
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ผู้ศึกษาวิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการ

วิจัย  ดังน้ี 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1  สรุปผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี  เป็นผู้ที่มีพรรษาไม่เกิน 5 พรรษา 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

5.1.2  สรุปผลการวิจัยการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร

สมาคม 

มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยมีการบริหารด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรม
และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน ส่วนด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีการบริหารต่ า
ที่สุด 

มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการอุปถัมภ์

บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง โดยมีการอุดหนุนการด าเนินงานบุคลากรผู้เผย

แผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด รองลงมาเป็นการคัดเลือกเจ้าส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น และมีการการ

จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

สนับสนุนและพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในระดับปานกลาง โดยมี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์สูงที่สุด 

รองลงมาเป็นมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการถวาย

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 



165 

 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับปานกลาง โดยมีการฝึกอบรมสัมมนาครูสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนสูงที่สุด รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

และมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมน้อยที่สุด 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง โดยมีการฝึกอบรม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสูงที่สุด รองลงมา

เป็นการพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และมีการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยที่สุด 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม
ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สูงที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 
ท าวัดให้เป็นเขตปลอดอบายมุข  และการปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นอุทยานการศึกษาน้อย
ที่สุด 
 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

ให้ วัดมีศักยภาพ เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในระดับสูง โดยมีการการรณรงค์ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสูงที่สุด  

รองลงมาเป็นการเปิดวัดวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดในวันหยุด  และการจัดตั้ง 

ส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดน้อยที่สุด 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในทุกมิติในระดับปานกลาง โดยมีการ

พัฒนาสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูงที่สุด  รองลงมาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

เยาวชนและประชาชน และการพัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้อยที่สุด 

 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการจัดตั้ง

และพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับปานกลาง โดยมีการส่งเสริมและ

ประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาสูงที่สุด  รองลงมาเป็นการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย

พระพุทธศาสนา และมีการสร้างเครือข่ายด้านศาสนพิธีน้อยที่สุด 
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 มหาเถรสมาคมมีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ ในด้านการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วนในระดับปานกลาง โดยมีการมอบ

รางวัลส านักเรียนดีเด่นสูงที่สุด รองลงมาเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร/หน่วยงานต้นแบบใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการพัฒนาหน่ึงหน่วยงาน/องค์กรหน่ึงวัดน้อยที่สุด 

 

 5.1.3  สรุปผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 

 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาเป็นเวลาช้านาน  

มีวัดเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศล เป็นที่พึ่งทางจิตใจ พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม 
พร้อมที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้สังคมไทยในมีความรัก 
ความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตแบบไทยที่มีมาแต่โบราณกาล ก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเสมอมา  
 แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงน่าจะมา
จากกระแสโลกาภิวัตน์ โลกแคบลง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่น าทุกสิ่งทุก
อย่างไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อองค์ด้านศาสนา ประชาชนให้ความสนใจ
ในปัญหาเศรษฐกิจ ความอยู่รอดของชีวิตในโลกน้ีมากกว่าเรื่องบุญกุศล ส่งผลให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาถูกจ ากัดเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาอย่างแท้จริง  ประกอบกับกระแส
วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ท าให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถน าหลักธรรม     
ค าสอนและวัฒนธรรมประจ าชาติอันดีงามมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคมที่ยากต่อการแก้ไขตามมาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางความคิดอุดมการณ์ทาง
การเมืองส่งผลให้คนในชาติมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ได้ผล
สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม 
ดังน้ี  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยการบังคับบัญชามีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
กระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และปัจจัยการวางแผนมีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบบการบริหารงานขององค์กรสงฆ์ในปัจจุบันขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่มีนวัตกรรมใหม่มีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นองค์กรสงฆ์
ขาดกลยุทธ์และแผนในการท างาน ยึดถือในรูปแบบเดิม  ท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
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องค์กรมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ระดับผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมรับรู้และร่วม
คิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของหน่วยงานด้านศาสนา มีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการจัดการองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยความเห็นว่าองค์กรคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็น
แบบรวบอ านาจไม่มีการกระจายอ านาจ ควรปรับปรุงแก้ไขมีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นปัจจุบันการ
ท างานด้านเผยแผ่พุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ยึดติดในรูปแบบเดิม ไม่ทันต่อสถานการณ์ ควรมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และประเทศไทยควรมีภิกษุณีสงฆ์เพือ่เพิม่บทบาท ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
ความร่วมมือกันในการท างานเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้นมีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับสูง โดยประเด็นในยุคโลกาภิวัตน์ วัดและพระสงฆ์ควรมี
บทบาทและหน้าที่ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีผลสงูทีส่ดุ  
รองลงมาเป็นความเห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่ง เกี่ยวกับการเมือง  ควรแยกเรื่องศาสนาออกจาก
การเมือง และประเด็นเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรมหาเถรสมาคมว่ามีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์
และงานเผยแผ่พุทธศาสนามีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการบังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง โดยประเด็นกรณีเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ประพฤติไม่ดี  ส่วน
ใหญ่คนเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ขององค์กรสงฆ์โดยตรง มากกว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น องค์กรสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมตัดสินใจช้า
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และประเด็นข่าวการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ ท าให้เบื่อหน่าย
และมีศรัทธาในการเผยแผ่พุทธศาสนาน้อยลงมีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการประสานงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจุบันองค์กรสงฆ์เริ่มห่างเหินจากประชาชนและ
ชุมชน ประชาชนไม่มีบทบาทและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นประเด็น
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา ซึ่งสนองงานคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม
ควรยุบรวมกัน เพราะท างานทับซ้อนกัน และมีปัญหาในการประสานงาน เพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพและประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน และประเด็นมีการประสานกับกรมการศาสนา เพื่อ
ผลักดันงานด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเน่ืองมีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการรายงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์ใช้สื่อสมัยใหม่มี
สถานีโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีผลสูงที่สุด รองลงมาเป็นประเด็น
การเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา และประเด็นการได้ติดตามผลการ
ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมมีผลน้อยที่สุด 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการ เห็นด้วยกับแนวคิดการตั้ง
ธนาคารพุทธศาสนา เพื่อสงเคราะห์วัดและประชาชนที่ขาดแหล่งเงินกู้มีผลสูงที่สุด  รองลงมาเป็น
ประเด็นวัดที่มีงบประมาณมากควรให้การสนับสนุนวัดที่มีงบประมาณน้อยเพื่อประโยชน์ในการ
เผยแผ่พุทธศาสนา และประเด็นปัจจุบันภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณแก่คณะสงฆ์อย่างเพียงพอ
เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนามีผลน้อยที่สุด 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม
ด้านกระแสโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับสูง โดยประเด็นการเห็นด้วยที่พระสงฆ์ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนามีผลสูงที่สุด  รองลงมาเป็นประเด็นการเห็นด้วยกับนโยบายน า
หลักธรรมทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติ  และประเด็นการ
เห็นด้วยกับการที่คณะสงฆ์สร้างถาวรวัตถุให้ใหญ่โต  เพื่อดึงความสนใจให้ประชาชนเข้าวัดมีผล
น้อยที่สุด 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมโดยวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson’s 
correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเชิงช้ัน (Stepwise Regression) พบว่า ปัจจัยการ
บริหารทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารการเผยแผ่
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการวางแผน รองลงมาคือ 
ปัจจัยการประสานงาน ปัจจัยการรายงาน  ปัจจัยการจัดการองค์กร ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัจจัยการจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยการก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
ปัจจัยการบังคับบัญชาตามล าดับ  ส่วนผลจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงช้ัน พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ประสานงาน ปัจจัยด้านการวางแผน ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ปัจจัยการบังคับบัญชา และปัจจัยการจัดการองค์กรตามล าดับ 
 
 5.1.4  สรุปผลการวิจัยปัญหา อุปสรรค และการด าเนินงานของมหาเถรสมาคม 

 1.  คณะผู้บริหารของมหาเถรสมาคมเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากเกินไป 

 2.  จ านวนวันประชุมในทุกเดือนของมหาเถรสมาคมมากเกินไป 

 3.  คณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคมไม่ได้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของมหาเถรสมาคม  

 4.  การขาดงบประมาณสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



169 

 

 5.  ระบบสมณะศักดิ์ของคณะสงฆ์ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเผย

แผ่พุทธศาสนา พระสงฆ์มุ่งแสวงหายศและอ านาจมากกว่าการท างานเผยแผ่ 

 6.  การขาดสื่อส าหรับการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรงของมหาเถรสมาคม 

 7.  การมีระบบอุปถัมภ์หรือการยึดติดกับต าแหน่งของคณะสงฆ์ 

 8.  การบิดเบือนหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาไปในเชิงพาณิชย์ 

 9.  วิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป ท าให้ประชาชนเข้าวัดน้อยลง 

 10. ข่าวความประพฤติตนเสื่อมเสียของพระสงฆ์ทางสื่อต่างๆ  

 11. การที่พระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  มีการเลือกข้างและเข้าร่วมชุมนุม

ทางการเมือง  ท าให้วงการสงฆ์เสื่อมเสียเกิดวิกฤตศรัทธา เมื่อพระสงฆ์เลือกข้าง ประชาชนก็เลือก

วัด 

 12. การศึกษาการเผยแผ่ต้องน าหน้างานด้านปกครอง ปัจจุบันคณะสงฆ์เน้นงาน

ปกครองเป็นหลัก แต่อาศัยอ านาจการปกครอง มิใช่การปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลกั  

 13. องค์กรสงฆ์ไม่กล้าท างานเกินอ านาจขอบเขต เพราะแค่ล าพังการบริหารจัดการ

ภายในวัดก็เป็นภาระหนักมากพอแล้ว และเจ้าอาวาสหรือผู้น าในวัดไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเผยแผ่

มากเท่ากับการศึกษา เพราะคณะสงฆ์วัดผลงานเพื่อพิจารณาสมณศักดิ์จากงานด้านต าแหน่งทางการ

ปกครองและงานการศึกษาเป็นหลัก 

 14. การบริหารของคณะสงฆ์เป็นไปในแนวดิ่ง อิงกับโครงสร้างการบริหารตาม

ระบบมากเกินไป การประสานงานเป็นไปในลักษณะเชิงบังคับ มิใช่เกิดจากนโยบายที่เห็น

สอดคล้องในด้านการเผยแผ่ 

 15. พระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย เมื่ อเปรียบเทียบกับ

ความต้องการของสังคมที่ต้องการพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงาม สามารถถ่ายทอดธรรมะเข้าใจได้

ง่าย ไม่ใช้ภาษาบาลีมากเกินไป 

 16. การเผยแผ่กระท าในลักษณะอนุรักษ์นิยมมากกว่า พระสงฆ์มักเทศน์ในรูป

แบบเดิม ท าให้ธรรมะไม่น่าสนใจ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจฟังธรรม 

 17. สังคมสมัยใหม่ให้ความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ความมีเหตุผล

และปัญญา ส่วนพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานน าปฏิบัติธรรมมีน้อย แต่พระเทศน์ในแนว

อื่นๆ มีมาก  
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 18. องค์กรด้านการเผยแผ่ในระดับกลางและระดับล่างจนถึงวัด ยังขาดคน

รับผิดชอบอย่างแท้จริง อ านาจการบริหารจะตกอยู่กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสมากกว่า 

ส่วนพระนักเผยแผ่ไม่สนใจในการบริหารการปกครอง แต่สามารถท างานได้กว้างขวางกว่า 

 19. ขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาสมัยใหม่และ

ภาษาต่างประเทศ 

20. ขาดการกระจายอ านาจไปสู่คณะสงฆ์ระดับปฏิบัติการ และขาดเสียงสะท้อน

กลับจากระดับปฏิบัติการสู่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารนโยบาย 

5.1.5 สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

ของมหาเถรสมาคม 

 1. คณะผู้บริหารของมหาเถรสมาคมควรมีการเกษียณอายุเมื่อมีอายุ 70 ปี 

 2. ควรลดจ านวนวันในการประชุมต่อเดือนให้เหมาะสม 

 3. ไม่ควรหวังเพิ่งมหาเถรสมาคมมากเกินไป เพราะเป็นผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่

ดูแลนโยบายในภาพรวม ส่วนระดับปฏิบัติการน้ันแต่ละวัดแต่ละหน่วยงานต้องคิดโครงการ      

และหางบประมาณด้วยตนเอง แต่ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยภาพรวม 

 4. ควรปรับปรุงระเบียบของมหาเถรสมาคมให้ภาระงานอยู่ในมือของคณะสงฆ์   

ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 

 5. ควรหางบประมาณมาสนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยอาจจัดตั้งเป็น

กองทุนการเผยแผ่พุทธศาสนาและในแต่ละจังหวัดในแต่ละวัด หรือตั้งศูนย์กลางเผยแผ่ในแต่ละ

จังหวัดขึ้น โดยไม่ต้องอิงอาศัยกับระบบการปกครองทางคณะสงฆ์มากเกินไป 

 6. เปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในการท างานเพื่อพุทธศาสนา 

  7. มหาเถรสมาคมควรมีการจัดตั้งสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ เพื่อท าการเผยแผ่

พุทธศาสนาเอง โดยไม่ต้องพึงพาหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีข้อจ ากัด 

 8. ให้มีการหมุนเวียนเข้ารับต าแหน่งบริหารในมหาเถรสมาคมหรือต าแหน่งทาง

คณะสงฆ์ ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่ม เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในทางบริหารจริงๆ 
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 9. การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักค าสอนทางพุทธศาสนา เน้น

เรื่องการปฏิบัติธรรม ท าสมาธิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ใน

ปัจจุบัน  

 10. การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเผยแผ่พุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน โดยไม่ผิดหลักธรรมวินัย ไม่ควรตามกระแสโลกมากเกินไป เพราะ

จะท าให้เกิดวิกฤติศรัทธาได้ในอนาคต 

 11. ควรหาวิธีการกอบกู้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์และความศรัทธาจากประชาชน  

 13. พระสงฆ์ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองในลักษณะการชุมนุมประท้วง

เรียกร้อง ซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ควรให้ค าปรึกษาช้ีแนะทางออกของความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหา

ทางการเมือง ควรวางตนให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น 

 14. ควรจัดบริเวณวัดให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นธรรมชาติ มีห้องน้ าที่สะอาด มี

บริการที่ดี มีที่จอดรถอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาบ าเพ็ญกุศล 

 15. ควรมีวัดที่จัดการศึกษาอบรมเรื่องปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐาน ที่สงบสะอาด 

และได้มาตรฐานโดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติ

ธรรมที่เพิ่มมากขึ้น  

 16. ให้พระสงฆ์เผยแผ่โดยยึดหลักพระธรรมวินัย ศึกษาให้เข้าใจในอุดมการณ์ 

หลักการ และวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ สื่อสมัยใหม่เป็นเพียงช่องทางเท่าน้ัน 

 17. พระสงฆ์นักเผยแผ่ต้องมีศีลาจารวัตรที่งดงาม ถึงพร้อมด้วยความรู้และความ

ประพฤติ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของประชาชน 

 18. ไม่ควรใช้วิทยาการสมัยใหม่มากเกินไป เช่นการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ 

หากท าเกินไป จะกลายไปการโฆษณาชวนเช่ือหรือเผยแผ่เชิงพุทธพาณิชย์ไป 

 19. การเผยแผ่สมัยใหม่เป็นลักษณะเครือข่าย อาศัยการประสานงานพระสงฆ์ต้อง

มีทีมและสร้างเครือข่ายขยายองค์กรข้ามหน่วยงาน ไม่บริหารในแนวดิ่ง ต้องบริหารแนวราบ     

ต้องอาศัยการประสานเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย 

 20. การตีความหลักค าสอนควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดค าถามหรือ

ความสงสัยแก่ผู้ฟัง ไม่ผิดหลักพระธรรมวินัย ควรอธิบายให้เห็นความเหมาะสมข้อจ ากัดในสมัย

ปัจจุบันซึ่งต่างจากเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล 
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 21. ในแต่ละวัดควรจัดตั้งหน่วยงานด้านการเผยแผ่ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาเถรสมาคม ให้พระสงฆ์ในวัดเห็นความส าคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนา 

 22. การเผยแผ่จะเป็นการรักษาพระศาสนาไว้ได้ จะท าให้ประชาชนเข้าถึงแก่นแท้

ของค าสอนมากขึ้น เมื่อประชาชนเข้าถึงก็จะรักวัดรักพุทธศาสนา เป็นก าลังส าคัญในการปกป้อง

คุ้มครองพุทธศาสนาในอนาคต 

 23. ควรมีการร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สภาต าบล องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เป็นต้น สร้างความแข้งแข็งในและสนับสนุนการท างานร่วมกับท้องถิ่นให้มาก 

 24. ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและมีนโยบายด้านส่งเสริมพุทธ

ศาสนาอย่างชัดเจน ให้เท่าเทียมหรือมากกว่าศาสนาอื่นๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนับ

ถือพระพุทธศาสนา เงินภาษีภาครัฐก็มาจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนน่ันเอง 

 25. ควรจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านพุทธศาสนา หรือสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา

องค์กรด้านเผยแผ่พุทธศาสนาให้เพิ่มมากขึ้น   

 26. พระสงฆ์ไม่ควรลืมบทบาทและสถานะตัวเองในบริบทสังคมปัจจุบัน วัดควร

เป็นศูนย์กลางของชุมชน ไม่ควรห่างหรือทอดทิ้งประชาชน ควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชุน ให้ชุมชนเห็นความส าคัญและมีความผูกพันกับสถาบันศาสนาให้มากขึ้น 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคสมัยที่มนุษย์สามารถที่จะสื่อสารกันจากทุกมุมโลกทุกที่ทุกเวลา 

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้รับรู้ความเป็นไปของทั้งตนเองและผู้อื่นได้ในเวลาอันรวดเร็ว    

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท าให้ประชาชนถูกหล่อหลอมด้วยความรู้สึกอิสรเสรี ทั้งในการใช้ชีวิต 

การบริโภค การแสดงความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนจ านวนมหาศาลขึ้น รวมทั้งท าให้ประชาชนเหล่าน้ัน    

มีวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม บริโภคนิยม และปัจเจกชนนิยมแบบสุดขั้ว เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจึงท าให้

มีความรุนแรงมาก และยังท าให้ประชาชนเกิดความทุกข์แบบใหม่ ทุกข์แทนผู้ที่ตนเองนิยมช่ืนชม 

อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะหาวิธีการในการก าจัดทุกข์ของตนเองได้ จึงมีผู้คนจ านวนไม่น้อยที่ดู

ภายนอกแล้วผู้คนเหล่าน้ันเป็นบุคคลที่มีความสุข  แต่ความจริงแล้วใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง 

ซึ่งหากเราได้พิจารณากันอย่างถ่องแท้จะเห็นว่า ทุกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกิดมาจากความไม่สมดุลของ
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จิตน่ันเอง การที่จะกอบกู้ความสมดุลแห่งจิตของประชาชน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดในดวงจิต

ของประชาชน  อันจะส่งผลต่อการเกิดสันติสุขของบ้านเมือง จะท าโดยวิถีทางการเมืองเพียงอย่าง

เดียวไม่ได้  เพราะไม่สามารถช่วยคนให้หลุดพ้นจากการครอบง าของปัญหาต่างๆ ได้  เพราะปัญหา

ของคนในยุคโลกาภิวัตน์คือการดิ้นร้นให้พ้นจากการครอบง าของอ านาจทางการเมือง ความไม่เท่า

เทียม และการขาดอิสรเสรีภาพ  การแก้ปัญหาในยุคโลกาภิวัตน์กระท าได้เพียงการกอบกู้

สติสัมปชัญญะของผู้ตกเป็นเหยื่อเท่าน้ัน และทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องพึ่งพิงศาสนา  เพราะ

พระธรรมเป็นค าสอนที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์   

พุทธศาสนาในโลกน้ี เมื่อแบ่งออกเป็น 2 กระแสหลัก ได้แก่ พุทธศาสนาแบบเถรวาท 
และพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะพุทธศาสนาแบบมหายานน้ันได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดมา นับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเกิดนิกายทางศาสนา 
ตลอดจนศาสนาอื่นๆ ในโลกทั้งหลาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งการท าความเข้าใจ
ระหว่างศาสนา ไม่เพียงช่วยให้ศาสนาต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีบนพื้นฐานของการเคารพซึ่ง
กันและกันเท่าน้ัน หากยังเอื้อให้แต่ละศาสนาเรียนรู้ที่จะปรับตัวและพัฒนาตน  โดยอาศัยบทเรียน
จากศาสนาอื่น รวมทั้งจากค าช้ีแนะและค าวิพากษ์วิจารณ์อันสร้างสรรค์ในกระบวนการเสวนา
ระหว่างศาสนา โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่รู้กันดีว่ากระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้โลกแคบ
ลง แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ผู้คนสนิทสนมหรือเป็นมิตรกันมากขึ้น  ในท านองเดียวกัน
กระแสโลกาภิวัตน์แม้จะท าให้ศาสนาต่างๆ มาบรรจบพบกันใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน  แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าศาสนาทั้งหลายจะมีไมตรีต่อกันมากขึ้น  การมาใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเดิมอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันมากขึ้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการต้องมาปะทะ
สังสรรค์กันในโลกที่แคบลงแล้ว ผลอีกประการหน่ึงจากกระแสโลกาภิวัตน์ก็คือ ความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ศาสนาทั้งหลายพบว่าตัวเองได้มาอยู่ใน
บริบทแวดล้อมอย่างใหม่ที่ไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อน  

การท าความเข้าใจบริบทใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นภารกิจอย่างหน่ึงของศาสนาทั้งหลาย 
เมื่อศาสนาทั้งหลายมีความเข้าใจในโลกยุคโลกาภิ วัตน์ ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
ศาสนามีบทบาทสร้างสรรค์ต่อโลก รวมทั้งช่วยให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างศาสนา  อันจะ
น าไปสู่การสร้างสันติภาพในโลก ศาสนาจ านวนมากไม่เข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงไม่
สามารถปรับตัวได้ หรือไม่ก็โอนอ่อนผ่อนตามความเปลี่ยนแปลง จนสูญเสียสารัตถะทางศาสนาไป 
เหลือเพียงรูปแบบหรือสถาบันที่ไร้ความหมาย ที่ร้ายกว่าน้ันก็คือเมื่อพบกับภาวะถดถอยเสื่อมทรุด 
แทนที่จะหาทางปรับปรุงตัวเอง กลับเกิดความตื่นตระหนก รู้สึกถูกคุกคาม ปักใจเช่ือว่าตนตกเป็น
เหยื่อ จึงมองหาตัวการและตอบโต้ด้วยปฏิกิริยาโกรธตอบและก้าวร้าว บ่อยครั้งก็ใช้ความรุนแรงกับ
ศาสนาอื่นหรือคนกลุ่มอื่นซึ่งถูกตีตราว่าเป็นตัวการสร้างปัญหาทั้งมวล  ปฏิกิริยาดังกล่าวได้ท าให้



174 

 

ศาสนาเป็นอันมากกลายเป็นตัวปัญหาของโลก  แทนที่จะเป็นทางออกให้แก่โลกตามเจตนารมณ์
ดั้งเดิมของศาสนาน้ันๆ  

ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าพุทธศาสนาไทยได้สูญเสียความเช่ือมั่นลงไปมาก   เมื่อมีเหตุ
อื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปรากฏเป็นข่าวติดต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา  ชาวพุทธจ านวนมากเริ่ม
เกิดความหวาดระแวงศาสนาอื่นที่ลุกขึ้นมากล่าวโทษอย่างชัดเจนว่าศาสนาอื่นเป็นตัวการสร้างเหตุ
อื้อฉาวเหล่าน้ีก็มีไม่น้อย ข้อหาดังกล่าวดูจะได้ผลไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากเวลามีการโจมตีพระสงฆ์
หรือฆราวาสคนใดที่มีทัศนะทางพุทธศาสนาต่างไปจากตน หรือขัดผลประโยชน์ของตน ข้อหาที่
นิยมใช้กันก็คือ กล่าวหาว่าคนเหล่าน้ันรับแผนศาสนาอื่นมาบ่อนท าลายพุทธศาสนา  

ปฏิกิริยาดังกล่าวโดยเน้ือแท้ก็คือปฏิกิริยาต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ซึ่งถูกเร่ง
ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ จนพุทธศาสนาเองปรับตัวไม่ทัน ในขณะที่ศาสนาอื่นเข้ามามีบทบาทใน
สังคมไทยมากขึ้น ทั้งโดยแรงหนุนจากปัจจัยภายในประเทศและจากนอกประเทศ ความไม่เข้าใจใน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับการติดยึดในความส าเร็จในอดีตและวัฒนธรรมองค์แบบ
เก่าๆ ท าให้ชาวพุทธจ านวนมากไม่สามารถอธิบายความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาได้ นอกจากการ
กล่าวหามือที่สาม หรือปักใจเช่ือว่ามีการวางแผนบ่อนท าลายพุทธศาสนาอย่างเป็นขบวนการ  

การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น

ภารกิจส าคัญของพระภิกษุสงฆ์นอกจากการศึกษาและปฏิบัติตามค าสอน  พระสงฆ์ยังต้องท าหน้าที่

เผยแผ่ค าสอนของพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลก ให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจ

ของความทุกข์ หาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จนกระทั่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นวงจรแห่ง

ความทุกข์ คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังน้ัน การเผยแผ่พุทธศาสนาจึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าทางจิต

วิญญาณ เป็นผู้น าสาระธรรมสู่ประชาชน  เพราะเป็นผู้ที่จะท าให้ผู้ฟังเกิดความเช่ือและปฏิบัติตาม 

หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีพบว่า  

1. มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดทางคณะสงฆ์ มีอ านาจและหน้าที่ในการ

บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย  การบริหารการเผย

แผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์อยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ได้มีการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนา

อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ได้กระท ามากที่ สุด คือด้านการ

ส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา รองลงมาเป็นด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร

ทุกภาคส่วน  ด้านการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  ส่วนด้านการจัดตั้ง

และพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการบริหารต่ าที่สุด  ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้

เห็นว่า องค์กรมหาเถรสมาคมยังพยายามบริหารการเผยแผพุ่ทธศาสนาโดยผ่านวัดเป็นหลัก โดยการ
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ส่งเสริมให้วัดมีความสามารถที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรม รวมทั้ งกิจกรรมต่าง ๆ ของ

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีจุดดีในแง่ที่วัดในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก ท าให้สามารถที่จะกระจาย

การเผยแผ่พุทธศาสนาได้มาก รวมทั้งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า เพราะวัดส่วนใหญ่จะ

ตั้งอยู่บริเวณชุมชน เป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน พระสงฆ์

ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณของชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาวัดสอดคล้องกับ  

วิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องผู้น าและภาวะผู้น าที่กิติ ตยัคคานนท์ (2543 : 21)  

กล่าวไว้ว่า ผู้น าคือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  หรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้

ตัดสินใจ เน่ืองจากเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือหมู่ชนไปในทางดีหรือทางช่ัวก็ได้ อีกนัยหน่ึง ผู้น า คือ ผู้ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคน

อื่นและน าบุคคลเหล่าน้ันไปโดยได้รับความไว้วางใจและเช่ือใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความ

เคารพนับถือความร่วมมือ และความมั่นใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่าน้ันอย่างจริงใจ พระสงฆ์เป็นผู้

มีบทบาทโดยตรงทั้งในวัดและต่อชุมชน และเป็นผู้น าโดยธรรมชาติ  มีอ านาจอิทธิพลที่จะแสดง

บทบาทหน้าที่ สามารถพูดชักจูงโน้มนาวจิตใจ ให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอันเกิดจาก

ความศรัทธาในผู้น าน่ันเอง 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสามารถ อานนฺโท (2548) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”  พบว่า ผู้น าโดยทั่วไปและภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม เป็น

ผู้น าที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวมมีหลักการ มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน มีการประเมินตน มีการรู้จัก

ประมาณความพอดีในทุกกรณี รู้จักเวลาที่เหมาะในการด าเนินกิจการ  รู้ระเบียบโครงสร้างของ

สังคม ตลอดจนรู้จักประเภทของบุคคลที่ควรคบหา ท าให้สามารถเป็นผู้น าที่เหมาะสมกับหน้าที่ 

และน าความสงบสุขมาสู่สังคมได้  พระสงฆ์จึงเป็นผู้น าที่จะน าพาประชาชนในสังคมให้เข้าถึง

ความสุขอย่างแท้จริงได้ และสามารถน าพาองค์กรคือวัดและสังคมให้ด ารงอยู่ในวิถีโลกาภิวัตน์ได้ 

และสอดคล้องกับนันทวรรณ  อิสรานุวัฒน์ชัย (2550) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์

ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรมบทบาทผู้น าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎีตะวันตก” ได้

ข้อสรุปว่า ผู้น าต้องประกอบด้วยบทบาทพื้นฐานส าคัญ 4 ประการ คือ (1) การก าหนดทิศทาง (Path 

Finding) เป็นการก าหนดทิศทางขององค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ (2) การจัดการระบบ

การท างาน (Alignment) (3) การมอบอ านาจ (Empowerment) เป็นการมอบหมายอ านาจ ความ

รับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4) แบบอย่างการ

เป็นผู้น า (Modeling) ส าหรับภาวะผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม  ผู้น าที่ดีจะต้องยึดหลักธรรมะ เป็น
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คุณธรรมส าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการงานทุกอย่างให้

บรรลุผลส าเร็จที่วางไว้และน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป  

2. สาเหตุที่การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมยังอยู่ในระดับปานกลาง

อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละวัดยังมีศักยภาพในการเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมไม่เพียงพอและ

ไม่เท่าเทียมกัน เพราะขาดทั้งงบประมาณ บุคลาการ และการบริหารจัดการ สอดคล้องกับแนวคิด

การบริหารจัดการที่สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธ์ิสมบูรณ์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารคือ

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คน เงิน 

วัสดุ สิ่งของและวิธีการปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน หรืออีกนัยหน่ึงการบริหาร คือ

การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่นๆ ซึ่งทั้งน้ีอาจจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้ง

สถานที่ตั้ง บุคลากรทางศาสนา  ผู้น าชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมของวัดน้ันๆ ด้วย

เช่นกัน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดไว้ว่าผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาควรเป็นผู้ที่มี

อุดมการณ์ มีเป้าหมายในการบวชที่ชัดเจน มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น 

ตั้งใจปฏิบัติธรรม ฝึกฝนตนเองมุ่งนิพพาน และเผยแผ่ธรรมะแก่บุคคลอื่น บ าเพ็ญประโยชน์ตนและ

ประโยชน์ผู้อื่นตามโอวาทของพระศาสดา การมีอุดมการณ์ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะหากไม่มี

อุดมการณ์อันมั่นคง เมื่อท างานไปแล้วประสบปัญหาใดๆ ก็จะเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่าย 

มักจะท างานไม่ได้ผล จนถึงกับลาสิกขา หรือมีเป้าหมายที่เบี่ยงเบนไป  เช่น แทนที่จะมุ่งไปนิพพาน 

กลับมุ่งแสวงหาลาภสักการะหรือสมณศักดิ์ เป็นต้น การบริการงานเผยแผ่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน ทั้งพระสงฆ์ในวัดและประชาชน บางวัดอาจมีบุคลากรมาก บางวัดพระสงฆ์ขาด

ความรู้ความสามารถ  

ย้อนกลับไปเมื่อหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมา พระสงฆ์ไทยมีบทบาทอย่างส าคัญในการผลักดัน
ประเทศสู่ความทันสมัย ด้วยการน าการศึกษาแผนใหม่ไปยังหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ มีการน าเอา
วิชาการแผนใหม่และระบบโรงเรียนมาสู่กุลบุตร ขณะเดียวกันก็น าเอาภาษาไทยมาแทนที่ภาษาขอม
ในการศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางศาสนา  อย่างล้ าหน้าสถาบันสงฆ์อื่นๆ ในภูมิภาคน้ี แต่
มาถึงปัจจุบัน สถาบันสงฆ์กลับเป็นฝ่ายไล่ตามฆราวาสในแทบทุกทาง ไม่เฉพาะในด้านเทคโนโลยี 
ความรู้ทางโลกเท่าน้ัน หากรวมถึงวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม หลงไปกับระบบทุนนิยม ท าให้พุทธ
ศาสนาเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องอิงอาศัยระบบทุนนิยม ด้วยการระดมทุนและสร้างวัตถุใหญ่โต
ระดับโลก แต่ขาดโลกทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อคนรุ่นใหม่ 
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อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมของพุทธศาสนากลับปรากฏได้ชัดเจนมากเมื่อมีข่าวการ
ประพฤติมิชอบของพระสงฆ์ รวมถึงความขัดแย้งและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปทั่ววงการสงฆ์  ท่ามกลาง
ความไร้ประสิทธิภาพและขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้น าสงฆ์ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว ล้วนส่งผลให้เกิดวิกฤติศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก และเป็นเหตุผลส าคัญประการ
หน่ึงของการเติบใหญ่ขยายตัวของลัทธิพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีฆราวาสเป็นผู้น า แต่ปัญหาของพระสงฆ์
มีมากกว่าน้ันและเกิดขึ้นมานานแล้ว เห็นได้จากการที่พระสงฆ์ไม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจในทาง
จริยธรรมแก่ชนช้ันกลางในเมือง ในขณะที่ผู้คนเข้าวัดกันน้อยลง พระสงฆ์ยังคงเก็บตัวอยู่แต่ในวัด 
โดยมีบทบาทจ ากัดอยู่แค่เรื่องพิธีกรรม หาได้มีความสัมพันธ์กับสังคมหรือชีวิตของผู้คนมากไปกว่า
น้ันไม่ จึงแทบไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อสังคมน้ี ไม่เพียงสะท้อนถึงการสูญเสียความเป็นผู้น าทาง
จริยธรรมของพระสงฆ์เท่าน้ัน หากยังบ่งบอกถึงการสูญเสยีความเป็นผู้น าทางสติปัญญาด้วย  เพราะ
พุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยน้ัน มีแกนกลางอยู่ที่พระสงฆ์ เมื่อสถาบันสงฆ์อ่อนแอลง  ก็
หมายความว่าค าสอนทางพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนน้อยลงตามไปด้วย 
 ซึ่งสอดคล้องกับโชติ บดีรัฐ (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พบว่า 1) สภาพการ

บริหารงาน มีการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี

ประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนด

โทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม  2) ประสิทธิผล

การบริหารงาน มีการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท า โดยใช้

คนตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด  คุ้มค่าและ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัด

และปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) ศักยภาพการบริหารงาน มีการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากร

มาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระ

งาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร  มีการจัดท า

แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง  ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้

ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิ

การมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร  โดยอบรมให้

พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ  จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะใน

เรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และตั้งมั่นความเช่ือความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=โชติ%20บดีรัฐ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 เพราะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ต้องอาศัยพระสังฆาธิการ คือพระสงฆ์ตั้งแต่เจ้าอาวาส

เป็นต้นไป เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง แต่เพราะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ไม่ได้ปรับให้ทันต่อ

เหตุการณ์ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่ไม่อาจท าอะไรมากกว่าน้ี เพราะติดขัดในเรื่อง

กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับพระมหาสมรรถชัย  มั่งค ามี (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ

การจัดองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มีหลักการ

ส าคัญคือการยกเลิกระบบสภาทั้ งหมด รื้อฟื้นมหาเถรสมาคมขึ้นมาใหม่ แต่ปัญหา ของ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับน้ีก็คือ ความล่าช้าของระบบการบริการจัดการ เน่ืองจากกฎหมาย

ฉบับน้ีได้ยกเลิกองค์กรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วรวบอ านาจไว้ที่มหาเถรสมาคม 

ดังน้ัน การจัดรูปแบบองค์กรการปกครองสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มีฝ่ายนโยบายและอ านวยการสั่งการ มีฝ่าย

บริหารจัดการ และมีกลไกการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดีด้วย 

 สิ่งที่ส าคัญคือการปฏิรูปองค์กรซึ่งเป็นเรื่องยากในสมัยปัจจุบัน โครงสร้างของส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และมหาเถรสมาคมมีส่วนส าคัญต่อการการปฏิรูป

สถาบันสงฆ์จ าต้องเริ่มต้นด้วยการกระจายอ านาจให้มากขึ้น  น่ันคือการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลาง เพื่อให้พระสงฆ์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ท างานได้คล่องตัวและตอบสนองต่อปัญหา

เฉพาะท้องที่ได้มากขึ้น  

 โครงสร้างดังกล่าวจะท าให้ผู้บริหารคณะสงฆ์ทุกระดับมีความรับผิด (Accountability) ต่อ

พระสงฆ์โดยรวมมากขึ้น ท าให้การบริหารมีความโปร่งใสมากขึ้น  เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาล 

(Good Governances) ขณะเดียวกัน ก็เอื้อให้พระสงฆ์ไม่ว่าระดับใดก็ตาม  ได้มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดความเป็นไปของคณะสงฆ์ วิธีน้ีนอกจากสอดคล้องกับหลักการบริหารในสังคมสมัยใหม่ 

ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย เกินกว่าที่คนเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนจะดูแลให้ทั่วถึงได้แล้ว 

ยังสอดคล้องกับหลักการในพระธรรมวินัยที่เน้นความเป็นสังฆะ คือการรับผิดชอบร่วมกันโดยสงฆ์

ทั้งหมด 

 ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในคณะสงฆ์จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

น้ัน ความสัมพันธ์กับสถาบันภายนอกก็จ าต้องมีการปฏิรูปด้วยเช่นกัน พุทธศาสนาแบบเถรวาทไม่

ว่ายุคใดสมัยใด ด ารงอยู่ได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อพระสงฆ์ ผู้ปกครอง  และประชาชน มีความสัมพันธ์กัน

อย่างได้ดุลยภาพ มิติหน่ึงของดุลยภาพดังกล่าวก็คือ พระสงฆ์ต้องไม่เหินห่างจากประชาชน และไม่
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ใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือรัฐมากเกินไป  เพราะพระสงฆ์มีหน้าที่แนะน าสั่งสอนประชาชน 

ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยการอุปถัมภ์บ ารุงและการก ากับดูแลจากประชาชนด้วย 

 การปฏิรูปคณะสงฆ์ในระยะที่ผ่านมา ได้ท าให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้

อ านาจของรัฐมากขึ้น แม้ว่าสถาบันสงฆ์มีความจ าเป็นต้องพึ่งอ านาจรัฐในการสร้างเอกภาพภายใน

คณะสงฆ์ โดยเฉพาะการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน  แต่หลายที่

ผ่านมาการพึ่งพิงอยู่กับความอุปถัมภ์ของรัฐ ได้ท าให้คณะสงฆ์นอกจากจะสูญเสียความเป็นตัวของ

ตัวเองแล้ว ยังขาดแรงจูงใจที่จะปฏิรูปตนเอง เพราะรู้ดีว่าถึงอย่างไรรัฐก็ยังจะให้ความอุปถัมภ์อยู่ดี 

ผลก็คือคณะสงฆ์กลาย เป็นสถาบันที่ แ น่ น่ิง ขาดพัฒนาการ ยึดติดอยู่ กับแบบแผนและ

ขนบธรรมเนียมเก่าๆ จนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่สถาบันอื่นๆ ของประเทศได้พัฒนา

ตนเองเพื่อพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว หรือแม้แต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ได้ปรับตัวเองให้

สอดคล้องกับยุคสมัยจนล้ าหน้าไปไกลกว่าพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

 คณะสงฆ์ต้องพึ่งตนเองและพึ่งประชาชนให้มากกว่าภาครัฐ เพราะรัฐสมัยใหม่น้ันเป็น

ประหน่ึงเครื่องจักรที่ด ารงอยู่เพื่อตัวมันเอง รัฐสมัยใหม่หาได้สนใจศาสนาไม่ การอุปถัมภ์คณะสงฆ์

จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐเอง หาใช่เพื่อประโยชน์ของพระศาสนาไม่  ดังน้ัน คณะสงฆ์จึงไม่

ควรหวังการพึ่งพิงหรืออิงอ านาจรัฐจนเกินไปด้วยหวังจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาโดยรวม 

ตรงกันข้ามมีแต่จะท าให้คณะสงฆ์และพระศาสนาอ่อนแอลง ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นที่คณะสงฆ์จะต้อง

วางระยะห่างจากรัฐมากขึ้นโดยการพึ่งพิงรัฐน้อยลง  ขณะเดียวกัน ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กรมการศาสนา และมหาเถรสมาคม ซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนา ควรบูรณาการงานเผยพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งผู้จะได้รับประโยชน์โดยตรง ก็คือประชาชนน่ันเอง 

 3. พระสงฆ์ผู้ที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาควรมีศีลาจารวัตรงดงาม มีความประพฤติดี ส ารวม

กาย วาจา ใจ ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา ในครั้งพุทธกาลน้ัน ผู้ที่ท างานเผยแผ่พระศาสนา 

ส่วนใหญ่เป็นผู้บรรลุธรรมแล้ว เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลสแล้ว บ าเพ็ญประโยชน์ตนได้ส าเร็จ

สมบูรณ์แล้ว จึงสามารถท างานเผยแผ่พุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ และไม่มีปัญหาอย่างในปัจจุบัน 

ส่วนในยุคปัจจุบันผู้ท างานเผยแผ่ศาสนา จ าเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วย สั่งสอนเผยแผ่

ธรรมให้แก่ผู้อื่นด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ี จึงต้องระมัดระวังความประพฤติของตนให้ดี  ไม่ให้มี

ข้อบกพร่องหรือมีความประพฤติเสียหาย เพราะถ้าเสียหายเพียงนิดเดียว ก็จะส่งผลกระทบต่อ

องค์กรสงฆ์ทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาวัชชิระพร อริยวาที (2549) ที่ได้ ศึกษา
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บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของพระสงฆ์ต่อสังคมของประชาชนในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ประชาชนคาดหวัง คือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตาม

พระวินัย ด้านการสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านการศาสนศึกษาตามล าดับ 

เพราะพระสงฆ์เป็นที่พึงของประชาชน และเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิชิต ค าพลงาม (2548) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของพระสงฆ์ กรณีศึกษา

อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่า พระสงฆ์ในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในหลายด้าน แต่บทบาท

หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในชุมชนคาดหวังมากที่สุดคือ บทบาทในการเผยแผ่ศีลธรรม เพราะ

ชุมชนเห็นว่าผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวได้ดีและเหมาะสมมากที่สุดในสังคมคือพระสงฆ์ และการพัฒนา

ด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุ จึงจะท าให้ประชาชนมีความสุข 

ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ซึ่งน าไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่ควรท าอะไรที่ขัดศรัทธาหรือเสื่อม

ศรัทธาต่อประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา เหลืองชูเกียรติ (2547) ได้น าเสนอ

ผลการวิจัยเรื่องการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์รายวันกับการ

เปิดรับข่าวสารและความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชาชน จากผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาเกี่ยวกับ

พระสงฆ์ที่หนังสือพิมพ์น าเสนอน้ันมีประเด็นหลักในการน าเสนอในด้านลบทั้งสิ้น  ส่วน

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์กับความเช่ือมั่นทางศาสนาของ

ประชาชนที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วความเช่ือมั่นทาง

ศาสนาของประชาชนจะอยู่ในเกณฑ์มากและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก

หนังสือพิมพ์กับความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชานที่เกิดขึ้น คือมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อปัจจัย

อื่นนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชาชนก็จะอยู่ใน

เกณฑ์มากเช่นกันทั้งน้ีจะตรงกันข้ามกับเน้ือหาข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ออกมาในด้านลบซึ่งน่าจะท า

ให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นทางศาสนาอยู่ในเกณฑ์น้อย  ซึ่งแสดงว่าเน้ือหาข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ใน

ด้านลบ แต่ไม่ได้มีผลกระทบให้ความเช่ือมั่นทางศาสนาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์น้อยแต่อย่างใด 

น่ันแสดงว่า ศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนมีในพระสงฆ์และวัดมีอยู่อย่างไร เมื่อมีข่าวในด้านลบก็ไม่

หว่ันไหนไปตาม เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล 

4. สิ่งที่จะขาดไม่ได้ในตัวบุคลากรทางศาสนาที่จะท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็คือ 

พระสงฆ์เหล่าน้ันต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ  ผู้เผยแผ่ศาสนาจะต้องมีความรู้ทั้งด้าน

คันถะธุระและวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญที่พระภิกษุสามเณรจะต้องใส่ใจให้ดี จะต้องรู้

หลักธรรมค าสอนในทางพุทธศาสนาอย่างดี มีความรอบรู้ที่กว้างขวาง รู้จักโลก เข้าใจธรรม 
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สามารถแนะน าบุคคลอื่นให้น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี 

การมีองค์รู้และน าความรู้มาใช้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา สอดคล้องกับแนวคิด

เรื่องการจัดการความรู้ที่ นันทยา กัลป์ยาศิริ (2549, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้เป็น

กระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้รู้ จักความรู้  และน าความรู้มาใช้ในการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา 

เพราะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจะท าให้เป็นคนที่มีโลกทัศน์  และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าควรท า

อะไร ไม่ควรท าอะไรรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดทางหน่ึง  ซึ่ง

ความสามารถต่าง ๆ น้ีจะสะท้อนถึงคุณค่าของมนุษย์  และสอดคล้องกับพยัต วุฒิรงค์ (2550, หน้า 

55) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการองค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรค้นหา เลือก  รวบรวม 

เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศที่ส าคัญ และความรู้ความช านาญที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมภายใน

องค์กร เช่น การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ  โดยการจัดการองค์

ความรู้จะมีประโยชน์มากในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการ

กับความรู้ที่ไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่องค์กร  ซึ่งการจัดการองค์ความรู้เป็น

กระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มการหมุนเวียนความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยความรู้จะถูก

เพิ่มและจัดการตลอดเวลา  

นอกจากน้ี องค์กรสงฆ์ต้องกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร เพราะวิถี

ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆ์ต้องคิดนโยบายใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความ

ต้องการด้านศาสนาของคนในปัจจุบันให้ได้ แต่ให้ยึดหลักพระธรรมวินัย ไม่นอกประเด็น ซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ององค์กรเชิงนวัตกรรมที่มอร์ตัน (1973) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง 

การท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรน้ันๆ นวัตกรรมจึงไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมด

ไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ  ดังน้ัน องค์กรเชิง

นวัตกรรม จึงเป็นแนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ในการปรับเปลี่ยน

คุณลักษณะองค์กร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาก่อน  เพื่อ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า 

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อความอยู่รอด และเพิ่มความสามารถ

เชิงการแข่งขัน 
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 นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับความเห็นของพระราชสิทธิมุนี วิ.(2555) ที่กล่าวไว้ว่า บทบาท

ของพระสงฆ์ที่จะปรับตัวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นเรื่องส าคัญ การที่พระซึ่งอยู่ในโลกปัจจุบัน

ต้องรู้จักสถานการณ์โลกและพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในปัจจุบันหรือยุคไหนก็ตาม 

เหตุการณ์โลกปัจจุบันเป็นตัวก าหนดการปรับตัวของพระสงฆ์มาโดยตลอด  พระในปัจจุบันไม่ทัน

สถานการณ์ความเป็นไปของโลก โอกาสในการเผยแผ่ก็น้อยลง ต้องมียุทธวิธีให้เหมาะสมกับโลก

ปัจจุบันด้วย แต่เรื่องการที่จะน าธรรมะไปใช้ พระก็ต้องรู้จักน าเสนอ วิธีการน าเสนอจึงถือว่าเป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่ง คนอาจจะรับธรรมะได้ยากเพราะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ ใครท าได้ดีสังคมก็รับได้ดี 

ส่วนผู้บริหารคณะสงฆ์ต้องมีสายตากว้างไกล จะก าหนดทิศทางการศึกษาพระเณรไปในรูปแบบ

ไหน ต้องมีทั้งสมัยเก่าด้วยและต้องน าเสนอให้รู้ว่าพระศาสนาไม่ล้าสมัย อุปสรรคที่ส าคัญไม่ใช่

พระไม่มีความรู้ ไม่ใช่ญาติโยมไม่พร้อมรับ แต่ที่ส าคัญคือการศึกษาพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ต้อง

แตกฉานต้องรู้จริง พระต้องเป็นคลังความรู้ด้านพุทธศาสนา และอีกข้อคือการน าเสนอ วิธีแก้คือการ

ฝึกหัด ระบบการฝึกให้คนเผยแผ่ยังไม่เข้มแข็งพอ ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ ควรมีการจัดระบบเพื่อฝึกหัด 

น่าจะมีโรงเรียนฝึกหัดการน าเสนอเพื่อการสอน ส่วนงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่  

ดังน้ัน แม้องค์กรสงฆ์คือมหาเถรสมาคมจะมีนโยบายและพยายามส่งเสริมให้พระเณร  

ได้ศึกษาเรียนรู้แค่ไหนก็ตาม หากแต่ศักยภาพส่วนบุคคลไม่เข้าใจหรือไม่พยายามเรียนรู้และ

ปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง ก็ไม่สามารถเผยแผ่ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของเสนาะ กลิ่นงาม (2551, หน้า 60) ที่ศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดของการ

จัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหา และการปรับปรุงองค์กร หากองค์กรแม้จะมีการก าหนดรวบรวม คัดเลือก ถ่ายทอด และ

แบ่งปันความรู้ที่ดี ถ้าบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการสูญเปล่าของ

เวลา และทรัพยากรที่ใช้ 

 5. มหาเถรสมาคมจะต้องมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานการเผยแผ่พุทธศาสนาให้

ชัดเจนเป็นรูปธรรม แล้วจึงน าแผนการปฏิบัติน้ันส่งต่อให้กับวัดเพื่อปฏิบัติต่อไป ต้องมีเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้วัดทุกวัดมีแนวทางปฏิบัติที่ เหมือนกันเป็น

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และไม่ควรปล่อยให้มีวัดหน่ึงวัดใดที่กระท าการบิดเบือนจากแผนการ

ปฏิบัติงานน้ัน  เมื่อมอบหมายแผนการปฏิบัติให้แก่วัดต่างๆ แล้ว มหาเถรสมาคมจะต้องท าหน้าที่

ในการประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบและแผนงานที่วางไว้ให้งานบรรลุผลตาม

เป้าหมาย  โดยอาจจะต้องมีการแบ่งสายงานแบ่งการควบคุมการปฏิบัติงานตามล าดับของโครงสร้าง
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ของมหาเถรสมาคมลงไปยังวัดต่างๆ รวมทั้งยังต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมด้วย  พระสงฆ์ต้องยึด

หลักพระธรรมวินัย แม้จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ควรเผยแผ่ในเชิงพุทธ

พาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องติษยภรณ์ ศรีราษฎร์ (2545) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การตลาดและผลต่อการ

เผยแพร่พุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า แต่ละวัดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับว่า

ทางวัดจะเน้นกิจกรรมในส่วนใด และวัดต่างๆ มักจะเน้นการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดและจัด

ตามประเพณีนิยมมากกว่ากิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งควรเป็นกิจกรรมหลักโดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือการหารายได้เข้าวัด เพราะความจ าเป็นในการรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่า

สาธารณูปโภค ค่าบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด  ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว การจัดกิจกรรม

ต่างๆ โดยมิได้มุ่งเน้นที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาน้ัน ย่อมเป็นการไม่เหมาะสม เพราะการบวช

ในพระพุทธศาสนา เป็นการสละทุกสิ่งเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้น กิจกรรมหลักของพระสงฆ์จึงเป็น

การศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน แต่กิจกรรมที่มุ่ง เน้นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนจ านวนมาก วัดก็ย่อมได้รับเงินท าบุญจากผู้มี

จิตศรัทธาเหล่าน้ันด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าพระสงฆ์เป็น

ผู้รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างดี เพราะผู้ที่พบเห็นย่อม

เกิดศรัทธาได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องท าการตลาดใดๆ เพราะพุทธศาสนิกชนย่อมให้ความอุปถัมภ์บ ารุง

พระสงฆ์ด้วยความศรัทธา ไม่ควรเน้นเรื่องพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นเครื่องล่อใจ  เพราะผู้คน

นับถือพระพุทธศาสนาที่ค าสอนอันเป็นแก่นของศาสนา ไม่ใช่เรื่องวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมใดๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิวัฒน์ อรัญภูมิ (2548) ได้วิจัยเรื่องพระเครื่องกับพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งพบว่า คนส่วนใหญ่นับถือพระเครื่องว่าเป็นสัญลักษณ์และวัตถุมงคลทาง

ศาสนา แต่ด้านความเช่ือในการนับถือมีความแตกต่างกันออกไป ส่วนหน่ึงเช่ือว่าสามารถอธิษฐาน

อ้อนวอนขอในความศักดิ์สิทธ์ิของพระเครื่อง  เพื่อให้มีโชคลาภ เมตตามหานิยมหรือมีอิทธิฤทธ์ิ 

ปาฎิหาริย์คุ้มครองให้ปลอดภัยได้ ซึ่งเป็นความเช่ือที่ไม่สอดคล้องกับหลักค าสอนของพระพุทธ 

ศาสนา และพบว่าพระเครื่องมีบทบาทและอิทธิพลต่อการนับถือพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ 

กัน เช่น การใช้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ เพื่อให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อให้ระลึกถึงค าสอนของ

พระพุทธศาสนา เป็นต้น และยังพบว่าปัจจุบัน พระเครื่องถูกน ามาใช้เป็นสินค้า  มีการซื้อขายใน

ตลาดและแวดวงผู้นิยมพระเครื่องอย่างแพร่หลาย ซึ่งเรียกสภาวการณ์เช่นน้ีว่าพุทธพาณิชย์ และมี

การขยายตัวอย่างกว้างขวางในทุกระดับสังคมของไทย  
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 6. จากการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม 

ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเรียงล าดับจากสูงที่สุดไปหาต่ าที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านการประสานงาน 

ปัจจัยด้านการวางแผน  ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา และปัจจัยด้านการ

จัดการองค์กร โดยเฉพาะการบริหารงานของคณะสงฆ์ซึ่งมีลักษณะที่ช้าไม่ทันการณ์ ควรมีการ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและหลักการบริหารในปัจจุบัน สอดคล้องกับความเห็น

ของบัญชา พงษ์พาณิช เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ซึ่งมองว่า มหาเถระ

สมาคมในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด ท่านก็มีบทบาท คือ เป็นองค์กรทางศาสนา เป็นผู้น าทางจิต

ปัญญาและศรัทธา เช่น สมเด็จพระสังฆราชก็เป็นสังฆบิดร เป็นที่กราบไหว้บูชา ขณะเดียวกัน ก็มี

หน้าที่ซ้อนอยู่คือเป็นองค์กรปกครอง แต่บทบาทที่สามที่ด ารงอยู่  คือ เป็นสถาบันเพื่อการศึกษา 

ดูแลการศึกษาพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สงฆ์ ถ้ามหาเถรสมาคมรักษาบทบาททั้งสาม

ระดับน้ี และใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่โดยจัดระบบให้ดี ก็จะช่วยภาคประชาชนในการศึกษาพระ

ศาสนาในการปฏิบัติ ในการสนองงานด้านการปกครองได้ด้วย แต่ตอนน้ีมองไม่ออกว่าทางมหา

เถระสมาคมมีบทบาทเรื่องไหนที่ชัดเจนที่ส าคัญ จริงอยู่ว่าระบบของภาครัฐที่สนับสนุนมหาเถร

สมาคม ก็มีความพยายามที่จะปรับปรุง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเลขาธิการมหาเถร

สมาคม แต่ประชาชนเข้าไม่ถึง ความจริงการบริหารทันสมัยแล้ว การติดต่อสื่อสารกันได้ เน็ตเวิร์ค

ของสังคมมันเปลี่ยนหมดแล้ว อยู่ในช่วงของพัฒนาการที่เกิดเป็นส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ

กรมการศาสนาขึ้นมาก็คือเกิดจากการปรับตัว เพื่อให้เกิดการสนองงาน ณ วันน้ียังไม่ลงตัว อาจต้อง

ขยับต่อ จากการไปประชุมที่อินเดีย มีบทสรุปอย่างหน่ึงว่า โลกข้างหน้าต้องกระจายตัวกันท างาน

เป็นแบบเครือข่าย (Network) เป็นกลุ่ม ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้แล้ว และออกแบบให้

เหมาะสมตามชุมชนท้องถิ่น จึงท าให้มีหลากหลายรูปแบบหลายนิกาย แต่มีหัวใจเดียวกัน ฉะน้ัน 

ต้องมีการเช่ือมโยงมาเป็นเครือข่าย เช่น การงานวัดลอยฟ้าเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่จัดขึ้น 

ณ สยามพาราก้อน เกิดการตื่นตัวของสังคมยุคใหม่ ท าให้มีเครือข่ายมีแนวร่วมมีวัตถุประสงค์ร่วม 

แต่ต่างก็ต่างคนต่างท า ฉะน้ัน จุดแข็งของเราเรามีมหาเถรสมาคม ภาคประชาชนก็ก าลังลุกขึ้นมา 

ขณะเดียวกัน ครูบาอาจารย์ยุคใหม่ก าลังรวมตัวกัน ก็จะเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงต่อกันไป เช่ือมต่อกัน

ไปเรื่อยๆ  
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 ซึ่งสอดคล้องกับสมานจิต ภิรมย์รื่น (2546) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบสถาบัน

ส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 1. การส่งเสริมและเผยแผ่การ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามภารกิจ 6 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ มีสภาพปัญหาและความคาดหวังในอนาคตต้องการให้การปกครองคณะสงฆ์ยึดหลักการ 

3 ประการคือ (1) หลักพระธรรมวินัย (2) หลักการบริหารองค์กร และ (3) หลักดุลยภาพใน

ความสัมพันธ์รัฐกับประชาชนแยกอ านาจด้านนิติบัญญัติและอ านาจ  ด้านตุลาการจากมหาเถร

สมาคมมีการกระจายอ านาจไปยังส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับจังหวัด  จัดให้มีรูปแบบ ระบบ

วิธีการ สื่ออุปกรณ์ในการเผยแผ่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านจิตใจ และเสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้

ความสามารถ ให้แก่พระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่  เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้

เจริญรุ่งเรืองต่อไป รูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  มี

นโยบายให้องค์กรอิสระที่รัฐให้การรับรอง สนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินงาน  อยู่ใน

การก ากับดูแล เกื้อหนุนของมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และกรมการ

ศาสนากระทรวงวัฒนธรรม มีความอิสระคล่องตัวในการจัดการบริหารองค์กรภายใน ก าหนด

เป้าหมายและมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติได้  

 แต่ขัดแย้งกับความเห็นของพระมหาดร.สุทิตย์ อาภากโร (2555) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มองว่า การบริหารพระพุทธศาสนาใน

ปัจจุบัน พระสงฆ์ไม่ควรไปมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของมหาเถรสมาคม เพราะมหาเถรสมาคมเป็น

องค์กรปกครอง และควรดูในภาพรวมในเรื่องของนโยบายมากกว่า การจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

กฎหมายหรือโครงสร้างการบริหารของมหาเถรสมาคมเป็นเรื่องยาก ควรใช้กลไกลของกฎหรือ

ระเบียบที่มีอยู่แล้ว เช่น ให้มีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในการท างานด้าน

การศึกษาเผยแผ่ปกครอง ไม่ควรตั้งอยู่ในวัดใดวัดหน่ึงหรือวัดที่เจ้าคณะจังหวัดจ าพรรษาอยู่  แต่

ควรเป็นส านักงานส่วนกลางที่จะต้องแยกออกมาจากวัด ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ในรูปมูลนิธิ

หรือของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด พระสงฆ์ทั้งจังหวัดมาร่วมมือกันท างาน ข้อมูลเอกสารต่างๆ รวมอยู่ที่

จุดเดียว แม้เจ้าคณะจังหวัดองค์เดิมจะมรณภาพไปหรือตั้งองค์ใหม่ขึ้นมาแทน ก็จะมีข้อมูลและมี

คณะท างานสานงานต่อได้ทันที เช่น ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวอย่างในการ

ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดและคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการ

พัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร  
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 7. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการประสานงานมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหาร

การเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุด โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  

ดังน้ัน มหาเถรสมาคมจึงต้องมีการวางแผนงานในการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ดี ให้

บุคลากรทางศาสนามีทิศทางในการท างานในแนวเดียวกัน สามารถท างานร่วมกันได้ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

โลกาภิวัตน์  แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนงานที่ดี เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้แล้ว  ยังต้องมี

การสั่งการบังคับบัญชาที่ดีด้วย น่ันคือมหาเถรสมาคมต้องมีการบังคับบัญชาที่รวดเร็วแม่นย า  มี

ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อเป็นองค์ประกอบส าหรับหน่วยงานย่อยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  แต่ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนงานที่ดีเพียงใด มีการบังคับ

บัญชาที่ดีเพียงใด  แต่หากขาดการประสานงานที่ดีก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้  การ

ประสานงานเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานระหว่างบุคคลภายในงานเดียวกันหรือระหว่าง

หน่วยงานอย่างสอดคล้อง  ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยการประสานงานดังกล่าวน้ีหมายความรวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก อาทิเช่น 

การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชน  ทั้งน้ีเพื่อให้มหาเถรสมาคม

สามารถด าเนินการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคม รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจจะมี

ขึ้นจากการเผยแผ่ที่ไม่ตรงตามพระธรรมวินัย  ซึ่งสอดคล้องกับวรัญญู ชายเกตุ (2545) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่ององค์กรสงฆ์กับการปัญหาความขัดแย้งในพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระธรรมกาย ผล

ของการศึกษาพบว่า ปัญหาความขัดกรณีในคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นกรณีของวัดพระธรรมกาย มี

ผลกระทบในหลายด้าน กล่าวคือ 1. มีผลกระทบต่อพระธรรมวินัย และ 2. มีผลกระทบต่อสถาบัน

สงฆ์ ดังน้ัน แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกรณีวัดพระธรรมกาย ควรใช้วิธีการประนีประนอม

โดยอาศัยหลักการของพระธรรมวินัยและมติของมหาเถรสมาคมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว การบริหารการจัดการและการปกครองคณะสงฆ์ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมี

ความเข้มแข็ง โดยอาศัยแนวทางดังน้ี 1. การปกครองคณะสงฆ์ควรยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ 

2. ควรยกให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารการจัดการ 3. สมณศักดิ์กับต าแหน่งการบริหารควรแยก

ออกจากกัน 4. ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนให้มีความเข้าใจในหลักค า

สอนที่ถูกต้อง  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วรัญญู%20ชายเกตุ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 8. การจัดโครงสร้างองค์กรของมหาเถรสมาคม ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้การบริหาร

การเผยแผ่พุทธศาสนาประสบความส าเร็จ เน่ืองจากยิ่งมีการจัดองค์กรให้มีความซับซ้อนมากขึ้น

เพียงใด ความส าเร็จและความรวดเร็วของการปฏิบัติงานก็ยิ่งน้อยลงเท่าน้ัน  เพราะในการสั่งการ

จะต้องมีขั้นตอนในการด าเนินการมาก มีกระบวนการและผู้มีอ านาจสั่งการหลายคน ซึ่งตาม

หลักการของฟาโยลจะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันมิได้  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดจะต้องได้รับมอบอ านาจให้เพียงพอที่จะได้งานส าเร็จ 

ซึ่งหากองค์กรมีความซับซ้อนมาก ก็จะท าให้มีผู้ที่มีอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่าง ๆ มาก

เช่นเดียวกัน ทั้งภาครัฐและองค์กรทางคณะสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนา 

สอดคล้องกับความเห็นของภิญโญ พุมนวน (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการคุ้มครองพระพุทธ 

ศาสนาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ศึกษาเฉพาะกรณี การใช้มาตรการทาง

อาญาต่อภิกษุซึ่งต้องปาราชิก พบว่า ทั้งน้ีรัฐก็เป็นส่วนหน่ึงที่มีแนวคิดว่า ปัญหาทางศาสนจักรเป็น

เรื่องของทางคณะสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมืองไม่ควรเข้าเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่าย 

ศาสนจักรจัดการกันเอง น้ันท าให้ปัญหาภายในองค์กรสงฆ์ที่เป็นปัญหาที่มีอยู่สั่งสมและเพิ่มพูนขึ้น

เรื่อยมาและเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอันกระทบต่อสังคมโดยรวมในประเทศไทยทั้งในแง่

อาชญากรรม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้เลย ดังน้ัน รัฐควร

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการน ามาตรการทางกฎหมายอาญาเข้าไปช่วยแก้ไข

ปัญหาในองค์กรสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีและคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย

ตลอดไป ไม่ปล่อยให้ปัญหาองค์กรสงฆ์เป็นปัญหาทางฝ่ายศาสนจักรแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยังช่วย

ป้องกันและปราบปรามบุคลที่จะเข้าไปแอบแฝงและแอบอิงในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วน

ตนให้เกิดความเกรงกลัว ต่อมาตรการทางกฎหมายอาญาที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลน้ันหากมีเจตนาไม่

บริสุทธ์ิในการเข้าไปอยู่ในพระศาสนา เพื่อจะให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  

 9. การก าหนดโครงสร้างขององค์กรยังท าให้สามารถจ าแนกลักษณะเฉพาะของงานให้

ชัดเจน  และสามารถที่จะมอบหมายงานได้ตรงตามหน่วยงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงาน  

เน่ืองจากมีสายการบังคับบัญชาอยู่แล้ว  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เรียงล าดับลดหลั่นกันไปตามอ านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในหน่วยงานอย่างชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ  ตลอดจนป้องกัน

การก้าวก่ายหรือซ้ าซ้อนของแต่ละงาน สอดคล้องกับพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา 

กรรมการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวไว้ว่า ในการน าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ไป

ประพฤติปฏิบัติน้ัน พระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญเป็นล าดับต้นๆ  ดังน้ัน จึงต้องอาศัย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ภิญโญ%20พุมนวน.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ พระที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ทันกับยุคสมัย มี

กลยุทธ์ มีเทคนิควิธี สามารถปรับให้เข้ากับโลกในสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และดังเป็นที่ทราบกัน

ว่า ในปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยพร้อมกับประเทศในอาเซียนอีก 10 ประเทศ ก็จะรวมตัวกันเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พระสงฆ์จึงควรมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะน าไปปรับ

ประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 สอดคล้องกับพระศรีศาสนวงศ ์(มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพฯ (2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พระสังฆาธิการต้องใฝ่รู้อยู่ เสมอ ถ้าไม่เรียนรู้ก็ต้อง

สนับสนุนให้พระลูกวัดได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อจะได้มาพัฒนาวัดและเป็นก าลังส าคัญ  ทั้งหมด

จะต้องรู้จักหน้าที่และท าหน้าที่ให้มีสมรรถภาพ ขึ้นอยู่กับบุคลลากรและวิสัยทัศน์ของผู้น า บทบาท

ของพระสงฆ์และวัดในปัจจุบันมีมากตามล าดับ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง แล้ว

สมารถท าให้สังคมในขณะน้ันยอมรับได้ เ จ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการทุกองค์ต้องมีการ

ประเมินผล การท างานต้องมีการวางแผน ต้องตระหนักในหน้าที่ ได้แก่การ ต้องมี 6 บ. คือ            

1) บริเวณ ต้องสะอาดเรียบร้อย เมื่อคนเข้าวัดแล้วต้องมีความรู้สึกสบายใจ อารมณ์ดีขึ้น ถึงแม้จะยัง

ไม่ได้ฟังธรรม สนทนาธรรม ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ต้องยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้ง      

2) บริวาร ต้องรู้จักทักทายปราศรัย พูดให้เป็น 3) บริการ มีการต้อนรับที่ดี มีสมณสารูปที่งดงาม 

ย่อมก่อให้เกิดความเลื่อมใส ต้องท างานเป็นทีม สอดคล้องสอดรับกับหน้าที่ 4) บริหาร ขึ้นอยู่กับเจ้า

อาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ต้องกระจายอ านาจ ไม่รวบอ านาจ หัวหน้าหรือผู้น าต้อง

คอยตรวจตรา และฝึกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร  5) บริขาร สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต้อง

สะอาด รู้จักเก็บรักษา ต้องจัดระเบียบ มีบัญชีพัสดุ  6) บริกรรม ต้องรู้ จักหน้าที่ตัวเอง ให้ความ 

ส าคัญกับการท ากิจวัตร ท าวัตรสวดมนต์ ต้องร่วมมือกันต้องเอาใจใส่ให้ดี 

 เมื่อท าหน้าที่สมบูรณ์แล้ว องค์กรคือวัดจะทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และรักษา

ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา มิใช่หน้าที่ของเจ้าอาวาสอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท

ทั้งหลาย พระทั้งวัดและประชาชนทั้งหลายต้องร่วมมือกัน สอดคล้องกับกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยบทบาทของพระสงฆ์

กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาพบว่า 

พระสงฆ์และพระสังฆาธิการคาดหวังต่อบทบาทของพระสงฆ์ คือ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการ

ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตในเรื่องต่าง ๆ 
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ได้แก่  การสร้างพระสงฆ์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม การเป็นผู้น าด้านจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนในการเผยแผ่หลักธรรม การเป็นตัวอย่างที่ดี การจัดภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นที่พักผ่อน

และช่ืนชมธรรมชาติ การจัดให้วัดเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในการเลี้ยงชีพ 

 ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราช

บัณฑิต (2555) ที่กล่าวไว้ว่า งานของคณะสงฆ์เดิมมี 4 ด้าน แต่ต่อมากฎมหาเถรสมาคมได้เพิ่มมา

เป็น 6  แต่งานที่จะเป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเชิดหน้าชูตาคืองานเผยแผ่ งานอื่นๆ 

เป็นตัวเสริม พระพุทธศาสนาอยู่ได้เพราะประชาชน ถ้าประชาชนยังให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

อยู่ พระพุทธศาสนาก็ด ารงอยู่ได้  หากละเลยพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ เช่นอินเดีย ซึ่งเป็นดินแดน

ของพระพุทธศาสนา งานทุกงานของคณะสงฆ์ งานเผยแผ่ส าคัญที่สุดที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้

ได้ ถึงจะปกครองดีขนาดไหน ถึงการศึกษาจะดีขนาดไหน มีพระจบสูงขนาดไหน มีมหาวิทยาลัย

ยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็รักษาพระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้ การก่อสร้างจะใหญ่โตแค่ไหนก็รักษา

พระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้เช่นกัน เช่น บุโรพุทโธที่อินโดนีเซีย หรือมหาวิทยาลัยนาลันทา แต่งาน

เหล่าน้ันจะเป็นตัวเสริมงานเผยแผ่ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ส่งพระอรหันต์ 60 รูป ออกไปเผยแผ่

พุทธศาสนาเป็นรุ่นแรก และภายหลังพุทธปรินิพพานก็มีการส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่ 9 สาย จึงท า

ให้พุทธศาสนาสืบทอดมาได้จนถึงทุกวันน้ี ถ้าเราไม่เผยแผ่หรือเผยแผ่ไม่ถูกต้องก็น่าห่วง โทษของ

การไม่เผยแผ่ท าให้พุทธศาสนาอ่อนแอลง ถ้าพระไม่ได้ท าการเผยแผ่คนก็จะเห็นวัดเป็นเพียง

สถานที่ท าพิธีกรรม ทุกคนมาเพื่อมุ่งหวังและปรารถนาสมบัติในชาติหน้าเท่าน้ัน แต่ถ้าวัดใดสอน

กรรมฐานจะท าให้คนมาวัดติดวัด พระที่สอนกรรมฐานจะเป็นอมตะ มีคนศรัทธาเคารพนับถือคน

จะติดวัด  

 การเผยแผ่ก็คือการถ่ายทอดธรรมน่ันเอง มีหลายวิธีการต้อนรับปฏิสันถารก็เป็นการเผยแผ่

อย่างหน่ึง ไม่ต้องเป็นพิธีรีตอง การเทศน์เป็นการเผยแผ่ที่เป็นรูปแบบตรงที่สุด พระพุทธเจ้าทรงใช้

มากที่สุด การเทศน์มีความส าคัญและศักดิ์สิทธ์ิที่สุด มีที่ น่ังเทศน์โดยเฉพาะ เรียกว่า “ธรรมาสน์” 

คนโบราณถือว่าพระเทศน์คือผู้แทนของพระพุทธเจ้า ต้องจัดให้สวยงาม เด่นเป็นสง่า เหมือน

พระพุทธเจ้ามาแสดงเอง วัดแต่ละวัดต้องให้ความส าคัญกับการเทศน์ ความเลื่อมใส่ไม่ได้อยู่ที่

ชาวบ้าน แต่อยู่ที่วัดและพระสงฆ์องค์เทศน์ พระเทศน์มิใช่ใครก็ได้ เพราะไปฆ่าตัวตาย ฆ่าวัดท าลาย

พระศาสนาไปในตัว ท าให้คนเสื่อมไม่อยากฟัง การเทศน์ถ้าให้คนติดและสนใจฟัง ต้องเทศน์ให้

เกิดอานิสงส์การฟังเทศน์ ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม อย่าเทศน์เรื่องเดิม ซึ่งไม่ทันสมัยไม่ทันเหตุการณ์ 

ต้องเทศน์ให้คนหายสงสัย พระจะเทศน์ให้ชาวบ้านฟังอย่าสุกเอาเผากิน จะเป็นการท างานพระ
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ศาสนา คนจะเบื่อการฟังเทศน์ ให้พระสงฆ์เผยแผ่ด้วยการเทศน์ รักษาและเพิ่มศรัทธาให้ประชาชน 

พระพุทธศาสนาจึงจะด ารงอยู่ได้ด้วยการเผยแผ่ เมื่อประชาชนเข้าใจและเข้าถึงและนับถือ

พระพุทธศาสนา ประชาชนจะเป็นก าลังส าคัญในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

 10. การบริหารงานสมัยใหม่ จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามา

สนับสนุนองค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร 

ขององค์กรอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล 

การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ  ประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม่  เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือนวัตกรรม

ใหม่ ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคใน

องค์กร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความร่วมมือ การกระจาย

อ านาจที่เหมาะสม จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อน าองค์กรมหาเถรสมาคมเข้าสู่

โลกาภิวัตน์ และความได้เปรียบในการแข่งขันของระบบทุนนิยมในปัจจุบันและท่ามกลางการ

แข่งขันด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 อีกอย่างหน่ึง ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง จากวัดที่ เคยเป็น

ศูนย์กลางของชุมชน วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พึ่งพาอาศัยกันและท ากิจกรรมร่วมกัน 

แต่เมื่อความมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ลัทธิทุนนิยมเข้ามาแทนที่ 

กระแสสังคมเปลี่ยนไป ชุมชนรอบวัดกลายไปห้างสรรพสินค้า โรงแรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ ท า

ให้ ชาวบ้านเริ่มห่างวัดมากขึ้น วัดกลายเป็นแห่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น  การบริหารการ

เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน คณะสงฆ์จะท าโดยอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือ

จากเครือข่ายทุกภาคส่วน(Network) ด้วยการเพิ่มบทบาทของฝ่ายบ้านเมืองและภาคประชาชนให้

มากขึ้น แม้กระแสการเรียกร้องเรื่องการบวชภิกษุณีในประเทศไทย ก็เป็นปัญหาที่คณะสงฆ์ไทยไม่

อาจละเลยได้ ไม่ควรยึดในกฎระเบียบเก่าๆ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการ

นับถือพุทธศาสนา จึงควรที่องค์กรคณะสงฆ์ตลอดจนถึงองค์กรภาครัฐ ควรจะหันมาให้ความสนใจ

กับองค์กรภาคประชาชนมากขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหารงานการเผย

แผ่พุทธศาสนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
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 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยุพาพร  รูปงาม (2545) ได้

กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ

ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิด

ริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการ

ตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มน้ัน กระท าผ่าน

องค์กร (Organization) ดังน้ัน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้   วัด

ต้องเป็นศูนย์กลางของชุมชน สอดคล้องกับชุติมา สัจจานันท์ (2548) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณราการการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณี

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของวัดมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง 

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นพื้นฐานให้สังคมมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา โดยเน้นชุมชนอันเป็นที่ตั้งของวัดและการพัฒนาสาระ และกระบวนการ

เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการถ่ายทอดธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ที่สอดคล้อง

และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ มีบทบาทในการเป็น

แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการ เรียนรู้และกิจกรรมที่

หลากหลาย โดยเฉพาะศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยงเน่ืองกับวิถีชีวิตของชุมชนน้ันๆ เป็น

แหล่งปลูกฝังศีลธรรม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล ชุมชน  และ สังคม เป็น

แหล่งก าเนิดศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตค่านิยม และพระสงฆ์เป็นสื่อบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ส าคัญ ในลักษณะของการเป็นแบบอย่าง การสร้างความเคารพ ศรัทธาและยึดมั่น โดยเจ้าอาวาสมี

ความโดดเด่น เป็นผู้ที่มีคุณธรรม เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสียสละ เอาใจใส่ และรับผิดชอบสูง 

และ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ และมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถทางการบริหาร การ

ประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มต่าง ๆ และชุมชน เป็นทั้งนักพัฒนา 

นักเทศน์ และนักวิชาการ พระหลายรูปเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของสงฆ์

และประชาชน นอกจากน้ีพระภิกษุสงฆ์และบุคลากรในวัดเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ใฝ่

ปฏิบัติธรรม สามัคคีมีน้ าใจเสียสละเคารพซึ่งกันและกัน  ท างานร่วมกันได้โดยใช้หลักการมีส่ วน

ร่วม จึงท าให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนิน การ

กิจการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจึงประสบความส าเร็จได้ด้วยดี วัดเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

แก่ชุมชน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชาวบ้านมีความร่วมมือการช่วยเหลือเกื้อกูล การสงเคราะห์ซึ่ง

กันเละกัน และมีการจัดกิจรรมร่วมกันในหลายรูปแบบทั้งทางธรรมและทางโลก  
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 ทั้งน้ี แม้จะมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารที่สมัยอย่างไรก็ตาม 

องค์กรจะต้องไม่ทิ้งหลักการ อุดมการณ์และวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้วางแบบแผนไว้ ไม่ปล่อยให้มี

การบิดเบียนหลังค าสอน หรือใช้ค าสอนไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือในเชิงพุทธพาณิชย์ ซึ่งจะ

กลายเป็นวิกฤติทางด้านค าสอนทางศาสนา ต้องมีนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านวิธีการเผยแผ่และตีความ

ส าคัญ สอดคล้องกับมอร์ตัน (1973) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า นวัตกรรม คือ การท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง 

(Renewal) เป็นการปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ตลอดจนหน่วยงานหรือ

องค์กรน้ันๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงและพัฒนา

เพื่อความอยู่รอดของระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของขัตติยา ขัติยวรา (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ

ก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา กรณีศึกษา ชุมชนสันติอโศก จาการ

ศึกษาวิจัยพบว่า ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ด้านหน่ึงอโศกพยายามเสนอภาพให้ดูเหมือนเป็นชุมชนพุทธก่อนทุนนิยมที่แสดงตัวผ่านรูปแบบ

เกษตรแบบพึ่งตนเอง รูปแบบการแต่งกายละรูปแบบของความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนระหว่าง

ชุมชน ทว่าในอีกด้านหน่ึงเราจะเห็นส่วนที่ เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมชนช้ันกลางจาก

ลักษณะโครงสร้างการจัดองค์กรที่มีความเป็นระบบระเบียบและวิธีคิดที่จะสะท้อนอุดมการณ์

มนุษย์นิยมในการตีความหลักค าสอนพิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวันซึ่ง

สร้างความดึงดูดใจให้แก่สมาชิกแกนน าของกลุ่มที่เป็นชนช้ันกลางระดับล่าง ในขณะเดียวกันอโศก

ก็เลือกประสานท่าทีในการตอบสนองความต้องการและรสนิยมทางศาสนาแก่ชาวชนบทผ่านความ

เสมอภาคทางเศรษฐกิจตามแนวทางบุญนิยมและการตีความหลักค าสอนเรื่องการท าบุญให้เกิดเป็น

จริยธรรมในการท างานและเน้นคุณค่าของงานหนักในภาคการเกษตร  นอกจากน้ี จุดเด่นของ

ข้อเสนอในการปฏิรูปของอโศกอยู่ที่การดึงบทบาทผู้น าชุมชนของพระสงฆ์กลับคืนมา การเน้น

ระเบียบวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดและความเข้มงวดในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตเป็นเสมือน

การวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์กระแสหลักที่ไม่อาจเป็นพลังผลักดันในการ

ปฏิรูปได้  

 นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอชิรพจณิชา พลายนาค (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องการใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่าโหราศาสตร์ไทยมีประวัติ

ความเป็นมาที่ยาวนานและมีมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนา

ยอมรับความมีอยู่ของโหราศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง แต่พระพุทธศาสนาถือว่า

พระสงฆ์ไม่ควรน าโหราศาสตร์มาใช้ ดังมีพุทธบัญญัติชัดเจนมิให้ภิกษุเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ 
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เพราะไม่เหมาะกับชีวิตของสมณเพศ  พระสงฆ์ที่ใช้โหราศาสตร์สามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่มี

ความทุกข์ได้ แต่ควรใช้โหราศาสตร์ในฐานะเครื่องมือชักจูงไม่ใช่เป็นจุดหมายหลัก แม้ว่าการ

กระท าเช่นน้ีจะผิดหลักพระธรรมวินัย แต่หากเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมและผู้คนหมู่

มาก พระสงฆ์บางรูปก็เห็นว่าควรท า เพราะพุทธบริษัท 4 โดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งเป็นคน

ส่วนมากของสังคม หากชักจูงพวกเขาเหล่าน้ันให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องแล้วก็

ย่อมจะเป็นก าลังส าคัญในการปกป้องและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปได้ในอนาคต 

 11. การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้เกิดความมั่นคงแก่พุทธศาสนาได้ ผู้ที่

จะเป็นก าลังส าคัญน่ันก็คือเจ้าอาวาสซึ่งมีหน้าที่โดยตรง เป็นผู้น าในวัดและชุมชน เจ้าอาวาสจึงต้อง

เป็นนักบริหาร โดยเฉพาะการดูแลบริหารกิจการของวัด ให้วัดมีบทบาทต่อสังคมและชุมชน หาก

ศาสนายังสามารถมีบทบาทและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ สังคมก็จะยอมรับถือศาสนา 

สอดคล้องกับพรรณธิภา เอี่ยมศิริปรีดา และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศาสนากับการสร้าง

สันติสุข : บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

พระสงฆ์ตระหนักในบทบาทการส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับมาก มีความเช่ือมั่นในความ 

สามารถของตนเองต่อการท าหน้าที่ส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับมากได้รับการสนับสนุน

จากสังคมในการท าหน้าที่ส่งเสริมสันติสุขในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และรับรู้ถึงปัญหาความ

แตกแยกในสังคมในระดับมาก  ในประเด็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมสันติสุขในชุมชน 

จากการศึกษาสามารถสรุปหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การเผยแผ่หลักธรรมและการเทศน์สอนด้วยใจ

เป็นกลาง (2) การให้ค าปรึกษาและก าลังใจ (3) การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (4) การจัด

กิจกรรมร่วมกับชุมชน (5) การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม (6) หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่

เสมอ และ (7) เป็นผู้น าในชุมชน 

 นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพิศาลถิรธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ได้ข้อสรุป

ว่า ด้านการปกครอง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง 

ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่งหน้าที่ทางการปกครองได้ให้ความส าคัญกับการ

ปกครองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมือง  กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 

ประกาศของมหาเถรสมาคม ส่วนด้านการเผยแผ่ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต

ธนบุรียังควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางประการ  เช่น อบรมพระสงฆ์สามเณรให้รู้จักวิธีการ 
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เผยแผ่ธรรมะ โดยการจัดให้มีการเทศน์บรรยายในวันส าคัญทางศาสนาและการจัดตั้งห้องสมุด

ภายในวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ข้อสรุปว่า ด้านการปกครองน้ัน 

โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ส่วนงานด้านการเผยแผ่ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยองพระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (2553) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่า ด้านการบ ารุงรักษาวัด
จัดกิจการและศาสนสมบัติ มีประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและ 

ศาสนสมบัติของวัดอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสใน

การบ ารุงรักษาวัด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม  ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม  วิหารโบสถ์ อาคาร

สถานที่หรือการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพื่อปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงามและ

พัฒนาไปได้ ส่วนในด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงถึงความเอาใจ

ใส่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด โดยการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและศิษย์

วัดได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ฉะน้ัน แต่ละวัดจะต้องบริหารจัดในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของคณะสงฆ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจุดแข็งจุดเด่นของวัดและของชุมชน ไม่ควรท าตามกันไป

หรือเลียนแบบวัดอื่นๆโดยไม่ได้ศึกษาให้บริบทของสังคมให้ละเอียด และให้เป็นไปตามหลักพระ

ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคณะ 

(2546) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งพบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาของวัด

พระธรรมกายมีที่มาจากแนวคิดในการสร้างวัดของคณะผู้บุกเบิก  รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วย

องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ คณะกรรมการบริหารวัดและหลักปฏิรูปเทส 4 และผลลัพธ์ที่ได้

คือศาสนทายาทและกัลยาณมิตรที่มีพลังศรัทธามหาศาลในอันที่จะอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอด

พระพุทธศาสนา คณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้จัด

อบรมโครงการเรื่องเทคนิคการสอนพระบาลี  ซึ่ง เป็นแนวทางหน่ึงในการสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพครู

สอนพระบาลีที่มีอยู่เดิมให้มีความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอน  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1) ควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคม ให้มีความทันสมัย  มีการบริหาร

จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่ควรบริหารในลักษณะเดิมซึ่งเป็นแนวดิ่ง แต่ควรบริหารใน

แนวราบ อาศัยการประสานงานสร้างเครือข่ายองค์กรด้านเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น และเปิด

โอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ รวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

 2) ควรมีการเกษียณอายุพระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน เมื่ออายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่

ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่  เพื่อเปิด

โอกาสให้คณะสงฆ์รุ่นใหม่ๆ ได้ท างานมากขึ้น 

 3) ควรมีการปฏิรูปการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัย ฝึกระเบียบวินัยให้พระเทศน์

ตามหลักพระธรรมวินัย ไม่เทศน์นอกเรื่องนอกศาสนา ไม่เทศน์เรื่องการเมือง เทศน์ในหัวข้อที่

น่าสนใจ และท าให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นรูปธรรม เน้นให้

ประชาชนสามารถน าหลักธรรมต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถลดความทุกข์จากชีวิตและ

จิตใจของประชาชนด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม ไม่สอนเรื่องที่ไกลตัวหรือปฏิบัติแล้วไม่เห็นผล

จริง 

 4)  ควรเน้นการบริหารในระดับล่าง เช่น ระดับจังหวัดลงมา ไม่ควรพึ่งพาองค์กรมหาเถร

สมาคมมากเกินไป เพราะท่านมีศาสนกิจมากและมีอายุมาก ควรบริหารในระดับพื้นที่คือจังหวัด

หรืออ าเภอ ซึ่งสามารถควบคุมดูแลและประเมินผลงานได้ง่ายกว่า เพราะอยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับ

สังคมมาก 

 5)  ควรมีการกระจายอ านาจ พระสงฆ์ไม่ควรด ารงต าแหน่งหลายอย่าง  เปิดโอกาสกับ

พระสงฆ์ได้ท างานด้านการเผยแผ่มากขึ้น มีการกระจายอ านาจการบริหารให้มากขึ้นและสะดวกขึ้น 

มีช่องทางเผยแผ่มากขึ้น โดยมีหน่วยงานมีช่องทางรองรับจากภาครัฐ มีงบประมาณและหน่วยงานที่

ดูแลจากภาครัฐโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติการ 
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 6) ควรสร้างเครือข่ายในการบริหารด้านการเผยแผ่ให้มากขึ้น ไม่ควรยึดติดกับระบบการ

ปกครองทางคณะสงฆ์มากไป เพราะงานบริหารด้านการเผยแผ่ยิ่งกระจาย ยิ่งแตกตัวมากเท่าไร ยิ่ง

เกิดการร่วมมือมากและมีเครือข่ายในการท างานด้านการเผยแผ่มากเท่าน้ัน  

 7) พระสงฆ์ควรยึดหลักพระธรรมวินัยในการเผยแผ่ ไม่บิดเบือนค าสอน หรือตีความ

เข้าข้างตัวเอง เพราะจะท าให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป ไม่ควรน าเรื่องนอกศาสนาหรือลัทธิพิธีกรรมใดๆ 

เข้ามาปะปนในค าสอนหรือเพื่อชักน าให้คนเกิดศรัทธา เพราจะท าให้คนหลงเช่ือในสิ่งที่เป็นเปลือก

มากกว่าหลักค าสอน 

 8) วัดแต่ละวัดต้องสร้างจุดเด่นของตนเองด้านการเผยแผ่ให้เป็นไปตามหลักพระธรรม

วินัย สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เช่น เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่ได้มาตรฐาน มีความสงบ สะอาดและ

สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 

 9) พระสงฆ์ในฐานะผู้น าการเผยแผ่ต้องมีศีลาจารวัตรที่งดงาม องค์กรสงฆ์ควรฝึกอบรม

ด้านการเผยแผ่ให้ครบวงจร ทั้งด้านการแสดงธรรม บุคลิกภาพส่วนตัว การปฏิบัติธรรม การใช้

เทคโนโลยี และการแต่งหนังสือ เพื่อเป็นสื่อสมัยใหม่ในการเผยแผ่  

 10) องค์กรด้านศาสนาควรมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเอง โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม

ควรมีสถานีส่วนกลาง เพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์ ส่วนในระดับวัด หากวัดใด

มีศักยภาพสามารถตั้งสถานีโทรทัศน์และบริหารได้ ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อให้

เกิดความร่วมมือในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 11) พุทธศาสนามีหน่ึงจุดหมายแต่หลายหนทาง เน้นความหลายแต่มีจุดหมายอันเดียวกัน 

น่ันคือการสร้างสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สอนให้คนมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต

ได้ ไม่ทุกข์ ตามหลักอริยสัจ 4 การเผยแผ่จึงไม่ควรมีรูปแบบเดิมๆ หรือรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

แต่ควรปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน   

 12) การเผยแผ่ควรเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา เป็นงานหลักของคณะสงฆ์ งาน

ด้านการปกครอง การศึกษา การก่อสร้างถาวรวัตถุก็ตาม ก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาน่ันเอง แต่เป็น

งานเสริมให้การเผยแผ่มีความสะดวกและเรียบร้อยดีงามมากขึ้น แต่ละวัดควรมีหน่วยงานด้านการ

เผยแผ่ให้ชัดเจน ให้งานเผยแผ่เป็นแกนหลักของการบริหารจัดการวัด งานด้านอื่นๆ เป็นส่วนหน่ึง

ของงานเผยแผ่ 
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 13) รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับการพัฒนาพุทธศาสนาในพื้นที่

ห่างไกล และการรักษาโบราณสถานทางศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง  เป็น

ศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อให้

ประชาชนได้รู้จักสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศ และตระหนักถึงความส าคัญใน

การดูแลรักษาโบราณสถานทางพุทธศาสนา 

 14) มหาเถรสมาคมควรสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านศาสนา การสร้างมิติ

ความสัมพันธ์ทางการทูตด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1)  ควรมีการวิจัยการเผยแผ่พุทธศาสนาในทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อให้สามารถปรับกระบวนการหรือยุทธวิธีในการเผยแผ่พุทธศาสนา ให้สามารถเข้าถึงประชาชน

ให้มากที่สุด 

 2)  ควรมีการวิจัยถึงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ด้านศาสนสมบัติกลาง  

เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

 3)  ควรมีการวิจัยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยส าหรับการเผยแผ่พุทธ

ศาสนาเพิ่มขึ้น 

 4)  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเผยแผ่พุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย 


