) เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยค าไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวย 
ไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้ 
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  4) เป็นผู้สามารถช้ีแจงบุคคลผู้เข้าไปหาให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ
เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมกถา 
  5) เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ล าบาก (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/233/375) 
 4. พหูปการธรรมส าหรับเจ้าอาวาส (ธรรมที่เป็นเหตุให้มีอุปการะมากแก่อาวาส) 
  1) เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร 
มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
  2) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามใน
เบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง  มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจ าไว้ได้คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฐิ 
  3) ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ปรักหักพัง 
  4) เมื่อภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงหรือภิกษุจากต่างแคว้นเข้ามาถึงเธอเข้าไป
บอกพวกคฤหัสถ์ว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงแล้ว ภิกษุจากต่างแคว้นเข้ามา 
ถึงแล้ว ขอเชิญพวกท่านท าบุญเถิด น้ีเป็นกาลสมัยที่จะท าบุญ” 
  5) เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความ
ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ล าบาก (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/234/376 
 5. อนุกัมปธรรมส าหรับเจ้าอาวาส (ธรรมที่เป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์) 
  1) ให้คฤหัสถ์สมาทานอธิศีล (ศีล 5 ประการ) 
  2) ให้คฤหัสถ์ตั้งอยู่ในการเห็นธรรม (อริยสัจ 4) 
  3)  เข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้เป็นไข้ให้สติว่า “ท่านทั้งหลายจงตั้งสติไว้ต่อพระรัตนตรัยที่
ควรแก่สักการะ” และเมื่อภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงหรือภิกษุจากต่างแคว้นเข้ามาถึง  เธอเข้าไป
บอกพวกคฤหัสถ์ว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุสงฆ์จ านวนมากเข้ามาถึงแล้ว ภิกษุจากต่างแคว้นเข้า
มาถึงแล้ว ขอเชิญพวกท่านท าบุญเถิด น้ีเป็นกาลสมัยที่จะท าบุญ” 
  4) ฉันโภชนะที่พวกคฤหัสถ์น ามาถวาย จะเลวหรือประณีตก็ตามด้วยตนเอง 
  5) ไม่ท าศรัทธาให้ตกไป (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตร 22/235/377) 
 6. ธรรมที่เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสเหมือนด ารงอยู่ในสวรรค์ (สูตรที่ 1) 
  1) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงติเตียนคนที่ควรติเตียน 
  2) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 
  3) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว ปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 
  4) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว ปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส 
  5) ไม่ท าศรัทธาให้ตกไป (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/236/378) 
  



 

 

71 

 7. ธรรมที่เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสเหมือนด ารงอยู่ในสวรรค์ (สูตรที่ 2) 
  1) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงติเตียนคนที่ควรติเตียน 
  2) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 
  3) เป็นผู้ไม่ตระหน่ีอาวาส ไม่หวงแหนอาวาส 
  4) เป็นผู้ไม่ตระหน่ีตระกูล ไม่หวงแหนตระกูล 
  5) ไม่ท าศรัทธาให้ตกไป (อังคุตตรนิกาย ปัญจนิบาต 22/237/379) 
 8. ธรรมที่เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสเหมือนด ารงอยู่ในสวรรค์ (สูตรที่ 3) 
  1) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงติเตียนคนที่ควรติเตียน 
  2) พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จึงสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 
  3. เป็นผู้ไม่ตระหน่ีอาวาส ไม่หวงแหนอาวาส 
  4) เป็นผู้ไม่ตระหน่ีตระกูล ไม่หวงแหนตระกูล 
  5. เป็นผู้ไม่ตระหน่ีลาภ (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/238/380) 
 จากหลักการและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสที่ปรากฏในพระไตรปิฎกน้ัน แสดง
ให้เห็นว่า ผู้น าในวัดน้ันจะต้องมีลักษณะของผู้น าที่สามารถน าองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แนวคิดเหล่ าน้ัน    
ก็ยังมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกกลั่นกรองพระสงฆ์ที่จะมาท าหน้าที่ในการ
บริหารวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 สรุปว่า การเผยแผ่แม้จะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้บริหารวัดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถตามหลักธรรมวินัยและความรู้สมัยใหม่ แต่ก็ถือเป็น
หน้าที่ของพระสงฆ์ทุกรูปและพุทธบริษัททุกคน มิใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หน่ึง และการเผยแผ่ที่จะ
เข้าถึงประชาชนน้ัน จะต้องยึดถือหลักพระธรรมวินัยไว้เป็นส าคัญ เพียงแต่ปรับรูปแบบการ
น าเสนอให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

2.6.6 นโยบำยกำรส่งเสริมกำรเผยแผ่พุทธศำสนำของภำครัฐ 

1. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางใน

การบริหารงานของรัฐที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรากฎหมายและการก าหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินมาตรา 78 (4) ระบุไว้ว่า “พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
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คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการท างาน 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”  

ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 
มาตรา 77 ได้ระบุว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนา
มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

2. นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
ในข้อ 3 ซึ่งเป็นนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ 3.4 ซึ่งเป็นนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม ได้ระบุไว้ ดังน้ี  
 1)  เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูน

สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย 
โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดินด้วยการท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวาย และ
น้อมน าพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม 
คือการรักษาชาติ” มาหล่อหลอมและยึดเหน่ียวจิตใจเป็นหน่ึงเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้กับคนในชาติ 

 2) อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ส่งเสริมการ
ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา 
มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่าง      
ศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตมากขึ้น 

3. กรอบนโยบายส าคัญของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
รัฐบาลมีเป้าประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 

95 นับถือมาช้านาน โดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ใช้หลักธรรมในการสร้าง
ศีลธรรม ปัญญา และความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภายใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาระดับโลก จึงได้
ก าหนดแนวนโยบายของรัฐไว้ดังน้ี 

 1) พัฒนาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นศาสนาประจ าชาติและประชาชนชาวไทย 
นับถือศาสนาพุทธอย่างยั่งยืน โดยการ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนน า
หลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามค าสอนในพระธรรมวินัย ได้รับการยอมรับจาก
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ประชาชนอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรม 

- พัฒนาแนวทางการสอน การถ่ายทอดหลักธรรม ส าหรับการเผยแผ่ให้แก่
ประชาชนในทุกวัยทุกระดับให้ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึง มีความรู้ในการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

- พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ทั้งด้านศาสนสถานและคณะสงฆ์เป็นที่
ยอมรับและศรัทธาจากประชาชน 

- ก าหนดระบบ กิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนทุกวัย      
ทุกระดับ เข้าวัดเพื่อเรียนรู้ และน าหลักธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกิจการด้านพระพุทธศาสนาให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย 

- สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างธรรมทายาทเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา 
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

- สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- จัดตั้งสถาบันการศึกษาคณะสงฆ์และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในประเด็นการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบข้อมูลที่ ครอบคลุม และน่าเช่ือถือ 
โดยการ 

 - ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นมาตรฐานการวาง
ระบบข้อมูล 

 - ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้าน ก าหนดมาตรการส าหรับคณะสงฆ์ที่
จะต้องปฏิบัติตนและหน้าที่ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 

3) ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนา โดยการ 

- ร่วมกับคณะสงฆ์สร้างวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

- พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

- สร้างเครือข่ายภาควิชาการ ประชาชนทุกภาคส่วน ผู้น าชุมชน ผู้ทรง  คุณวุฒิ
ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายในการด าเนิน
กิจการทางพระพุทธศาสนา 
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4) เสริมสร้างสิ่งจูงใจให้ประชาชนทุกชุมชน ทุกวัย ทุกระดับ เข้าวัดเพื่อเรียนรู้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และน าหลักธรรมไปใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย  

- สนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะสงฆ์ เป็นนักเผยแผ่ที่มีมาตรฐาน
ได้รับศรัทธาจากประชาชน 

- เสนอนโยบายการก าหนดกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนโดยแยกออกจากกิจ 
กรรมทางพุทธศาสนา 

-  รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาเรียนรู้ในวัดอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
-  บูรณะและฟื้นฟูวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนา 

5) เสริมสร้างให้พุทธศาสนิกชน มีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรม โดย 
- เร่งรัดมาตรการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชน

ยึดมั่นในหลักธรรม 
- เสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้บนพื้น 

ฐานตามหลักธรรม 
- ก าหนดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาทุก

ระดับ 
6) ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา โดย 

-  พัฒนาให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางหลักในการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
-  พัฒนาเครือข่ายที่มีพระสงฆ์ ศาสนสถาน และโบราณสถาน ในระดับจังหวัด 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา 
-  จัดกิจกรรมระดับนานชาติเน่ืองในโอกาสส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยการพัฒนา

เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้นานาชาติสามารถเรียนรู้หลักธรรมด้านพุทธศาสนา    
ได้อย่างถูกต้อง 

- พัฒนาการเรียนการสอนหลักธรรมค าสอนให้ถูกต้อง เรียนรู้ได้สะดวกมีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

- ร่วมมือกับคณะสงฆ์ทุกประเทศในการเผยแผ่ศาสนา โดยประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรม  

- จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ 
- สนับสนุน ส่งเสริม ให้พระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธ

ภูมิ 
- สนับสนุนให้พุทธมามกะไปแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ 
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7) เสริมสร้างระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อพุทธ
ศาสนา และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

8) พัฒนาองค์กร (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ให้เป็นองค์กรหลักในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. มติคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านศาสนา ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 “ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย” และตามยุทธศาสตร์ที่ 4  

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550  
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ข้อ 5 ให้มี

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมสั่งสอนประชาชน ให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 

2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธ 

ศาสนาแห่งชาติ ข้อ 2 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนอง
งานคณะสงฆ์และรัฐโดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง 
และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนด
วิทยฐานะ ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการ และการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์ 

(3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา 

(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา 
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(5) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
(7) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
(8) ปฏิบัติการอันใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านัก 

งานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
6. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ใช้ข้อก าหนดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

และแผนบริหารราชการแผ่นดิน มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในการจัดท าแผน
ราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ให้มีความเช่ือมโยง ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2557) คือ 
“ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา

ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม” โดยมีพันธกิจ ดังน้ี คือ 
1) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่งคงยั่งยืน 
2) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
3) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม

เผยแผ่ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง  
4) ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
5) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธ 

ศาสนาและสังคม 
ในด้านยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธ ศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

โลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสน

สมบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ 
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กรอบการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ             

ได้ก าหนดเป้าประสงค์ที่จะให้จังหวัดพัฒนาไปสู่ 
1. การเผยแผ่ธรรม การศึกษาธรรม การอนุรักษ์ศาสนสถาน การส่งเสริมศาสน

ทายาทโดยพัฒนาการศึกษา หลักการศาสนา การเผยแผ่และการบ าเพ็ญบุญ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่ง
ธรรมะที่มีศักยภาพ 

2. การให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยการให้ความอุปถัมภ์วัด
และพระสงฆ์ ในด้านการปกครอง ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การรักษาสุขภาพอนามัย 

3. พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นทุนทางสังคม 
4. พัฒนาฐานทรัพยากรศาสนสมบัติ ศาสนสถานและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดี โดยการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรทางศาสนาให้ได้รับการพัฒนา ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร การจัดการและพัฒนาศาสนสมบัติ ศาสนสถานให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่กล่อม
เกลาจิตใจของประชาชน 

สรุปได้ว่า องค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น
ผู้ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครอง สนับสนุนการบริการกิจการพระพุทธศาสนาผ่านทางคณะสงฆ์ โดยมี
มหาเถรสมาคมเป็นองค์ที่รับผิดชอบด้านนโยบาย มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคอย
ประสานงานกับภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา 

 2.6.7 แผนแม่บทกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ ฉบับที่ 1 (พุทธศักรำช 2554-2559) 

 จากสถานภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประชาชนมีความยึดมั่นศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา มีประเพณีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา 
ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลายาวนาน ดังจะเห็นได้จากวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประชาชนเข้าวัด ท าบุญตักบาตร ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี เยาวชนได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรม สนับสนุนให้มีการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาธรรม กลุ่มชนต่างๆ ยังได้ร่วมกันให้การ
สนับสนุนส่งเสริมค้ าจุนการด ารงอยู่และการเผยแพร่ธรรมสู่ประชาชน ที่ส าคัญบุคลากรในวัดได้แก่ 
พระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างที่ได้ช่วยช้ีน าหลักพุทธธรรมสู่การปฏิบัติ เป็นผู้น าทางด้าน
จิตใจ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความสุขได้   มหาเถรสมาคมและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนา ฉบับแรกขึ้น (พ.ศ.2554-
2559) ตามล าดับขึ้นตอน โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
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2. มีกฎหมายคณะสงฆ์ และนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก าหนดไว้
ชัดเจน 

3. มีองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง เช่น พระนักเผยแผ่ พระธรรมทูต   
พระจริยานิเทศ พระอริยสงฆ์ ท าหน้าที่เป็นพระนักเผยแผ่ที่ประชาชนเคารพนับถือ 

4. มีศาสนสถาน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ มีพิธีการและศาสนธรรม 
5. มีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์กระจาย

อยู่ทุกจังหวัด 

6. มีวัดกระจายในต่างประเทศ 28 ประเทศ 254 วัด 
จุดอ่อน 

1. วัดที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรมมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนวัด
ที่มีอยู่ในพื้นที่ 

2. มีกลุ่มมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจจากวัดมากกว่ามุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือศาสนบุคคลและพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมค าสอน 
4. วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบันท าให้ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ ละเลยต่อการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเน่ือง  
5. บุคลากรผู้ท าหน้าที่เผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อพุทธศาสนิกชน 
6. ไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ 
7. บุคลากรผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศยังมีน้อย 

โอกาส 
1. สถาบันพระพุทธศาสนาของชาติมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
2. มีวัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล 
3. พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์ 
4. มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 

องค์กรเอกชน ประชาชนเครือข่าย เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการท านุบ ารุง 
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 

6. ขนบธรรมเ นียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย  เอื้ อต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

7. มีพระธรรมทูตน างานในต่างประเทศ 1,304 รูป เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อุปสรรค 

1. สภาพภูมิประเทศบางแห่งทุรกันดาร ไม่เอื้อต่อการด าเนินการ 
2. ขาดพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ 
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3. วัดยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง 
4. การศึกษาสงฆ์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
5. อุปสรรคที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมโลกา     

ภิวัตน์ ตลอดทั้งสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ 
6. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง มีการเปลี่ยนนโยบาย ท าให้แผนและการ

ปฏิบัติงานเป็นไปไม่ต่อเน่ือง 
7. ภัยคุกคามจากลัทธิและศาสนาอื่น 
8. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
9. ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบแก่เยาวชนในสถานศึกษา 

จากแนวนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 10) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 มอบหมายให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านศาสนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 “ธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย” และยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในการจัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มีความเช่ือมโยง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554) 

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
และเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป 

2. เพื่อพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีให้มีความเหมาะสมและมีคว าม
พร้อมในการเผยแผ่ศาสนธรรม 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากร ในการสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในประเทศในทุกด้าน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ดังน้ี  

วิสัยทัศน์ คือ พระพุทธศาสนามั่นคง พุทธศาสนิกชนด ารงคุณธรรม น าสังคมมีสุข 
พันธกิจ คือ อุปถัมภ์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ เพื่อน า

หลักธรรมสู่สังคมและประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ คือ 
1. บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ ์และส่งเสริมด้านการเผยแผ่

อย่างมีคุณภาพ 
2. บุคลากรผู้เผยแผ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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3. ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตน าไปสู่สังคมที่สงบสุข 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้วาง
ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไว้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีดความ 

สามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรม ด้วยรูปแบบและวิธีการ 

ที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ในยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการอุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในการ

ด าเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา 
มีตัวช้ีวัด ดังน้ี คือ จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปถัมภ์ 
มีแผนงาน ดังน้ี คือ แผนงานอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย

โครงการหลัก 
1. โครงการอุดหนุนการด าเนินงานบุคลากรผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีโครงการรอง 
1. โครงการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น 
3. อื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1. เพื่อสนับสนุนการใช้กลไกระบบคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุก
ระดับในการด าเนินงาน 

2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



 

 

81 

3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เป็นปัจจุบัน 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. มีการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา 
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
มีแผนงาน ดังน้ี แผนงานพัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยโครงการหลัก 
1. โครงการอุดหนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับ 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีโครงการรอง 
1. โครงการจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
3. โครงการใ ช้ เ ทคโนโลยีส ารสน เทศ เพื่ อ การพัฒนาง าน เผ ยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
4. โครงการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากรผู้เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
5. โครงการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเพิ่มและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี 2 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม มวัีตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพื่อให้บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม 
2. เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี  
1. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 

มีแผนงาน 
1. แผนงานเพิ่มบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. แผนงานด้านศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนงานที่ 1 แผนงานเพิ่มบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกบด้วยโครงการหลัก  
ดังน้ี  
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1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
2. โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ 
3. โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ 
4. โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 
5. โครงการอบรมสัมมนาพระจริยานิเทศ 
6. โครงการอบรมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
7. โครงการอบรมสัมมนาพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ 

โครงการรอง 
1. โครงการสร้างบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับ 
3. โครงการเพิ่มศาสนทายาท (หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงศาสนทายาท) 

แผนงานที่ 2   แผนงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วยโครงการหลัก 
1. โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
3. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง 

โครงการรอง 
1. โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม 
2. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
3. โครงการประชุมผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยตัิธรรมแผนสามัญประจ าเดือน 
4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา 
5. โครงการเพิ่มสมรรถนะนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจ าปี 
6. โครงการเพิ่มสมรรถนะนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจ าปี 
7. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
8. โครงการห้องเรียนอีเล็คทรอนิกส์ (E-classroom) ของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
9. โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
10. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
11. โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่น 
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12. โครงการส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร 

13. โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ 
14. โครงการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
15. โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

- เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี คือ จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีแผนงาน ดังน้ี คือ แผนงานการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
โครงการหลัก คือ 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด 
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
โครงการรอง 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี 
2. โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ 
3. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
4. โครงการส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรม 
5. โครงการพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
7. โครงการส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
8. โครงการพัฒนาไวยาวัจกร 
9. โครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ 
10. โครงการถวายความรู้แก่พระนวกะ 
11. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
12. โครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการ     
ที่หลากหลาย มี 3 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชุน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
1. เพื่อให้วัดมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี คือ จ านวนวัดที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีแผนงาน 
ดังน้ี  คือ แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน อันประกอบด้วยโครงการหลัก คือ 

1. โครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

โครงการรอง 
1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอุทยานในวัด 
2. โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 
3. โครงการวัดปลอดอบายมุข 
4. โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 
5. โครงการปรับภูมิทัศน์วัดเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ 
6. โครงการวัดพัฒนา ประชาร่วมใจ (คนรักษ์วัด) 
7. โครงการท าบุญเยี่ยมวัด 
8. โครงการพระสงฆ์ยุคใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม 
9. โครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
10. โครงการพัฒนาส่งเสริมวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและ
การปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อให้วัดมีศักยภาพในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม 
2. เพื่อเพิ่มและพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการปฏิบัติธรรม 
3. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี คือ 
1. จ านวนวัดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา 
2. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และหน่วยเผยแผ่พระ 

พุทธศาสนา 
3. จ านวนเพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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มีแผนงาน ดังน้ี คือ  แผนงานการพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยโครงการหลัก 

1. โครงการวัดร่มเย็นด้วยหลักธรรม 
2. โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม 
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

โครงการรอง 
1. โครงการพัฒนาลานธรรมในวัด 
2. โครงการวัดพัฒนาต้นแบบ 
3. โครงการพิพิธภัณฑ์ในวัด 
4. โครงการเผยแผ่หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5. โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลสัญจร 
6. โครงการคัดเลือกส านักปฏิบัติธรรมที่มีผลงานดีเด่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทุกมิติ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อให้มีรูปแบบและสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม 
2. เพื่อส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีตัวช้ีวัด คือ รูปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีแผนงาน ดังน้ี คือ 
แผนงานพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยโครงการหลัก  

1. โครงการพัฒนาสื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา 
3. โครงการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. โครงการจัดท าปทานุกรมพระไตรปิฏก เชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทย เฉลิมพระ

เกียรติ 
โครงการรอง 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการและผู้น าชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชน 
3. โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
4. โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น 
5. โครงการวันอาทิตย์เข้าร่วมพัฒนาวัดและฟังธรรม 
6. โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 
7. โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
8. โครงการส่งเสริมการสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
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9. โครงการส่งเสริมการบรรยายธรรม 
10. โครงการประกวดเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
11. โครงการจัดท าหนังสือธรรมะ 
12. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
13. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา 
14. โครงการธรรมสัญจรสู่สถานศึกษาระหว่างเข้าพรรษา 
15. โครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์ 
16. โครงการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา มี 2 กลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1. เพื่อเพิ่มองค์กรเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ  

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. จ านวนที่เพิ่มขององค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. จ านวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา 

มีแผนงาน ดังน้ี คือ แผนงานการขยายองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา อันประกอบด้วยโครงการหลัก คือ 

1. โครงการส่งเสริมและประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
2. โครงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา 

โครงการรอง 
1. โครงการอาสาสมัครพระพุทธศาสนา 
2. โครงการสร้างเครือข่ายด้านศาสนพิธี 
3. โครงการบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. โครงการพุทธธิดา 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาค
ส่วน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร  
3. เพื่อระดมสรรพก าลังในการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

มีตัวช้ีวัด ดังน้ี คือ 
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1. จ านวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. จ านวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่วม 

มีแผนงาน ดังน้ี คือ แผนงานจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่วม  
อันประกอบด้วยโครงการหลัก คือ 

1. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/หน่วยงานต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

2. โครงการหน่ึงหน่วยงาน/องค์กร หน่ึงวัด 
โครงการรอง 

1. โครงการโรงงานโรงธรรม 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการองค์กรร่วมด้วยช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. โครงการคืนนักเรียน/เยาวชนให้วัด 
5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
6. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความกตัญญู 
7. โครงการส่งเสริมพ่อพระ/แม่พระในบ้าน 

 จากแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนา ฉบับที่ 1 ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า แผนแม่บทฉบับน้ี 
ได้วางยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไว้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมด้วยก าหนดแผนงานและ
โครงการต่างๆ เพื่อให้แต่ละวัดแต่ละองค์สามารถน าไปด าเนินงานได้ ให้สอดคล้องกับแผนคนและ
งบประมาณของหน่วยงานน้ัน ๆ ภายใต้การอ านวยการของศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ 
  

 2.6.8 บทบาทของเทคโนโลยีกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 

 เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมากว่า 2,500 ปีน้ัน เพราะเหตุใด 
ทั้งที่พุทธศาสนาก่อก าเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย แต่พุทธศาสนาในอินเดีย เมื่อเจริญรุ่งเรืองมาถึง
ระยะหน่ึงกลับตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอย จึงควรตระหนักและศึกษาถึงความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการเผยแผ่พุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ 

ยุคโลกาภิ วัตน์เป็นยุคที่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิธีการจัดการสมัยใหม่  มีความ 
ก้าวหน้า โดยเฉพาะการคมนาคม การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้สามารถด าเนิน
กิจการต่างๆ ได้รวดเร็ว สะดวก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารในยุคน้ีมุ่งลด
ต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพสิ่งผลิตและการบริการที่ดี  ให้กระจายไปอย่างขว้างขวางได้ 
โดยใช้บุคลากรบริหารควบคุมดูแลไม่มาก เมื่อเข้าสู่กระแสโลกาภิวั ตน์ ได้ก่อให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทั้งต่อราชอาณาจักรและศาสนจักร โดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทย 
ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก สื่อสารมวลชนในฐานะผู้น าทาง
ความคิด ถือว่ามีบทบาทส าคัญ มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยประชาชน
ให้ความไว้วางใจเช่ือใจเป็นอย่างยิ่ง การน าเสนอข่าวสารสู่สาธารณชน จึงควรตระหนักถึงหลัก
จริยธรรมศีลธรรมเป็นส าคัญ ขณะเดียวกัน เพื่อบรรลุผลแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนา พระสงฆ์สาวก
แห่งองค์พระศาสดาในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณ จ าเป็นจะต้องหาช่องทางเผยแผ่หลักธรรม ค าสอน
สู่จิตใจประชาชนน าสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวังวนแห่งทุกข์ทั้งมวล  การเผยแผ่ในยุคแรกใช้การ
สื่อสารด้วยค าพูด เป็นการแสดงธรรมบ้างเป็นการสนทนาหรือเป็นการอภิปรายบ้าง  แม้ภายหลัง
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่ยังเป็นไปในรูปแบบเดิม  

ต่อมา ในยุคที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีองค์กรชาวพุทธเกิดขึ้นมากมาย มี
มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ท าให้เกิดสื่อการเรียนรู้เพื่อประโยชน์
ในการเผยแผ่พุทธศาสนา เช่น การตั้งสถานีโทรผ่านดาวเทียมเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาของวัด
พระธรรมกาย ช่ือ DMC และวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้ตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อ
เผยแผ่ศาสนกิจและหลักธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ต่อมาวัดสังฆทาน จังหวัด
นนทบุรี ก็ได้ตั้งสถานีโทรทัศน์ SBBTV เช่นเดียวกัน แม้แต่วัดยานนาวา ก็ได้เข้าสู่กระแสของ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่นกัน ด้วยการตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
WBTV (World Buddhist Television)  ขณะเดียวกันได้มีกลุ่มคณะสงฆ์ได้รวมกันจัดตั้งสถานี 
โทรทัศน์ DDTV ขึ้น และล่าสุดคณะกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์
พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย TBC (Thai Buddhist Channel) โดยใช้เครือข่ายสถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ 

นอกจากน้ี ยังมีสื่ออีกหลายประเภทที่เป็นช่องทางเลือกในการเผยแผ่พุทธศาสนา เช่น 
สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ตเป็นต้น ผลจากความเปลี่ยนแปลงด้านความก้าว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแตกต่างไปจากเดิมอย่าง
สิ้นเชิง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน จึงมีการใช้ภาษาถ้อยค าที่ง่ายแก่การท าความเข้าใจ 
และปรับให้เข้ายุคสมัย ไม่ให้ภาษาเป็นตัวปิดกั้นหลักธรรม ต้องตรงใจผู้ให้และถูกใจผู้รับ ส่วนเน้ือ
ธรรมแก่นธรรมยังคงต้องรักษาไว้เช่นเดิม  จากเอกสารการจัดอภิปรายสัมมนาวิชาการ(ข่าวสด,  
2548) ในหัวข้อเรื่อง “การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนร่วมสมัย” ของระดับปริญญาโท สาขาธรรม
นิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้มีพระสงฆ์ นักวิชาการ และสื่อมวลชนให้
ข้อคิดเห็นในเรื่องน้ีไว้อย่างน่าสนใจ คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวว่า ควรจะหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะค าว่าสื่อมวลชนเป็นค าที่กว้างมาก ตัวเราเองสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ วิทยุ  
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ เช่น พระพยอม ได้จัดท าริงโทนลงบนโทร ศัพท์
มือถือ ถือว่ามีความน่าสนใจมาก มีคอลัมน์พระธรรมวันน้ี การพูดในเชิงอุดมคติจะไม่มีผลแต่อย่าง
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ใด เราเข้ามาสู่ยุคของการโฆษณา ยุคของการประชาสัมพันธ์ ดังน้ัน  งานช้ินส าคัญของท่านพุทธ
ทาส จึงให้ช่ือว่าธรรมโฆษหรือการโฆษณาในยุคสมัยก่อนจะถึงยุคโลกาภิวัตน์ เพราะท่านมองเห็น
ว่า ก าลังจะเขาสู่ยุคของการประชาสัมพันธ์ ถ้าเราไม่ใช้สิทธิตรงน้ี เราจะล้าหลังมาก  

ส่วน น.ส.สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  ตัวแทนจากสื่อมวลชนให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะตั้ง
คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์ขึ้นมารับผิดชอบ มิฉะน้ันข่าวสารการพระศาสนาจะไม่มีการ
สื่อสารออกสู่สาธารณะ ในวงการสื่อสารมวลชนเรื่องความเสียหายมักจะปรากฏเป็นข่าว แม้จะ
พยายามปกปิดก็ตาม แต่เรื่องที่ดีส่งเสริมศีลธรรมไม่เคยเป็นข่าวดัง ถ้ามีคณะประชาสัมพันธ์คอยส่ง
ข่าว แจ้งว่ามีกิจกรรมน่ันกิจกรรมน่ี ตรงน้ันตรงน้ี หนทางในการเผยแผ่สู่สาธารณชนย่อมมีโอกาส
ประสบความส าเร็จได้ (ข่าวสด, 2548) 

ด้าน น.ส.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี นักแสดงช่ือดังกล่าวว่า ต้องเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของ
สื่อ อย่าไประบุว่าสื่อชอบลงข่าวของพระที่ไม่ดี ข่าวดีๆไม่เห็นมีลงบ้าง พระไม่ดีที่ตกเป็นข่าว   เป็น
เรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา นักข่าวมิได้เสาะหาเฉพาะข่าวพระนอกรีต แต่ในการ
น าเสนอข่าว บางครั้งจ าเป็นต้องเปิดมุมมืดบ้าง เพื่อเป็นการสะกิดเตือนให้สังคมหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัวในการเตรียมหาวิธีแก้ไขป้องกันต่อไปในอนาคต (ข่าวสด, 2548)  

นายวุฒินันท์  กันทะเตียน กล่าวว่า การน าเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน 
กระทบกระเทือนต่อสถาบันพุทธศาสนา จ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังให้จงหนัก เพราะน่ีคือศูนย์
รวมใจของคนทั้งประเทศ อย่าปล่อยภาระความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหน่ึง ชาวพุทธ     
ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน จึงจะประสบผลส าเร็จ (ข่าวสด, 2548)  

จากข้อคิดเห็นที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาของคณะสงฆ์จึงอยู่ที่ศาสนบุคคลและวิธีการ
เผยแผ่ แม้พระพุทธเจ้าจะวางหลักการไว้ในการส่งสาวกไปเผยแผ่ครั้งแรกว่า “พวกเธอจงเที่ยว
จาริก  เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก   เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ
บริบูรณ์บริสุทธ์ิ”  (วิ. มหา. 4/32/ 32)  แต่ในปัจจุบันมีพระสงฆ์บวชมากขึ้น แต่มีพระสงฆ์ที่บวช
เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นศาสนทายาทในระยะยาวน้อยลง คนส่วนมากนิยมบวชระยะสั้น 
เพราะเงื่อนไขของการงาน อีกทั้งระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ท าให้มีคนเรียนน้อยลง  เพราะใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดโอกาสให้พระเข้าศึกษาได้  และเรียนแล้วมีโอกาสจบมากกว่าเรียน
บาลี พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลต้องเดินทางจาริกไปหาศาสนิกแล้วแสดงธรรม พระสงฆ์ในปัจจุบัน
กลับรอให้คนมาที่วัด ข้อที่น่าสังเกตประการหน่ึงคือพระพุทธเจ้าทรงพักอยู่จ าพรรษาเพยีงสามเดอืน 
ส่วนที่เหลืออีกเก้าเดือนได้ใช้เวลาในการจาริกไปในสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมโปรดประชาชน
ทั้งหลาย แต่ในปัจจุบันพระสงฆ์พักอยู่ประจ าในวัดแห่งเดียวติดต่อกันตลอดปี มิได้เดินทางจาริกไป
หาศาสนิกเหมือนในอดีต  แนวทางการด าเนินชีวิตและรูปแบบการเผยแผ่ศาสนาจึงสวนทางกับ
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บทบาทที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ สถาบันสงฆ์จึงควรจะต้องมีพระสงฆ์ที่การศึกษามีวิสัยทัศน์และ
พัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เพื่อการเผยแผ่ให้กับเหมาะกับคนรุ่นใหม่ได้  
แม้จะไม่ออกเดินทางจาริกไป ก็สามารถอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   เผยแผ่ธรรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต ทีวี หนังสือพิมพ์ หรือช่องทางอื่นๆ ได้ 

หากจะกล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์และมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาอย่างมาก คอมพิวเตอร์ โปรแกรม คน ข้อมูลข่าวสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็น
สิ่งจ าเป็นในสมัยปัจจุบัน ถ้าหากมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต  ก็ไม่
น่ามีปัญหาอะไร แต่เมื่อพระต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกบัอินเทอร์เน็ตจึงมีประเด็นที่ที่ต้องระมัดระวังมาก
ขึ้น เพราะกระแสของเทคโนโลยีมีทั้งสิ่งที่ เป็นคุณและเป็นโทษต่อการประพฤติผิดธรรม
วินัย  พระสงฆ์เมื่ออยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสาร จึงควรรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เรื่องน้ีเป็น
ประเด็นปัญหาที่พระสงฆ์ถูกโจมตีมาก เพราะมีบางรูปเข้าไปดูเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมกับสมณะ
สารูป หรือใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสมในการเผยแผ่ อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรสงฆ์ได้   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศในบริบทเสริมสร้างทุนของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองในระยะ
ยาวและยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อ มุ่งสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยน า
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ คือความรอบรู้และคุณธรรม ซึ่งรวมถึงการมีความ
เพียรของคนในชาติ การเสริมสร้างสังคมของประเทศ  ชุมชน ครอบครัว ให้มีความมั่นคง  มีความ
อบอุ่น มีสัมพันธภาพที่ดี รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการสร้าง
ค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านระบบการศึกษา  สถาบันทางศาสนา สื่อชุมชน การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนต่างวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความสมดุล ความ
พอประมาณ การพึ่งตนเอง การมีภูมิคุ้มกัน และการมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่น่าอยู่ 
สงบสุข มีความสมานฉันท์ระหว่างคนในสังคม และเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข ทั้งน้ี ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
สามารถน ามาสานประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งพุทธศาสนา 
ให้เกิดพลังร่วมทุกมิติทั้งด้านวิถีทางโลกและทางธรรมสถาบันศาสนามีส่วนอย่างมากในการด าเนิน
กิจกรรมให้การศึกษาอบรมและร่วมพัฒนาสังคม  แต่การน าหลักธรรมหรือศาสนธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นวิถีชีวิตยังมีน้อย  การเผยแผ่พุทธศาสนายังให้ความส าคัญกับพิธีกรรมมากกว่าการ
ปฏิบัติ  ความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นผู้น าในการเผยแผ่หลักธรรมและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องสู่
สังคม ยังมีในวงจ ากัด การพัฒนาศาสนสถานศาสนวัตถุให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจ  และศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ยังด าเนินการน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรและวัด ศาสนสถานที่มีอยู่จ านวน
มาก จิตใจของคนถอยห่างออกจากศรัทธาความเช่ือในศาสนธรรม ซึ่งเคยใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิต ท าให้เกิดภาวะความเสื่อมโทรมทางสังคม  เกิดอาชญากรรมสูง  ศีลธรรมและจริยธรรมของ
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ประชาชนเสื่อมถอยลง ท าให้พุทธศาสนิกชนห่างเหินจากศาสนธรรม และไม่ยึดถือพุทธธรรมเป็น
หลักในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง กิจของสงฆ์ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในวงจ ากัด  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับงานด้านพุทธศาสนา   
โดยสถาปนาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก ากับดูแล โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจการพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธ
มณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา  รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนา  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงเป็นองค์กรใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ส านักงานพระ 
พุทธศาสนาแห่งชาติจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพการให้บริการและเป็นวิถีทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ชาติและประชาชน รวมทั้งสนองงานคณะสงฆ์เพื่อความด ารงสถาพรของพุทธศาสนา (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552) 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2556 ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่างแผนแม่บทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
การสัมมนาแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ทั้งน้ีข้อคิดเห็นได้น ามาปรับเพิ่มความสมบูรณ์
ให้แผนแม่บทฯ ฉบับน้ี สามารถน าไปขยายผลสู่แผนปฏิบัติการ  ซึ่งภายในแผนแม่บท  ได้
ก าหนดการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลไว้ครบถ้วนแล้ว  อันประกอบด้วยวิสัยทัศน์
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชน
เข้มแข็ง มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ าจุนสังคม  ส่วนวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองกิจการ  พระพุทธศาสนาให้
เจริญมั่นคง สร้างเครือข่ายคณะสงฆ์ เสริมสื่อน าหลักพุทธธรรมจรรโลงวิถี  ชีวิตของปวงชน 
รังสรรค์พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ดังน้ี  

พันธกิจของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คือ ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธ 
ศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

พันธกิจด้าน ICT ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ 
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1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้  ทักษะ มีความช านาญและความ
เช่ียวชาญในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 

2) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
และทั่วถึงหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
กิจการคณะสงฆ์ 

3) จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในหน่วยงานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกิจการ
คณะสงฆ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นนโยบาย 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในคณะสงฆ์ รวมทั้งพัฒนาสื่อและช่องทางเผยแผ่ด้านองค์ความรู้พระพุทธศาสนาและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 

5) น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยส่งเสริมบริบทและภาพลักษณ์
ของพุทธมณฑลให้โดดเด่น และแสดงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

ในการด าเนินการด้านแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ .ศ. 2553 – 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือด้านการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  และด้านการน า
หลักธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงได้วาง
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้  มีทักษะในการใช้และ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างฐานข้อมูลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสร้างเครือข่ายคณะสงฆ์และ

ส่งเสริมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่วิถีชีวิตของปวงชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการพุทธมณฑลเพื่อ

ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
แม้บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ก็ตาม แต่บทบาทของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะสมัยก่อนพระสงฆ์เทศน์หรือแสดงธรรมมีคนฟัง
มากคนมีกิจน้อย สามารถเข้าวัดฟังธรรมได้สะดวก แต่ในขณะสมัยปัจจุบัน พระสงฆ์นักเผยแผ่มี
น้อย และคนเข้าวัดน้อยเพราะมีกิจการงานมาก พระสงฆ์จึงต้องใช้สื่อสมัยให้เกิดประโยชน์ เพราะ
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จะท าให้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ดังที่ อรทัย  พนาราม 
(2545) ได้กล่าวถึงการบทบาทของสื่อกับเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
น้ันหมายถึง การน าค าสอนในพระพุทธศาสนาไปปรากฏต่อการรับรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคลและ
มวลชน ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อบุคคลและสื่อมวลชน โดยมุ่งหวังให้ผู้รับเข้าใจและน าไปปฏิบั ติ
ให้เกิดประโยชน์คือสามารถสงบระงับกิเลสในระดับต่างๆ จนถึงพระนิพพาน ซึ่งการเผยแผ่ศาสนา
แต่เดิม เป็นการสื่อสารระดับบุคคล  ซึ่งแบ่งเป็นการสื่ อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Communication) การสื่อสารในกลุ่ม (Group Communication) และการพูดในที่สาธารณะ (Public 
Speaking) การสื่อสารระดับบุคคลน้ีปรากฏอยู่ทุกรูปแบบในการเทศนาของพระพุทธเจ้าสู่พระ
สาวกและเวไนยสัตว์ การสั่งสอนพระธรรมของพระสาวกสู่ผู้คน การฟังธรรมคือปริยัติและการน า
ธรรมะน้ันมาปฏิบัติจนเกิดผลคือปฏิเวธเป็นการปฏิบัติตามสิกขา 3 คือการศึกษาพระพุทธศาสนา
ตามล าดับขั้นเพื่อให้สัมฤทธ์ิผล เป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) ที่เกิด 
ขึ้นภายในเฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนสื่อสารตอบโต้กับตนเอง
โดยระบบประสาทส่วนต่างๆ ตอบโต้กันภายใน ในทางพระพุทธศาสนาน่ันก็คือกระบวนการเรียนรู้ 
ขัดเกลากิเลสในใจตนและแสดงออกมาเป็นคุณธรรมในระดับขั้นต่างๆ ได้แก่ ทาน ศีลและภาวนา 
การสื่อสารทั้งสองแบบน้ีเป็นการสื่อสารที่ได้ผลมากที่สุดในการศึกษาพระพุทธศาสนา อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากสภาพของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้รูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้องขยายตัวมาสู่สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมให้มากที่สุด  โดยที่
ลักษณะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อมวลชนน้ันมีปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ (คอลัมน์ธรรมะในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ) นิตยสารและวารสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ การจัดตั้งคลื่นวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา การแทรกรายการ
ธรรมะคั่นระหว่างรายการทั่วไปฯลฯ การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและมัลติมีเดียร่วมในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น  

สรุปได้ว่า งานเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ต้องอาศัยการบริหารจัดการให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยการปรับปรังโครงสร้างองค์กร มีนวัตกรรมใหม่ในการบริหาร
จัดการและอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการเผย
แผ่พุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ต้องยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักการในการเผยแผ่ 
ไม่กระท าการใดๆ ที่ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเสียเอง เพราะยิ่งอยู่ใกล้สื่อและใช้สื่อในการเผยแผ่
มากเท่าไร หากไม่ยึดหลักพระธรรมวินัยหรือขาดสติในการท างาน สื่อน่ันแหละจะเป็นเสมือนดาบ
สองค าที่ย้อนกลับมาท าลายพระสงฆ์หรือองค์กรพระพทุธศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีสติระมัดระวัง
ในการน าเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่อย่างแท้จริง  
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2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคมในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

 พิชิต ค าพลงาม (2548) ได้ท าการศึกษาบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ 
กรณีศึกษาอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ใน
หลายด้าน เช่น ด้านสังคมและการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในชุมชนคาดหวังมากที่สุดคือ บทบาทในการ
เผยแผ่ศีลธรรม เพราะชุมชนเห็นว่าผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดีและเหมาะสมมากที่สุดในสังคมคือ 
พระสงฆ์ และการพัฒนาด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุ จึงจะท า
ให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ซึ่งน าไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข 

พระมหาวัชชิระพร อริยวาที (2549) ได้ศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง
ของพระสงฆ์ต่อสังคมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ที่ประชาชนคาดหวัง คือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัย ด้านการสาธารณูปการ 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการศาสนศึกษาตามล าดับ 

ยุวดี   รื่นภาค (2548) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษากรณีองค์กรบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
พระสงฆ์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทต่อการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น การบริหารงาน และ
การส่งเสริมและสนับสนุนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุที่พระสงฆ์เข้าไปมี
บทบาทต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคือความเป็นเครือญาติ เพื่อนสนิท ผลประโยชน์ที่เคย
ได้รับและผลประโยชน์ที่จะได้ตอบแทนเมื่อผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกตั้ง   นอกจากน้ี  
สิ่งที่ท าให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การ
ใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชน และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของทางวัดล้วนได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือวัดด้วยการเป็นคณะกรรมการวัด โฆษก มรรคทายก 
และการเป็นไวยาวัจกร 

ศรินทิพย์  สถิรศิลปิน (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษา
และเผยแผ่ศาสนธรรม กรณีศึกษาวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) 
เกิดกิจกรรมทางวิชาการที่ด าเนินการโดยบุคลากรของวัด รวมทั้งสถานที่จัดอบรมตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ ก็เป็นส่วนที่วัดมีอยู่แล้ว 2) เกิดเครือข่ายทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาและ
เผยแผ่ศาสนธรรม 3) เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายของวัดในการด าเนินงาน 4) ผู้เข้าอบรม
ในฐานะพระภิกษุสามเณรผู้ท าหน้าที่สอนได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน
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แผนการเรียนรู้และเทคนิคการสอนการบรรยาย 5) ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้ 
และได้เสนอผลงานการเขียนแผนการเรียนรู้จากการอบรมภาคปฏิบัติ เป็นงานกลุ่ม 3 ชุด และงาน
เดี่ยว 4 ชุด อภิปรายผล ความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดไตรมิตร
วิทยารามตามข้อมูลผลการวิจัยน าร่องแสดงถึงเอกภาพด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้น า  คือเจ้า
อาวาสที่เน้นการมีส่วนร่วมในการปกครองดูแลวัด  และผลการด าเนินการครั้งน้ีสะท้อนให้เห็น
ความหลากหลายในการปฏิบัติ การมีหลักการส่งเสริมการพัฒนาพระภิกษุสามเณรผู้ท าหน้าที่สอน 
อบรม และเผยแผ่ศาสนธรรม  นอกจากน้ี วัดไตรมิตรวิทยารามมีศักยภาพในด้านการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาด าเนินโครงการในรูปของเครือข่ายด้านการศึกษา  

พระมหารุ่งเพชร  ชวนปญฺโญ (2548)  ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่องศึกษารูปแบบวิธีการเผย
แผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) และสรุปผลการศึกษาไว้ว่า รูปแบบ วิธีการ
เผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ ์เป็นรูปแบบเทศนา ปาฐกถา-บรรยายธรรม น้ันเป็นรูปแบบ
การน าเสนอโดยตรงและโดยอธิบายเน้ือหาธรรม ส่วนหนังสือธรรมะเป็นการน าเสนอโดยอ้อม 
หรือโดยการประยุกต์สอนให้เข้ากับสถานการณ์ หรือยุคสมัยปัจจุบันมากกว่า เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเน้ือหาค าสอนทางพระพุทธศาสนา กับการช้ีให้เห็นปัญหาของสังคม พร้อมทั้งช้ีแนว
ทางแก้ไข หรือ ข้อเสนอแนะไว้ด้วยประการหน่ึง เน้นการส่งเสริมให้น าค าสอนไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน ทั้งในส่วนของตนเอง และครอบครัว ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
โดยท่านช้ีให้เห็นเหตุปัจจัย หรือปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้แนวคิด หรือ เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในเรื่องที่ยังบกพร่องกันอยู่ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2550) ได้
ศึกษาวิจัยบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการศึกษาพบว่า พระสงฆ์และพระสังฆาธิการคาดหวังต่อบทบาทของพระสงฆ์ คือ 
พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตในเรื่องต่างๆ ได้แก่  

1. การสร้างพระสงฆ์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2. การเป็นผู้น าด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการเผยแผ่หลักธรรม  
3. การเป็นตัวอย่างที่ดี  
4. การจัดภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นที่พักผ่อนและช่ืนชมธรรมชาติ  
5. การจัดให้วัดเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงชีพ 

ชุติมา สัจจานันท์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการ
การศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้อธิบาย
ประเด็นส าคัญและสรุปผลการศึกษาว่า การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดมียุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกัน วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ มีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมี
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รูปแบบการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะศาสนพิธี 
พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยงเน่ืองกับวิถีชีวิตของชุมชนน้ัน ๆ เป็นแหล่งปลูกฝังศีลธรรม สร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล ชุมชน และ สังคม เป็นแหล่งก าเนิดศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ค่านิยม และปทัสถานทางสังคมของสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ในลักษณะของการเป็นแบบอย่าง การสร้าง
ความเคารพศรัทธาและยึดมั่น โดยเจ้าอาวาสมีความโดดเด่น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  เมตตาธรรม 
ยุติธรรม ความเสียสละเอาใจใส่และรับผิดชอบสูง และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ และมี
ภาวะผู้น าสูง มีความสามารถทางการบริหาร การประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ความร่วมมือร่วม
ใจของกลุ่มต่างๆและชุมชน เป็นทั้งนักพัฒนา นักเทศน์ และนักวิชาการ พระหลายรูปเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของสงฆ์และประชาชน นอกจากน้ี พระภิกษุสงฆ์และบุคลากร
ในวัดเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ปฏิบัติธรรม สามัคคีมีน้ าใจเสียสละเคารพซึ่งกันและ
กัน  ท างานร่วมกันได้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จึงท าให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการกิจการจัดก ารศึกษาตามอัธยาศัยจึงประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี  วัดเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และ
ชาวบ้าน มีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันเละกัน และมีการจัดกิจรรมร่วมกันใน
หลายรูปแบบ ทั้งทางธรรมและทางโลก  

กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริการกิจการคณะสงฆ์จีนนิกาย
ในประเทศไทย” พบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานว่า ในการบริหารกิจการด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์จีนนิกาย  ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการท าผิดวินัย  และ
เน่ืองจากปัจจุบัน คนนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรน้อย  อีกทั้งสามเณรส่วนหน่ึง  
เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของวัดแล้วจะลาสิกขาไป ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการปกครอง  ด้านการบริหารกิจการด้านการศึกษา มีปัญหา
และอุปสรรคที่คณะสงฆ์จีนนิกายไม่มีสถาบันการศึกษาช้ันอุดมศึกษาไว้รองรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  อีกปัญหาหน่ึงคือเรื่องภาษาจีนซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่
ของพระภิกษุสามเณรในวัดจีนฉะน้ัน การจะศึกษาภาษาจีนให้เข้าใจลุ่มลึกเพื่ออ่านพระสูตรจีนให้
เข้าใจจึงเป็นเรื่องยาก  นอกจากน้ัน ยังมีอุปสรรคเรื่องชาวจีนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจน้อยต่อ
การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่ พบว่าขาดพระนัก
เผยแผ่  เพราะสามเณรนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะลาสิกขาไป  ท าให้ขาดแคลนศาสน
ทายาท ส่วนผู้ที่ไม่ลาสิกขามีส่วนน้อยที่รู้ภาษาจีน และสามารถเข้าใจพระสูตรภาษาจีนได้ดี การเผย
แผ่ไม่เน้นการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรม แต่จะเน้นการสวดมนต์เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้มาวัด ปัญหาและอุปสรรคของการสาธารณูปการน้ันมีหลายประการ คือ  อุปกรณ์การก่อสร้าง
ราคาแพง ค่าแรงงานสูง ช่างช านาญงานหายาก ตลอดจนช่างที่ตกแต่งแบบศิลปะจีนและทิเบตมีน้อย 
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ท าให้การสร้างวัดและการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเกิดปัญหาและอุปสรรค ส่วนวัดที่มีอยู่แล้วเมื่อความ
เจริญทางวัตถุเข้ามาสู่รอบวัด  สถานที่และสภาพแวดล้อมของวัดจะแออัด  การจราจรติดขัดและเกิด
มลภาวะ 

หิมพรรณ  รักแต่งาม (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การตีความหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาของติช นัท ฮันห์” ได้ข้อสรุปว่า  มีจุดเน้นที่การตีความเพื่อหาค าสอนที่แท้จริง
ของพระพุทธเจ้า  ซึ่งแบ่งได้เป็น  2  กรณี  คือการตีความเพื่อหาค าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า และ
การตีความเพื่อหาเจตนาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า  ส่วนกระบวนการท าความเข้าใจมีจุดเน้นคือ  
การตีความแบบจิตวิจักขณ์  ซึ่งเป็นการตีความที่ให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นแก่
จิตใจการรับรู้ความจริงอย่างที่ เป็นจริง กระบวนการเพื่อสื่อความเป็นกระบวนการต่อจาก
กระบวนการท าความเข้าใจ เน้นการตีความโดยประยุกต์ให้ปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาถึงบริบทของ
ผู้ฟังและสังคมในขณะน้ันๆ ด้วย  เพื่อให้การตีความบังเกิดผลตามประสงค์ ส่วนการตีความแบบ 
อทวิภาวะน้ันเป็นจุดเน้นของทั้งสองกระบวนกาทั้งกระบวนการท าความเข้าใจและกระบวนการเพื่อ
การสื่อความ จากการประเมินผลพบว่า  มีส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างในแง่ของภาษา โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในภาษาบาลี หากภาษาซึ่งเป็นส่วนการรับเข้าไม่ถูกต้อง น่ันย่อมส่งผลให้เข้าใจเน้ือ  
ความและตีความไม่ถูกต้องในที่สุด ปัญหาน้ีอาจเบาบางลงไปได้หากมีการเทียบมากกว่าหน่ึง
ส านวนและอ่านท าความเข้าใจทั้งพระสูตร ส่วนกระบวนการท าความเข้าใจน้ัน  ติช นัท ฮันห์ใน
ฐานะผู้ตีความได้ท าความเข้าใจผู้แต่งผ่านประสบการณ์ตรง คือการเจริญสติภาวนา การตีความหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาของติช นัท ฮันห์  มีความโดดเด่นมากในกระบวนการเพื่อการสื่อความ  
ดังจะเห็นได้ว่าชาวตะวันตกหรือเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาผ่าน
การตีความของท่าน กระบวนการเพื่อการสื่อความน้ีเองที่สะท้อนจุดเน้นประการหน่ึงของ
พระพุทธศาสนามหายานคืออุปายเกาศัลยะ (Skillful  Means)  เพราะการน าสรรพสัตว์ที่มีปัญญา
ต่างกันจริตต่างกันให้ข้ามห้วงวัฏสงสาร จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ดี ใน
กระบวนการสื่อความน้ีมีการตีความพระปาฏิโมกข์ฉบับปรับปรุงที่อาจมีปัญหาในการตีความที่ไม่
สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสติและการตีความตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า ในการปรับ
สิกขาบทข้อที่ 1 เรื่องภิกษุแกล้งท าอสุจิให้เคลื่อนยกเว้นฝันจากสังฆาทิเสสในพระปาฏิโมกข์ดั้งเดิม 
มาเป็นปาจิตตีย์ในพระปาฏิโมกข์ฉบับปรับปรุงของหมู่บ้านพลัม ผู้วิจัยเห็นว่าความเห็นที่แตกต่าง
อาจสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการตีความที่แตกต่างระหว่างกระแสอนุลักษณ์และกระแสเสรีซึ่งมีอยู่
ในทุกยุคสมัย กล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานแนวคิดในพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาท  
เช่น การตีความเอกยานในสัทธรรมปุณฑรีกสูตร ว่ามีความหมายเช่นเดียว กับทางสายเอกในสติปัฏ
ฐานสูตร พระไตรปิฎกบาลี น่ันคือเอกภาพของยานทั้งสาม (สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน โพธิ
สัตวยาน) สามารถเข้าถึงได้โดยการปฏิบัติจริง คือการเจริญสติภาวนา 
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พระสามารถ อานนฺโท (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม  พบว่า 
ผู้น าโดยทั่วไปและภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม  เป็นผู้น าที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวม  มีหลักการ   
มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน มีการประเมินตน มีการรู้จักประมาณความพอดีในทุกกรณี รู้จักเวลา
ที่เหมาะในการด าเนินกิจการ รู้ระเบียบโครงสร้างของสังคม ตลอดจนรู้จักประเภทของบุคคลที่ควร
คบหา ท าให้สามารถเป็นผู้น าที่เหมาะสมกับหน้าที่ และน าความสงบสุขมาสู่สังคมได้  

นันทวรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกา
ภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรมบทบาทผู้น าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก” ได้ข้อสรุปว่า ผู้น า
ต้องประกอบด้วยบทบาทพื้นฐานส าคัญ 4 ประการ คือ (1) การก าหนดทิศทาง  (Path Finding) เป็น
การก าหนดทิศทางขององค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ (2) การจัดการระบบการท างาน 
(Alignment) (3) การมอบอ านาจ (Empowerment) เป็นการมอบหมายอ านาจ ความรับผิดชอบให้แก่
บุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (4) แบบอย่างการเป็นผู้น า 
(Modeling) ส าหรับภาวะผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ผู้น าที่ดีจะต้องยึดหลักธรรม เช่น พรหม วิหาร 
4 ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น เป็นคุณธรรมส าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จที่วางไว้และน าพาหมู่คณะและ
สังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป รูปแบบผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดจาก
การประยุกต์ของภาวะผู้น าตามแนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม  ย่อมประกอบด้วยหลักการ  3 
ประการ คือ หลักการครองตนครองคนและครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน  การ
พัฒนาคน และการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบทั้ง  2 ด้านคือ (1) คุณภาพด้าน
ความสามารถ เพื่อท าให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพความเป็นผู้น าคุณภาพบุคลากรในองค์กรและคุณภาพขององค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ  (2) คุณภาพด้านจิตใจ เพื่อท าให้เกิดการ
ยกระดับจิตใจของผู้น าให้มีคุณธรรมจริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลัก  เพื่อให้
สามารถน าพาหมู่คณะ องค์กร และสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป  

สุจิตรา เหลืองชูเกียรติ (2547) ได้น าเสนอผลการวิจัยเรื่องการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
พระสงฆ์ในหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์รายวันกับการเปิดรับข่าวสารและความเช่ือมั่นทางศาสนา
ของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่หนังสือพิมพ์น าเสนอน้ันมีประเด็นหลัก
ในการน าเสนอในด้านลบทั้งสิ้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์กับ
ความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชาชนที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งเมื่อเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
พระสงฆ์แล้วความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชาชนจะอยู่ในเกณฑ์มากและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์กับความเช่ือมั่นทางศาสนาของ ประชานที่เกิดขึ้น  คือมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อปัจจัยอื่นนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว  ความเช่ือมั่นทาง
ศาสนาของประชาชนก็จะอยู่ในเกณฑ์มากเช่นกันทั้ง น้ีจะตรงกันข้ามกับเน้ือหาข่าวเกี่ยวกับ
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พระสงฆ์ที่ออกมาในด้านลบซึ่งน่าจะท าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นทางศาสนาอยู่ในเกณฑ์น้อย  
ซึ่งแสดงว่าเน้ือหาข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในด้านลบ ไม่ได้มีผลกระทบให้ความเช่ือมั่นทางศาสนา
ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์น้อย  

ติษยภรณ์ ศรีราษฎร์ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา ผลการศึกษาพบว่า แต่ละวัดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับว่าทางวัดจะ
เน้นกิจกรรมในส่วนใด และวัดต่างๆ  มักจะเน้นการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดและจัดตาม
ประเพณีนิยมมากกว่ากิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งควรเป็นกิจกรรมหลัก  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือการหารายได้เข้าวัด เพราะความจ าเป็นในการรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดตามหลักพระธรรมวินัยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
โดยมิได้มุ่งเน้นที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาน้ันย่อมเป็นการไม่เหมาะสม เพราะการบวชใน
พระพุทธศาสนา เป็นการสละทุกสิ่งเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น กิจกรรมหลักของพระสงฆ์จึงเป็น
การศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน แต่กิจกรรมที่มุ่ง เน้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก วัดก็ย่อมได้รับเงินท าบุญจากผู้มี
จิตศรัทธาเหล่าน้ันด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ถ้าพระสงฆ์เป็น
ผู้รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างดี เพราะผู้ที่พบเห็นย่อม
เกิดศรัทธาได้ง่าย  ไม่จ าเป็นต้องท าการตลาดใดๆ  เพราะพุทธศาสนิกชนย่อมให้ความอุปถัมภ์
พระสงฆ์ด้วยความศรัทธา   

สมานจิต ภิรมย์รื่น (2546) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การ
พระพุทธศาสนาในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 1. การส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยตามภารกิจ 6 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์น้ัน มีสภาพ
ปัญหาและความคาดหวังในอนาคตต้องการให้การปกครองคณะสงฆ์ยึดหลักการ  3 ประการคือ (1) 
หลักพระธรรมวินัย (2) หลักการบริหารองค์กร และ (3) หลักดุลยภาพในความสัมพันธ์รัฐกับ
ประชาชน แยกอ านาจด้านนิติบัญญัติและอ านาจด้านตุลาการจากมหาเถรสมาคม  มีการกระจาย
อ านาจไปยังส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับจังหวัด  จัดให้มีรูปแบบ ระบบวิธีการ สื่ออุปกรณ์ใน
การเผยแผ่ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนางาน
ด้านอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านจิตใจ และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน โดยแก้ปัญหาความขาดแคลน และเสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ  
ให้แก่พระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในกระบวนการด าเนินงานจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 2. รูปแบบ
สถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีนโยบายให้องค์กรอิสระที่รัฐให้
การรับรอง สนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินงาน อยู่ในการก ากับดูแลเกื้อหนุนของมหาเถร
สมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม มีความอิสระ
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คล่องตัวในการจัดการบริหารองค์กรภายใน ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติได้  มี
หน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิจัยและพัฒนางานฝึกอบรมและพัฒนา  งานเผยแผ่และงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน ด าเนินการฝึกอบรมพระสังฆาธิการ พระนักเผยแผ่ และบุคลากรด้านการ
เผยแผ่ ครอบคลุมเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งสังฆมณฑล มีโครงสร้างประกอบด้วย 8 ส่วนงาน คือ (1) สภา
สถาบัน (2) ส านักงานอธิการ (3) ส านักงานกองทุนสถาบัน (4) ส านักบริหารกลาง (5) ส านักวิจัย
และมาตรฐาน (6) ส านักฝึกอบรมและพัฒนา (7) ส านักวิทยบริการ และ (8) ส านักประสานงานและ
บริการสังคม 3. หลักสูตรสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มี 2 
หลักสูตรคือ หลักสูตรถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ประกอบด้วยกิจกรรม/หมวด
วิชาคือ (1) กิจกรรมการปฏิบัติกรรมฐานและจิตภาวนา (2) หมวดวิชาพระธรรมวินัยส าหรับพระ
สังฆาธิการ (3) หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป (4) หมวดวิชาเฉพาะสาขาตามภารกิจ 6 ด้าน (5) หมวดวิชา
เสริม และ (6) การฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน และหลักสูตรถวายความรู้แด่พระนักเผยแผ่  และ
บุคลากรด้านการเผยแผ่ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการปฏิบัติกรรมฐานและจิตภาวนา (2) หลักพระ
ธรรมวินัยส าหรับการเผยแผ่ (3) หลักการและภารกิจด้านการเผยแผ่ (4) หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป (5) 
หมวดวิชาเฉพาะ (6) หมวดวิชาเสริม และ(7) การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติจริง ทั้ง 2 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรหลัก สามารถปรับเน้ือหาและจ านวนช่ัวโมงให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมได้  

อภิวัฒน์  อรัญภูมิ (2548) ได้วิจัยเรื่องพระเครื่องกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือพระเครื่องว่าเป็นสัญลักษณ์และวัตถุมงคล
ทางศาสนา แต่ด้านความเช่ือในการนับถือมีความแตกต่างกันออกไป  ส่วนหน่ึงเช่ือว่าสามารถ
อธิษฐานอ้อนวอนขอในความศักดิ์สิทธ์ิของพระเครื่อง  เพื่อให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยมหรือมี
อิทธิฤทธ์ิปาฎิหาริย์ คุ้มครองให้ปลอดภัยได้ ซึ่งเป็นความเช่ือที่ไม่สอดคล้องกับหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา และพบว่าพระเครื่องมีบทบาทและอิทธิพลต่อการนับถือพระพุทธศาสนาใน
รูปแบบต่างๆ กัน เช่น การใช้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ เพื่อให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อให้ระลึกถึง
ค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นต้น และยังพบว่าปัจจุบันพระเครื่องถูกน ามาใช้เป็นสินค้า มีการซื้อ
ขายในตลาดและแวดวงผู้นิยมพระเครื่องอย่างแพร่หลาย ซึ่งเรียกสภาวการณ์เช่นน้ีว่าพุทธพาณิชย์ 
และมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางในทุกระดับสังคมของไทย  

นันทพร  พุ่มมณี (2548) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการออกแบบและ
ก่อสร้างในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ท าให้พุทธศาสนิกชนนิยมท าบุญด้วยการสร้างวัดส่งผลให้มีการก่อสร้างวัดและอาคารเสนาสนะ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสมเกิดเป็นปัญหาต่างๆ  ทั้งในขั้นตอนการ
ด าเนินการการออกแบบและการก่อสร้าง ในปัจจุบันโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดแบ่งเป็น 2 
ประเภทได้แก่ โครงการออกแบบและก่อสร้างวัดใหม่ทั้งหมด และโครงการก่อสร้างเสนาสนะขึ้น
ในวัดเดิมซึ่งด าเนินการได้โดยไม่มีการควบคุมในเรื่องการออกแบบและก่อสร้าง  ท าให้เกิดปัญหา
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ในช่วงต่างๆของโครงการได้แก่ 1) ปัญหาช่วงเริ่มต้นโครงการได้แก่ การติดต่อหน่วยงานของรัฐ 
จ านวนบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานในการดูแลของรัฐท าได้ไม่ทั่วถึง 
2) ปัญหาในช่วงออกแบบโครงการ ได้แก่ การออกแบบวางผัง เช่น การแบ่งเขตพุทธาวาสสังฆาวาส
ไม่ชัดเจน การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ความหนาแน่นของอาคารการสร้างอาคารใหม่บดบัง
ทัศนียภาพอาคารเดิมฯลฯ ในเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรม  เช่น ความไม่เหมาะสมในการใช้
ฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบไม่แสดงถึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนรูปแบบจากสถาปัตยกรรมวัดแบบประเพณี เน่ืองจากกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ก าหนดทิศทางใน
การออกแบบคือเจ้าอาวาส ผู้ออกแบบ ผู้บริจาคปัจจัยผู้ก่อสร้างและช่างท้องถิ่นมีความรู้ไม่เพียงพอ 
ที่จะออกแบบและก่อสร้างให้เหมาะสม3) ปัญหาในในช่วงการก่อสร้าง ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรง
ของโครงสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย เน่ืองจากไม่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากผลการวิจัยน้ี 
มีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้างวัดโดยมีแนวทางการจัดการ 2 
แนวทางคือ 1) แนวทางการส่งเสริม  หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายให้ความส าคัญเรื่องการ
ออกแบบก่อสร้างวัดให้มากขึ้น และควรมีการเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสมในการออกแบบและ
ก่อสร้างให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ก าหนดแนวทางขนาดและรูปแบบในการก่อสร้าง2) แนวทางการ
ก ากับดูแลทางด้านกฎหมาย  เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินการและต้องมี
กฎหมายควบคุมอาคารทางศาสนาในเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร โดยอาจก าหนดให้
อาคารส าคัญและมีขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง ในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมเสนอให้มีการ
พิจารณารูปแบบก่อนการก่อสร้างโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับมหาเถรสมาคมหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถาบันศึกษา โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นส่วนกลางได้แก่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลดูแลโดยคณะกรรมการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคดูแลโดยคณะกรรมการท้องถิ่น  

วิเชียร สายศรี (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพระพุทธศาสนากับระบบสมณศักดิ์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาและพระนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบสมณศักดิ์เริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลซึ่งเรียกว่าเอตทัคคะ เป็นต าแหน่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงแต่งตั้งให้กับพระสาวกผู้มีคุณธรรมและมีความช านาญในด้านต่างๆ ระบบสมณศักดิ์ใน
ประเทศไทยเริ่มปรากฏในสมัยกรุงสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งสมณศักดิ์
ให้กับพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพระศาสนา  ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระบบสมณศักดิ์ได้รับการปรับเปลี่ยนมา
โดยตลอด และพัฒนาเป็นระบบที่ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 6 ระบบสมณศักดิ์ในปัจจุบันได้มีส่วน
ช่วยสนับสนุนงานพระศาสนาด้านการปกครองคณะสงฆ์ ผลการศึกษาภาคสนามพบว่า ระบบสมณ
ศักดิ์เป็นเสมือนเครื่องราชสักการะของพระเจ้าแผ่นดินที่ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานคณะสงฆ์ และเป็นเครื่องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบัน
สงฆ์ ระบบสมณศักดิ์ถือว่าเป็นสิ่งกลางๆ จะมีผลดีหรือผลเสียขึ้นอยู่กับผู้เข้าไปเกี่ยวข้องที่ไปยึดถือ
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ว่าเป็นเรื่องยศ สักการะและช่ือเสียง จนท าให้พระสงฆ์ปฏิบัติผิดจากหลักพระธรรมวินัย ทั้งน้ี
กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งควรได้รับการปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโดยยึดหลัก
พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ระบบสมณศักดิ์ที่เหมาะสมน้ันต้องมีความโปร่งใสยุติธรรมและต้อง
มุ่งเน้น เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาและสังคมโดยรวมมากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ 
ระบบสมณศักดิ์ จึงจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาได้อย่างแท้จริง  

พระพิทยา เสวกพันธ์ุ  (2548) ได้วิจัยเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีใน
สังคมไทย : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการนับถือ
พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรมให้ยึดหลักพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าใจยอมรับการกระท าและ
ผลการกระท าของตนเองเป็นที่ตั้ง มีหลักส าคัญแห่งการด าเนินชีวิต 3 ประการ กล่าวคือ ละเว้นความ
ช่ัวทั้งปวง ท าความดีให้ถึงพร้อม ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ ประพฤติตามอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นฐานสู่
จุดหมายสูงสุด ของการมีชีวิตที่ดีตามหลักพุทธศาสนา คือ การเข้าถึงสภาวะความเป็นจริงแห่งกฎ
ธรรมชาติ ไม่ยึดมั่นถือมั่นวางใจเป็นกลาง จิตใจปลอดโปร่งเบิกบาน หมดความมัวหมอง แต่
ลักษณะการนับถือของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบันส่วนใหญ่มี ความเช่ือนับถือสิ่งที่ตนคิดว่า 
ศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่พึ่งอีกมากมายนอกเหนือจากนับถือพระรัตนตรัย อีกทั้งการด าเนินชีวิตตาม
กระแสแห่งบริโภคนิยมวัตถุนิยม ส่งผลให้มีชีวิตที่ดีไม่ค่อยสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม 
พุทธศาสนิกชนกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีทัศนะเกี่ยวกับลักษณะการนับถือ  พระพุทธ 
ศาสนาและการมีชีวิตที่ดีสอดคล้องตามหลักพุทธธรรมมากที่สุด รองลงมา คือ  กลุ่มผู้ร่วมลัทธิพิธี
เจ้าแม่กวนอิม กลุ่มผู้ร่วมลัทธิพิธีรัชกาลที่  5 และกลุ่มผู้ เดินตามศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ 
ตามล าดับ โดยที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มีลักษณะการนับถือความเช่ือความเข้าใจ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้องเท่าที่ควรโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ส่งผลให้การมีชีวิตที่ดี
ตามหลักพุทธธรรมอยู่ในระดับที่ต่ าที่สุดจาก ทุกๆ กลุ่ม การแสวงหาความสุขที่ตอบสนองทางด้าน
ร่างกายมากกว่าความสงบของจิตใจ  ดังน้ัน ชาวพุทธควรตระหนักที่จะปลูกฝังค่านิยมแห่งการ
เสียสละ แบ่งปัน ความพอดีแห่งการ พึ่งวัตถุ สร้างคุณค่าแห่งชีวิตจากภายในมากกว่าการมีทรัพย์สิน
เงินทอง เกียรติยศ ช่ือเสียง  เพื่อการมีชีวิตที่ดีตามหลักพุทธธรรม และประโยชน์สุขแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างแท้จริง  

โชติ บดีรัฐ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
บริหารงานมีผล ดังน้ี ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธ 
ศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ 
และก าหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม   2) 
ประสิทธิผลการบริหารงานมีผล ดังน้ี ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่
มอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหาร
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อย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อและในการบริหารองค์กร  ได้
เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3)ศักยภาพการบริหารงานมีผลดังน้ี ในการ
บริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากร
ในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน 
และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง  

อภิรัตน์ ไชยอนันต์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนยุคใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติในแต่ละด้านสูงสุด 3 ล าดับแรก ดังน้ี การปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ประการ ประกอบด้วย การมีความรู้สึกละอายในการกระท าความผิด  
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและปฏิบัติตนด้านความสุจริต การปฏิบัติตนด้านจริยธรรมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ประการประกอบด้วย การตอบแทนบุญคุณของผู้ให้อุปการะ การไม่ลักทรัพย์  และการไม่
เบียดเบียนชีวิตและร่างกายของผู้อื่น และค่านิยมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ประการ ประกอบด้วย การ
เคารพบูชาและส านึกในพระคุณของพระรัตนตรัย เห็นคุณค่าของตนเองด้วยการประพฤติดี และมี
ความขยันหมั่นเพียรมีมานะอดทน ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเยาวชนสามารถน าหลักค าสอน
ในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมได้ซึ่งจะท าให้เยาวชน
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมาก และมีความต้องการใน
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับค่านิยมในระดับปานกลาง  ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าเยาวชนในปัจจุบัน
ควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธ 
ศาสนาในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่อิทธิพลด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ปัจจัย ประกอบด้วย สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษาและกลุ่ม ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าปัจจัยด้านสถาบันครอบครัว  
สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน ชุมชน วัดในพระพุทธศาสนา และปัจจัยด้านสื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายปัจจัย  ปรากฏว่าทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เว้นแต่ปัจจัยอินเตอร์เน็ตและกลุ่มเพื่อน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยของจริยธรรม และค่านิยมสูงกว่าเพศชาย
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
ต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

วรัญญู ชายเกตุ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ององค์กรสงฆ์กับการปัญหาความขัดแย้งในพุทธ
ศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระธรรมกาย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย มี
ผลกระทบในหลายด้าน กล่าวคือ 1. มีผลกระทบต่อพระธรรมวินัย และ 2. มีผลกระทบต่อสถาบัน
สงฆ์ ดังน้ัน แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกรณีวัดพระธรรมกาย ควรใช้วิธีการประนีประนอม
โดยอาศัยหลักการของพระธรรมวินัยและมติของมหาเถรสมาคมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว การบริหารจัดการและการปกครองคณะสงฆ์ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็ง โดยอาศัยแนวทางดังน้ี 1. การปกครองคณะสงฆ์ควรยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ 2. 
ควรยกให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารจัดการ 3. สมณศักดิ์กับต าแหน่งการบริหารควรแยกออกจาก
กัน 4. ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนให้มีความเข้าใจในหลักค าสอนที่
ถูกต้อง กรณีวัดพระธรรมกายควรปรับปรุงในส่วนที่มหาเถรสมาคมมมีติให้แก้ไข 1. แก้ไขปรับปรุง
หลักค าสอนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่แท้จริง 2. ควรมีความระมัดระวังในเรื่องการท าธุรกิจ 
เพราะเป็นเรื่องของชาวโลกมิใช่ของสงฆ์ที่พึงกระท า 3. มีความโปร่งในในการบริหารทรัพย์สินของ
วัด สามารถตรวจสอบได้ 4. ศาสนสมบัติและศาสนวัตถุควรโอนให้อยู่นามของวัดพระธรรมกาย   

จงกล ศรีวัดปาน (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่มี
ผลกระทบต่อข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผลการศึกษาพบว่า การปฏิรูประบบ
ราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยภาพรวมอยู่ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิรูประบบราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการปรับปรุงระบบบริหารและ
วิธีการท างาน และด้านการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจและอยู่ในระดับปานกลาง 
4ด้าน คือ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ด้านการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ด้านการ
ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมผลการ
เปรียบเทียบการปฏิรูประบบราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จ าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษารายได้ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พบว่า ข้าราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีอายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการด้านบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านระบบบริหารและวิธีการท างาน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบการเงินและ
งบประมาณ ด้านวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการที่มี
ผลกระทบต่อข้าราชการด้านการบริหารบุคคล ด้านระบบการเงินและงบประมาณ ด้านวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในด้านอื่นๆไม่แตกต่าง 
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ข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการด้านบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 แต่ในด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน และข้าราชการส านักงานพระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
ราชการที่มีผลกระทบต่อข้าราชการด้านระบบการเงินและงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 

ภิญโญ พุมนวน (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550: ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้มาตรการทางอาญาต่อภิกษุซึ่งต้อง
ปาราชิก พบว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติอธิกรณ์ปฐม
ปาราชิก พระพุทธศักราช 2463 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 และประมวลกฎหมายอาญา น้ันมีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยสาระส าคัญของปัญหาที่ส าคัญมีสามประการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพระศาสนาอันเน่ืองมาจากการกระท าผิดพระธรรมวินัยถึงอาบัติปาราชิกของพระภิกษุ
สงฆ์ที่มิได้มีเจตนาอุปสมบทอย่างแท้จริง โดยเน่ืองจากแนวคิดทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการใช้
มาตรการทางอาญาต่อภิกษุสงฆ์น้ัน ได้ยกเลิกในรัชกาลที่ 6 ท าให้แนวคิดที่จะเอาผิดต่อพระภิกษุ
สงฆ์ผู้กระท าผิดพระธรรมวินัยถึงอาบัติปาราชิกจึงมิได้มีการใช้แนวคิดทางกฎหมายอาญา ซึ่งปัญหา
ที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์มีดังต่อไปน้ี คือ ประการที่หน่ึง ปัญหาจากบทบัญญัติของกฎหมาย เน่ืองด้วย
กฎหมายสงฆ์ที่มีอยู่ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดพระธรรมวินัย
ของพระภิกษุสงฆ์โดยตรง  ท าให้บทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองพระศาสนาจากการกระท าผิดของ
พระภิกษุสงฆ์ไม่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม โดยกฎหมายเพียงแต่บัญญัติไว้กว้างๆขาดความชัดเจน
ในการที่จะเอาผิดต่อพระภิกษุสงฆ์ซึ่งกระท าการละเมิดต่อพระธรรมวินัยอันเป็นการท าลายพระ
ศาสนา ในกรณีดังกล่าวน้ีกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประการที่สอง
การใช้บังคับมาตรการทางกฎหมายซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูไ่ม่สามารถท าให้พระภิกษุสงฆ์ที่
กระท าผิดวินัยสงฆ์เกิดความย าเกรงหรือเกรงกลัว  เพราะลักษณะมาตรการขององค์กรสงฆ์น้ันเป็น
เพียงกฎของสงฆ์ที่ออกมาบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มิใช่กฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นมาตรการ
ที่มีโทษเช่นเดียวกับโทษทางอาญา  แต่เพียงเป็นลักษณะบังคับให้พระภิกษุสงฆ์ที่กระท าผิดพระ
ธรรมวินัยออกไปเสียจากพระศาสนาเท่าน้ันเอง  จึงไม่เป็นที่เกรงกลัวแก่บุคคลที่จะเข้ามาหา
ประโยชน์ส่วนตัวในพระศาสนา และประการที่สาม ปัญหาจากเจ้าหน้าที่องค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อ านาจอย่างชัดเจนในการที่จะให้บุคคลหรือหน่วยงานใด
เป็นผู้ที่มีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าผิดของพระภิกษุสงฆ์และการให้อ านาจของเจ้าหน้าที่ 
องค์กรสงฆ์เองก็ขาดสภาพบังคับเช่น กฎหมาย การแก้ไขปัญหาจึงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งปัญหา
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ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน อันเน่ืองมาจากหลาย
สาเหตุดังกล่าวมาแล้ว 

ทั้งน้ีรัฐก็เป็นส่วนหน่ึงที่มีแนวคิดว่า ปัญหาทางศาสนจักรเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์หรือ
องค์กรสงฆ์น้ัน เป็นเรื่องที่ฝ่ายบ้านเมืองไม่ควรเข้าเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยว ปล่อยให้เป็นเรื่องของ
ฝ่ายศาสนจักรจัดการกันเองตามหลักของศาสนาและการบริหารภายในองค์กรสงฆ์ น้ันท าให้ปัญหา
ภายในองค์กรสงฆ์ที่มีอยู่สั่งสมและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยมาและเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอันกระทบต่อ
สังคมโดยรวมในประเทศไทยทั้งในแง่อาชญากรรม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้เลย ดังน้ัน รัฐควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการน ามาตรการ
ทางกฎหมายอาญาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในองค์กรสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีและคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ไม่ปล่อยให้ปัญหาองค์กรสงฆ์เป็นปัญหาทางฝ่าย 
ศาสนจักรแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยังช่วยป้องกันและปราบปรามบุคลที่จะเข้าไปแอบแฝงและแอบ
อิงในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเกรงกลัวต่อมาตรการทางกฎหมายอาญาที่
จะเกิดขึ้นกับบุคคลน้ันหากมีเจตนาไม่บริสุทธ์ิในการเข้าไปอยู่ในพระศาสนา เพื่อจะให้พระพุทธ 
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

ขัตติยา  ขัติยวรา (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางศาสนา กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก จากการศึกษาวิจัยพบว่า ภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้านหน่ึงสันติอโศกพยายามเสนอภาพ
ให้ดูเหมือนเป็นชุมชนพุทธก่อนทุนนิยมที่แสดงตัวผ่านรูปแบบวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง รูปแบบ
การแต่งกายละรูปแบบของความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน ทว่าในอีกด้านหน่ึงเราจะ
เห็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมชนช้ันกลางจากลักษณะโครงสร้างการจัดองค์กรที่มี
ความเป็นระบบระเบียบและวิธีคิดที่จะสะท้อนอุดมการณ์มนุษย์นิยมในการตีความหลักค าสอน
พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวันซึ่งสร้างความดึงดูดใจให้แก่สมาชิกแกน
น าของกลุ่มที่เป็นชนช้ันกลางระดับล่าง ในขณะเดียวกันสันติอโศกก็เลือกประสานท่าทีในการ
ตอบสนองความต้องการและรสนิยมทางศาสนาแก่ชาวชนบทผ่านความเสมอภาคทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางบุญนิยมและการตีความหลักค าสอนเรื่องการท าบุญให้เกิดเป็นจริยธรรมในการท างานและ
เน้นคุณค่าของงานหนักในภาคการเกษตร นอกจากน้ี จุดเด่นของข้อเสนอในการปฏิรูปของสันติ
อโศกอยู่ที่การดึงบทบาทผู้น าชุมชนของพระสงฆ์กลับคืนมา การเน้นระเบียบวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด
และความเข้มงวดในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตเป็นเสมือนการวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้าง
การปกครองคณะสงฆ์กระแสหลักที่ไม่อาจเป็นพลังผลักดันในการปฏิรูปได้ ท้ายสุดเน่ืองจากสันติ
อโศกตระหนักดีว่าการยอมรับจากสังคมเป็นสิ่งส าคัญ จึงพยายามแสวงหาความชอบธรรมตามจารีต
โบราณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่ไปกับการเน้นความเป็นชาตินิยม ในขณะที่ปฏิกิริยากับรัฐ
ไทยเป็นไปในลักษณะของการแสดงความร่วมมือ แม้ว่าในช่วงปัจจุบันรัฐจะใช้ยุทธศาสตร์การ
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ผนวกกลืนอย่างน่ิมนวล แต่สันติอโศกเองก็พยายามรักษาความเป็นอิสระของตนในระดับหน่ึงเพื่อ
ไม่ให้ถูกอ านาจรัฐครอบง าเช่นกัน การอยู่รอดภายหลังวิกฤตการเมือง การเติบโตแข็งแกร่งในเชิง
สถาบันของสันติอโศกตลอดจนการเสนอรูปแบบที่ปฏิบัติได้จริงของเศรษฐกิจพึ่งตนเองตามแนว
พุทธ ท าให้สันติอโศกแสดงศักยภาพของการเป็นชุมชนพุทธทวนกระแสในสังคมไทย 

อชิรพจณิชา  พลายนาค (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่าโหราศาสตร์ไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีมาก่อนที่
พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทปรากฏเรื่องเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์อยู่หลายแห่งและในสมัยพุทธกาลก็มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับดวงดาว การท านายมหา   
ปุริสลักษณะและการท านายฝัน แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนายอมรับความมีอยู่ของโหราศาสตร์
ในฐานะเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง แต่พระพุทธศาสนาถือว่าพระสงฆ์ไม่ควรน าโหราศาสตร์มาใช้      
ดังมีพุทธบัญญัติชัดเจนมิให้ภิกษุเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์  เพราะไม่เหมาะกับชีวิตของสมณเพศ  
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์  พบว่าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง คือ นิยาม 5 กรรมกับการให้ผลของกรรม อีกทั้งเรื่องความเพียร และ
การมีเสรีภาพในการกระท าของมนุษย์ เหล่าน้ีล้วนส่งผลและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
มากกว่าอิทธิพลจากอ านาจของดวงดาว จากการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ที่ใช้โหราศาสตร์สามารถ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความทุกข์ได้  แต่ควรใช้โหราศาสตร์ในฐานะเครื่องมือชักจูง  ไม่ใช่เป็น
จุดหมายหลัก แม้ว่าการกระท าเช่นน้ีจะผิดหลักพระธรรมวินัย แต่หากเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้น
แก่สังคมและผู้คนหมู่มาก พระสงฆ์บางรูปก็เห็นว่าควรท า เพราะพุทธบริษัท 4 โดยเฉพาะอุบาสก
อุบาสิกา ซึ่งเป็นคนส่วนมากของสังคม หากชักจูงพวกเขาเหล่าน้ันให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ย่อมจะเป็นก าลังส าคัญในการปกป้องและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้
สืบทอดต่อไปได้ในอนาคต 

พระมหาสมรรถชัย  มั่งค ามี (2552)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดองค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ไทย ได้ข้อสรุปจากการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีหลักการส าคัญคือการ
ยกเลิกระบบสภาทั้งหมด รื้อฟื้นมหาเถรสมาคมขึ้นมาใหม่ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น
ประธาน และได้มอบอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดไว้กับมหาเถรสมาคม แม้ว่ามหาเถร
สมาคมจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างนิกายได้ แต่ปัญหาของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับน้ีก็คือ ความล่าช้าของระบบการบริการจัดการ เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีได้ยกเลิกองค์กรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วรวบอ านาจไว้ที่มหาเถรสมาคม จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ.
2535 โดยการให้อ านาจสมเด็จพระสังฆราชเพิ่มองค์กรการบริการกิจการคณะสงฆ์เข้ามาเป็นผู้
ช่วยงานของมหาเถรสมาคม เรียกว่า “อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ” ตามมติมหาเถรสมาคม แต่ปัญหาก็
เกิดขึ้นอีกเพราะเหตุที่ว่า คณะอนุกรรมการไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ อ านาจการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจยังคงขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคม ดังน้ัน การจัดรูปแบบองค์กรการปกครองสงฆ์ให้มี
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ประสิทธิภาพ จะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีฝ่ายนโยบายและอ านวยการสั่งการ มีฝ่ายบริหารจัดการ และมีกลไกการแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะถึงปัญหาและอุปสรรคการปกครององค์กรสงฆ์ไทย
เพิ่มเติม คือ 

1. การไม่เปิดช่องทางหรือโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ท างานตามกรอบของพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ เช่น มีโอกาสศึกษาได้หลากหลายขึ้น มีการกระจายอ านาจการบริหารได้มากขึ้น
และสะดวกขึ้น มีช่องทางเผยแผ่มากขึ้น โดยมีหน่วยงานมีช่องทางรองรับจากภาครัฐ มีงบประมาณ
และหน่วยงานที่ดูแลจากภาครัฐโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติการ 

2. ขาดการกระจายอ านาจไปสู่คณะสงฆ์ระดับปฏิบัติการ และขาดเสียงสะท้อน
กลับจากระดับปฏิบัติการสู่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารนโยบาย 

3. ไม่ได้มีการปกครองให้เป็นไปตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กล่าวคือ 
ปัจจุบันน้ี การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตามระบบพ่อปกครองลูก พี่ปกครองน้อง ไม่ยึดระเบียบว่า
ด้วยการปกครอง ท าให้การปกครองน้ันขาดระเบียบวินัย 

4. การปกครององค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นแบบตัวใครตัวมัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็
จะท าให้การแก้ไขกันเอง หรือเรียกมาคุยกันเพื่อหาข้อตกลง ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ก็จะท าการ
ร้องเรียนไปทางส่วนราชการหรือศาล การตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไปอย่างเด็ดขาด ต่างจาก
ส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างดีและเด็ดขาด 

5. บุคลากรในองค์กรสงฆ์ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมืออาชีพ 

6. ขาดการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ต่างคนต่างท าไม่เป็นเอกภาพ เมื่อ
เกิดปัญหาในด้านลบ ท าให้ไม่สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประช าชนได้ ท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากต่อองค์กร 

Michel  Picard (1996) ได้ศึกษาเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบาหลี และ มี
ประเด็นที่น่าสนใจว่าความส าเร็จของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบาหลี  ประการแรก เพราะ
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีศรัทธาและความเช่ือมั่นในศาสนาอย่างแรงกล้า มีวิถีชีวิตที่ผูกพันเกี่ยว
โยงกับศาสนาแทบทุกเรื่อง  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์
แนวราบ มีวัดและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่มีรากฐานในการเคารพนับถือปู่ย่า ตายาย
และผู้อาวุโส ชาวบาหลีตระหนักดีว่า นอกจากความเป็นเอกลักษณ์ทางลักษณะภูมิศาสตร์แล้ว  
ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คือ จุดขายที่ส าคัญที่สุดที่ชาวบาหลีมีอยู่ และสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหน่ึงที่เสริมให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบาหลีได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวน้อยก็คือนโยบายด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ ที่ให้ความส าคัญมากต่อ
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การด ารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ิ และความส าคัญของประเพณีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศาสนา  ซึ่ง
เป็นความภาคภูมิใจของชาวบาหลี  เห็นได้ชัดจากการที่ภาครัฐได้ออกกฎปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยว คือ  

1. ไม่อนุญาตให้น าเอาการเต้นร า ประเภทที่มีไว้ใช้ในพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องทางศาสนา 
ออกมาแสดงภายนอกสถานที่ที่ได้ก าหนดเอาไว้ แต่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในสถานที่
น้ันๆได้กรณีที่มีการจัดพิธีกรรม 

2. การออกกฎควบคุมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากส านักงานการท่องเที่ยวบาหลี (Bali Government Tourism 
Office) จะต้องแต่งกายในแบบของบาหลีในขณะที่ปฏิบัติงาน และมัคคุเทศก์จะต้องเป็นสมาชิกของ
สมาคมวิชาชีพ (Professional Association) ซึ่งควบคุมดูแลโดยภาครัฐ 

3. ห้ามมิให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในวัด หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินดู ในขณะที่
ก าลังมีการด าเนินพิธีกรรมทางศาสนา แต่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถานที่ได้กรณีที่ไม่ได้
ท าพิธีกรรม 

4. เพื่อไม่ให้การเข้าชมวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นไปในเชิงการค้า จึงไม่ให้มีการเก็บค่า
เข้าชมสถานที่ แต่จะใช้การบริจาคเงินบ ารุงตามความสมัครใจของนักท่องเที่ยวแทน  

ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคณะ (2546) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ 
ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี จากการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายมีที่มาจากแนวคิด
ในการสร้างวัดของคณะผู้บุกเบิก รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  2 ประการ คือ 
คณะกรรมการบริหารวัดและหลักปฏิรูปเทส 4 และผลลัพธ์ที่ได้คือศาสนทายาทและกัลยาณมิตรที่มี
พลังศรัทธามหาศาลในอันที่จะอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา  คณะผู้บริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้จัดอบรมโครงการเรื่องเทคนิคการสอนพระ
บาลี ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสน
ธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพครูสอนพระบาลีที่มีอยู่เดิมให้มีความสามารถในการ
จัดระบบการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรและมีศิลปะในการถ่ายทอดวิชาความรู้  ทั้งน้ีมี
พระภิกษุและสามเณรสนใจเข้ารับการอบรมพอสมควร 

พรรณธิภา เอี่ยมศิริปรีดา และคณะ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศาสนากับการสร้างสันติสุข 
: บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จากการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชนในด้านต่างๆ พบว่า พระสงฆ์
ตระหนักในบทบาทการส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับมาก  มีความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของตนเองต่อการท าหน้าที่ส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับมากได้รับการสนับสนุนจากสังคม
ในการท าหน้าที่ส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และรับรู้ถึงปัญหาความแตกแยกใน
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สังคมในระดับมาก  ในประเด็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชน จากการศึกษา
สามารถสรุปหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การเผยแผ่หลักธรรมและการเทศน์สอนด้วยใจเป็นกลาง (2) 
การให้ค าปรึกษาและก าลังใจ (3) การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (4) การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน (5) การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม (6) หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ และ (7) เป็น
ผู้น าในชุมชน ส าหรับหลักธรรมที่ส าคัญส าหรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติสุขในสังคม 
ได้แก่ พรหมวิหาร 4 ศีล 5 สังคหวัตถุ 4 หิริโอตตัปปะ ฆราวาสธรรม และสามัคคีธรรม 

 พระครูพิศาลถิรธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด
ของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ได้ข้อสรุปว่า ด้านการปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่งหน้าที่
ทางการปกครองได้ให้ความส าคัญกับการปกครองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรม
วินัยกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม  จึงท าให้พระสงฆ์ในเขต
ธนบุรีมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรีอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการศาสนศึกษาน้ัน โดยรวมยู่ในระดับปานกลางซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งานด้านการศาสนศึกษาในเขตธนบุรียังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบาง
ประการ เช่น เร่งรัดรณรงค์ให้มีการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ   (แต่ละปี) และสรรหาและ
พัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลี เป็นต้น ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง  ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการในเขตธนบุรี  เป็นผู้ที่ให้
ความส าคัญและตระหนักในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของวัดและคณะสงฆ์มา
แต่ครั้งโบราณ ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยความร่วมมือของบ้านวัด และ
โรงเรียน ด้านการเผยแผ่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตธนบุรียังควรต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขในบางประการ เช่น อบรมพระสงฆ์สามเณรให้รู้จักวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยการจัดให้มีการ
เทศน์บรรยายในวันส าคัญทางศาสนาและการจัดตั้งห้องสมุดภายในวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ธรรมบาลีแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชน ด้านการสาธารณูปการ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการในเขตธนบุรี ได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญกับการก่อสร้างถาวรวัตถุ  การบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
ศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลัง  ด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง  ทั้งน้ี
แสดงให้เห็นว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในเขตธนบุรียังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบาง
ประการ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การจัดตั้งหน่วยอบรมพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด 
และการด าเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์ด้วยการพัฒนา สร้างถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น 
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 พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่าด้านการปกครองน้ัน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง  ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่ง
หน้าที่ทางการปกครองได้ให้ความส าคัญกับการปกครองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระ
ธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม  ด้านการศาสนศึกษา 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง  ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่างาน
ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบาง
ประการ เช่น เร่งรัดรณรงค์ให้มีการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ (แต่ละปี) และสรรหาและ
พัฒนาครูสอนนักธรรมและบาลี เป็นต้น ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งานด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอ 
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ  เช่นการจัดตั้งทุน
สงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนทุกระดับช้ัน การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา และการ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาที่มีความเดือดร้อนเป็นต้น  ด้านการเผยแผ่ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ในบางประการ เช่น อบรมพระสงฆ์สามเณรให้รู้จักวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยการจัดให้มีการเทศน์
บรรยายในวันส าคัญทางศาสนาและการจัดตั้งห้องสมุดภายในวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรม
บาลีแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชน ด้านการสาธารณูปการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการก่อสร้างถาวรวัตถุ การบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลัง  
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็น
จริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยังควร
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การจัดตั้งหน่วย
อบรมพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด 
 พระครูสุวรรณวรการ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดปทุมธานี ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า  ด้านสังคมพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือของสังคมไม่มากพอและมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไม่ดีจึงท าให้พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านเศรษฐกิจ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ก็แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์มีส่วน
ช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจน้ีจ านวนน้อยซึ่งส่วนใหญ่พระสงฆ์จะเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้ใน
เรื่องของเศรษฐกิจจึงท าให้พระสงฆ์มีบาทบาทในด้านเศรษฐกิจน้ีอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
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วัฒนธรรม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าพระสงฆ์มีความส าคัญอย่างมากต่อชุมชน
หรือต่อสังคมในส่วนของการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  และมีอิทธิพลต่อชุมชนในด้านน้ีจึงท าให้
บทบาทของพระสงฆ์ในด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ด้านสาธารณสุข พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งท าให้เห็นว่าด้าน
สิ่งแวดล้อมพระสงฆ์ไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทต่อชุมชนเท่าที่ควรจึงท าให้บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมน้ีอยู่ในระดับปานกลาง 
 พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยสรุปว่าด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติ มีประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด อยู่
ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสในการบ ารุงรักษาวัด  ไม่ว่า
จะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม  วิหารโบสถ์ อาคารสถานที่ หรือการวางแบบ
แปลนและแผนผังภายในวัดเพื่อปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม  และพัฒนาไปได้ด้วยดี ด้าน
การบริหารและการปกครอง พบว่า มีประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการบริหารและการปกครอง 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ในการบริหารงานน้ันเจ้าอาวาสต้องบริหารทั้งคน งานและ
ทรัพยากรตลอดจนเวลา เพื่อให้งานกิจการคณะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อันจะยังผลให้
เกิดความผาสุกขึ้นภายในวัด และส่งผลให้การปกครองสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี  ถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรมแห่งพระธรรมวินัยต่อไป  ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน พบว่ามีประสิทธิ 
ภาพการบริหารงานด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่ของ
เจ้าอาวาสที่มีต่อพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด โดยการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร และศิษย์วัดได้
มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งในแผนกธรรมและบาลี  ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาในแผนกสามัญ 
เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้พระภิกษุ 
สามเณร และศิษย์วัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ
เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล พบว่ามีประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ
เจ้าอาวาสในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในการมาวัด  ใน
โอกาสต่างๆ เมื่อผู้ที่มาวัดได้รับความสะดวกสบายก็จะท าให้เกิดความประทับใจ สุขใจ และอยากที่
จะกลับมาวัดอีก 
 จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา ช้ีให้เห็นว่า การบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตตามบริบทของสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ มหาเถรสมาคมตลอดจนถึงคณะสงฆ์พระสังฆาธิการทั้งหลาย ต้องปรับเปลี่ยน
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วิธีการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เผยแผ่ ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนา อันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และเกิดความสุขแก่ประชาชนตาม
เจตนารมณ์ของพุทธศาสนาต่อไป 


