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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระพุท ธศาสนาเข้าสู่ สั งคมไทยตั้ง แต่ ครั้ งพระเจ้า อโศกมหาราชส่ ง สมณะทู ตเข้ามายัง
ดิ นแดนสุ วรรณภูมิ จนมาถึ งปั จจุบนั นี้ ทาให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่ มีพุทธศาสนาเป็ นพื้นฐานทาง
ความเชื่ อ ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวดั เป็ นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอน
ฝึ กฝนอบรมพุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ เ ป็ นคนดี โ ดยใช้ พุ ท ธศาสนาช่ ว ยพั ฒ นาจิ ต ใจ จึ ง ท าให้
พระพุ ท ธศาสนาอยู่ คู่ ก ั บ สั ง คมไทยมานาน วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยส่ ว นมากจะเกี่ ย วข้อ งกั บ
พระพุทธศาสนา ชาวไทยประมาณร้อยละ 95 นับถื อพระพุทธศาสนาได้นาหลักการปฏิบตั ิทาง
พระพุ ท ธศาสนามาเป็ นแนวทางแห่ ง การดาเนิ นชี วิตจนกลายเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์มรดกของชาติไทย แต่จากสภาพสังคมปั จจุบนั ได้มีปัญหาเกิ ดขึ้นมากมายหลายประการ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปั ญหาด้านอื่นๆ เมื่อปั ญหาเกิดขึ้นมาทาให้พุทธศาสนิ กชน
จ านวนไม่ น้ อ ยเกิ ด ความวิ ต กกัง วลทุ ก ข์ก ายทุ ก ข์ ใ จ จึ ง หั น มาสนใจหลัก ธรรมค าสั่ ง สอนใน
พระพุทธศาสนามากขึ้นเพื่อนาหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาต่างๆ และเพื่อ
ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความดี
พระสงฆ์ในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในบริ ษทั 4 ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิ กา
พระสงฆ์จึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นผูน้ าทางปั ญญาของชาวพุทธ นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่
หลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษาพระธรรมวินยั ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั และเผยแผ่หลักธรรมคา
สอนในทางพระพุ ท ธศาสนาให้ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชน สอดคล้อ งกับ ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ (2550:4) ได้กล่าวไว้วา่ วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทสาคัญแก่ประชาชนและสังคมมาตลอด
ไม่วา่ จะเป็ นแหล่งให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสิ นความ การให้คาแนะนา
สัง่ สอนและปรึ กษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยูใ่ นวัด
ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความเจริ ญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สั ง คม การเมื อ ง มี ก ารแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมบางอย่า งที่ ว ดั เคยมี บ ทบาทออกไป เช่ น
การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่รับเอาอารยะธรรมทางตะวันตก
มากขึ้ น กระทัง่ ความจาเป็ นในการประกอบอาชี พ ทาให้บุคคลที่เคยเข้ามาร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ
ภายในวัดลดลงไปด้วย

2

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กบั ประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่ งเสริ มการให้ความ
ร่ วมมื อในกิ จกรรมการทานุ บารุ งดู แลรั กษาวัดและกิ จการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ ควร ส่ งผลให้
โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาน้อยลง มีผลให้คุณธรรมจริ ยธรรมใน
สังคมเสื่ อมลง ประกอบกับมีวดั หลายแห่ งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุมีการก่อสร้างที่ใหญ่โต
สวยงาม ใช้ง บประมาณจ านวนมากท าให้ เ กิ น ความจ าเป็ นและไม่ ส อดคล้อ งกับ สภาพชุ ม ชน
เศรษฐกิ จและการใช้ง าน เกิ ดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัด มุ่ ง หารายได้เข้า วัดมากเกิ นไป
พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรี ยน รวมทั้งการปฏิบตั ิและเผยแผ่แก่ประชาชน ทาให้เกิดวิกฤติศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ดัง นั้น จึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี แ นวทางด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ อ งค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ ง คื อ วัด
พระสงฆ์ ตลอดถึงพุทธศาสนิ กชน ได้มีการฟื้ นฟู พัฒนา กาหนดแนวทางดาเนิ นกิจการพระศาสนา
ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพสมบูรณ์ เป็ นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการพัฒนา
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและช่ ว ยชี้ แนวทางที่ ถู ก ต้อ ง และการที่ พ ระนัก เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมแนะนาพร่ าสอนให้ประชาชน ได้มี ความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้องนั้นมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับจานวนของพระภิกษุสามเณรที่
มีอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงได้มอบหน้าที่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ให้แพร่ หลายมัน่ คงดังพระพุทธดารัสของพระพุทธเจ้าว่า
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539 : 39)
“ภิกษุท้ งั หลาย เราพ้นแล้ว จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็ นของทิพย์ ทั้งที่เป็ นของมนุษย์ แม้พวกเธอ
ก็ พ ้น แล้ว จากบ่ ว งทั้ง ปวง ทั้ง ที่ เ ป็ นของทิ พ ย์ ทั้ง ที่ เ ป็ นของมนุ ษ ย์ พวกเธอจงเที่ ย วจาริ ก เพื่ อ
ประโยชน์และความสุ ขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุ ขแก่ทวย
เทพและมนุ ษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดี ยวกันสองรู ปจงแสดงธรรมงามในเบื้ องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่ สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้ อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริ บูรณ์ บริ สุทธิ์
สัตว์ท้ งั หลาย จาพวกที่ มีธุลี คื อกิ เลสในจักษุ น้อยมี อยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่ อม ผูร้ ู ้ ทวั่ ถึ ง
ธรรมจักมี ดูกรภิกษุท้ งั หลาย แม้เราก็จกั ไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ส่ วน พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544 : 36-37) ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาตระหนักถึง
ความส าคัญ เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ งหลัก ค าสอนและหลัก ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ใ นทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีการศึกษาและปฏิบตั ิเป็ นลาดับเป็ นขั้นตอน เพื่อการอยูโ่ ดยสงบสุ ข และการ
ขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสู งขึ้นจนพัฒนาไปสู่ อริ ยชนหรื อผูป้ ระเสริ ฐ โดยมนุ ษย์จะเป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์หรื อเป็ นผูม้ ีปัญญาได้น้ นั ต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่ถูกต้อง สามารถเรี ยนรู้ฝึกฝน และ
พัฒนาตนเองจนเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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การศึ ก ษาต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จึงมีความสาคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคมไทยอันเนื่ องด้วยการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม กล้าเสนอแนะในสิ่ งที่เห็ นว่าเป็ นปั ญหาของส่ วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม ที่จะต้องรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง การที่พระสงฆ์ได้แสดงความคิดเห็นเรื่ องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การบ้านเมืองมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรื อในฐานะนักเผยแผ่ที่มีความจาเป็ นในการแสดงบทบาทเพื่อชี้ แนะ
ทางออกให้ผทู ้ ี่มีความเกี่ยวข้อง ได้มองเห็นปั ญหาและแก้ไขโดยความชอบธรรม
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ สัง คมในยุ ค ปั จจุ บ นั มี ความเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว เป็ นสั งคมแห่ งยุค ข้อมู ล
ข่ า วสารและการติ ดต่ อที่ รวดเร็ ว พระสงฆ์ใ นฐานะที่ เป็ นบุ ค ลากรทางพระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง เป็ น
สถาบันหนึ่ ง ในสามของประเทศไทย บทบาทหน้า ที่ ป ระการหนึ่ ง ของพระสงฆ์คื อการเผยแผ่
หลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่ พุทธศาสนิ กชนให้เข้าใจหลักธรรมคาสอนและ
นาไปปฏิบตั ิการตาม การที่พระสงฆ์ในประเทศไทยจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
นั้นประเด็นสาคัญอยู่ที่การแสวงหาความรู ้ ของพระสงฆ์ได้มีการเรี ยนรู ้ มากจากพระไตรปิ ฎกและ
คัมภีร์อื่นๆในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระสงฆ์ในประเทศไทยยังได้มีหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีมีการสอบวัดผลเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนั้นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ย งั ได้มี ม หาวิท ยาลัย ของสงฆ์เป็ นจานวน 2 มหาวิท ยาลัย คื อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิ ดการเรี ยน
การสอนตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาเอกการแสวงหาความรู้ของพระสงฆ์ไทยจึงมีหลากหลาย
และจึ งเป็ นเครื่ องยืนยันได้ระดับหนึ่ งว่าพระภิ กษุสงฆ์ในประเทศไทยนั้นมี ความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดีโดยส่ วนมาก แต่การที่จะนาความรู ้ภายใน
(Tacit knowledge) ที่มีลกั ษณะของความรู ้ ที่อยู่ภายในส่ วนตัวของแต่ละบุคคลนามาสร้ างความรู ้
ใหม่หรื อประยุกต์เพื่อนามาเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้อย่างไร
พระสงฆ์เป็ นจานวนมากยังขาดกระบวนการบริ หารจัดการความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวของพระสงฆ์
เองนามาสร้างองค์ความรู ้ จัดเก็บความรู ้ และถ่ายทอดเผยแผ่สั่งสอนให้พุทธศาสนิ กชนให้สามารถ
เข้าใจได้ จะทาอย่างไรที่จะนาเอาความรู ้ภายในให้เป็ นลักษณะความรู ้ชดั แจ้ง (explicit knowledge)
มีความเป็ นระบบ สามารถแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และนามาเผยแผ่ได้อย่างง่ายและถูกต้อง การ
จัดการความรู ้ ของคณะสงฆ์ไทยจึงน่ าจะยังมีปัญหาอยู่ในบางประการจะทายังไงให้กระบวนการ
จัดการความรู ้ ในนาไปสู่ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ และสร้ างความรู ้ ใหม่ๆให้เกิ ดขึ้ น
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ภายใต้กรอบของหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ที่เป็ นความรู ้ แฝงนามาเผยแพร่ สู่
สาธารณชนได้ เรื่ องดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระมหานิ มิต สิ ขรสุ วณฺ โณ (2545) ได้
กล่ า วสรุ ป ไว้ว่า ในปั จจุ บนั นี้ ปั ญหาในการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประการหนึ่ งนั้น คื อการขาด
บุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ ในการเผยแผ่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอและถู กวิธีเพราะ
ส่ วนมากยังยึดธรรมเนี ยมนิ ยมแบบเก่า คือเทศน์ตามคัมภีร์ เป็ นการเทศน์ตามแบบพิธีกรรม นับว่า
ไม่เกิดผลเท่าที่ควร แม้จะมีพระนักเทศน์แบบใหม่ คือ เทศน์แบบปฏิภาณโวหารอยูบ่ า้ ง ส่ วนใหญ่ก็
ยัง ขาดความรู ้ ท ัก ษะและประสบการณ์ ในการใช้ภ าษา ที่ จ ะสื่ อ ความหมายของหลัก ธรรมต่ อ
สาธารณชน ใช้ศพั ท์ภาษายากแก่การเข้าใจของประชาชน ขาดการกาหนดหัวข้อธรรมที่เหมาะสม
กับผูฟ้ ั ง ไม่มีการวิเคราะห์ผฟู ้ ั งซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บางทีนิทานหรื อ
ตัว อย่ า งที่ น ามาประกอบในการเทศน์ ห รื อ บรรยาย ไม่ ค่ อ ยเหมาะกับ กาลสมัย ไม่ อ าจน ามา
เปรี ย บเที ย บกับ สั ง คมในยุค ปั จจุ บ ันได้ เมื่ อผูเ้ ผยแผ่ไ ม่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขเทคนิ ค วิ ธี ก ารเทศน์ ไม่
ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมหรื อวิถีชีวิตในยุคปั จจุบนั การเผยแผ่หลักธรรมจึงไม่สัมฤทธิ์ ผล
เท่าที่ควร
ดัง นั้น พระพุ ท ธศาสนาจึ ง กลายเป็ นเรื่ อ งที่ ไ กลตัว ท าให้ ค นรุ่ น ใหม่ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ
พระพุทธศาสนาและหลักคาสอนในศาสนาน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพและสถานภาพ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงการอบรมพัฒนาจิตวิญญาณของพุทธศาสนิ กชนโดยทัว่ ไป ไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร และประกอบกับตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2535) ข้อที่ 4
ได้กล่ าวถึ งกิ จการที่ คณะสงฆ์จะต้องปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งสามารถแยกพิจารณาได้ 6 ด้าน ดังนี้ (1) การเพื่อ
ความเรี ยบร้อยดีงาม หรื อการปกครอง (2) การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (5) การสาธารณูปการ และ (6) การสาธารณสงเคราะห์
วิธีดาเนิ นงานการทั้ง 6 ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในระเบี ยบมหาเถรสมาคมแต่บ างการคง
เป็ นไปตามจารี ต คือ ปฏิ บตั ิตามจารี ตก็มีอยู่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (2545:15) จะเห็น
ได้ว่าบทบาทภารกิ จที่ เป็ นกิ จการของคณะสงฆ์ในข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึ งมี ความสาคัญมากแต่จะทาอย่างไรให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีตน้ แบบกระบวนการ การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิ ทธิ ภาพ
ในการน าเอาความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว ของพระภิ ก ษุ ส งฆ์แ ละอยู่ใ นสถาบัน พระพุ ท ธศาสนาน ามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างองค์ความรู ้ใหม่และนาออกมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาชน
ได้ได้มากที่สุด
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ทั้งนี้ เป็ นที่ ทราบกันดี ว่า ประชาชนพุทธศาสนิ กชนชาวไทยได้รู้จกั เข้าใจ และเข้าถึ งหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถู กต้อง พร้ อมทั้งสามารถนาหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไป
เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนอย่างเชื่อมัน่ ศรัทธา
โดยพร้ อมที่จะทานุ บารุ งอุปถัมภ์คุม้ ครองพระพุทธศาสนาให้เจริ ญมัน่ คงดารงอยู่คู่ชาติไทย
ได้อย่างยัง่ ยืน เพราะการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในรู ปแบบการประกาศหลัก
พระธรรมคาสั่งสอนอันประเสริ ฐของพระพุทธเจ้าที่ หลากหลายวิธี เช่ น วิธีการเผยแผ่แบบพระ
ธรรมทูตที่นาหลักธรรมะไปสู่ ประชาชนถึ งถิ่ นที่ อยู่ วิธีการเผยแผ่ในฐานะพระนักเทศน์ที่แสดง
ธรรมสั่งสอนประชาชนในพิธีบาเพ็ญบุญกุศลทัว่ ไป เป็ นต้น
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นหนึ่งในภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ใน
ฐานะที่เป็ นหน่วยงานของรัฐที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ได้จดั ตั้ง
งบประมาณอุดหนุนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่ องมา โดยจัดตั้ง
เป็ นโครงการอุดหนุนตามรู ปแบบและวิธีการเผยแผ่ที่พระสงฆ์ดาเนิ นการอยู่
ดังนั้น พระภิกษุบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาฝึ กอบรม จึงมีท้ งั
พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ รวมถึงพระจริ ยานิเทศพระปริ ยตั ินิเทศ และครู สอน
พระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนก ซึ่ งต่างรู ปต่างๆ ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบาทและหน้าที่
ของตนประจาอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ โดยมีลกั ษณะเฉพาะไม่เป็ นเอกภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ตรี และมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดนโยบายและแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
อุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
อบรมสั่ ง สอนประชาชนให้นาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประกอบสั ม มาชี พ และดาเนิ นชี วิตอย่า งมี
ความสุ ขสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่

6

พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ระเบียบมหาเถระสมาคมกาหนดให้มีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาทั้ง ส่ ว นกลางและประจ าจัง หวัด ส าหรั บ เป็ นแนวทางขับ เคลื่ อ นงานเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้ เ ป็ นไปในเชิ ง รุ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อให้ เ กิ ด ความมั่น คงแห่ ง
พระพุทธศาสนาและอานวยประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนผูไ้ ด้รับการเผยแผ่
ในเบื้องต้นทาให้พบว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่ องการบริ หารจัดการที่จะนา
ความรู ้ ที่เป็ นนามธรรมมาเผยแผ่ให้เป็ นรู ปธรรม เพราะเหตุ ว่าประเทศไทยมี จานวนพระสงฆ์ที่
สังกัดมหานิ กาย และธรรมยุต จานวน 289,131 รู ป (ที่มา: ข้อมูลพระภิกษุ, จากสานักงานเจ้าคณะ
จังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
จะเห็ นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมี มาก แต่พระภิ กษุ สงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาสู่ พุทธศาสนิ กชนยังมีจานวนน้อยไม่เพียงต่อต่อจานวน
ประชากรในประเทศไทยมีประชากร 65,926,261 คน และเป็ นพุทธศาสนิ ก ชน 61,561,933 คน
(ที่มา : ประเทศไทยมีประชากร, พุทธศาสนิ กชน รายงานผลล่วงหน้า สามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2553 ส านัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ ) จากปั ญหาดัง กล่ า วท าให้ผูว้ ิจยั มองเห็ นปั ญหาว่า สาเหตุ ใ ด
พระสงฆ์ในประเทศไทยส่ วนมากมีความรู ้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาแต่พระภิกษุสงฆ์อีก
จานวนมากยังขาดการแสวงหาความรู ้ หรื อที่มีความรู ้ อยู่แล้วไม่สามารถนาความรู ้ที่ตนเองมีอยู่มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และนามาถ่ายทอดเผยแผ่ให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ร่วมกันและเข้าใจได้ จากเหตุผลดังกล่าว
จึ ง น่ า จะมี ปั ญหาในบางประการที่ ท าให้พ ระสงฆ์ไ ทยยังไม่ ส ามารถนาเอาความรู ้ ที่ มี อยู่ใ นทาง
พระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการบริ หารจัดการภายในองค์กรของพระสงฆ์เองอย่างเต็มศักยภาพ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย เพื่อที่จะนาตัวความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับพระสงฆ์ในประเทศไทย
การศึ กษาครั้ ง นี้ จึงมี ค วามส าคัญและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ท างวิช าการในการต่ อยอดองค์
ความรู้ ดา้ นประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดต่อไป
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1.3 ปัญหำกำรวิจัย
ต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์
ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การแสวงหาความรู้ดา้ นหลักการวิจยั เชิ ง
ประจักษ์ เพื่อสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการที่ดีควรเป็ นอย่างไร ในภารกิจของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศ
ไทย โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาดังนี้ คือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
2. ปั จจั ย ที่ เ อื้ อต่ อ การบริ หารจั ด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั ดังกล่าวเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อศึกษาถึงต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจังหวัดในประเทศไทย โดยมีขอบเขต ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่กำรวิจัยวิจัย
ด้านพื้นที่การศึกษาลักษณะของกระบวนการการบริ หารจัดการและปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ ก ษาโดยเลื อกจากศู นย์ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มี การบริ หารจัดการที่ดีและมี ผลงานดีเด่น
ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ โดยเฉพาะศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ภูมิภาคละ 1 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาคเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
2. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
3. ภาคกลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4. ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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1.5.2 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดย
เนื้ อหาส่ วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้แก่ นโยบายการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา แนวคิ ดกระบวนการการบริ หารจัดการ
แนวคิ ด องค์ ก าร การพัฒ นาศัก ยภาพผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา วิ ธี ก ารเผยแผ่ เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ทางสังคม และเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1.5.3 ขอบเขตด้ ำนผู้ให้ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant) ได้แก่
1. ส่ วนผูบ้ ริ หารระดับสู งของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ม
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 คน
2. ผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย
1. เจ้า คณะจัง หวัดหรื อผูท้ ี่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
จานวน 1 รู ป
2. ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จานวน 1 ท่าน
3. นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ จานวน 1 ท่าน
3. ระดับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด คือ
พระภิกษุผทู ้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่
1. พระบัณฑิต จานวน 1 รู ป
1.6 ระยะเวลำในกำรศึกษำ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผใู ้ ช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 2 ปี คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึ ก ษาต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ในประเทศไทย จะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในการเสนอ
ต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผลที่ได้จาก
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การศึกษาสามารถนาไปเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาองค์ก รในด้านต่างๆ และการศึกษาดังกล่าว
ยังสามารถจาแนกประโยชน์อื่นๆ ได้ คือ
1. เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้และ
ลึ ก ซึ้ งท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ซึ่ งส่ ง ผลถึ ง ลัก ษณะรู ป แบบองค์ก ารที่
เปลี่ยนแปลงไป อันนามาสู่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาให้
มีประสิ ทธิภาพและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
2. สามารถนาความรู ้ ที่ไ ด้จากการวิจยั ดังกล่ า วไปประยุก ต์ใ ช้ โดยเฉพาะด้านการบริ หาร
จัดการองค์การ ทั้งในส่ วนบุ คคล การกาหนดนโยบาย เป็ นต้น เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาองค์การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีมากขึ้น
3. ทาให้เกิดแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ด้านรู ปแบบองค์การและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ซึ่ งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้สาหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยต่อไป
1.8 นิยำมศัพท์
กำรบริ หำรจัดกำร หมายถึ ง รู ปแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมในการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
แล้ว น ามาสั ง เคราะห์ เ ป็ นตัว อย่า งการบริ ห ารจัด การ เพื่ อ พัฒ นาให้ เ กิ ด การบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศำสนำประจำจั งหวัด หมายถึ ง สานักงานที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการ
กิ จ การเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ประจ ากรุ ง เทพมหานคร และจัง หวัด ในส่ ว นภู มิ ภ าค และเป็ น
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด
กำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ หมายถึ ง การนาเอาหลัก ธรรมค าสอนอันประเสริ ฐอัน เป็ น
ธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข ององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ไปถ่ า ยทอดให้
ประชาชนได้รับการเรี ยนรู ้น้อมนาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนเหล่านั้นไปประพฤติปฏิ บตั ิตามเพื่อให้
เป็ นคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็ นต้น เกิดความสงบสุ ขทั้งชาติปัจจุบนั และภพ
หน้า จากคนกลุ่มหนึ่ งไปสู่ คนอีกกลุ่ มหนึ่ ง จากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง โดยยึดเอาอุดมคติ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
บุคลำกรเผยแผ่ พระพุทธศำสนำ หมายถึง พระสังฆาธิ การทุกระดับชั้น เลขานุ การเจ้าคณะ
จังหวัด เลขานุ การเจ้าคณะอาเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริ ยานิ เทศก์
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พระปริ ยตั ินิเทศ ครู สอนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม – บาลี ครู สอนปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
และครู พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา

