
บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม” 
เป็นการวิจัยแบบผสม ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ผลการวิจัยระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหา

เถรสมาคม 
ตอนที่ 3  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา

ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
ตอนที่ 4  ผลการวิจัยปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานของมหาเถรสมาคม 
ตอนที่ 5  ผลการวิจัยข้อเสนอแนะการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ของมหาเถรสมาคม 
 
4.1  ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป โดยจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พรรษา ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ดังน้ี 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

25 - 34 ปี 282 70.50 
35 - 44 ปี 61 15.25 

45 - 54 ปี 44 11.00 
55 ปีขึ้นไป 13 3.25 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี โดยมี
จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ 35-44 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
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15.25  มีอายุ 45-54 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และมีอายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน       
คิดเป็นร้อยละ 3.25 
 ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพรรษา 

พรรษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 พรรษา 229 57.25 
6 - 10 พรรษา 89 22.25 
11 - 15 พรรษา 39 9.75 
16 พรรษาขึ้นไป 43 10.75 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25  

เป็นผู้ที่มีพรรษาไม่เกิน 5 พรรษา รองลงมาเป็นผู้ที่มีพรรษา 6 – 10 พรรษา จ านวน 89 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.25  เป็นผู้ที่มีพรรษา 16 พรรษาขึ้นไป จ านวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75  และเป็นผู้ที่มี

พรรษา 11 – 15 พรรษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75  

 ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 18 4.5 

มัธยมศึกษาตอนต้น 13 3.25 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 49 12.25 

อนุปริญญา 47 11.75 
ปริญญาตรี 234 58.5 

ปริญญาโท 27 6.75 
สูงกว่าปริญญาโท 12 3.00 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.25  เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75  
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เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75  เป็นผู้มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ครูสอนพระปรยิัติธรรม 91 22.75 

พระนักเทศน์ 16 4.00 

ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 79 19.75 

พระสังฆาธิการ 33 8.25 

ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 181 45.25 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์  โดยมีจ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25  รองลงมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.75  เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 เป็นพระสังฆาธิการ
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และเป็นพระนักเทศน์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  4.00 
 

4.2 ผลการวิจัยระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร 
สมาคม 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคม โดยจ าแนกการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็น 9 ด้าน  ได้แก่ ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมของชุมชน  ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผย
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แผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติ  ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 6 ระดับการบริหารการเผยแผพุ่ทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 

                โดยภาพรวม 

การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 3.32 0.96 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
คณะสงฆ์ 3.31 0.95 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 3.27 0.83 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3.31 0.85 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน 3.39 0.98 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์
การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3.43 0.91 สงู 
ด้ านก าร ส่ ง เ ส ริ ม พัฒนารู ป แ บบแล ะ
นวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในทุกมิติ 3.31 0.93 ปานกลาง 
ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3.29 0.97 ปานกลาง 
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน 3.39 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.79 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า  โดยรวมแล้วระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิ

วัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79  โดย

ระดับการบริหารด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ

กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 และ

อยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร  

ทุกภาคส่วนและด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากัน คือ 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 และ 0.91 ตามล าดับ โดยทั้งสองด้านอยู่ในระดับปาน

กลาง  ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85,  0.93 และ 0.95 ตามล าดับ ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระ

ปริยัติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับปานกลาง 

 สรุปได้ว่ามหาเถรสมาคมมีการระดับบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ใน

ระดับปานกลาง  โดยมีการบริหารด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธ

ธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน  ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลาง

ในการจัดกิจกรรมของชุมชน  ส่วนด้านการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม   

มีการบริหารต่ าที่สุด 

 เมื่อท าการพิจารณารายละเอียดในการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ

มหาเถรสมาคมในแต่ละด้าน มีผลการศึกษา ดังน้ี 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

ด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การอุดหนุนการด าเนินงานบุคลากร 
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3.43 1.03 สูง 

การจัดตั้งกองทุนเพือ่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.25 1.05 ปานกลาง 

การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการ 
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

3.26 1.12 ปานกลาง 

การคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น 3.32 1.10 ปานกลาง 
รวม 3.32 0.96 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ในด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม

มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96  โดยประเด็นการอุดหนุนการด าเนินงานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง  
รองลงมาเป็นการคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.10  มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย  3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง  และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.05 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในด้านการอุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง โดยมีการอุดหนุนการ
ด าเนินงานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นการคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรมดีเด่น และมีการการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 
 

 

 
 



 130 

ตารางที่  8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาด้านการ 
                 สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ ์

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

มีการอุดหนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกระดับ 

3.31 1.02 ปานกลาง 

มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3.35 1.08 ปานกลาง 

มีการจัดท าและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

3.28 1.17 ปานกลาง 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์ 

3.41 1.06 สูง 

มีการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแกพ่ระบุคลากรผูเ้ผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.20 1.12 ปานกลาง 

มีการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.33 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.95 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่  8  พบว่า ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์โดยรวม มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95  โดยประเด็นมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06  มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็นมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คะแนนเฉลี่ย 3.35 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง มีการจัด เก็บข้อมูลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06  มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีการอุดหนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับ มีคะแนนเฉลี่ย 
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3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02  มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  มีการจัดท าและพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีคะแนนเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17  มีระดับ
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  และมีการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากร
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12  มีระดับการบริหารอยู่
ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในระดับ

ปานกลาง โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์สูงที่สุด รองลงมาเป็นมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

และมีการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผพุ่ทธศาสนา 
                 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
พระปริยัติธรรม 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การฝึกอบรมสัมมนาครูสอนศลีธรรมใน
โรงเรียน              

3.51 0.94 สูง 

การฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.23 0.99 ปานกลาง 

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของครูสอน
ศีลธรรมในโรงเรยีน 

3.28 0.97 ปานกลาง 

การอบรมสัมมนาครูสอนพระปรยิัติธรรม 3.27 0.93 ปานกลาง 
การจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อการศึกษา
พระปริยัติธรรม 

3.17 1.08 ปานกลาง 

การอุดหนุนการจัดการศึกษา 
พระปริยัติธรรม 

3.18 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.83 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยรวม   
มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ในระดับปานกลาง มีคะแนน
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เฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 โดยประเด็นการฝึกอบรมสัมมนาครูสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 มีระดับการบริหารอยู่ใน
ระดับสูง  รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มีคะแนน
เฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง การอบรมสัมมนา
ครูสอนพระปริยัติธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 มีระดับการบริหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง การฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง การอุดหนุนการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปาน
กลาง  และการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม  มีคะแนนเฉลี่ย 3.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับปานกลาง โดยมีการฝึกอบรม
สัมมนาครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนสูงที่สุด รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของครู
สอนศีลธรรมในโรงเรียน และมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา          
                  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด 

3.42 1.01 สูง 

การส่งเสริมศกัยภาพพระวิปัสสนาจารย์
ประจ าโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

3.27 1.00 ปานกลาง 

การพัฒนาทักษะเทคนิคการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรยีน 

3.33 0.91 ปานกลาง 

การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพ  

ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
3.23 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.85 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 10 พบว่า ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยรวม มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 โดยประเด็นการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นการพัฒนาทักษะ
เทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 มี
ระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  การส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 มีระดับการ
บริหารอยู่ในระดับปานกลาง  และการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา คะแนนเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง 

โดยมีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

สูงที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  และมีการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา          
                   ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
 

ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลาง 
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน 

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
3.58 0.97 สูง 

การปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อพัฒนาให้เป็น
อุทยานการศึกษา 

3.28 1.09 ปานกลาง 

การพัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา ท าวัด
ให้เป็นเขตปลอดอบายมุข 

3.40 1.14 ปานกลาง 

การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ทางวัฒนธรรม 

3.32 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.98 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า ในด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนโดยรวม มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ในระดับปาน
กลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 โดยประเด็นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 มีระดับ
การบริหารอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นการพัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา ท าวัดให้เป็นเขต
ปลอดอบายมุข มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ         
ปานกลาง  การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.15 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง และการปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อพัฒนาให้เป็น
อุทยานการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ         
ปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สูงที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาลานวัด 
ลานใจ ลานกีฬา ท าวัดให้เป็นเขตปลอดอบายมุข  และการปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อพัฒนาให้เป็น
อุทยานการศึกษาน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา           

 ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
ด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์
การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อสง่เสริม 
ให้ประชาชนเข้าวัดในวันหยุด 

3.47 1.02 สูง 

การจัดตั้งส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัด 

3.35 1.00 ปานกลาง 

การการรณรงค์สง่เสริมประชาชน 

เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
3.49 1.01 สูง 

การส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นวัด 
พัฒนาตัวอย่าง 

3.40 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.91 สูง 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า ในด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธ
ธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยรวม  มหาเถรสมาคมมีการบริหารการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
โดยประเด็นการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นการเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดในวันหยุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 มีระดับ
การบริหารอยู่ในระดับสูง  การส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง   มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  และการจัดตั้ง ส่งเสริม และ
พัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 มีระดับ
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสูง โดยมีการการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสูง
ที่สุด  รองลงมาเป็นการเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดในวันหยุด  และการจัดตั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา           

ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติ 
 

ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในทุกมิติ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                 3.45 1.04 สูง 
การจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
เพื่อพระพุทธศาสนา 

3.35 1.05 ปานกลาง 

การจัดท าเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.25 1.11 ปานกลาง 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการและผู้น าชุมชน 

3.30 1.09 ปานกลาง 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชนและประชาชน 

3.39 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและ
นวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในทุกมิติ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองคก์ร 
คณะสงฆ์ 

3.25 1.06 ปานกลาง 

การพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศในการ 
เผยแผพุ่ทธศาสนา 

3.23 1.11 ปานกลาง 

การส่งเสริมการเผยแผพุ่ทธศาสนา 
ทางสื่อออนไลน์ 

3.27 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.93 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ในด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่  
พระพุทธศาสนาในทุกมิติโดยรวม  มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 โดยประเด็นการพัฒนา
สื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 มี
ระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนและ
ประชาชน มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ       
ปานกลาง  การจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการและผู้น าชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับการ
บริหารอยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาทางสื่อออนไลน์  มีคะแนนเฉลี่ย 
3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมหลัก     
ธรรมาภิบาลในองค์กรคณะสงฆ์และการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันคือ 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และ 1.11 ตามล าดับ มีระดับการบริหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง  และการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศในการเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.23      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ในด้านการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในทุกมิติ ในระดับ

ปานกลาง โดยมีการพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด รองลงมาการส่งเสริม
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คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนและประชาชน และการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศในการเผยแผ่

พุทธศาสนาน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา           
                    ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

ด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การส่งเสริมและประสานงานองค์กร
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 

3.44 1.08 สูง 

การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา 3.31 1.05 ปานกลาง 
การพัฒนาอาสาสมัครพระพุทธศาสนา 3.22 1.11 ปานกลาง 
การสร้างเครอืข่ายด้านศาสนพิธี 3.20 1.11 ปานกลาง 
การขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศ 3.30 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.97 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่  14 พบว่า ในด้านการ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยรวม  มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 โดยประเด็นการส่งเสริมและ
ประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.44 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย
พระพุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง  การขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07   
มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  การพัฒนาอาสาสมัครพระพุทธศาสนามีคะแนนเฉลี่ย 
3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง และการสร้างเครือข่าย
ด้านศาสนพิธี มีคะแนนเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับ    
ปานกลาง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ในด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง โดยมี

การส่งเสริมและประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาสูงที่สุด  รองลงมาเป็นการจัดตั้ง

องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา  และมีการสร้างเครือข่ายด้านศาสนพิธีน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา            
                   ด้านการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องคก์รทุกภาคส่วน 
 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการบริหาร 
การเผยแผ่พุทธศาสนา 

การเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/หน่วยงาน
ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3.43 1.02 สูง 

การพัฒนาหน่ึงหน่วยงาน/องค์กร หน่ึงวัด 3.25 0.99 ปานกลาง 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
ทางการศึกษา 

3.34 0.97 ปานกลาง 

การมอบรางวัลส านักเรยีนดีเด่น 3.51 0.93 สูง 
การมอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรมดเีด่น 3.42 1.00 สูง 

รวม 3.39 0.81 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 15 พบว่า ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     
สู่องค์กรทุกภาคส่วนโดยรวม  มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยประเด็นการมอบรางวัล
ส านักเรียนดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 มีระดับการบริหารอยู่ใน
ระดับสูง รองลงมาเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/หน่วยงานต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับสูง การ
มอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 มีระดับการ
บริหารอยู่ในระดับสูง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง และ การพัฒนาหน่ึง
หน่วยงาน/องค์กรหน่ึงวัด มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 มีระดับการบริหารอยู่
ในระดับปานกลาง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วนในระดับปาน
กลาง โดยมีการมอบรางวัลส านักเรียนดีเด่นสูงที่สุด  รองลงมาเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/
หน่วยงานต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการพัฒนาหน่ึงหน่วยงาน/องค์กรหน่ึงวัด
น้อยที่สุด 
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4.3  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา ในยุคโลกาภิ  
      วัตน์ของมหาเถรสมาคม 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของมหาเถรสมาคม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

4.3.1  ผลการวิจัยระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของมหาเถรสมาคม 

 ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคม จ าแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดการองค์กร ด้านการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน  และด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                   ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

1. ด้านการวางแผน 3.21 0.89 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดการองค์กร 3.37 0.80 ปานกลาง 
3. ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ 3.51 0.84 สูง 
4. ด้านการบังคับบัญชา 3.56 0.89 สูง 
5. ด้านการประสานงาน 3.34 0.81 ปานกลาง 
6. ด้านการรายงาน 3.33 0.85 ปานกลาง 
7. ด้านการจัดสรรงบประมาณ 3.39 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.68 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68  โดยปัจจัยด้านการบังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.89 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณมี
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คะแนนเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยด้านการ
จัดการองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  
ปัจจัยด้านการประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีระดับปัจจัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ปัจจัยด้านการรายงานมีคะแนนเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 มีระดับ
ปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านการวางแผนมีคะแนนเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.89 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
ของมหาเถรสมาคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยการบังคับบัญชามีผลสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นปัจจัยการก าหนดบทบาทหน้าที่ และปัจจัยการวางแผนมีผลน้อยที่สุด 
        
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                 ในยุคโลกาภิวัฒน์ของมหาเถรสมาคมด้านการวางแผน 
 

ปัจจัยด้านการวางแผน (Planning) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

ท่านเคยรับทราบมติ ระเบียบ แผนงานหรือโครงการการ
เผยแผพุ่ทธศาสนาของมหาเถรสมาคมหรือของคณะสงฆ์                                                               3.14 1.08 ปานกลาง 
องค์กรมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิดร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงาน 

ด้านศาสนา  3.07 1.16 ปานกลาง 
ท่านทราบว่าคณะสงฆ์มีระเบียบด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา  3.22 1.07 ปานกลาง 
ท่านเห็นด้วยกับแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนา  
ฉบับแรกของคณะสงฆ์ 3.20 1.08 ปานกลาง 
ระบบการบริหารงานขององค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน  

ขาดความคิดสร้างสรรค ์ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง  
ไม่มีนวัตกรรมใหม ่ 3.32 1.09 ปานกลาง 
องค์กรสงฆ์ขาดกลยุทธ์และแผนในการท างาน ยึดถือ 
ในรูปแบบเดิม ท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 3.30 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.89 ปานกลาง 

 



 141 

จากตารางที่ 17 พบว่า ในด้านการวางแผนโดยรวมส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.21        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89  โดยประเด็นระบบการบริหารงานขององค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน         
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่มีนวัตกรรมใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.32    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาเป็นประเด็นองค์กรสงฆ์
ขาดกลยุทธ์และแผนในการท างาน ยึดถือในรูปแบบเดิม ท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  การทราบว่าคณะสงฆ์
มีระเบียบด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 มีระดับ
ปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง การเห็นด้วยกับแผนแม่บทการเผยแผ่พุทธศาสนาฉบับแรกของ       
คณะสงฆ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  การ
เคยรับทราบ มติ ระเบียบ แผนงานหรือโครงการการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมหรือ
ของคณะสงฆ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
และองค์กรมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงานด้านศาสนา คะแนนเฉลี่ย 
3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ของมหาเถรสมาคมด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบบการบริหารงานขององค์กร

สงฆ์ในปัจจุบันขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่มีนวัตกรรมใหม่มีผลสูงที่สุด  

รองลงมาเป็นองค์กรสงฆ์ขาดกลยุทธ์และแผนในการท างาน ยึดถือในรูปแบบเดิม ท าให้ไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง  และองค์กรมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ระดับผู้บรหิารเปิดโอกาสให้ผู้รว่มงานมี

ส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงานด้าน

ศาสนา มีผลน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                   ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการจัดการองค์กร 
 

ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizing) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

ท่านรู้เข้าใจระบบโครงสร้างขององคก์รคณะสงฆ์ 
เป็นอย่างดี 3.35 1.03 ปานกลาง 
ท่านเห็นว่า องค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นแบบ
รวบอ านาจไม่มีการกระจายอ านาจ ควรปรับปรุงแก้ไข 3.47 1.07 สูง 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizing)  ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ควรมีระบบถ่วงดุล
ตรวจสอบ มีสังฆมนตร ีสังฆสภา เพื่อเปิดโอกาสให้
พระสงฆ์ได้มสี่วนร่วมในการบริหารเพือ่ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 3.36 1.05 ปานกลาง 
ปัจจุบันการท างานด้านเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ ยึดติดในรูปแบบเดิม ไม่ทันต่อสถานการณ์  
ควรมีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลง 3.44 1.10 สูง 
องค์กรสงฆ์ควรมีการหมุนเวียนต าแหน่งทุก 4 ปี 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อไม่เกิดความ 
ยึดติดในต าแหน่ง 3.35 1.08 ปานกลาง 
ประเทศไทยควรมีภิกษุณีสงฆ์เพือ่เพิม่บทบาท 
ส่งเสริมสิทธิเสรภีาพและความร่วมมือกันในการ
ท างานเพื่อเผยแผพุ่ทธศาสนามากขึ้น 3.17 1.14 ปานกลาง 
ในยุคโลกาภิวัตน์ องค์กรสงฆ์ควรบรหิารจัดการวัด 
ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสมยัใหม ่
เพื่อความคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ 3.43 1.10 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับบทบาทของแม่ชีในการเผยแผ ่
พุทธศาสนาในปัจจุบัน 3.42 1.02 สูง 

รวม 3.37 0.80 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 18 พบว่า ในด้านการจัดการองค์กรโดยรวมส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 โดยประเด็นความเห็นว่าองค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นแบบ
รวบอ านาจไม่มีการกระจายอ านาจ ควรปรับปรุงแก้ไข มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.47  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.07 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นปัจจุบันการท างานด้านเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของคณะสงฆ์ ยึดติดในรูปแบบเดิม ไม่ทันต่อสถานการณ์ ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  มี
คะแนนเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ในยุคโลกาภิวัตน์ 
องค์กรสงฆ์ควรบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสมัยใหม่ เพื่อความคล่องตัวและ
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ทันต่อเหตุการณ์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  
การเห็นด้วยกับบทบาทของแม่ชีในการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันมีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ควรมีระบบถ่วงดุล
ตรวจสอบ มีสังฆมนตรี สังฆสภา เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  เพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์ มคีะแนนเฉลี่ย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปาน
กลาง การรู้ เข้าใจระบบ โครงสร้างขององค์กรคณะสงฆ์เป็นอย่างดี  มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง องค์กรสงฆ์ควรมีการหมุนเวียน
ต าแหน่งทุก 4 ป ีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพื่อไม่เกิดความยึดติดในต าแหน่ง  มีคะแนนเฉลี่ย 
3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  และประเทศไทยควรมี
ภิกษุณีสงฆ์เพื่อเพิ่มบทบาท ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความร่วมมือกันในการท างานเพื่อเผยแผ่พุทธ
ศาสนามากขึ้น คะแนนเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการจัดการองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยความเห็นว่าองค์กรคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบันเป็นแบบรวบอ านาจไม่มีการกระจายอ านาจ  ควรปรับปรุงแก้ไขมีผลสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นปัจจุบันการท างานด้านเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์  ยึดติดในรูปแบบเดิม ไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และประเทศไทยควรมีภิกษุณีสงฆ์เพื่อเพิ่มบทบาท 
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความร่วมมือกันในการท างานเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้นมีผลน้อย
ที่สุด 
 

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                 ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 

ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Staffing) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

ท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรมหาเถรสมาคม
ว่ามีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์และงานเผยแผ่พุทธ
ศาสนา 3.44 0.96 สูง 
ท่านเห็นว่ามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ไม่เปิด
โอกาสให้พระรุ่นใหม่ได้ท างานเผยแผพุ่ทธศาสนา
อย่างเต็มที ่ 3.49 1.07 สูง 
ท่านเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมอืง  
ควรแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมือง 3.53 1.12 สูง 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 

ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Staffing) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

พระสงฆ์ในฝ่ายบริหารควรเกษียณอาย ุเมื่อครบ 70 ป ี
เพื่อเปิดโอกาสให้พระรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการ
ท างานมากขึ้น 3.52 1.10 สูง 
ในยุคโลกาภิวัตน์ วัดและพระสงฆ์ควรมีบทบาทและ
หน้าที่ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น  
การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัต ิ 3.61 1.06 สูง 
ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการระดับบริหารไม่ให้
ความส าคัญกับบทบาทด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา
อย่างเต็มที ่ 3.49 1.12 สูง 

รวม 3.51 0.84 สูง 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า  ในด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่โดยรวมส่งผลต่อการบริหารการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 โดยประเด็นในยุคโลกาภิวัตน์ วัดและพระสงฆ์ควรมีบทบาทและ
หน้าที่ในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นความเห็นว่าพระสงฆ์
ไม่ควรยุ่ง เกี่ยวกับการเมือง  ควรแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมือง  มีคะแนนเฉลี่ย 3.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเด็นพระสงฆ์ในฝ่ายบริหารควร
เกษียณอายุ เมื่อครบ 70 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้พระรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการท างานมากขึ้น  มี
คะแนนเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นเห็นว่ามหา
เถรสมาคมและคณะสงฆ์ ไม่เปิดโอกาสให้พระรุ่นใหม่ได้ท างานเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่        
มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นพระสังฆาธิ
การระดับบริหารไม่ให้ความส าคัญกับการบทบาทด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มที่  มีคะแนน
เฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง และประเด็น เข้าใจบทบาท
หน้าที่ขององค์กรมหาเถรสมาคมว่ามีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์และงานเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับสูง โดยประเด็นในยุคโลกาภิวัตน์   
วัดและพระสงฆ์ควรมีบทบาทและหน้าที่ในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติมีผลสูงที่สุด  รองลงมาเป็นความเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง      
ควรแยกเรื่องศาสนาออกจากการเมือง และประเด็นเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรมหาเถรสมาคม
ว่ามีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์และงานเผยแผ่พุทธศาสนามีผลน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                   ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการบังคับบัญชา 
 

ด้านการบังคับบัญชา (Directing) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

กรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ประพฤตไิม่ด ีท่านเห็น
ว่าควรเป็นหน้าที่ขององค์กรสงฆ์โดยตรง มากกว่า
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3.69 1.00 สูง 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น องค์กรสงฆ์หรือมหาเถรสมาคม
ตัดสินใจช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 3.66 1.09 สูง 
ข่าวการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระสงฆ์  

ท าให้ท่านเบื่อหน่ายและมีศรัทธาในการเผยแผ่
พุทธศาสนาน้อยลง  3.41 1.15 สูง 
ระบบการบังคับบัญชาคณะสงฆ์มีหลายขั้นตอน 

ท าให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ 3.49 1.06 สูง 
การบริหารงานคณะสงฆ์ในปัจจุบันขาดหลักนิติ
ธรรม ไม่เป็นตามหลักนิติรัฐ ขาดความโปร่งใส 
ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีธรรมาภิบาล 3.45 1.11 สูง 
ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร  
ยึดติดในระบบสมณศักดิ์มากกว่างานด้านการ 
เผยแผพุ่ทธศาสนา 3.64 1.11 สูง 

รวม 3.56 0.89 สูง 
  

 จากตารางที่ 20 พบว่า ในด้านการบังคับบัญชาโดยรวม ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.56 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยประเด็นกรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ประพฤติไม่ดี ท่านเห็นว่าควรเป็น
หน้าที่ขององค์กรสงฆ์โดยตรง มากกว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นประเด็นเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น องค์กรสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมตัดสินใจช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเด็นท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการระดับ
ผู้บริหาร ยึดติดในระบบสมณศักดิ์มากกว่างานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.64    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นระบบการบังคับบัญชาคณะสงฆ์
มีหลายขั้นตอน ท าให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.06 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นการบริหารงานคณะสงฆ์ในปัจจุบันขาดหลัก
นิติธรรม ไม่เป็นตามหลักนิติรัฐ ขาดความโปร่งใส ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง และประเด็นข่าวการประพฤติ
ตัวไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ ท าให้เบื่อหน่ายและมีศรัทธาในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้อยลง  มี
คะแนนเฉลี่ย 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการบังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง โดยประเด็นกรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์
ประพฤติไม่ดีท่านเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ขององค์กรสงฆ์โดยตรงมากกว่าส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติมีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น องค์กรสงฆ์หรือมหาเถรสมาคม
ตัดสินใจช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ และประเด็นข่าวการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ ท าให้
เบื่อหน่ายและมีศรัทธาในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้อยลงมีผลน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                  ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการประสานงาน 

ด้านการประสานงาน (Coordinating) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

การประสานงานกับวัดและมหาเถรสมาคม 
กับหน่วยงานของท่านมีความรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ 3.31 1.12 ปานกลาง 
มีการขอความอนุเคราะห์ หรือประสานงานกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นอย่างดี 3.24 1.01 ปานกลาง 
มีการประสานกับกรมการศาสนา เพื่อผลักดัน
งานด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเน่ือง 3.21 0.99 ปานกลาง 
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ตารางที่ 21 (ต่อ) 
 

ด้านการประสานงาน (Coordinating) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

มีการร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นอย่างด ี                                                                                            3.23 1.02 ปานกลาง 
วัดของท่านมีการร่วมมือกับชุมชุนและท้องถิ่นเป็น
อย่างด ี 3.41 0.97 สูง 
ปัจจุบันองค์กรสงฆ์ เริ่มห่างเหินจากประชาชนและ
ชุมชน ประชาชนไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 3.51 0.98 สูง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการ
ศาสนา ซึ่งสนองงานคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม 
ควรยุบรวมกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 3.49 1.01 สูง 

รวม 3.34 0.81 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ในด้านการประสานงานโดยรวมส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.34 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยประเด็นปัจจุบันองค์กรสงฆ์ เริ่มห่างเหินจากประชาชนและ
ชุมชน ประชาชนไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นประเด็น ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา ซึ่งสนองงานคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมควรยุบ
รวมกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นวัดของท่านมีการร่วมมือกับชุม
ชุนและท้องถิ่นเป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 มีระดับปัจจัยอยู่ใน
ระดับสูง  ประเด็นการประสานงานกับวัดและมหาเถรสมาคมกับหน่วยงานของท่านมีความรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับ    
ปานกลาง  ประเด็นมีการขอความอนุเคราะห์ หรือประสานงานกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ประเด็นมีการร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 
3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  และประเด็นมีการประสาน
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กับกรมการศาสนา เพื่อผลักดันงานด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเน่ือง มีคะแนนเฉลี่ย 3.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการประสานงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจุบันองค์กรสงฆ์เริ่มห่างเหิน
จากประชาชนและชุมชน ประชาชนไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นประเด็นส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา ซึ่งสนองงานคณะ
สงฆ์และมหาเถรสมาคมควรยุบรวมกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน และประเด็นมีการประสานกับกรมการศาสนา เพื่อผลักดันงานด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่าง
ต่อเน่ืองมีผลน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                  ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการรายงาน 
 

ด้านการรายงาน (Reporting) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย 

ท่านเคยรับทราบผลการประเมินและผลส าเร็จ 
ของการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม                                 3.16 1.16 ปานกลาง 
ท่านเคยได้ติดตามผลการประชุมกรรมการ 
มหาเถรสมาคม 3.14 1.15 ปานกลาง 
ช่องทางในการรับทราบเรื่องนโยบายและผลงาน 

ของมหาเถรสมาคม มีน้อยมาก 3.34 1.17 ปานกลาง 
ท่านเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์ใช้สื่อสมัยใหม ่ 
มีสถานีโทรทัศน์เพือ่การเผยแผ่พุทธศาสนา 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3.51 1.08 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ ่
พุทธศาสนา 3.48 1.15 สูง 

รวม 3.33 0.85 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 22 พบว่า ในด้านการรายงานโดยรวมส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.33        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 โดยประเด็นการเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์ใช้สื่อสมัยใหม่มี
สถานีโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.51 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นประเด็นการเห็นด้วยกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 มีระดับ
ปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นช่องทางในการรับทราบเรื่องนโยบายและผลงานของมหาเถรสมาคม 

มีน้อยมากมีคะแนนเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  
ประเด็นเคยรับทราบผลการประเมินและผลส าเร็จของการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม     
มีคะแนนเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง และประเด็น
เคยได้ติดตามผลการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.15 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการรายงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเห็นด้วยกับการที่คณะ
สงฆ์ใช้สื่อสมัยใหม่มีสถานีโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีผลสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นประเด็นการเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา และประเด็นเคย
ได้ติดตามผลการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมมีผลน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                  ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านการจัดสรรงบประมาณ 
 

ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

ปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณ 

แก่คณะสงฆ์อย่างเพียงพอเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา                     3.16 1.09 ปานกลาง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัด
งบประมาณสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ โดยที่วัด 
ไม่ต้องเรี่ยไรจากประชาชน 3.43 1.06 สูง 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติกลาง  
ของคณะสงฆ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพยีงพอ 3.38 1.04 ปานกลาง 
วัดที่มีงบประมาณมาก ควรให้การสนับสนุนวัดที่มี
งบประมาณน้อยเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา          3.52 1.17 สูง 
รัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุนด้านการก่อสร้าง
ถาวรวัตถุในพุทธศาสนา มากกว่าการให้พระสงฆ์
เรี่ยไรจากประชาชน 3.42 1.04 สูง 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 

ด้านการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

รัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณด้านการ
เผยแผพุ่ทธศาสนาแก่คณะสงฆ์มากกว่ารัฐบาลที่
ผ่านมา 3.24 1.01 ปานกลาง 
ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งธนาคารพุทธศาสนา 
เพื่อสงเคราะห์วัดและประชาชนที่ขาดแหล่งเงินกู้ 3.55 1.07 สูง 

รวม 3.39 0.81 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ในด้านการจัดสรรงบประมาณโดยรวมส่งผลต่อการบริหารการเผย
แผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.39        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยประเด็นการเห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งธนาคารพุทธศาสนา     
เพื่อสงเคราะห์วัดและประชาชนที่ขาดแหล่งเงินกู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.07 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  รองลงมาเป็นประเด็นวัดที่มีงบประมาณมากควรให้
การสนับสนุนวัดที่มีงบประมาณน้อยเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา  มีคะแนนเฉลี่ย 3.52     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติควรจัดงบประมาณสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์โดยที่วัดไม่ต้องเรี่ยไรจากประชาชน           
มีคะแนนเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นรัฐบาลควร
มีงบประมาณสนับสนุนด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนามากกว่าการให้พระสงฆ์เรี่ยไร
จากประชาชน มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง 
ประเด็นการบริหารจัดการศาสนสมบัติกลางของคณะสงฆ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอมีคะแนน
เฉลี่ย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 มีระดับปั จจัยอยู่ในระดับปานกลาง  ประเด็นรัฐบาล
ปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์มากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา   
มีคะแนนเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง  และประเด็น
ปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณแก่คณะสงฆ์อย่างเพียงพอเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มี
คะแนนเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเห็นด้วยกับ
แนวคิดการตั้งธนาคารพุทธศาสนา เพื่อสงเคราะห์วัดและประชาชนที่ขาดแหล่งเงินกู้มีผลสูงที่สุด  
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รองลงมาเป็นประเด็นวัดที่มีงบประมาณมากควรให้การสนับสนุนวัดที่มีงบประมาณน้อยเพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา และประเด็นปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณแก่คณะ
สงฆ์อย่างเพียงพอเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนามีผลน้อยที่สุด 

ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 
                  ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมด้านโลกาภิวัตน์  เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน  
มีผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์       3.58 1.03 สูง 
ท่านพึงพอใจบทบาทพระสงฆ์ที่ช่วยเหลอืสงัคมออก
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนในช่วงเหตุการณ์น้ า
ท่วม 3.59 1.01 สูง 
เหตุการณ์ภัยพิบัติทีผ่่านมา ท าให้ท่านต้องปรับแนวคิด
ใหม่ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา 3.42 1.03 สูง 
ท่านเห็นด้วยที่พระสงฆ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์
ในการเผยแผ่พุทธศาสนา 3.90 1.01 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับนโยบายน าหลักธรรมทางศาสนาสร้าง
ความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติ 3.80 1.08 สูง 
ท่านเคยสนทนากับเพื่อนผ่าน Social Network เกี่ยวกับ
ประเด็นนโยบายและการบริหารการเผยแผ ่
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.52 1.18 สูง 
อิทธิพลของสื่อสมัยใหม ่เช่น อินเตอร์เน็ต  
ท าให้องค์กรสงฆ์ถูกตรวจสอบจากสงัคมมากขึ้น 3.62 1.13 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วย
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 3.74 1.12 สูง 
การศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบัน ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้ขาดแรงจูงใจในการศึกษา 
ควรมีการเปลี่ยนแปลง 3.59 1.14 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับการขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศ 3.61 1.05 สูง 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

ท่านเห็นด้วยกับการส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่
พุทธศาสนาในต่างประเทศ    3.61 1.12 สูง 
ท่านเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์สร้างถาวรวัตถุ 
ให้ใหญ่โต เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนเข้าวัด 3.24 1.20 ปานกลาง 
กฎระเบียบ ข้อบัญญัติของคณะสงฆ์บางประเด็น   
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา 
ในยุคโลกาภิวัตน์ 3.44 1.04 สูง 
ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   
มีผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารการเผยแผ ่
พุทธศาสนาในปัจจุบัน 3.44 1.05 สูง 
ปัจจัยด้านความขัดแย้งทางด้านการเมืองและความไม่
แน่นอนทางการเมือง มีผลกระทบต่อนโยบายและการ
บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.54 1.06 สูง 
ปัจจัยด้านผู้น าและภาวะผู้น าขององค์กรคณะสงฆ์  
มีผลกระทบนโยบายและการบรหิารการเผยแผ ่
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.50 1.06 สูง 
ปัจจัยด้านการเผยแผ่ของศาสนาต่าง  ๆในประเทศไทย 
มีผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารเผยแผ ่
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.45 1.05 สูง 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไร้พรหมแดน  
มีผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารการเผยแผ่ 
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.39 1.06 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านการรวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารการ
เผยแผพุ่ทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.27 1.10 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านระบบทุนนิยมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อ
นโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ 3.43 1.07 สูง 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ปัจจัย 

ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ คือ รัฐบาล ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา มี
ผลกระทบต่อนโยบายและการบรหิารการเผยแผ่ 
พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 3.43 1.07 สูง 
ท่านเห็นด้วยที่องค์กรภาคประชาชนข้ามามีบทบาท 
ในการเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น 3.46 1.14 สูง 

รวม 3.53 0.76 สูง 

 
 จากตารางที่ 24 พบว่า ในด้านโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยภาพรวม
ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับสูง  
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยประเด็นการเห็นด้วยที่พระสงฆ์ใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.01 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็นประเด็นการเห็นด้วยกับนโยบายน า
หลักธรรมทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ประเด็นการเห็นด้วยกับการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยภาษาต่างประเทศ
มากขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเ ด็น
อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต ท าให้องค์กรสงฆ์ถูกตรวจสอบจากสังคมมากขึ้น มี
คะแนนเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นการเห็นด้วย
กับการขยายสาขาวัดไทยในต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับ
ปัจจัยอยู่ในระดับสูง   ประเด็นเห็นด้วยกับการส่งพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเด็น
ความพึงพอใจบทบาทพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือสังคมออกช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนในช่วง
เหตุการณ์น้ าท่วมมีคะแนนเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  
ประเด็นการศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ท าให้ขาดแรงจูงใจใน
การศึกษาควรมีการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 มีระดับปัจจัยอยู่
ในระดับสูง  ประเด็นสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อนโยบายและการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มี
ระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นปัจจัยด้านความขัดแย้งทางด้านการเมืองและความไม่แน่นอน
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ทางการเมือง มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง   ประเด็นการเคยสนทนากับ
เพื่อนผ่าน Social Network เกี่ยวกับประเด็นนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง 
 ประเด็นปัจจัยด้านผู้น าและภาวะผู้น าขององค์กรคณะสงฆ์ มีผลกระทบนโยบายและการ
บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06          
มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเด็นการเห็นด้วยที่องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการ  
เผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 มีระดับปัจจัยอยู่ใน
ระดับสูง ประเด็นปัจจัยด้านการเผยแผ่ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลกระทบต่อนโยบาย
และการบริหารเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 
มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นกฎระเบียบ ข้อบัญญัติของคณะสงฆ์บางประเด็น  เป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.04 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง ประเด็นปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี  มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันมีคะแนน
เฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นปัจจัยด้านระบบทุน
นิยมในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และ
ประเด็นปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ คือ รัฐบาล ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และกรมการ
ศาสนา มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันคือ  1.07 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็น
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ท าให้ท่านต้องปรับแนวคิดใหม่ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนามีคะแนน
เฉลี่ย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับสูง  ประเด็นปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรมไร้พรหมแดน มีผลกระทบต่อนโยบายและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของ       
คณะสงฆ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง   
ประเด็นปัจจัยด้านการรวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลกระทบต่อนโยบายและการ
บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 มี
ระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง และประเด็นการเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์สร้างถาวรวัตถุให้
ใหญ่โต เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนเข้าวัด มีคะแนนเฉลี่ย 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 มี
ระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคมด้านกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยู่ในระดับสูง โดย
ประเด็นการเห็นด้วยที่พระสงฆ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนามีผลสูงที่สุด  
รองลงมาเป็นประเด็นการเห็นด้วยกับนโยบายน าหลักธรรมทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์และ
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ความปรองดองของคนในชาติ และประเด็นการเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์สร้างถาวรวัตถุให้
ใหญ่โต เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนเข้าวัดมีผลน้อยที่สุด 

 
4.3.2  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม โดยจ าแนกปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมออกเป็น 7 ด้าน  ได้แก่  การวางแผน  การจัดการองค์กร  การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่  การบังคับบัญชา  การประสานงาน  การรายงาน และการจัดสรรงบประมาณ  
โดยวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุแบบเชิงช้ัน (Stepwise Regression) และน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 25 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ปัจจัยการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
                  ของมหาเถรสมาคม 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ค่า P – Value 

การวางแผน 0.717** 0.000 
การจัดการองค์กร 0.538** 0.000 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ 0.481** 0.000 
การบังคับบัญชา 0.328** 0.000 
การประสานงาน 0.693** 0.000 
การรายงาน 0.604** 0.000 
การจัดสรรงบประมาณ 0.486** 0.000 
หมายเหตุ  **   มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ปัจจัยการบริหารทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านการวางแผน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์กันเท่ากับ 0.717 ค่า P- Value เท่ากับ 
0.000)  รองลงมาคือ ปัจจัยการประสานงาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์กันเท่ากับ 0.693 ค่า 
P- Value เท่ากับ 0.000)  ปัจจัยการรายงาน (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์กันเท่ากับ 0.604 ค่า P- 
Value เท่ากับ 0.000) ปัจจัยการจัดการองค์กร (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์กันเท่ากับ 0.538 ค่า 
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P- Value เท่ากับ 0.000) ปัจจัยการจัดสรรงบประมาณ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์กันเท่ากับ 
0.486 ค่า P- Value เท่ากับ 0.000) ปัจจัยการก าหนดบทบาทหน้าที่ (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์
กันเท่ากับ 0.481 ค่า P- Value เท่ากับ 0.000) และปัจจัยการบังคับบัญชา (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียร์กันเท่ากับ 0.328 ค่า P- Value เท่ากับ 0.000) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 26 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  

 

สมการที่ ปัจจัย 
ค่า 
B 

ค่า 
Beta 

ค่า 
สถิติท ี

ค่า 
P-Value 

ค่า  
VIF 

ค่า 
สถิติเอฟ 

ค่า 
P-Value 

ค่า R 
R 

Square 
R-Square 
Changed 

1 
ค่าคงที่ 1.305  12.714* 0.000  

422.187* 0.000 0.717 0.515 0.515 
การวางแผน 0.634 0.717 20.547* 0.000 1.000 

2 
ค่าคงที่ 0.847  7.630* 0.000  

277.525* 0.000 0.764 0.583 0.068 การวางแผน 0.402 0.455 9.895* 0.000 2.011 
การประสานงาน 0.360 0.370 8.061* 0.000 2.011 

3 

ค่าคงที่ 0.463  3.581* 0.000  

207.149* 0.000 0.782 0.611 0.028 
การวางแผน 0.372 0.421 9.363* 0.000 2.053 
การประสานงาน 0.293 0.302 6.523* 0.000 2.180 
กระแสโลกาภิวัตน์ 0.199 0.192 5.317* 0.000 1.331 

4 

ค่าคงที่ 0.575  4.488* 0.000  

169.222* 0.000 0.795 0.631 0.021 
การวางแผน 0.343 0.388 8.756* 0.000 2.104 
การประสานงาน 0.393 0.405 8.079* 0.000 2.692 
กระแสโลกาภิวัตน์ 0.272 0.262 6.857* 0.000 1.567 
การบังคับบัญชา -0.171 -0.194 -4.711* 0.000 1.810 

5 
ค่าคงที่ 0.524  4.097* 0.000  

140.244* 0.000 0.800 0.640 0.009 
การวางแผน 0.265 0.300 5.759* 0.000 2.980 
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สมการที่ ปัจจัย 
ค่า 
B 

ค่า 
Beta 

ค่า 
สถิติท ี

ค่า 
P-Value 

ค่า  
VIF 

ค่า 
สถิติเอฟ 

ค่า 
P-Value 

ค่า R 
R 

Square 
R-Square 
Changed 

การประสานงาน 0.420 0.432 8.585* 0.000 2.779 
กระแสโลกาภิวัตน์ 0.231 0.223 5.596* 0.000 1.740 
การบังคับบัญชา -0.214 -0.242 -5.558* 0.000 2.080 
การจัดการองค์กร 0.150 0.152 3.098* 0.002 2.645 

หมายเหตุ  *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  26 พบว่า ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค        
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมได้แก่ การวางแผน (สมการที่ 1) โดยปัจจัยด้านการวางแผนสามารถ
อธิบายความผันแปรของการบริหารการเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ได้ร้อยละ 51.5 (R Square = 0.515) ปัจจัยที่ 2 ที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาได้แก่ การ
ประสานงาน (สมการที่ 2) โดยปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยสามารอธิบายความผันแปรของการบริหารการ
เผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมได้ร้อยละ 58.3 (R Square = 0.583)  ปัจจัย
ที่ 3 ที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ (สมการที่ 3) โดยปัจจัยทั้ง 
3 ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารการเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ
มหาเถรสมาคมได้ร้อยละ 61.1 (R Square = 0.611)   ปัจจัยที่ 4 ที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาได้แก่ การบังคับบัญชา (สมการที ่4) โดยปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายความผันแปรของ
การบริหารการเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมได้ร้อยละ 63.1 (R Square 
= 0.631)  และปัจจัยสุดท้ายที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาได้แก่ การจัดการองค์กร 
(สมการที่ 5) โดยปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยสามารอธิบายความผันแปรของการบริหารการเผยแพร่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมได้ร้อยละ 64.1 (R Square = 0.640)  

เมื่อพิจารณาค่า VIF (Variance Inflating Factor) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้ส าหรับวัดปัญหา
ความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ(Multicollinearity) ซึ่งจะเห็นว่าสมการถดถอยทุกสมการมีค่า 
VIF  มีค่าน้อยกว่า 10  ดังน้ัน จึงไม่เกิดปัญหาการมีความสัมพันธ์กันในกลุ่มของตัวแปรอิสระ  
ดังน้ัน ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยต่างดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ลักษณะและ
สภาวะนโยบาย และการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด  แสดงว่าปัจจัยเหล่าน้ีอยู่ในสมการถดถอยและสามารถสร้างสมการ
ถดถอยได้ ดังน้ี 

1 2 3 4 5y 0.524 0.265x 0.420x 231x 214x 0.15x       
เมื่อ y     คือ  การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
 X1   คือ ปัจจัยด้านการวางแผน 
 X2   คือ ปัจจัยด้านการประสานงาน 
 X3   คือ ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 

 X4   คือ ปัจจัยการบังคับบัญชา 

 X5   คือ ปัจจัยการจัดการองค์กร 
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จากสมการดังกล่าวข้างต้น จะพบว่า ปัจจัยด้านการประสานงานมีผลการบริหารการเผย
แผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) 
เท่ากับ 0.420 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ
มหาเถรสมาคม รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการวางแผน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เท่ากับ 0.265  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  
ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เท่ากับ 0.231มีความสัมพันธ์
ทางบวก  กับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม  ปัจจัยการ
บังคับบัญชา ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เท่ากับ 0.214 มีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริหารการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม และปัจจัยการจัดการองค์กร ค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เท่ากับ 0.15 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 

หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า หากมหาเถรสมาคมเพิ่มการประสานงานขึ้น 1 หน่วย จะท า
ให้การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ดีขึ้น 0.420 หน่วย  หากมหาเถรสมาคมเพิ่ม
การวางแผนขึ้น 1 หน่วย จะท าให้การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ดีขึ้น 0.265 
หน่วย  หากมหาเถรสมาคมเพิ่มปัจจัยกระแสโลกาภิวัฒ์น์ขึ้น 1 หน่วย  จะท าให้การบริหารการเผย
แผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ดีขึ้น 0.231 หน่วย  หากมหาเถรสมาคมเพิ่มการบังคับบัญชา 1 
หน่วย  จะท าให้การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ลดลง 0.214 หน่วย  และหาก
มหาเถรสมาคมเพิ่มปัจจัยการจัดการองค์กรขึ้น 1 หน่วย จะท าให้การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ดีขึ้น 0.15 หน่วย 
 

4.4  ผลการวิจัยปัญหา อุปสรรค และการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์   
       ของมหาเถรสมาคม 

 ผลการวิจัยปัญหา อุปสรรคและการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ
มหาเถรสมาคม โดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีบทบาทในด้าน
นโยบาย สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานของมหาเถรสมาคมได้ ดังน้ี 

1. มหาเถรสมาคมมีการใช้พระสงฆ์สูงอายุในการบริหารมากเกินไป   ท าให้การบริหาร
จัดการต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมเป็นไปได้ช้า  การด าเ นินการต่าง ๆ ไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคของการ
สื่อสารแบบไร้พรมแดน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธการในการเผยแผ่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย     
และเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด  และตรงตามหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าที่สุด  ไม่ให้ประชาชนไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นเปลือกของพุทธศาสนา 
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2. การประชุมมหาเถรสมาคมในทุกวันที่ 10 20  และ 30 ของแต่ละเดือนน้ันถี่เกินไป  ไม่
มีประเด็นใหม่ ๆ เข้าที่ประชุมในระยะเวลาอันสั้น   

3. งานของมหาเถรสมาคมจริง ๆ ไม่ได้ตกอยู่ในมือของคณะสงฆ์แต่ส่วนมากอยู่ในมือ
ของฆราวาส คือ เลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งผิดหลักธรรมวินัย 

4. การขาดงบประมาณสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5. ระบบสมณะศักดิ์ของคณะสงฆ์มีปัญหา เน่ืองจากคณะสงฆ์สนใจท างานด้านการ

ปกครองมากกว่างานเผยแผ่พุทธศาสนา  พระนักปกครองขาดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา   
ที่ชัดเจน ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการเผยแผ่พุทธศาสนา  ไม่กล้า
คิดไม่กล้าท าใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชา หากท าดีเกินก็จะถูกเพ่งเล็งจากระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีแนว
ทางการท างานที่ไม่ตรงกัน  

6. การขาดสื่อส าหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรงของมหาเถรสมาคม ซึ่งในปัจจุบัน
สมาเถรสมาคมต้องพึ่งพาสถานีวิทยุโทรทัศน์ของภาครัฐหรือเอกชน ท าให้การเผยแผ่พุทธศาสนา  
มีข้อจ ากัดและขาดความคล่องตัว 
 7. การมีระบบอุปถัมภ์หรือการยึดติดกับต าแหน่งและลาภสักการะของคณะพระสงฆ์    
ท าให้งานด้านการบริหารการเผยแผ่ ไม่เป็นที่ปรากฏชัด 

8. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเป็นพุทธพาณิชย์      
ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และไม่ได้ท าบุญหรือปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากกิเลส 
แต่เป็นการท าบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทน 

9. วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีความเร่งรีบในการด าเนิน
ชีวิตสูงจากการประกอบอาชีพ  ท าให้มีเวลาและโอกาสในการเข้าวัดท าบุญน้อย 

10. ข่าวการประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสียของพระสงฆ์ ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ท าให้
ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

11. การที่พระสงฆ์เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับการเมือง มีการเลือกข้างและเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง  ท าให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียเกิดวิกฤตศรัทธา เมื่อพระสงฆ์เลือกข้าง ประชาชนก็เลือกวัด 

12. การศึกษาการเผยแผ่ต้องน าหน้างานด้านปกครอง ปัจจุบันเพราะคณะสงฆ์เอางาน
ปกครองเป็นหลัก แต่อาศัยอ านาจการปกครอง มิใช่การปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลกั  

13. องค์กรสงฆ์ไม่กล้าท าเกินอ านาจขอบเขต เพราะแค่ล าพังการบริหารจัดการภายในวัด
ก็เป็นภาระหนักมากพอแล้ว และเจ้าอาวาสหรือผู้น าในวัดไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเผยแผ่มากเท่ากับ
การศึกษา เพราะคณะสงฆ์วัดผลงานพิจารณาสมณศักดิ์จากงานด้านการศึกษาเป็นหลัก 

14. การบริหารของคณะสงฆ์เป็นไปในแนวดิ่ง อิงกับโครงสร้างการบริหารตามระบบมาก
เกินไป การประสานงานเป็นไปในลักษณะเชิงบังคับ มิใช่เกิดจากนโยบายที่เห็นสอดคล้องในด้าน
การเผยแผ่ 
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15. พระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความ
ต้องการของสังคมที่ต้องการพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงาม สามารถถ่ายทอดธรรมะเข้าใจได้ง่าย  
ไม่ใช้ภาษาบาลีมากเกินไป 

16. การเผยแผ่กระท าในลักษณะอนุรักษ์นิยมมากกว่า พระสงฆ์มักเทศน์ในรูปแบบเดิม 
ท าให้ธรรมะไม่น่าสนใจ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจฟังธรรม 

17. สังคมสมัยใหม่ให้ความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรม ความมีเหตุผลและปัญญา   
และพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานน าปฏิบัติธรรมมีน้อย แต่พระเทศน์ในแนวอื่นๆ มีมาก  

18. องค์กรด้านการเผยแผ่ในระดับกลางและระดับล่างจนถึงวัด ยังขาดคนรับผิดชอบอย่าง
แท้จริง อ านาจการบริหารจะตกอยู่กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสมากกว่า ส่วนพระนักเผยแผ่
กลับไม่สนใจเรื่องการบริหารการปกครอง และสามารถท างานเผยแผ่ได้กว้างกว่า 

19. ขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาสมัยใหม่  และภาษา 
ต่างประเทศ 
 
4.5  ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ   
       มหาเถรสมาคม 

 
 จากผลการวิจัยการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม ได้
ข้อสรุปที่เป็นข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ควรมีการเกษียณอายุพระสงฆ์ที่เป็นสังฆาธิการทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าอาวาสจนถึงเจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะใหญ่เมื่ออายุ 70 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาท างานมากขึ้น 
เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อให้การท างานของมหาเถรสมาคมทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
 2. ควรปรับระยะเวลาในการประชุมของมหาเถรสมาคมให้ทอดยาวออกไปมากขึ้น เช่น 
15 วันต่อครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง  
 3. ควรมีการปรับปรุงระเบียบของมหาเถรสมาคมเพือ่ให้งานของมหาเถรสมาคมตกอยู่  ใน
มือของคณะสงฆ์โดยแท้จริง เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 
 4. ควรมีการปรับปรุงระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้มีการจัดตั้งกองทุนให้ชัดเจน โดยอาจจะแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนเป็นพระสงฆ์หรือ
ฆราวาสก็ได้ 
 5. เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เสนอแนวความคิดในการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยอาจจะจัด
ระดมมันสมองด้วยการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
 6. ควรมีการจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของมหาเถรสมาคมเอง  เพื่อจัดการบริหารการ
เผยแผ่พุทธศาสนาได้โดยไม่ต้องอาศัยสื่อของเอกชนหรือสื่อของรัฐบาลซึ่งมีข้อจ ากัดมากกว่า 
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 7. ควรให้มีการสลับสับเปลี่ยนการด ารงต าแหน่งทางการบริหารทุกๆ 4 ปี เพื่อไม่ให้
พระสงฆ์ยึดติดกับต าแหน่งและเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้น 
 8. ควรเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา โดยเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลส 
โดยไม่ยึดติดกับสิ่งตอบแทนต่างๆ มีมาตรการในการควบคุมมิให้วัดและสถาบันทางศาสนาใช้
วิธีการสอนบิดเบือนให้ประชาชนหลงในสิ่งตอบแทนมากกว่าปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อละกิเลส
และการหลุดพ้นจากความทุกข์ 
 9. ควรมีการปรับกระบวนการ วิธีการ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงประชาชนที่ปัจจุบันมีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิมมาก  และสามารถตอบสนองต่อวิถี
ชีวิตของคนยุคสมัยใหม่ได้  
 10. ควรหาวิธีการกอบกู้ภาพลักษณ์และความศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งมีมาตรการ   
ในการควบคุมพระสงฆ์มิให้มีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องส่วนตัวและการเมือง  
 11. ควรจัดบริเวณวัดให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติ มีห้องน้ าที่สะอาด มีบริการที่
ดี มีที่จอดรถอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาบ าเพ็ญกุศล 
 12. ควรวางแผนงานประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์และวัดต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะ
ได้ให้ประชาชนมีเวลาในการเลือกรายการและการเตรียมตัวและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 13. ควรมีวัดที่จัดการเรื่องปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐาน ที่สงบ สะอาด และได้มาตฐาน
โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมที่เพิ่มมากขึ้น  
 14. การบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับ ควรเป็นไปในแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง พระสงฆ์ต้อง
ท างานเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น 
 15. หัวใจของการรักษาพระพุทธศาสนาคือการเผยแผ่ หากพระสงฆ์ยังเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาด้วยความจริงใจ เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ประชาชนก็จะไม่เสื่อมถอยจากศาสนา 


