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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
research) โดยมุ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยนาเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3 ข้อ โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส าคัญ จ านวน 23 รู ป /คน ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การและผูท้ าหน้า ที่ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ตามมิ ติของการ
บริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้
มิติที่ 1 การวางแผน
มิติที่ 2 การจัดองค์การ
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่
มิติที่ 6 เทคโนโลยี
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม
ทั้ง 8 มิตินามาเสนอเป็ นต้นแบบการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนาความรู้ดา้ นการจัดการ
ควบคู่กบั การพัฒนาศัก ยภาพในการบริ หารจัดการ ภายใต้มิติการส่ งเสริ ม และพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของนโยบายภาครัฐคือสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืนสื บต่อไป
โดยผูว้ ิจยั ได้กำหนดขั้นตอนในกำรเสนอผลกำรวิจยั ที่ได้กำหนดไว้ตำมวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3
ประกำร ประกอบด้วย
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
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3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
โดยวัตถุ ประสงค์ท้ งั 3 ประกำรนั้น ได้ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำหนด
ต้นแบบกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพของกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ โดยกำหนดปั จจัยทั้ง
8 ด้าน และกาหนดการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทั้ง 8 มิติ กาหนดขั้นตอนการวิจยั
ออกเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการบริ หารจัดการจากแนวความคิดของกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
เป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข ้อมูลที่แสดงถึ งปั จจัย ที่ ส่ งเสริ มต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดต้ น แบบการบริ หารจัด การการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1 ผลการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่ งผลการศึกษาใน
ลักษณะดังกล่าวทาให้ได้มุมมองที่เชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและการพัฒนาการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย
การศึ ก ษาลัก ษณะการบริ ห ารจัด การของศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ใน
ประเทศไทย โดยวิเ คราะห์ผ่านกรอบการบริ หารจัดการตามมิติที่กาหนดไว้ท้ งั 8 มิติ การศึกษา
กระบวนการการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ที่ใช้เป็ น
กรณี ศึกษามีดงั นี้
1) ภาคเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
3) ภาคกลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4) ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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4.1.1 การวางแผน
มีการดาเนินการตามกระบวนการบริ หารจัดการ ดังนี้
4.1.1.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการวางแผนในการบริ หารจัดการด้านการเผยแผ่และกาหนดนโยบายแผนการดาเนิ นการ
ก่อน ได้จากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่ วมในการวางแผน มี การอบรมกระบวนการทางานแก่
บุคลากร กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและแผนปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจน เช่ น แผนงานด้านการบริ หาร
จัดการโครงการ แผนด้านยุทธศาสตร์ เป็ นต้น
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ : เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา แห่งดินแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง ให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน และสังคมมีความสุ ขด้วยหลักพุทธธรรม

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เสริ ม สร้ างให้สถาบันและ
กิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนามี
ความมัน่ คงยัง่ ยืน
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มและ
จัดการการศึ กษาสงฆ์ และเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
ให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึ กษาสงฆ์เพื่อผลิ ต
และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ ยม
ปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ
บารุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญ
งอกงาม และร่ ว มสร้ า งสั ง คม
พุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง

1.การเสริ ม สร้ า งเอกภาพให้ กับ สถาบัน
และกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็ น
ระบบ
2. การส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการศึกษา
สงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
เป็ นระบบและครบวงจร
3.การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็งให้กับ ศา
สนทายาท
4. การเสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งให้กับ
ข้า ราชการส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็ นมืออาชีพ

1.ระดั บ ความส าเร็ จ ของจั ด การกั บ
ปั ญ หาและข้อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ พุ ท ธ
ศาสนา
2. ร้อยละของประชาชนที่ สมัครใจเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
4.ร้ อ ยละของผู ้เ รี ยนพระปริ ย ตั ิ ธ รรม
สามัญศึกษาที่จบตามหลักสูตร

แผนภาพที่ 4.1 แสดงแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
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4.1.1.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การวางแผนงานและกาหนดนโยบายแผนงานดาเนิ นการประจาปี งบประมาณ มีการอบรม
การทางานแก่บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็ นไปตามนโยบายและข้อกาหนดตาม
วัตถุประสงค์และแผนปฏิบตั ิงานที่ค่อนข้างชัดเจน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปี งบประมาณของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา โดยยึดแนวทางการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์แผน
แม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
วิสัยทัศน์ : ส่ งเสริ มสนับสนุ น การพัฒนากิ จการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ มุ่งบริ การ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ ประสานงานเครื อข่าย เน้นหลักธรรมนาสังคมสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. ส่ งเสริ มพระสงฆ์ให้มีบทบาทผูน้ าด้าน
จิตใจ
2. ส่ ง เสริ มศาสนศึ ก ษา เน้ น ความรู ้ คู่
คุณธรรม
3. ทานุ บารุ ง ดูแล ศาสนสถานและศาสน
สมบัติ
4. ประสานองค์กรเครื อข่าย

1. อุปถัมภ์บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนางานด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์
3. ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิ
4. ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
5. ส่งเสริ มให้วดั เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน

1. ระดับความสาเร็ จของบุ คลากร
ผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ระดับ ความส าเร็ จ ในการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรผูท้ า
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ค่ านิยมองค์ กร : การทางานเป็ นทีม
แผนภาพที่ 4.2 แสดงแผนยุท ธศาสตร์ ข องศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด
นครราชสี มา
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4.1.1.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีการวางแผนล่วงหน้าและกาหนดนโยบายแผนงานดาเนิ นการประจาปี การวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน มีการอบรมแก่บุคลากร มีการกาหนดวัตถุประสงค์ให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่าง
ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล “สิ่ งที่ใช้ในการขับเคลื่ อนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีได้ใช้หลัก PDCA เป็ นหลักในการขับเคลื่อน วางแผน ปฏิบตั ิตาม
แผน ตรวจสอบปั ญหาอุปสรรค ปฏิ บตั ิเพื่อให้สาเร็ จตามเป้ าหมายและนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
(สรุ ป คือ แผนปฏิบตั ิการ)” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อ สาร
ส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ : เป็ นองค์กรหลักในการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมีความ
เข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นาสังคมสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. ส่งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุบารุ งศา
ส น ส ถ า น แ ล ะ ศ า ส น วั ต ถุ ท า ง
พระพุทธศาสนา
2. ดู แลรั กษา และจัดการวัดร้ างและศา
สนสมบัติกลาง
3. ท านุ บ ารุ งพุ ท ธศาสนศึ ก ษา เพื่ อ
พัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม

1. ส่งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู ้ หลั ก ธรรม และการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา
2. ส่ ง เสริ ม พัฒ นารู ปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกมิติ
3. จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

1. จานวนวัดที่ มีศกั ยภาพในการจัด
กิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. จ านวนร้ อ ยล่ ะ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กา ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา
3. จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขององค์ก ร
เครื อข่ายที่ มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.3 แสดงแผนยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
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4.1.1.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มี ก ำรนำแผนไปปฏิ บ ตั ิ เป็ นกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนตำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นแผนงำนหรื อโครงกำร
เพื่อให้งำนที่กาหนดไว้ในแผนบรรลุเป้ าหมาย การดาเนินการในด้านการเตรี ยมบุคคล งบประมาณ
วิธีการ ก่ อนดาเนิ นการมี การชี้ แจงให้บุคลากรผูร้ ั บผิดชอบและผูป้ ฏิ บตั ิงานดาเนิ นการมี การให้
คาแนะนาปรึ กษาหารื อ มีการควบคุมการปฏิบตั ิงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขทุก
ระยะของการปฏิ บตั ิงาน มี ค วามชัดเจนในวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของแผนการกาหนดและ
มอบหมายภารกิ จความรั บ ผิด ชอบในโครงสร้ า งบริ หารแผน มี ค วามชัดเจนมี ระบบการก ากับ
ตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริ มแรงผูป้ ฏิบตั ิในเชิ งสร้างสรรค์สมรรถนะ
องค์ก รที่ นาแผนสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ มี ค วามเข้ม แข็ง ทั้ง ศัก ยภาพ ความสามารถและความพร้ อมมี ก าร
สนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ ายตางๆ
แผนยุทธศาสตร์ : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิสัยทัศน์ : "นครศรี ธรรมราชศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้"

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ใ ห้ ก า ร อุ ป ถั ม ภ์ คุ ้ ม ค ร อ ง
พระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการเผย
แ ผ่ ห ลั ก ธ ร ร ม ใ ห้ ป ร ะ ชาช น
นาไปใช้ปฏิ บตั ิให้เกิ ดประโยชน์
ได้จริ ง

พระพุทธศาสนามี ความมัน่ คง
พุ ท ธศาสนิ ก ชนน าหลัก พุ ท ธ
ธรรมไปปฏิบตั ิในวิถีชีวติ

1. จานวนองค์กรที่ มีส่วนร่ วมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. จ านวนกิ จ กรรมการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาสู่ อ งค์ก รแบบมี
ส่วนร่ วม

แผนภาพที่ 4.4 แสดงแผนยุท ธศาสตร์ ข องศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
โดยสรุ ป ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้ดาเนิ นงานตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554-2559 การดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผน
แม่ บ ทการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประกอบด้วยยุท ธศาสตร์ ท้ งั 4 ด้า น ด้า นอุ ป ถัม ภ์ ส่ ง เสริ ม
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สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเพิ่มและการพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธ
ธรรมด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และการสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผนยุทธศาสตร์ น้ นั ได้กาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
เพื่อรองรับการดาเนิ นการตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติได้จดั ทาขึ้นเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็ นงานด้านที่มี
ความสาคัญในการดารงคงอยูข่ องพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนไปสู่ ประชาชน และ
การพัฒนารู ปแบบและวิธีการในการเผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู ้ทางพระพุทธศาสนา
การนาแผนไปปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นกระบวนการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งานหรื อกลไกที่ ส าคัญ ทั้ง หมดให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ การ
ดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผน
ไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ ของศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์น้ ัน จาเป็ นต้องสร้ างความเข้าใจให้
บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่ วม พร้ อมที่จะนาแผนงาน โครงการต่างๆ ไป
ดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์การดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับ
แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิและสร้างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในแผนปฏิ บตั ิ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้บุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่ อนแผนการเผยแผ่ให้บรรลุเป้ าประสงค์ ตลอดจนเป็ นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ข้ อ สั ง เกตุ จ ากการลงพื้น ที่สั ม ภาษณ์ เ กี่ย วกับ การวางแผนบริ ห ารจั ด การเพื่อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานศูนย์ได้จดั โครงสร้างมอบหมายภาระกิจ
หน้าที่ มีการประชุ มสั มมนาในเดือนมกราคมหรื อเดื อนกุมภาพันธ์ทุกปี เพื่อแจ้งให้เจ้าคณะพระ
สั ง ฆาธิ ก ารได้รั บ ทราบถึ ง นโยบายการการบริ หารจัดการด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ให้
ตระหนักในจุดยืนที่มนั่ คงดารงความเป็ นสมณะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหน่วยงานที่สนอง
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งานด้านการเผยแผ่คือสานักงานพุทธศาสนาจังหวัดและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีศูนย์เผยแผ่
ธรรมที่วดั พันต้น มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดปี
สาหรับแนวทางในการวางแผนของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
ได้กาหนดแผนในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่อย่างเป็ นระบบ มีการประชุ มรายเดือน ดูแลติดตาม
โครงการต่างๆ คอยส่ งเสริ มสนับสนุ นการให้ทางานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการร่ วมมือ
ระหว่างพุทธสมาคมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้เข้าร่ วม
ประชุมแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่ และออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ท้ งั จังหวัด จัดอบรม
พระนักเผยแผ่ 300 รู ป 32 อาเภอๆละ 10 รู ป ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
และเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน เช่น โครงการหมู่บา้ นศีล 5 ต้องมีการท่องศีล5 แปลศีล5 เรี ยนรู้ศีล
รั ก ษาศี ล และปฏิ บ ัติใ ห้ ไ ด้ ซึ่ ง เป็ นโครงการหลัก ๆที่ ก าลัง ดาเนิ นการอยู่ใ นขณะนี้ และอี ก หนึ่ ง
โครงการ คือ โครงการอบรมธรรมศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรี ยน ให้ความรู ้ คู่คุณธรรมแก่ นกั เรี ยน
เป็ นต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีการวางระบบแผนการบริ หารจัดการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ค วบคู่กบั การศึ กษาธรรมศึ กษา ซึ่ งถื อเป็ นภาระหน้าที่ ในฝ่ าย
การศึกษา เจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะตาบลต้องนาไปปฏิ บตั ิ ตามแผนที่ วางไว้ ผลที่ ไ ด้รับก็ค่อนข้า ง
ประสบความส าเร็ จ บุ ค ลากรที่ ส นองงานด้า นเผยแผ่ก็ ป ฏิ บ ตั ิ ตาม และยัง มี ก ารติ ดตามผลและ
ประเมินผล สิ่ งที่ใช้ในการขับเคลื่อนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก สานักพุทธใช้หลัก PDCA เป็ นหลัก
ในการขับเคลื่ อน วางแผน ปฏิ บ ตั ิตามแผน ตรวจสอบปั ญหาอุ ปสรรค ปฏิ บตั ิเพื่อให้สาเร็ จตาม
เป้ าหมาย (สรุ ป คือ แผนปฏิบตั ิการ)
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดนครศรี ธ รรมราช ได้นาแผนแม่บ ทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นแผน 4 ปี และก็มีแผนแม่บทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
นามาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาศูนย์เผยแผ่ประจาจังหวัด เป็ นปี ๆไป ถือว่าใช้แผนเป็ นเครื่ องมือใน
การปฏิบตั ิงาน ระดมแนวคิด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็ นจริ ง
ในการปฏิ บตั ิงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เพื่อให้การดาเนิ นด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบผลสาเร็ จสื บต่อไป
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 อุปถัมภ์ ส่งเสริ ม สนับสนุนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุ ท ธ์ ที่ 1
อุ ป ถั ม ภ์ บุ ค ลการผู ้เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนางาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ บุคลากรผูเ้ ผยแผ่ในการ
ดาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้แก่บุคลากรผู ้
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อสนับสนุ นการใช้กลไกระบบคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกระดับในการดาเนินงาน
4. เพื่อส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
6. เพื่อเพิ่มและพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในกาดาเนิ นงานด้าน
การปฏิบตั ิธรรม
เป้ าหมาย
1. จานวนบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของสานักปฏิบตั ิธรรมประจาจังหวัดและ
หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แผนงาน
1. อุปถัมภ์บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. พัฒนาระบบบริ หารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. อุดหนุนการดาเนินงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3.
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4. การจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ ผยแผ่มีความรู ้แตกฉานในหลัก
พุทธธรรม
2. เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิ ทธิภาพบุคลากรนผูเ้ ผยแผ่
3.
เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้ เ ผยแผ่ ใ ห้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ทั ก ษะและวิ ธี การในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้เ ผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การศึ กษาพระ
ปริ ยตั ิธรรม
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป้ าหมาย
1.
จ านวนที่ เพิ่ ม ขึ้ นของบุ ค ลากรผู ้ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา
2. จานวนบุคลากรผูเ้ ผยแผ่ที่ได้รับการศึกษาพระปริ ยตั ิ
ธรรม
3. จานวนบุคลากรผูเ้ ผยแผ่ที่ได้รับการพัฒนาความรู ้
ทักษะและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนงาน
1. เพิ่มบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
3. การพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1.
โ ค รง การ สั ม ม น าพร ะ บั ณ ฑิ ต เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา
2. โครงการฝึ กอบรมพระวิปัสนาจารย์
3. โครงการอบรมพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด
4. โครงการอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบธรรม บาลี
สนามหลวง
5. โครงการอบรมครู สอนพระปริ ยตั ิธรรม
6. โครงการตรวจเยี่ยม นิ เทศ ติดตามการดาเนิ นงาน
สานักเรี ยน/สานักศาสนศึกษา
7. โครงการส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรผูเ้ ผยแผ่
8. โครงการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพพระวิปั ส สนาจารย์
ประจาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ

แผนภาพที่ 4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลัก
พุ ท ธธรรมด้ ว ยรู ปแบบและวิ ธี การที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริ มให้วดั เป็ นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรมของชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ น
ศูนย์กการเรี ยนรู ้หลักธรรมและการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ ม พัฒนารู ปแบบและ
นวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทุกมิติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้วดั มีศกั ยภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน
3. เพื่อให้วดั มีศกั ยภาพในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม
4. เพื่อเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
5. เพื่อให้มีรูปแบบและสื่ อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหมาะสม
6. เพื่ อ ส่ ง เสริ มการน านวัต กรรมมาใช้ใ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เป้ าหมาย
1. จานวนวัดที่มีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
3. รู ปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนงาน
1. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเผยแผ่
3. พัฒนารู ปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่ วยอบรมประชาชนประจา
ตาบล
2. โครงการพัฒนาวัดให้เป็ นศูนย์กลางชุมชน
3. โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมแก่ เ ยาวชนและ
ประชาชน
4. โครงการพัฒนาสื่ อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5. โครงการจัดตั้งสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา
6. โครงการจัดทาเว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา7.
โครงการวัดร่ มเย็นด้วยหลักธรรม

แผนภาพที่ 4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มองค์กรเครื อข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อพัฒนาองค์ก รเครื อข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพ
3. เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
4. เพื่ อ สร้ า งความร่ วมมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่องค์กร
5. เพื่ อ ระดมสรรพก าลัง ในการสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม
ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 1 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน

เป้ าหมาย
1. จานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์กรเครื อข่ายที่มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (เช่น พุทธสมาคมจังหวัด/อาเภอ, สภาวัฒนธรรม
จังหวัด/อาเภอ ฯลฯ)
2. จานวนองค์กรที่มีส่วนร่ วมในการเผยแผ่
3. จานวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ องค์กรแบบมีส่วน
ร่ วม
แผนงาน
1. การขยายองค์ ก รเครื อข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
2. การจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่ วม
โครงการ
1. โครงการส่ ง เสริ มและประสานองค์ ก รเครื อข่ า ยทาง
พระพุทธศาสนา
2. โครงการจัด ตั้ง องค์ก รเครื อ ข่ า ยพระพุ ท ธศาสนา อุ บ าสก
อุบาสิ กา ผูป้ ฏิบตั ิธรรม ฯลฯ
3. โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กรหน่วยงานต้นแบบในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
4. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริ มวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 4.8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
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4.1.2 การจัดองค์ การ
4.1.2.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการจัดโครงสร้ างองค์กรและการแบ่งงานที่ชดั เจน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งงานต่างๆ “บริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ น
ประธานที่ปรึ กษา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา คณะดาเนินงานก็เรี ยงตามอานาจหน้าที่
มีการแบ่งหน้าที่ ตามวาระประชุมที่เกิดขึ้น มีการประชุ มปี ละ 4 ครั้ง เพื่อให้รับทราบการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
มีการติดตามผลการดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่ องและเป็ นแบบแผน มีการประชุ ม
ภายในหน่ วยงานโดยเจ้าหน้าที่และพนักงานร่ วมประชุ มวางแผนดาเนิ นการ เน้นการบริ หารงาน
แบบพุทธธรรมและธรรมาภิบาล มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอนและมีโครงสร้างการบริ หารงานแบบ
ราชการมีหน่วยงานในการกากับดูแล พิจารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่างๆ ชัดเจน กระจายการ
ปฏิบตั ิงานและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบแผน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(ที่ปรึ กษา)

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
(เจ้าคณะจังหวัด)

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น

ผูท้ รงคุณวุฒิ

สนง. พระพุทธศำสนำจังหวัด
เลขำนุกำร(ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

4.1.2.2
ย์ เผยแผ่ พระพุทาธศาสนาประจ
งหวัดนครราชสี
แผนภาพที
่ 4.9ศูนแสดงโครงสร้
งการจัดองค์กาจั
ารของศู
นย์เผยแผ่มพาระพุท ธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ มีการจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้เน้นการประสานงาน การทางานเป็ น
ทีม โดยผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในองค์กร มีประชุ มภายในหน่วยงาน
โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่ วมกันประชุมวางแผนดาเนินการ เน้นการบริ หารงาน
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แบบธรรมาภิบาลและนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดองค์การอย่างเป็ นขั้นตอน มีโครงสร้าง
การบริ หารงานตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.1.2.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
โครงสร้ างองค์กรก็ยึดตามแบบโครงสร้างมหาเถระสมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีการแบ่งอานาจและกระจายอานาจในการบริ หารงาน การมีโครงสร้างในการปฏิบตั ิงานก็
สามารถทาให้องค์กรขับเคลื่ อนไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
ทางานสะดวกมีรูปแบบที่ชดั เจน ก็ยดึ เอาแบบโครงสร้างดังกล่าว (เจ้าคณะจังหวัดนครราชสี มา, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
ส่ วนปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การ ตามโครงสร้างที่มีอยูก่ ็ไม่เกิ ดปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน ปั ญหาที่มีก็อยูท่ ี่บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะต่างคนก็
ต่างปฏิบตั ิงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล ก่อนออกปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่ประธานศูนย์เผย
แผ่กไ็ ด้จดั ให้มีการประชุม ปฐมนิเทศ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เจ้าคณะจังหวัด

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
สนง. พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด

ผูแ้ ทน จจ. จอ. จต. จร. เลขา จจ.

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น

เลขานุ ก าร(ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภาพที่ 4.10 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครราชสี มา
จะเห็ นได้ว่าศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี ม า มี การจัดโครงสร้ า ง
องค์กร การแบ่งงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ งงานชัดเจน กระจายงาน
ด้านการเผยแผ่ให้ตามหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นแบบแผน เน้นการประสานงานในหมู่คณะ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีแผนผังองค์การ
รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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4.1.2.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีกำรจัดองค์กร รู ปแบบกระบวนกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน้ำที่งำนของบุคคลำกร
และปั จ จัย ทำงกำยภำพต่ ำ งๆ ขององค์ก ร หลัก กำรจัดองค์ก รจะเน้น ไปที่ ร ะบบรำชกำร โดยมี
หลักกำรกำหนดหน้ำที่กำรงำน กำรแบ่งงำนสำยกำรบังคับบัญชำ อำนำจกำรบังคับบัญชำ ช่องกำร
ควบคุม แผนภูมิองค์กร “ถ้าเรามีโครงสร้างทั้งทางพระและฆราวาส วิธีการทางานจะง่ายขึ้น โดยมี
สางานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัดเป็ นฐานในการขับ เคลื่ อนงาน ปั ญหาอุ ป สรรคคื อคนไม่ ท างาน
โครงสร้ า งไม่ ใ หญ่ โตแต่ ถ้า เราทางานตามแผนก็ป ระสบผลส าเร็ จได้” (ผูอ้ านวยการส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

เจ้าคณะจังหวัด

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

หัวหน้ากลุ่มพุทธศาสนศึกษากิจการคณะสงฆ์และงานเผยแผ่

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

หัวหน้าส่ วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(วัฒนธรรมจังหวัด, พุทธสมาคมจังหวัด ฯลฯ)

เล ขา นุ กา ร ( ผอ . พศ จ. ) แ ล ะ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภำพที่ 4.11 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี
การกาหนดโครงสร้ างองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี โดย
การจัดแบ่งออกเป็ นหน่วยงานย่อยต่างๆ กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไว้ชดั เจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.1.2.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
“องค์ก รเป็ นที่ ร วมของคนและเป็ นที่ ร วมของงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรขององค์ก าร
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่และเต็มสามารถจึงจาเป็ นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทาและมอบอานาจ
ให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการจัดโครงสร้างและการแบ่ง
งาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของตาแหน่ ง งานต่า งๆชัดเจน มี การติดตามผลการ
ดาเนินงาน เน้นการประสานงานของบุคลากร การทางานเป็ นทีม จัดหมวดหมู่ของงานที่เป็ นอย่าง
เดียวกันหรื อมีลกั ษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกัน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้นๆ มา
ปฏิบตั ิงานรวมกันในกลุ่มนั้นและตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบควบคุม
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ผูแ้ ทนบุคลากรเผยแผ่

หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูน้ าท้องถิ่น/
ผูน้ าชุมชน

เลขานุ ก าร (ผอ.พศจ.) และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

แผนภำพที่ 4.12 แสดงโครงสร้ างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จะเห็ นได้ว่า ศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี ก ารก าหนด
โครงสร้ างในการปฏิ บตั ิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา และมีการ
ประสานงานกับผูน้ าส่ วนราชการ กล่าวคือ วัฒนธรรมจังหวัด และผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุ มชน ในการ
นาแผนงานไปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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แสดงแบบโครงสร้ างการจัดองค์ การ ศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าคณะภาค/รองเจ้าคณะภาค

เจ้าคณะจังหวัด

ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

ที่ปรึ กษา

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

รองประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

สนง. พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด

ผูแ้ ทน จจ., จอ., จต.
, จร., เลขา จจ.

ผูแ้ ทนบุคลากร
เผยแผ่

รอง จจ.

จอ.

หัวหน้าส่ วนราชการ/
ผูน้ าท้องถิ่น/ชุมชน

จต.

ผูท้ รงคุณวุฒิ

จร.

เลขานุ การ (ผอ.พศจ.)
และผูช้ ่วยเลขานุการ

พระภิกษุ-สามเณร

แผนภาพที่ 4.13 แบบจาลองโครงสร้ างการจัดองค์การศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย
แบบโครงสร้างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
จะเห็ นว่าโครงสร้างการจัดองค์การมีลกั ษณะเด่นชัด มีผบู ้ ริ หาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์ อีกทั้งมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลืออีกฝ่ าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยสรุ ป
การจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
มีเป้ ำหมำย นโยบำย และแผนงำนในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรบริ หำรองค์กร
ดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่ นและมีประสิ ทธิภำพ จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรอำนวยกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ
มีควำมรับผิดชอบและอำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหน้ำที่กำรงำน ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่
ละคนได้ชัดเจนมี กำรแบ่งแยกหน้ำ ที่ ตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีกำร
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จัดระบบกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสม มีเทคนิ คในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองค์กร มี
ระบบกำรสื่ อสำรที่ดี มีหลักอำนวยกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำรที่ดี
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดองค์ การของศู นย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชียงใหม่ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการ มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธาน
ที่ปรึ กษา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานที่ปรึ กษา คณะดาเนิ นงานก็เรี ยงตามอานาจหน้าที่ มีการ
แบ่งหน้าที่ ตามวาระประชุ มที่เกิดขึ้น มีการประชุ มปี ละ 4 ครั้ง เพื่อให้รับทราบการดาเนิ นงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง ส่ วนปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่ฯ ก็อยู่ที่
บุคลากร การทางานยังขาดความต่อเนื่ อง บุคลากรที่จะสนองงานเต็มเวลาเต็มความรู ้ความสามารถ
นั้นยังน้อย มีการหาอาสาสมัครแจ้งไปยังสถานศึกษา หน่วยงานการปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งไปยัง
พระนิสิตนักษา ทั้ง มจร. มมร. วิทยาเขตเชี ยงใหม่ ที่มีจิตอาสา ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทาหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีกาหนดมอบหมายภาระหน้าที่ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครราชสี ม า มี โ ครงสร้ า งองค์ก รตามแบบ
โครงสร้างมหาเถระสมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มีการแบ่งอานาจและกระจาย
อานาจในการบริ หารงาน โครงสร้ า งในการปฏิ บ ตั ิ ง านก็ ส ามารถทาให้องค์ก รขับ เคลื่ อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การทางานสะดวกมีรูปแบบที่ชดั เจน ก็ยึดเอา
แบบโครงสร้างดังกล่าว
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุ รี มี โครงสร้ างองค์การแบบการกระจาย
อ านาจการบริ ห ารจัด การองค์ ก าร มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในด้า นต่ า งๆ และมี ก าร
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ปั ญหาอุปสรรคในการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทศาสนาประจา
จังหวัดนนทบุรี ก็อยูท่ ี่บุคลากรที่มีจานวนไม่จากัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงบประมาณที่
ได้รับในการสนับสนุ นด้านการเผยแผ่ก็มีจานวนจากัด การขับเคลื่ อนด้านการเผยแผ่เลยไม่ประสบ
ผลสาเร็ จเท่าที่ควร “สิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข ไม่ใช่จะปรับปรุ งที่ตวั บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่ควรจะ
ปรั บปรุ งมาตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร เหมื อนอย่างหน่ วยงานของภาครั ฐเวลามีโครงการ รั ฐก็มีงบประมาณ
สนับสนุนให้โครงการเหล่านั้นขับเคลื่อนได้ แต่ในทางคณะสงฆ์ไม่ค่อยมีการสนับสนุ นเท่าที่ควร มี
แต่การกาหนดนโยบายให้ปฏิบตั ิตามแต่ไม่มีการสนับสนุน”
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชมี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ร
รั บ ผิด ชอบโดยตรง เพื่ อที่ จ ะท าให้ ผูท้ ี่ รั บ ผิด ชอบต่ อ ภาระกิ จของตัว เองสามารถน าเอาผลการ
ปฏิบตั ิงาน มาพัฒนาตัวเอง เป็ นเครื่ องมือในการรายงานผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ตามวงจร
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ของการบริ หารงานบุคคล โครงสร้ างองค์กรในปั จจุ บนั สอดคล้องกับความเป็ นจริ งขององค์กร
ปั ญหาในเชิงโครงสร้างไม่มี ข้อจากัดในเรื่ องของบุคลากรไม่สามารถเลือกสรรในการปฏิบตั ิงานได้
หน้าที่ส่วนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1. สนองงานคณะสงฆ์และรัฐด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของพระธรรมทูตภายในประเทศ พระภิ ก ษุ ที่ปฏิ บตั ิ ง านเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ พระจริ ยเิ ทศก์ และพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบลของคณะสงฆ์ การดาเนิ นงาน
สานักปฏิบตั ิธรรมของวัดและการจัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมของพุทธศาสนิกชน
4. จัดฝึ กอบรมพระธรรมทูตภายในประเทศ จัดฝึ กอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และจัดฝึ กอบรม
พระนักเทศน์ของคณะสงฆ์
5. ทาหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการของคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6. ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสื อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่ แก่ประชาชนทัว่ ไป
7. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากการศึ ก ษาจะเห็ นได้ว่า การประสานงานมี ความส าคัญต่ อความส าเร็ จของการบริ หาร
จัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาที่ สุ ด โดยเฉพาะในยุค โลกาภิ วตั น์ที่ ข ้อมู ล ข่า วสารมี ก าร
เผยแพร่ อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด ต้อ งมี ก ารวางแผนในกาบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ดี ให้บุคลากรมีทิศทางในการทางานในแนวเดียวกัน สามารถทางานร่ วมกันได้
ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ รวมทั้ง สามารถบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาให้ท นั ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ถึ งแม้วา่ จะมีการวางแผนที่ดี เป็ นรู ปธรรม สามารถปฏิ บตั ิได้
แล้ว ยังต้องมีการสัง่ การบังคับบัญชาที่ดีดว้ ย นัน่ คือมหาเถรสมาคมต้องมีการบังคับบัญชาที่รวดเร็ ว
แม่นยา มีขอ้ มูลข่าวสารมี่ทนั สมัย เพื่อเป็ นองค์ประกอบสาหรับหน่วยงานย่อยให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุ ตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ แม้ว่าจะมี การวางแผนที่ ดีเพียงใด มี การบังคับ
บัญชาที่ดีเพียงใด แต่หากขาดการประสานงานที่ดีก็ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้ การ
ประสานงานเป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลภายในองค์กรเดียวกันหรื อระหว่าง
หน่วยงานอย่างสอดคล้อง ทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ โดยการประสานงานดังกล่าวนี้ หมายความรวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก อาทิ
เช่น การประสานงานความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อแม้แต่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพตรงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของกองค์กร
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การจัดโครงสร้ างของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและ
ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด ก็ เป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จะท าให้ก ารบริ หารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากยิ่งมี การจัดการองค์กรให้มี ความซับซ้อนมากขึ้ น
เพียงใด ความสาเร็ จและความรวดเร็ วของการปฏิ บตั ิงานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เพราะในการสั่งการ
จะต้องมี ข้ นั ตอนในการดาเนิ น การมาก มี ก ระบวนการและผูม้ ี อ านาจสั่ ง การหลายคน ซึ่ ง ตาม
หลักการของฟาโย จะเห็ นได้ว่า อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็ นสิ่ งที่แยกออกจากกันมิได้ ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดจะต้องได้รับมอบอานาจให้เพียงพอท่าจะได้งานสาเร็ จ ซึ่ ง
หากองค์กรมีความซับซ้อนมาก ก็จะทาให้ผทู ้ ี่มีอานาจและหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่างๆ มากเช่นเดียวกัน
ทั้งภาครัฐและองค์กรทางคณะสงฆ์ตอ้ งร่ วมมือกันในการปกป้ องคุม้ ครองพระพุทธศาสนา
การกาหนดโครงสร้างขององค์กรยังทาให้สามารถจาแนกลักษณะเฉพาะงานให้ชดั เจน และ
สามารถที่จะมอบหมายงานได้ตรงตามหน่วยงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงาน เนื่ องจากมีสาย
บังคับบัญชาอยู่แล้ว เพื่อแสดงความสัมพันธ์เรี ยงลาดับลดหลัน่ กันไปตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนป้ องกันการก้าวก่ายหรื อ
ซ้ าซ้อนของแต่ละงาน
4.1.3 นโยบายการเผยแผ่
4.1.3.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
ได้มีการอุปถัมภ์ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ การศึกษามหาลัยสงฆ์คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)
เพื่อให้บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู ้ความสามารถในการนาหลักพุทธธรรมไป
สอนแก่ประชาชน โดยทาหน้าที่เป็ นพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
จัดให้มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบตามแนวพระดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครบทุกเขตการศึกษาและขยายผลไปยัง อาเภอ ทุกอาเภอ
กลุ่ มโรงเรี ย น โดยให้มี แผนดาเนิ นการที่ ชัดเจน จัดให้มีระบบการบริ หารสถานศึ ก ษาเพื่อแก้ไ ข
ปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ปั ญหาการขาดแคลนครู สอนและบุคลากร ปั ญหาการขาดอุปกรณ์การ
สอน ปั ญหาเรื่ องสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปั ญหาเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังได้ส่งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อ
พัฒนากิ จการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่ องการส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกประเภท
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รวมทั้ง สนับ สนุ น โดยประสานกับ มหาวิ ท ยาลัย สงฆ์ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาของคณะสงฆ์ มี ค วาม
หลากหลายในรู ปแบบและวิธีการศึกษาทาโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์
จัดให้มีการประชุ มร่ วมระหว่างผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิ กายและหรื อผูน้ าศาสนาต่างๆ
ในระดับท้องถิ่ น เพื่อกาหนดบทบาทในการเผยแผ่คาสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคล้องกัน บน
พื้นฐานความเข้าใจร่ วมกัน ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดี ต่อกัน เพื่อให้ศาสนิ กชนแต่ละศาสนาปฏิบตั ิ
ตามหลักคาสอนของศาสนานั้นๆ โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่ นความเข้าใจซึ่ งกันและกัน มีความสมานฉันท์
ในชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
ให้มีการศึกษาหลักธรรมของศาสนาต่างๆ ทุกศาสนาเพื่อให้ศาสนิ กชนของแต่ละศาสนามี
ความรู้ และเข้า ใจในหลัก ปฏิ บ ตั ิ ข องศาสนานั้นๆในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น เอกสารสิ่ ง พิ มพ์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เว็บไซต์ ฯลฯ
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาระบบธรรมศึ ก ษาให้แพร่ หลายยิ่ง ขึ้ น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นพระธรรม
ทูตที่ปฏิบตั ิศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีการและรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงานและระหว่าง
ปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งให้มีการประเมินผลเป็ นระยะ เพื่อการพัฒนาการดาเนิ นการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
สนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมถวายความรู้ พระธรรมทูตและพระสงฆ์ที่ปฏิ บตั ิหน้า ที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกประเภท โดยในต่างประเทศจะเน้นให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาของประเทศที่ไปปฏิบตั ิศาสนกิจ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิ บตั ิ โดยเน้นการนา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันจนเป็ นนิสัย
ส่ งเสริ มให้วดั ที่มีความพร้อมและสามารถจัดตั้งสานักปฏิบตั ิธรรมให้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 1
ตาบลต่อ 1 สานัก โดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้สามารถนาหลักธรรมไป
อบรมประชาชน เน้นการปฏิบตั ิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งโดยผูส้ อนและผูศ้ ึกษา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้จดั กิจกรรมภายใต้งบกองทุนส่ งเสริ ม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานได้มีการจัดแสดงองค์ความรู้ การ
สาธิ ตภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น และการจาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ ภู มิ ปั ญญา การประกวดแข่ ง ขัน ทัก ษะของ
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เยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาทิ การแข่งขันตอบปั ญหาธรรมะ การแข่งขันวาด
ภาพ การแข่งขันร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม และการแข่งขันประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริ ญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเครื อข่ายทางวัฒนธรรม และการแสดงขับซอ 3 วัย โดยศิลปิ น
ขับซอพื้นบ้านจากสมาคมศิ ลปิ นขับซอล้านนาอีกด้วย (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริ ม
และสนับสนุ นงานด้า นการเผยแผ่ โดยให้ค วามส าคัญกับ บุ ค ลากรที่ ทาหน้าที่ เผยแผ่ สนับ สนุ น
ส่ งเสริ มการศึกษาของพระสงฆ์ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิ ดขึ้นในสังคม มีการให้ร่วมมือที่ดีของ
ผูน้ าในชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4.1.3.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้ถวายการอุ ปถัมภ์ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ โดยรู ปแบบและวิธีการต่างๆ
มีการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีที่สูงกว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตั้ง แต่ ป.ธ.4 ขึ้ น ไป) ให้ มี ค วามหมายในระดับ ชั้น นั้น ๆ จัด ให้ มี รู ป แบบและวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่
หลากหลาย โดยให้ผูท้ ี่ศึกษาประโยค ป.ธ. 4 - 9 จะต้องศึกษาวิชาสามัญที่จาเป็ นควบคู่กนั ไป เน้น
การศึกษาตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี ส่ วนวิชาสามัญจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์
หรื อมหาวิยาลัยต่างๆ ร่ วมดาเนินการจัดทาหลักสู ตรและวิธีการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย
ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อระบบการศึกษา พระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลีแบบเดิมของคณะสงฆ์
มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึ ก ษาธรรมศึ ก ษาของประชาชนทั้ง ในและต่ า งประเทศได้ และยังได้
สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางชุ มชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ความสมานฉันท์ของชุมชนต่างศาสนา เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
ศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจั ง หวัด นครราชสี มา ได้ จ ั ด ท าเว็ บ ไซต์ ท าง
พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งให้มีการเชื่ อมโยงระหว่างเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์รวม
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่วดั และชุมชนโดยรอบ ซึ่ งรวมทั้งศาสนิ กชนของศาสนาต่างๆ เพื่อความ
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สมานฉันท์และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข เช่น เป็ นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ
เป็ นศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็ นต้น
จัดให้มีเครื อข่า ยระหว่างองค์กรสาธารณกุศ ลทางพระพุทธศาสนา กลุ่ มอาสาสมัคร ให้มี
ความเข้ม แข็ง และสามารถปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ศูนย์รวมที่ วดั ของเจ้าคณะ
จังหวัดหรื อสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความช่ วยเหลื อเบื้ องต้นแก่วดั ชุ มชน หรื อ
ประชาชาชนผูป้ ระสบภัย พิ บ ตั ิ ต่า งๆ โดยให้มี ค ลัง สิ่ ง ของที่ จ าเป็ นในการยัง ชี พ เบื้ องต้นพร้ อ ม
ปฏิ บตั ิการให้ความช่ วยเหลื อ และให้มีการปฏิ บตั ิ การให้ความช่ วยเหลื อที่ รวดเร็ ว ทันเหตุ การณ์
รวมทั้งในพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง และขยายผลไปสู่ อาเภอต่างๆ ที่มีความพร้อม
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดนครราชสี มา จะเห็นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานด้านการเผยแผ่ โดยให้วดั เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิ จกรรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา สนับสนุ นส่ งเสริ มการศึกษาของพระสงฆ์ ให้ความคุม้ ครองและอุปถัมภ์บุคลากร
ผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.1.3.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี ได้ถ วายการอุ ป ถัม ภ์ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์ และการศึกษาระบบอื่นๆ เช่น ทางไปรษณี ย(์ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป ) ระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ระบบอินเตอร์ เน็ ต (เช่ น E-learning, E-book เป็ นต้น) และยังส่ งเสริ มให้วดั และ
สถานศึกษาจัดให้มีการเรี ยนการสอนธรรมศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนับสนุ นและอานวย
ความสะดวกในเข้าสอบธรรมศึกษา รวมทั้งให้มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสม ทั้งแก่ผเู ้ ข้า
สอบ สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ
สนับ สนุ นให้มี ก ารศึ ก ษาวิชาการทางพระพุ ท ธศาสนา ด้วยรู ป แบบและวิธี ก ารต่ า งๆ แก่
พุทธศาสนิกชนทุกเพศและทุกระดับวัย เน้นการศึกษาเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็ นระบบที่มีความหมายต่อการดาเนิ นชี วิต พร้ อมทั้งจัดให้มี
ระบบ ส่ งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสม
ได้สนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางชุ มชน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การสร้ า งความสมานฉั น ท์ ข องชุ ม ชนต่ า งศาสนา เช่ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ กิ จ กรรม
อาสาสมัครต่างๆ ซ่ อมแซม/สร้างถนน ขุดลอกแม่น้ าลาคลอง ศูนย์ฝึกวิชาชี พอาชี พ จัดหาระบบ
สาธารณู ปโภคฯลฯ มี การจัดกิ จกรรมและสนับ สนุ นการจัดกิ จกรรมของแต่ล ะศาสนา เนื่ องใน
โอกาสวันสาคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
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ส่ งเสริ มให้วดั เป็ นสถานที่สะอาด สงบ ร่ มรื่ นและร่ มเย็น เหมาะสาหรับเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิ กชน และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุ ขของจิต
สนับสนุ นให้วดั เป็ นศูนย์รวมกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ แก่ วดั และชุ ม ชนโดยรอบ เช่ น เป็ นศู นย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนย์การปฏิบตั ิศาสนกิจและการปฏิบตั ิธรรม ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ ศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เป็ นต้น
ส่ ง เสริ ม ให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจาริ ก แสวงบุ ญ ณ สั ง เวชนี ย สถานแสะสถานที่ ส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนา โดยจัดให้มี การอุปภัมถ์คุม้ ครองและอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ประสาน
คณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการสร้ างเครื อข่ายให้ความช่ วยเหลื อให้ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ
รวมทั้งประสานงานกับ คณะสงฆ์ในการระดมทุ นเพื่อช่ วยเหลื อวัด ชุ มชน และประชาชน โดย
หลัก การให้วดั และชุ มชนสามารถพึ่ งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่ พ่ ึงของวัดและชุ มชนอื่ น
สนับสนุนให้วดั ที่มีความพร้อมหรื อสามารถให้จ ัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ให้มากยิง่ ขึ้น
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจัง หวัด นนทบุ รี จะเห็ น ได้ว่า มี ก ารจัด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่า งองค์ก รสาธารณกุ ศ ลทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมี ศู น ย์ร วมที่ ว ดั ของเจ้า คณะจัง หวัด หรื อ ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด เพื่ อ ให้ค วาม
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่วดั ชุ มชน หรื อประชาชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ ประสานคณะสงฆ์ในการ
สร้ างเครื อข่ายให้ความช่ วยเหลื อให้ครอบคลุ มทัว่ ทั้งจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ใน
การระดมทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ วัด ชุ ม ชน และประชาชน โดยหลัก การให้ ว ดั และชุ ม ชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่พ่ ึงของวัดและชุมชนอื่น
4.1.3.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ถวายการอุปถัมภ์ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ซึ่ งเป็ นระบบการศึกษาดั้งเดิ มของ
คณะสงฆ์และการศึกษาระบบอื่นๆ โดยรู ปแบบและวิธีการต่างๆ รู ปแบบหรื อระบบการศึกษาแผนก
ธรรมและแผนกบาลี การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา การศึกษาระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์
การศึกษาพระอภิธรรม การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ทางไปรษณี ย ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ มี ม าตรการในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระปริ ย ัติ ธ รรมทุ ก แผนก โดยให้ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู ้ ความสามารถเข้าไป
แนะแนวการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนก โดยมี กลุ่ มเป้ าหมายหลักคือ นักเรี ยนระดับประถม
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ศึกษาปี ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อแนะนาให้นกั เรี ยนเข้ามาสู่ ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ให้
มากยิง่ ขึ้น
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและประสานงานเพื่อพัฒนาพระสังฆาธิ การให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะ
ในการบริ หารจัดการวัดให้มากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่ น การศึกษาทางไปรษณี ย ์
(บทเรี ยนสาเร็ จรู ป) โดยประสานมหาวิทยาลัยสงฆ์จดั หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และ
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาระบบธรรมศึ ก ษาให้แพร่ หลายยิ่ง ขึ้ น
ประสานคณะสงฆ์ใ ห้มีระบบและรู ปแบบการศึก ษาธรรมศึกษาให้มี ความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชน
ได้จดั ให้มีการประชุมร่ วมระหว่างผูน้ าพระพุทธศาสนาแต่ละนิกายและหรื อผูน้ าศาสนาต่างๆ
ในระดับท้องถิ่ น จังหวัด เพื่อกาหนดบทบาทในการเผยแผ่คาสอนของแต่ละศาสนาให้สอดคล้อง
กัน บนพื้นฐานความเข้าใจร่ วมกัน ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อให้ศาสนิ กชนแต่ละศาสนา
ปฏิ บ ตั ิ ตามหลักค าสอนของศาสนานั้นๆ โดยมี พ้ื นฐานอยู่บนความเข้า ใจซึ่ ง กันและกัน มีความ
สมานฉันท์ในชุมชน สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ
มีการส่ งเสริ มให้มีการจัดทาแผนที่วดั โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาสและ
เขตต่างๆ เช่น เขตอภัยทานภายในวัดให้ชดั เจนเป็ นสัดส่ วน ตามความเหมาะสมของวัดนั้นๆ ให้มี
เสนาสนะที่ มนั่ คงแข็งแรง สวยงามประหยัดและปรั บภูมิทศั น์ให้เหมาะสมปราศจากมลพิษ เป็ น
สถานที่สะอาด สงบ ร่ มรื่ น และร่ มเย็น เหมาะสาหรับเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของพระสงฆ์และชาว
พุทธทุกเพศ ทุกวัย เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุ ขของจิต
ประสานคณะสงฆ์ แ ละผู ้น าศาสนาต่ า งๆ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้
ครอบคลุ มทัว่ จังหวัด รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่ วยเหลื อวัด ชุ มชน
และประชาชน โดยหลักการให้วดั และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็ นต้นแบบและเป็ นที่พ่ ึงของวัด
และชุ มชนอื่น สนับสนุ นให้วดั ที่มีความพร้อมหรื อสามารถให้จ ัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให้มากยิง่ ขึ้น
จากการศึ กษานโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจัง หวัด นครศรี ธรรมราช จะเห็ น ได้ ว่ า ศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช ได้มี ม าตรการในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรมทุ ก แผนก โดยให้
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู ้ความสามารถ
เข้าไปแนะแนวการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมทุกแผนกมีการจัดให้มีเครื อข่ายระหว่างองค์กรสาธารณ
กุศลทางพระพุทธศาสนา มี การประสานงานคณะสงฆ์และผูน้ าศาสนาต่างๆ ในการร่ วมทางาน
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ช่วยเหลือสังคม ชุ มชนที่อยูใ่ กล้เคียงกันในการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน และยังสนับสนุนให้วดั มี
ความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรี ยนการกุศลของวัด เช่น โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และค่าย
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้น
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ทีส่ ั มภาษณ์ เกีย่ วกับนโยบายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผย
แผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า นโยบายว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มี การนานโยบายมาปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ นให้ว ดั เป็ นศู นย์ก ลางการเรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง ภู มิ ปั ญญาของชุ ม ชน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี
ศู น ย์ก ลางในการจัด กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาของจัง หวัด ด้ว ย ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และ
ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึ กษา รวมทั้งดู แลและควบคุ ม
มาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม
และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มและประสานการดาเนิ นงานในการปฏิบตั ิศาสน
พิธีและกิ จกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องหรื อที่ ได้รับมอบหมาย สนับสนุ น
ส่ งเสริ มและจัดการการศึ กษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้ คู่คุณธรรม
รวมทั้งยังจัดการศึกษาคณะสงฆ์เพื่อผลิ ต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรมเผยแผ่
ทานุ บารุ งพระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม และร่ วมสร้ างสังคมพุทธธรรมที่ มีความเข้มแข็งสื บ
ต่อไป
4.1.4 พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่
4.1.4.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
มีการจัดโครงการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชี ยงใหม่ จัดท าขึ้ นเพื่ อให้คณะกรรมการและบุ คลากรเผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาจังหวัด เชี ย งใหม่
รั บทราบถึ ง นโยบายของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการ
ท างานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อให้ ศู น ย์ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนามี
ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการกากับส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเผยแผ่ เป็ นศูนย์ประสานงานบุ คลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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พิธีเปิ ดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา "ชุ มชน
คนรักษ์ศาสนา" ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี งบประมาณ 2560 รุ่ นที่ 3 (ทั้งหมด
4 รุ่ น) ณ วัดพระธาตุศรี จอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล ที่ปรึ กษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวสวัดพระธาตุศรี จอมทอง
วรวิ ห าร เป็ นประธานพิ ธี เ ปิ ดการอบรมโครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา “ชุ ม ชนคนรั ก ษ์ศ าสนา” ภายใต้โ ครงการพัฒ นาจัง หวัด เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 รุ่ นที่ 3 (ทั้งหมด 4 รุ่ น) ณ วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชี ยงใหม่
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมประกอบด้วยพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ผูน้ าท้องถิ่ น, และผูน้ าชุ ม ชน จาก
อาเภอจอมทอง อาเภอฮอด อาเภอออมก๋ อย อาเภอดอยหล่ อ อาเภอดอยเต่ า และอาเภอแม่ แจ่ ม
จานวน 257 รู ป/คน (ทั้งจังหวัด 1,100 รู ป/คน) โดยได้รับงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่
ประจาปี งบประมาณ 2560 อานวยโครงการโดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิ งหวราจารย์
รองเจ้าคณะจังหวัดเชี ยงใหม่ นาทีมพระวิทยากรจัดอบรมเช่ น ท่านเจ้าคุ ณพระภาวนาธรรมาภิรัช
เป็ นต้น มี พ ระเดชพระคุ ณ ท่ า นเจ้า คุ ณ พระเทพปริ ย ตั ิ เจ้า คณะจัง หวัดเชี ย งใหม่ เป็ นประธาน
ดาเนินการ มาร่ วมพิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรี ศิลปาจารย์ นา
พระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร จัดสถานที่และอานวยความสะดวก
โครงการกิ จกรรมขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุ นส่ งเสริ มการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
1. เพื่อให้พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ หน่ วยงาน องค์ก รเครื อข่ า ยด้า นศาสนา ได้มี ส่ วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนาสู่ ชุมชนต่างๆ
2. เพื่อสร้างเครื อข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรี ยน ร่ วมกับวัดและชุ มชน เกิดการปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจาวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่
4.1.4.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมหรื อการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิ กชนเป็ นคนดีมีศีลธรรม
และประพฤติ ดีปฏิ บตั ิ ชอบนั้น ถื อว่าเป็ นหน้าที่ โดยตรงของพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ปัจจุ บนั นี้ พระสงฆ์ผทู ้ าหน้าที่เผยแผ่อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิ กชนในฐานะ
พระนักเผยแผ่ที่มีศิลปะในการถ่ายทอดพระพุทธธรรมอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น มี ค่อนข้างจากัด
และไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมที่ กาลังเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงมีความจาเป็ น
อย่า งยิ่งที่ ศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจัง หวัดนครราชสี ม าจะต้องเร่ งส่ ง เสริ ม และพัฒนา
บุคลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริ มาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสัมมนาได้มีโอกาส
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่มีขอ้ มูลแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนา
ปฏิ บ ตั ิ ง านให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการแก้ไ ขประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานได้อย่า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ดา้ นพระพุทธสาสนาในปั จจุบนั โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นพระ
ธรรมทูตฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายปฏิ บตั ิการ พระบัณฑิ ตเผยแผ่ พระเผยแผ่พ้ืนที่เฉพาะ พระนักเทศก์ พระ
วิ ปั ส สนาจารย์ เจ้ า ส านั ก ปฏิ บ ั ติ ธ รรม ประธานศู น ย์ อ.ป.ต. และคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู ้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริ มสร้างทักษะใน
การเป็ นพระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิ คการนาเสนอ การเป็ น
พระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อให้พ ระภิ กษุ ที่เข้ารั บการถวายความรู ้ ไ ด้ฝึกปฏิ บตั ิ ใ นการจัดกิ จกรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4. เพื่อสร้างเครื อข่ายพระวิทยากรทัว่ ประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของแต่ละจังหวัด
4.1.4.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
มีการจัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่ ฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ โดยร่ วมมื อกับ
วัฒนธรรมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด และพุทธสมาคมจังหวัด ในการจัดโครงการอบรมครั้ งนี้
รวมถึ งครู พระสอนศีลธรรมพระพุทธศาสนาด้วย วัตถุ ประสงค์ก็เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู ้ ความสามารถมีทกั ษะและวิธีการในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชี พ
และดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง และเป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสื บสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสื บสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
โดยสนับสนุน ทุนการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร
2. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาสงฆ์
3. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น พระภิกษุสามเณร ที่ทาคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาและ
สังคมได้มีโอกาสเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น

130

4. เพื่อสร้างความร่ มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็ นหลักในการดารงชี วิต
ของประชาชน
4.1.4.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรนักเผยแผ่ เป็ นโครงการที่มุ่งพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มี
ความรู ้ ทางพุทธศาสนาในการนาไปประยุกต์ใช้ มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ การเข้าค่ายคุ ณธรรม การ
บรรยาย และการเผยแผ่ท้ งั ผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ การเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่
เน้นกิ จกรรมอี กทั้งยังเป็ นการการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างพระวิทยากรทุ กภูมิภาค ให้มี
ความสามัคคี อันจะส่ งผลให้เครื อข่ายการทางานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทางานเผย
แผ่พระศาสนาต่อไป
โครงการพัฒนาศัก ยภาพพระวิทยากร เป็ นโครงการอบรมพระภิ ก ษุ ส ามเณรในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 20 รู ป เวลาอบรมจานวน 3 วัน เพื่อเพิม่ ทักษะการเข้าค่าย การบรรยาย การ
จัดกิ จกรรม จิตวิทยาการให้คาปรึ กษาเบื้องต้น สร้ างอุดมการณ์ ความเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณ การ
เขียนโครงการและการเขียนเพื่อสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ ภาคแรกศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิ ทั้งการ
อบรม การบรรยาย การสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ และการเขียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 มิ.ย. 2559
ทั้ง นี้ ก ารจัดประชุ ม สั ม มนาดัง กล่ า วคาดหวัง ว่า ผูท้ ี่ เข้า ร่ วมประชุ ม ได้แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสรุ ปผล
การปฏิบตั ิงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรอบปี และรับทราบปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน อีก
ทั้ง ยัง ได้รั บ การส่ ง เสริ ม พัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ง าน และเรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งรับทราบนโยบายด้านการส่ งเสริ มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการถวายความรู ้ เกิดความเข้าใจและได้รับการเสริ มสร้างทักษะใน
การเป็ นพระวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. เพื่อให้พระภิ กษุ สงฆ์ หน่ วยงาน องค์กรเครื อข่ายด้านศาสนา ได้มีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนาสู่ ชุมชนต่างๆ
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับพัฒนาศั กยภาพผู้เผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า การพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มีการจัดโครงการประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ น านโยบายของคณะสงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนามาปฏิ บตั ิ เพิ่ ม
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แนวทางกลยุทธ์ วิธีการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดให้ศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพในการกากับส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่ เป็ นศูนย์ประสานงานบุ คลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และความมั่ น คงแห่ ง สถาบั น ชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จึงเป็ นการทางานทั้งในแง่พฒั นา
ศักยภาพพระนักเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและเยาวชนในทัว่ ทุกพื้นที่โดย
อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ซึ่ งเน้นการ
พัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ และการพัฒ นานั้น มุ่ ง เน้น การพัฒ นาเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยมีเป้ าหมายจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้
1. ส่ งเสริ มบุ คลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพจนสามารถ
นาเอาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ ไ ด้รับ จากการอบรมไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการเผยแผ่ไ ด้อย่า งดี มี
ประสิ ทธิภาพ
2. บุคลากรเผยแผ่ที่เข้ารับการอบรมในโครงการ พระนักเทศน์ นักเผยแผ่ และครู พระสอน
ศีลธรรมมีจานวนเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. ได้บุคลากรของคณะสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผูเ้ ข้ารับการสัมมนาได้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่อย่างถูกต้องและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการเทศน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ประชาชาชนทัว่ ไปได้ร่วมกิจกรรมส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.1.5 วิธีการเผยแผ่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายการเผยแผ่เพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิ กชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและสามารถนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่ น สาหรับรู ปแบบการเผยแผ่น้ นั ในปั จจุบนั เป็ นแบบเชิ งรุ ก
มากกว่าเชิงรับ ส่ วนวิธีการเผยแผ่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถและเชี่ ยวชาญของผูเ้ ผยแผ่ ซึ่ งมีวิธีการ
เทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐานและการสอนแบบ
ประยุกต์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุ กของพระบัณฑิตเผยแผ่ มีเป้ าหมาย 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ งไตรสิ ก ขา, ด้า นศาสนา คื อ การเรี ย นรู ้ แ ละเข้า ใจในศาสนพิ ธี ต่ า งๆ ทาง
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พระพุ ท ธศาสนา, ด้า นวัฒ นธรรม คื อ การตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า ทางประเพณี แ ละวัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
สาหรับรู ปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องเป็ นแบบเชิ งรุ กโดยผูเ้ ผยแผ่ แต่ละ
ท่านต้องประยุกต์ความถนัดของตนให้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ตามยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก ประกอบด้วย 1. การสร้ างเครื อข่าย โดยความร่ วมมือจากทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 2. ปลูกฝังศรัทธา โดยพัฒนาแบบการปฏิบตั ิในการเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้อง 3. มุ่งเน้นให้
ความรู้ โดยการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มพุทธศาสนิ กชน
อย่างเหมาะสม เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ อย่างถูกต้องและนาไปปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวันได้อย่าง
แท้จริ ง
4.1.5.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่
4.1.5.1.1 การสร้ างเครือข่ าย
มีการติ ดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับสถาบันทางศาสนาในการสื บ
สานวัฒนธรรมจารี ตประเพณี ที่ ดีงามของชุ มชน ฟื้ นฟูค่ า นิ ย มที่ ดีง ามของชุ มชนการปฏิ บ ตั ิ ตาม
หลักธรรมและการทานุ บารุ งศาสนา การช่วยเหลือเกื้ อกูลกันฉันท์เครื อญาติ รวมทั้งการสร้างความ
เข้า ใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนต่ า งชาติ พ นั ธุ์ รณรงค์ส ร้ า งจิ ตส านึ ก
สาธารณะให้คนในชุ มชนเป็ นพลเมื องดี มี ค วามรั บผิดชอบต่ อส่ วนรวม มีความซื่ อสัตย์ รั กและ
ภาคภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งส่ งเสริ มให้เป็ นอาสาสมัครชุมชนรักถิ่น
4.1.5.1.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้ให้ความสาคัญต่อการนาทุ นของสังคม คื อ สถาบันศาสนา ศาสนสถาน โรงเรี ยน และ
ชุมชนที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของชาติมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณา
การและเกื้ อกูล กัน เพื่ อสร้ า งความแข็ง แกร่ งให้กบั ระบบและโครงสร้ า งต่า งๆ ภายในสั ง คมให้
สามารถพึ่ง ตนเองได้ม ากขึ้ น สร้ างภู มิคุ ้ม กันที่ ดีตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งให้เป็ น
เสมือนเสาเข็ม หลักในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆโดยการเสริ มสร้ างทุ นทางสังคมที่ มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่ างกายจิตใจและสติปัญญาให้ครอบครัว สังคมมีความอบอุ่นมัน่ คง
และเข้ม แข็ง สามารถรวมพลัง เป็ นเครื อข่ า ยในการพัฒนาส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งทุ นอื่ นๆ ให้มี
เสถียรภาพมีคุณภาพและมีภูมิคุม้ กัน เพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมให้ชุมชน เป็ นรากฐาน
ที่ ม ั่น คงของประเทศ และเป็ นรากฐานการด ารงชี วิ ต ของคนไทยให้ มี ค วามสุ ข อย่า งยัง่ ยื น ทุ ก
ครอบครัว
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4.1.5.1.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าสู่ โครงสร้างและกลไกของ
ภาครัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน และภาคประชาชน ศูนย์เผยแผ่ประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ได้ใช้“ความรอบรู้ ”
ในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมพื้นเมื อง รวมทั้งการ
เสริ มสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรมและจริ ยธรรม” ในการปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย
ความเพีย ร อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวที่ ดีให้พร้ อมเผชิ ญความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ ขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่ วมให้เกิ ดผลในทางปฏิ บตั ิต่อการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข โดยบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาเข้าสู่ การบริ หารงานในทุกภาคส่ วน และ
ขับเคลื่อนให้เกิ ดความสมดุ ล เป็ นธรรมและยัง่ ยืน เพิ่มบทบาทในมิติทางศาสนา กระจายอานาจสู่
การดาเนิ นงานของท้องถิ่นและชุ มชน ส่ งเสริ มภาคเอกชนให้มีบทบาทต่อการนามิติทางศาสนาไป
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อวงการธุ รกิ จ เพื่อให้ธรรมาภิบาลของประเทศดี ข้ ึน มีภาพลักษณ์ ของความ
โปร่ งใสอยูใ่ นอันดับที่น่าพอใจ กับทั้งให้มีความเข้มแข็ง ความสุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบ
ต่อสาธารณะอันเป็ นการสนับสนุ นให้การบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลภาพทั้งในมิติทางเศรษฐกิ จ
สัง คมและความมัน่ คง นาไปสู่ “สั ง คมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” ภายใต้แนวปฏิ บตั ิ ตาม “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และหลักธรรมทางศาสนา
4.1.5.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
4.1.5.2.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้ใช้สถาบันทางศาสนาทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ด้วยหลักธรรมทางศาสนา
และหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มุ่งเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของ
ความมีเหตุผล ดารงชี วิตอย่างมัน่ คงทั้งในระดับครอบครัวและชุ มชน เสริ มสร้างจิตสานึ กด้านสิ ทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองดี ภายใต้ศีลธรรมอันดีงามของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ สร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ท้ งั ของตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ทุกระดับ ส่ งเสริ มความเสมอภาคของบทบาทของคนในชุ มชน ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
โดยใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมือ ให้สถาบันทางศาสนาเสริ มสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็ง มี สัม พันธภาพที่ ดี เกิ ดความอบอุ่น รั กษาสื บทอดวัฒนธรรมและค่านิ ย มที่ ดีสู่ คนรุ่ น
ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาพ่อแม่ให้มีความรู ้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ขและ
มัน่ คงภายในครอบครัว สมาชิ กในครอบครัวรู ้บทบาทหน้าที่ที่ดีตามหลักคาสอนทางศาสนาควบคู่
กับ การให้ค วามรู ้ ตามหลัก ค าสอนทางศาสนาในการเลี้ ยงดู บุ ตรหลานให้เหมาะสมตามช่ วงวัย
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รวมทั้งประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับบุตรหลาน ตลอดจนส่ งเสริ มให้ครอบครัวนาความรู้ทาง
ศาสนาที่เป็ นทักษะในการดารงชีวติ มาอบรมชี้แนะบุตรหลานบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามและ
ความพอเหมาะพอควร ประหยัดอดออม มีวินยั ในการใช้จ่าย และให้รู้จกั รากเหง้าของตนเองและ
ท้องถิ่น โดยทากิจกรรมทางสังคมและศาสนาร่ วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ให้เวลาสาหรับการ
พูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม่าเสมอ เปิ ดพื้นที่ในศาสนาสถานทุกแห่งให้กบั กิจกรรมของครอบครัว
4.1.5.2.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้ปฏิบตั ิงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม อยูใ่ นกรอบของศีลธรรม
และมีจิตสานึ กสาธารณะ โดยผลักดันให้สถาบันศาสนาเป็ นแกนหลักในการนาครอบครัว ชุ มชน
และสถาบันการศึกษาร่ วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม เป็ นคนดี ห่ างไกล
อบายมุขและยาเสพติด มีภาวะผูน้ า มีจิตสานึ กที่จะอุทิศตนเพื่อส่ วนรวม โดยมีสถาบันทางศาสนา
เป็ นแกนนาให้คนทุ กวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมทางานในกิ จกรรมอาสาสมัครเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ให้มีความรั บผิดชอบต่อสัง คมมากขึ้ น ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ภายใต้ระบบการศึกษาทางศาสนาที่มุ่งการเรี ยนรู ้
ในทางปฏิ บตั ิ โดยพัฒนารู ป แบบและหลัก สู ตรการอบรมศี ลธรรมให้หลากหลายสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง และความต้องการของสังคมเมืองและชุมชน โดยบูรณาการเรื่ องศีลธรรมและ
เรี ยนรู ้ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข แบบสันติวิธีและเปิ ดพื้นที่ท้ งั สถาบันทางศาสนาและชุ มชนให้
เป็ นสถานที่ เรี ยนรู ้ ศีล ธรรมของคนในชุ มชน โดยจัดกิ จกรรมในโรงเรี ยนในมหาวิทยาลัย ขยาย
หลักสู ตรสาหรับคนทัว่ ไป เพิ่มการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ของสถาบันทางศาสนาเพื่อการเรี ยนรู ้ศีลธรรม
ให้มากขึ้น
4.1.5.2.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
ได้ อ บรมพัฒ นาคนให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู ้ เกิ ด ภู มิ คุ ้ม กัน พัฒ นาจิ ต ใจควบคู่ ก ับ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ของคนทุ กกลุ่ มอาชี พ ให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้ อมก้าวสู่ โลกของการ
ทางานอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เรี ยนรู ้ ศาสนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดชี วิตทุ กช่ วงวัย
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ทางศาสนาทั้งที่เป็ นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาที่เป็ นต้น
กาเนิ ด ให้ตระหนักถึ งประโยชน์และคุ ณค่ าความสาคัญของการเรี ยนรู ้ ทางศาสนาที่ นาไปสู่ การ
ยกระดับคุณภาพชีวติ มีความขยันหมัน่ เพียรและมีการออมอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ คง
ในชีวติ และสามารถใช้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ได้น าเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ม าพัฒ นาต่ อ ยอด
หลักธรรมทางศาสนา ที่ สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันเพื่อสร้ างองค์ความรู ้ เชิ งลึ กอย่างเป็ น
ระบบและนาไปเผยแผ่ต่อชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
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4.1.5.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
4.1.5.3.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้มี ล งพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยศาสนสั ม พัน ธ์ ชุ ม ชนให้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกในการ
บริ หารงานชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับศาสนาและกระบวนการประชาคม
ให้ชุมชนนาศาสนาเข้าสู่ การจัดทาแผนของชุ มชนส่ วนท้องถิ่ นและอาเภอ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของผูน้ าชุ มชนและปราชญ์ชาวบ้านที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมสร้ างคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ให้แก่ชุมชน ตลอดจนมีบทบาทในการถ่ายทอด ระบบคุ ณค่าที่ดีงามของสังคมไทยโดยเฉพาะใน
เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันสู่ คนรุ่ นใหม่
กับทั้งให้ชุ มชนมี บทบาทส าคัญในการเป็ นแกนหลัก ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาชุ มชนทาให้มี
ชุ มชนจริ ยธรรมต้นแบบ ที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็ นแบบอย่างเพื่อเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ไปทัว่
ทุกภูมิภาค เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม มีการรวมตัว รวมกลุ่มและมี
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทาให้สามารถจัดการกับปั ญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่งมากยิง่ ขึ้น
4.1.5.3.2 ปลูกฝังศรัทธา
ได้จดั โครงการอบรมธรรมะเพื่ อสร้ า งสุ ข ภาวะของประชาชนในพื้นที่ ให้มี สุข ภาพจิ ตที่
แข็งแรง ให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับการพัฒนาทางจิตใจ ให้มีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเอง เสริ มสร้าง
ให้มีความมัน่ คงทางจิตใจและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เต็มไปด้วยความเอื้ออารี ต่อกัน มุ่นเน้น
การลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีงาม โดยฟื้ นฟูสภาพจิตใจสร้างสุ ขภาวะทางจิตใจเชิ งป้ องกันให้เลิก
พฤติกรรมที่ไม่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างครอบครัวและชุ มชน
ในการสร้ า งสุ ข ภาพจิ ตที่ ดีและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุ ม ชนให้เหมาะสม ที่ จะนาไปสู่ ค วาม
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย และยังช่วยลดปั ญหาอาชญากรรมลงอีกด้วย
4.1.5.3.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
การให้ ค วามรู ้ คู่ คุ ณธรรมแก่ ป ระชาชน เพื่ อสร้ า งภู มิ คุ ้ม กันให้ชุ ม ชนพร้ อมเผชิ ญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการส่ งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิ ยมที่ดีงาม การ
สร้ างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้วยบริ บททางศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มีความมัน่ คง
มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าทางศาสนาให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชี วิต รวมถึ ง
การสร้ างค่านิ ยมครอบครั วอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จัดกิ จกรรมเชื่ องโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
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4.1.5.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.1.5.4.1 การสร้ างเครือข่ าย
ได้ใช้ศาสนาในการบริ หารจัดการชุ มชนให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้สถาบันศาสนาเป็ นแกนนา
ส่ งเสริ มการรวมตัวเรี ยนรู ้ ร่ วมคิดร่ วมทาและปฏิ บตั ิจริ งในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิ จกรรม
ทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนาร่ วมกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอย่า งต่อเนื่ อง ท ากิ จกรรมเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็ง คานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพ่ อกิน ก่อนที่จะ
เชื่ อมต่อกับชุ มชนและสังคมภายนอก โดยการเปิ ดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
เผยแผ่ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน จัดการองค์ความรู ้ และระบบการเรี ยนรู ้ทางศาสนา
เสริ มสร้างศักยภาพของชุ มชนให้สามารถพัฒนาชี วิต ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนาไปสู่ การ
พึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้ างภูมิคุม้ กันให้ชุมชนพร้ อมเผชิ ญการเปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นขั้นตอน มี
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้หลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอก
ชุ มชน เชื่ อมโยงให้เป็ นเครื อข่าย เป็ นรากฐานการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู การใช้
ประโยชน์จากศาสนาให้มีจิตใจที่ดีงามนาไปสู่ การพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยค้นหา
ผูน้ าตามธรรมชาติที่ยดึ มัน่ ในศาสนารุ่ นใหม่ที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความพากเพียร และมี
จิตสานึ กต่อส่ วนรวม ให้เป็ นพลังขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมการเรี ยนรู้ทางศาสนาของชุ มชน
ในวงกว้างและต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน
4.1.5.4.2 ปลูกฝังศรัทธา
โครงการอบรมภาคราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีธ รรมาภิบาล เน้นการบริ การด้วยจิ ต
สาธารณะและท างานร่ วมกันแบบหุ ้นส่ วน ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ การพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิภารกิจ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสานึ กในกลุ่มราชการ
ให้เห็นความสาคัญและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่ งครัด โดยใช้สถาบันทางศาสนาพัฒนา
ระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน โดยปรับทัศนคติขา้ ราชการ
ให้เห็ นความสาคัญของวัฒ นธรรมสันติ วิธีและธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง เรี ยนรู ้ และตระหนักถึ ง
ประโยชน์และความจาเป็ นในการทางานร่ วมกับภาคประชาชน ในการให้ขา้ ราชการยึดถื อหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมที่แยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากส่ วนรวม กล้าเปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
โดยให้ขา้ ราชการต้องเข้ารับการอบรมทางศี ลธรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ให้เป็ นตัวชี้ วดั ในคา
รับรองการปฏิบตั ิงาน
4.1.5.4.3 มุ่งเน้ นให้ ความรู้
ใช้สถาบันทางศาสนาสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หาร
จัดการชุมชน โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตสานึ กที่ถูกต้องพร้อมใจที่
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จะรวมตัวและรวมกลุ่ มสร้ างเครื อข่ายการทางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่ วมในกระบวนการ
บริ หารจัดการชุมชนให้เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาชุมชน
ได้ใช้สถาบันทางศาสนาสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาลให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีการดาเนิ นชี วิต
ในทุกกลุ่มอาชีพของสังคม เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและความยัง่ ยืน โดย
ใช้สถาบันทางศาสนาที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ปลูกฝังจิตสานึ ก ค่านิ ยม และธรร
มาภิบาลแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าที่ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพื่อให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจน
การวางรากฐานกระบวนการธรรมาภิบาลจากหลักธรรมทางศาสนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
อย่างแท้จริ ง
ข้ อสั งเกตุจากการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ทั้ง 4 ศูนย์ มีความยึดมัน่ และตั้งใจมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ดา้ นการเผยโดยใช้สถาบันทางศาสนา
สร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้
ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิดจิตสานึ กที่ถูกต้องพร้อมใจที่จะรวมตัวและรวมกลุ่มสร้าง
เครื อข่ายการทางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็ง และร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิดความ
เป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพัฒนาชุมชนต่อไป
ยังได้ทาหน้าที่ส่งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลูกฝังค่านิ ยมที่ดีงาม การสร้างระบบ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้ ว ยบริ บททางศาสนาและวัฒ นธรรมชุ ม ชน โดยเสริ มสร้ า งครอบครั ว ให้ มี ค วามมั่น คง มี
สัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์
อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าชุ มชนให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชี วิต รวมถึงการ
สร้ า งค่ า นิ ย มครอบครั ว อบอุ่ น ผ่า นบทบาทของผูน้ าทางศาสนา จัด กิ จ กรรมเชื่ อ งโยงบทบาท
ครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
มีจดั องค์ความรู้ทางศาสนา รวบรวมจัดเป็ นคลังข้อมูลอิเล็คทรอนิ คให้ประชาชนสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุ มชน ทั้งด้านทางสังคมและเศรษฐกิ จ โดยรักษาองค์ความรู ้ ทาง
ศาสนาดั้ง เดิ ม ที่ สื บ ทอดกัน มาให้ ค งอยู่แ ละเผยแผ่ สู่ ส ากล กับ ทั้ง สนับ สนุ น ให้ ค นรุ่ น ใหม่ ไ ด้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในหลักธรรมทางศาสนาจากการปฏิ บตั ิจริ งร่ วมกับผูน้ าทางศาสนาและศาสน
ทายาทที่มีประสบการณ์ผา่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ศีลธรรมในศาสนสถาน และผลักดันวิชาการทางศาสนา
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เช่ น หลัก สู ต รธรรมศึ ก ษา หลัก สู ต รนัก ธรรม ให้ เ ป็ นวิ ช าในการเรี ย นการสอนของสถานบัน
การศึกษาโดยทัว่ ไป
โดยสรุ ป วิธี การเผยแผ่และบทบาทหน้าที่ ข องพระบัณฑิ ตเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พระสงฆ์ที่ ทาหน้าที่ เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาควรมีศี ลาจารวัตรงดงาม มี ความ
ประพฤติดี สารวมกาย วาจา ใจ ให้เป็ นที่ต้ งั แห่งความเลื่อมใสศรัทธา ในครั้งพุทธกาลนั้นผูท้ ี่ทางาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ รรลุ ธรรมแล้ว เป็ นพระอริ ยบุคคลหมดกิ เลสแล้ว บาเพ็ญ
ประโยชน์ตนได้สาเร็ จสมบูรณ์ จึงสามารถทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ และไม่มี
ปั ญหาอย่างในปั จจุบนั ส่ วนในยุคปั จจุบนั ผูท้ ี่ทางานเผยแผ่ จาเป็ นต้องฝึ กฝนอบรมตนเองไปด้วย
สั่งสอนเผยแผ่ธรรมให้แก่ ผูอ้ ื่ นด้วย เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ จึ งต้องระมัดระวังความประพฤติ ของตนให้ดี
ไม่ให้มีขอ้ บกพร่ องความประพฤติ เสี ยหาย เพราะถ้าเสี ยหายเพียงนิ ดเดี ยว ก็จะส่ งผลกระทบต่อ
องค์กรสงฆ์ท้ งั หมด
สิ่ งที่ ขาดไม่ได้ในตัวบุ คคลทางศาสนาที่ จะทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์
เหล่านั้นต้องเป็ นพระสงฆ์ที่มีความรู ้ ความสามารถ ผูเ้ ผยแผ่จะต้องมีความรู ้ ท้ งั ด้านคันถะธุ ระและ
วิปัสสนาธุ ระ ซึ่ งเป็ นหน้าที่สาคัญที่ พระภิกษุสามเณรจะต้องใส่ ใจให้ดี จะต้องรู ้หลักธรรมคาสอน
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างดี มีความรอบรู ้ที่กว้างขวาง รู ้จกั โลก เข้าใจธรรมสามารถแนะนาบุคคล
อื่นให้นาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต ใช้ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดี การมีองค์รู้และนา
ความรู ้มาใช้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ องค์กรส่ งฆ์ตอ้ งกล้าคิดกล้า
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร เพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป พระสงฆ์ตอ้ งคิดนโยบาย
ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการด้านศาสนาของคนในปั จจุบนั ให้ได้ แต่ให้ยึดหลัก
พระธรรมวินยั ไม่นอกประเด็น
4.1.6 เทคโนโลยี
สังคมเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ปฏิเสธกันไม่ได้วา่ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ อย่าง
หลี กเลี่ ยงไม่ได้ ทาให้สังคมต้องสัมพันธ์ กบั เทคโนโลยี ทาให้โลกต้องมี สภาวะที่แปรเปลี่ ยนไป
สังคมโลกเปลี่ยนจากสังคมเกษตรอุตสาหกรรมมาเป็ นสังคมแห่งข้อมูลสารสนเทศ ทาให้คนทัว่ โลก
ติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น ยุคสมัยนี้เราพูดได้ในแง่หนึ่ งว่าเป็ นยุคของเทคโนโลยี หรื อมีชื่อ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ายุคสารสนเทศ คือ ยุคข่าวสารข้อมูล
เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ จึ งมี ก ารนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่ องมื อนี้ ให้เกิ ดประโยชน์ ในการเผยแผ่
พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรื อคน
รุ่ นใหม่ก็เป็ นได้ เพราะสังคมสมัยปั จจุบนั ประชาชนไม่ค่อยมี เวลาไปปฏิ บตั ิ ธรรมฟั งเทศน์หรื อ
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ศึ ก ษาพระธรรมค าสอนที่ ว ดั เหมื อ นสมัย อดี ต ที่ ผ่ า นมา การเผยแผ่ พ ระธรรมค าสอนผ่า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด
ไม่จากัดเวลาและสถานที่ ผูใ้ ช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่ จะเข้าไปศึ กษาพระธรรมคาสอนได้
ตลอดเวลา ไม่ ว่า จะเป็ นที่ ท างาน ที่ บ ้า นหรื อ อยู่ใ นต่ า งประเทศก็ ต าม “แต่ ก ารใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ต้องเป็ นไปอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการบิดเบือนพระธรรมคา
สอนของพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิ ฎก” (ผูอ้ านวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 17 พฤศจิกายน 2558)
4.1.6.1 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแผ่ผา่ นทางเวปไซด์สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่และFacebook เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายในการสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปั นข้อคิด สาระแห่ งธรรม
และความรู้ ทางพระพุทธศาสนา (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558)
4.1.6.1.1 สื่ อมวลชน
ได้จดั ฝึ กอบรมแก่พระสงฆ์ สามเณรและผูท้ ี่สนใจโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การเข้า ถึ ง และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา รวมถึ ง ก าหนดแนวปฏิ บ ัติ ใ นการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตที่เหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินยั สาหรับพระสงฆ์และสามเณร
และยังส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้วดั สานักสงฆ์ที่มีความพร้อมเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ไอซี ที
ชุมชน และเป็ นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ E-Learning รวมถึงจัดเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมด้วย
บุคลากรผูท้ าหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ใช้สื่ออิ นเตอร์ เน็ ตในการเผยแผ่หลักธรรม
ผ่านทางFacebook และLine เพื่อให้ผสู ้ นใจในหลักธรรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก่นแห่ งธรรม โดย
พระบัณฑิ ตเผยแผ่ฯ ยังได้แนะนาข้อคิ ดดี ๆในการดาเนิ นชี วิต โดยการนาเอาหลัก ธรรมไปเป็ น
แนวทางในการปฏิ บ ัติ ต นให้ เ ป็ นคนดี ข องสั ง คม “การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาผ่ า นทางสื่ อ
อินเตอร์ เน็ ตถื อว่าประสบผลสาเร็ จพอสมควร แต่ก็ยงั มีปัญหาตามมาในเรื่ องของความเหมาะสม
แห่ ง สมณะสารู ป ของพระสงฆ์ใ นการใช้สื่ อ ต่ า งๆ บ้า งก็ ว่า ไม่ ส มควร บ้า งก็ ว่า ไม่ เ หมาะสม ที่
พระสงฆ์จะใช้สื่อเทคโนโลยี ” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 25 กุมภาพันธ์ 2558) ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่าง
แท้จริ ง ทาให้วิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชนเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งสิ้ นเชิ ง ส่ งผลให้การ
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ดาเนิ นทางธุ รกิ จและสังคมเปลี่ ยนแปลงไปด้วย เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่ คู่กบั สารสนเทศ ตราบใดที่
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็จะก่อให้เกิดสารสนเทศที่ทนั สมัยไปด้วย
4.1.6.1.2 สื่ อชุ มชน
การสร้ างจิตสานึ กในการทาสื่ อชุ มชน ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
เชี ยงใหม่ได้แสดงทัศนะของการนาเสนอข่าวสื่ อชุ มชนมีเนื้ อหาที่ แตกต่างจากสื่ อมวลชนกระแส
หลัก เพราะเนื้ อหาจะเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ของชุ มชนจริ ง ๆ ส่ วนใหญ่เป็ นข่าวเหตุการณ์ ทวั่ ๆไป
ภายในชุมชน ส่ วนความคิดเห็นในการนาเสนอเนื้อหาของสื่ อกระแสหลักนั้นปั จจุบนั มีการนาเสนอ
ภาพเหตุการณ์ความรุ นแรงทางสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะข่าว
อยู่ในความสนใจหรื อเป็ นข่าวที่สร้ างยอดขายหรื อคนดูได้มาก ซึ่ งภาพบางภาพหรื อข้อความข่าว
บางข้อความรุ นแรงและทารุ ณ เกินไปไม่ควรนาเสนอทางสื่ อ สื่ อควรมีมาตรการตรวจสอบกันเองว่า
มีความเหมาะสมเพียงใดในการนาเสนอภาพความรุ นแรงกับผูช้ มหรื อผูอ้ ่าน อย่างเช่นกรณี ข่าวการ
กระทาผิดของพระสงฆ์ มีการผลิ ตซ้ าในเนื้ อหาเดิ มๆ อย่างต่อเนื่ องจากสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อ
โทรทัศน์ มีการขุดคุย้ และเจาะลึกเพิ่มเติมในอีกหลายครั้งในสื่ อหนังสื อพิมพ์ และรายการโทรทัศน์
หลายรายการ ซึ่ งข่าวเรื่ องของพระสงฆ์ เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากในความรู้สึกของ
สังคมไทย ดังนั้น จึงเกิดคาถามว่า สื่ อกระแสหลัก“ต้องการจะสื่ ออะไร และสังคมจะได้อะไรจาก
การบริ โภคข่าวในลักษณะนี้
มีการใช้สื่อวิทยุ ในการเผยแผ่ธรรมะโดยวิธีการบรรยายอธิ บายหลักแห่ งพุทธธรรม ภายใต้
ชื่อโครงการว่า “โครงการธรรมะตามสาย” ให้ผฟู ้ ั งได้ร่วมสนทนาและสอบถามข้อสงสัยต่างในการ
น าหลัก ธรรมไปประพฤติ ป ฏิ บ ัติ รวมถึ ง การใช้ธ รรมะในการแก้ปั ญ หาชี วิ ต การประยุ ก ต์ใ ช้
หลักธรรมในการดาเนินชีวติ
ปั ญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่ อวิทยุของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันสงฆ์ในฐานะผูเ้ ผยแผ่ธรรมะ
ขาดแคลน พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริ ง ด้านรู ปแบบการสื่ อสาร
ปั จจุ บ นั เน้นรู ป แบบการเทศน์ หรื อการบรรยายภาคทฤษฎี เป็ นหลัก แต่ ไ ม่ มี ภาคปฏิ บ ตั ิ หรื อจัด
กิ จกรรมต่อเนื่ องที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้การเผยแผ่ธรรมะไม่เข้าถึ งจิตใจของผูฟ้ ั งอย่างแท้จริ ง ด้าน
วิธีการหรื อกลวิธีในการเผยแผ่ไม่มีการกาหนดหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับผูฟ้ ั ง หรื อไม่มีการศึกษา
หัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนนาไปเผยแผ่ นอกจากนี้ พระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึ กการผลิตและการใช้
โสตทัศนู ปกรณ์ มาก่ อน รวมทั้งสื่ อต่างๆ ส่ วนใหญ่มุ่งใช้แต่สื่อบุ คคลเป็ นหลัก ทาให้การเผยแผ่
ธรรมะกระทาได้ในขอบเขตจากัด
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ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนคณะสงฆ์ในการใช้สื่อวิทยุเพื่อการ
เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ให้มี รู ป แบบและโครงสร้ า งที่ ชัด เจน เพื่ อ ที่ จ ะได้น าหลัก ธรรมให้ถึ ง
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถนาไปประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันได้
4.1.6.2 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาด้านการเผยแผ่ แต่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่ าว ต้องเป็ นไปอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม ไม่ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาที่มีลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งไม่เป็ นการบิดเบือนพระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
ตามพระไตรปิ ฏก เทคโนโลยีมีความสาคัญ เป็ นเจ้าของบทบาทที่ทาให้โลกมีความเจริ ญ ควรจะให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะสื่ อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลซึ่ งอาจจะเรี ยกว่าครอบงาสังคมมนุ ษย์อยู่ ความ
เจริ ญทางวัตถุคืบหน้าไปไกลกว่าความเจริ ญทางจิตใจมาก (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชสี มา, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
4.1.6.2.1 สื่ อมวลชน
ได้พฒั นา Course Ware หรื อแอพพลิ เคชันที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับธรรมะสาหรับแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เผยแพร่ ในทุ กระดับชั้นการศึ กษาและประชาชนทัว่ ไปที่ มีความสนใจ และยัง
สนับสนุ นให้มีการแปลหนังสื อธรรมะเป็ นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วนาขึ้ น
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มาหรื อในรู ปแบบE-Book
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจโดยเฉพาะชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาศึกษาได้ เมื่อดาเนิ นการได้ดงั นี้ แล้วก็เชื่ อ
ได้ว่าเป็ นการสื บทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กบั มนุ ษยชาติสืบต่อไป ผลกระทบจากการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตย่อมเกิดผลต่อการรับวัฒนธรรม โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมย่อม
ทาให้การแสดงออกทางพฤติกรรมด้านการแต่งกาย ด้านการบริ โภคด้วยการมอมเมาเยาวชนใน
รู ปแบบของการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งส่ งผลกระทบการพัฒนาอารมณ์ดา้ นจิตใจของเยาวชน ทา
ให้เกิดการกลืนวัฒนธรรมวิธีเดิมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ผู ้ที่ ใ ช้ สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ต้อ งมี ส ติ สติ ช่ ว ยให้ เ ราไม่ ห ลงเพลิ น กับ การเสพ
เทคโนโลยี รู้ จกั หยุดเมื่ อถึ งเวลาถ้าไม่มีสติ ก็จะหลงจนเพลิ นจนเสี ยงานเสี ยการ “บางคนดูละคร
เกาหลี ต้ งั แต่หัวค่ายันสว่างแล้วก็มาบ่นว่าทาอย่างไรดี ติดละครเกาหลี จนไม่มีเวลาทางานต้องรู ้คุณ
และโทษ ของทุกสิ่ งมีท้ งั คุณและโทษใช้ให้มนั เป็ นคุณมากกว่าโทษ แยกแยะระหว่างคุณค่าแท้กบั
คุ ณค่ า เที ย ม ใช้หรื อบริ โภคสิ่ ง ต่ า งๆโดยมุ่ ง คุ ณค่ า แท้ม ากกว่า คุ ณค่ า เที ย ม” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
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4.1.6.2.2 สื่ อชุ มชน
มี การสร้ า งบรรยากาศในสถานที่ ทางานเป็ นสิ่ ง ที่ เอื้ อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันของคนที่อยูใ่ นองค์กรเดียวกัน ก่อให้เกิดลักษณะของชุ มชนที่ดี เช่นเดียวกันกับชุ มชนที่
อยู่ตามหมู่บา้ น หรื อในชนบทที่ห่างไกล ผูค้ นที่อยู่ในพื้นที่เดี ยวกัน หรื อมีลกั ษณะของความเป็ น
ชุมชนที่ดีน้ นั มีการสร้างแรงจูงใจในการพูดคุย แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ระหว่างกันให้มากขึ้น นัน่ คือ
การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่จะสร้างชุมชนที่ดีที่ก่อให้เกิดการค้นพบนวัตกรรมทางความคิดมากกว่าลักษณะ
ของชุ มชนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ หรื อไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่าง
ปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ย่อมจะไม่เกิดการเชื่ อมโยงที่ดีต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างแน่นอน “การอาศัยสื่ อชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งมีความเข้าใจใน
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน การที่จะนาหลักธรรมไปสู่ ผฟู ้ ังให้สัมฤทธิ์ ผลนั้น สื่ อชุ มชนถือ
ว่าเป็ นอีกหนึ่ งโครงการที่กาลังดาเนิ นการ เพื่อความเข้าใจในหลักธรรมและความสมานฉันท์ของ
คนในชุ มชนและหน่วยงานราชการ” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา,
การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 21 เมษายน 2559)
ในยุคปั จจุบนั มีสถานีวทิ ยุชุมชนเกิดขึ้น มีวดั หลายวัดต่างก็ใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
ใช้สื่อคือวิทยุชุมชนเป็ นช่องทางในการเผยแผ่ แต่วทิ ยุชุมชนมีขอ้ จากัดคือไม่สามารถสื่ อสารไปในที่
ไกลได้เพราะมีขอ้ จากัดด้านคลื่น ดังนั้นจึงจากัดอยูใ่ นกลุ่มที่ไม่มากนักโดยเฉพาะในกลุ่มที่คลื่นวิทยุ
ชุมชน ส่ งไปถึงเท่านั้น ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มาได้สนับสนุ นในการ
จัดรายการธรรมะผ่านคลื่นวิทยุชุมชน เป็ นรายการธรรมะฝากเสี ยงธรรมผ่านเสี ยงคลื่น เป็ นการจัด
รายการสดผูฟ้ ั งสามารถโทรเข้ามาพูดคุ ยสอบถามเกี่ ยวกับหลักธรรมนั้นๆได้เมื่อมีขอ้ สงสัยในการ
นาไปปฏิ บตั ิ รวมถึ งการนาเสนอกิ จกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ ศาสนกิ จ ผลงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครราชสี มา วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ การเผยแผ่สาระของพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลในยุค
ปั จจุบนั นั้นอาจจะมีวธิ ี การได้หลายแนวทางเท่าที่คณะสงฆ์ใช้ในปั จจุบนั เช่น การเทศนา การแสดง
ธรรม การบรรยายธรรมในแต่ละวัด การเผยแผ่ทางสถานีวทิ ยุ เป็ นต้น
4.1.6.3 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีแนวทางการเผยแผ่โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาฐานข้อมูลในการเผยแผ่ผ่านทางแวปไซด์สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรีและFacebook รวมทั้งยังให้การสนับสนุนวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีทาเวปไซด์ของ
แต่ละวัด เพื่อพัฒนาการเผยแผ่ธรรมะผ่านอิ นเตอร์ เน็ต อาทิเช่ น เวปไซด์วดั บัวขวัญ (พระอาราม
หลวง) วัดป่ ามณี กาญจน์ (ธ) รวมทั้งการจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ นหนังสื อ วารสารที่จดั จาหน่ ายหรื อ
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แจกฟรี ตัวอย่า งคื อ วัดชลประทานรั ง สฤษด์ เป็ นต้น (ผูอ้ านวยการส านัก งานพระพุ ทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 มิถุนายน 2558)
4.1.6.3.1 สื่ อมวลชน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ธรรมะผ่านทาง Facebook Fanpageของศูนย์และวัด
เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์และยังมีบทความธรรมะออนไลน์
ให้ผทู ้ ี่สนใจได้อ่านและได้แสดงความคิดเห็ นในเพจของศูนย์และวัด “เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจและ
นาไปประพฤติปฏิบตั ิ ปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคโลกาภิวตั น์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่ วนใหญ่ใช้เวลากับ
อินเตอร์ เน็ตมากขึ้นเป็ นลาดับ ดังนั้นหากต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่ หลายครอบคลุ ม
และรวดเร็ ว ก็ไม่พน้ ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยี” (พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
นนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 สิ งหาคม 2558) ในปั จจุบนั มีการนาเอาพระไตรปิ ฎกเผยแผ่ทาง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก มีท้ งั ฉบับภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษเป็ นต้น คนรุ่ นใหม่
สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทุกโอกาสที่ ตอ้ งการโดยผ่านทาง
เว็บ ไซต์ต่ า งๆ “การเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาโดยใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ นสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ ห าร
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุ รีให้ความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การจัด
อบรมพระสั ง ฆาธิ การทั่ ว ทั้ งจั ง หวั ด ในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
8 มิถุนายน 2558)
4.1.6.3.2 สื่ อชุ มชน
สื่ อชุ มชนหรื อสื่ อท้องถิ่ นจะต้องรายงานข่าวสารความเคลื่ อนไหวของท้องถิ่ น และเสนอ
เรื่ องราวของท้องถิ่นให้ละเอียดลึกซึ้ งกว่า ถึงแม้เรื่ องหรื อข่าวสารนั้นหนังสื อพิมพ์ในระดับชาติจะ
เสนอก่อนหน้าแล้วก็ตาม ช่วยส่ งเสริ มทางด้านสวัสดิการและการจัดวางโครงการต่างๆในท้องถิ่น มี
การนาเสนอยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน จะต้องมีการ
ช่ วยปลุ กระดมความคิ ดให้ค นในท้องถิ่ น ช่ วยกันแก้ไขปั ญหาและส่ ง เสริ ม โครงการต่ างๆ ของ
ท้องถิ่ น และต้องมีหน้าที่ในการสอน ให้ความรู ้ และแจ้งข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรมในชุ มชน เป็ น
แรงผลักดันช่วยเสริ มสร้างสามัคคีในชุมชน ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรีได้
ส่ งเสริ มสนับสนุนในการพัฒนาสื่ อชุมชนหรื อสื่ อท้องถิ่น ทั้งวิทยุทอ้ งถิ่น หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เพื่อ
ส่ งเสริ มและรักษาจริ ยธรรม และสร้างแบบอย่างของสื่ อท้องถิ่นให้ได้รับการเคารพและยอมรับจาก
สังคมท้องถิ่นนั้น มีการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่จดั ขึ้น
เกี่ยวกับการเผยแผ่ให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ ถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนเป็ นอย่างยิง่
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และยังได้สนับสนุ นให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทาง
คลื่นวิทยุในรายการธรรมะยามเช้า ช่วงเวลา 06.00 -07.00 น. เป็ นการให้ขอ้ คิดเพื่อการดาเนินชีวิต
ในเช้าวันใหม่ ทาให้ผฟู ้ ั งเกิดความจรรโลงใจเมื่อได้รับฟั งธรรม แต่ก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันใน
การจัดรายการวิทยุของผูท้ าหน้าที่เผยแผ่ ในเรื่ องของจัดรายการวิทยุ เพราะมีพระภิกษุบางรู ปได้ใช้
ช่องทางของการจัดรายการวิทยุธรรมะพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่เพศสมณะ เช่น ประกาศเรี่ ยไรเงิน
ทองและขอรับบริ จาคจากผูฟ้ ัง ประกาศให้เช่าซื้ อเครื่ องรางของขลัง บริ ขารเครื่ องใช้ของสงฆ์ วัสดุ ที่ ดินก่ อสร้ างศาสนวัตถุ ขายบัตรทัวร์ ไ ปเที่ ย วไหว้พระและทอดผ้า ป่ า-กฐิ น จาบจ้วงบุ คคลอื่ น
ศาสนาอื่น เป็ นต้น “ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ทาให้การจัดรายการวิทยุของพระบัณฑิตเผยแผ่
ประจ าจัง หวัด นนทบุ รี ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความสนใจจากผู ้ฟั ง เท่ า ที่ ค วร” (พระบัณ ฑิ ต เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 สิ งหาคม 2558)
4.1.6.4 ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พุทธศาสนากาลังเผชิญกับการท้าทายสาคัญจากกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่งเป็ นยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นยุคที่เทคโนโลยีไ ด้เชื่ อมโยงให้โลกสามารถเชื่ อมรวมเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันได้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงและรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วสาหรับพระพุทธศาสนา
นั้ นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารได้ ส่ งผลกระทบทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบต่ อ
พระพุทธศาสนาตัวอย่างของผลกระทบด้านบวกเช่ นการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ ว
กว้างขวางทัว่ โลกผูค้ นสามารถเข้า ถึ งพระธรรมคาสอนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารได้โดยสะดวกทุกทีทุกเวลา “คงต้องยอมรับความจริ งข้อหนึ่ งว่า การเผยแผ่ธรรมะทางผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่ วยสร้ างความเข้าใจที่ ถูกต้องให้แก่
ประชาชนได้ส่วนหนึ่ง ถ้าผูฟ้ ังมีสติปัญญารู ้จกั เลือกรับฟัง” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
4.1.6.4.1 สื่ อมวลชน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และประชาสั ม พัน ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ผ่ า นเวปไซด์ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช” (ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
สนับ สนุ น ให้ พ ระบัณ ฑิ ต เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนา มี การใช้ในขอบเขตที่ เหมาะสมให้ข ้อมู ล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นจริ ยธรรมทางด้านศาสนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้า งสรรค์มากกว่า
ที่จะทาลาย มีการปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องทางจริ ยธรรมด้านศาสนา จึงเป็ นสิ่ งที่จะช่วยแก้ไขปั ญหา
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ในความคลาดเคลื่อนแห่ งหลักธรรม ซึ่ งก็มีผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในสังคม
เช่น การมีส่วนร่ วมของบุคคลในสังคมลดน้อยลง ในปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ทาให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว จากการสื่ อสารและจากการทางานในระบบต่างๆ ที่สาคัญยังมีอีก
ด้านหนึ่งกับการมีส่วนร่ วมของกิจกรรมทางด้านสังคม ย่อมมีการพบปะสังสรรค์กนั นั้นโอกาสอาจ
น้อยลงไปเรื่ อยๆ เพราะบุคคลเหล่ านั้นย่อมอยู่แต่ในอิ นเตอร์ เน็ ตในโทรศัพท์มือถื อ Internet in
Telephone ใน Facebook และใน Line เป็ นต้น
“ถึงเวลาและจาเป็ นที่ภิกษุรุ่นใหม่จกั ได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าใจ ให้เข้าถึง และ
จนสามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิตามมหาปริ นิพพานสู ตรได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ หาก
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยศึกษาพระธรรมจนรู้แจ้ง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่ วยปฏิ บตั ิตามพระธรรมวินยั จนหมดจด สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยเผยแผ่พระ
ศาสนาจนกว้างไกล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปกป้ องพระศาสนาจนเสร็ จกิจ ถือ
ว่า ได้ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ” (พระบัณฑิ ตเผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาประจา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤษภาคม 2558)
4.1.6.4.2 สื่ อชุ มชน
มีการพัฒนาสื่ อชุ มชนเพื่อนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะของการรายงานข่าวหรื อเหตุการณ์ใน
ชุมชน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมของชุ มชน หากมีการเพิ่มสัดส่ วนเนื้ อหาที่เป็ นประเด็น
ที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชน และให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ น ทาให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาหรื อการแก้ไขปั ญหาชุ มชน ซึ่ งน่ าจะเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากสื่ อชุ มชนมากขึ้น และอาจทาให้คนในชุ มชนเริ่ มตระหนักถึ งความสาคัญของ
ระบบสื่ อสารชุ มชนที่ มีอยู่ การเชื่ อมโยงเครื อข่าย สร้ างความรู ้ สึกเกิ ดความรั บผิดชอบร่ วมกัน
ตระหนักว่าสิ่ งที่ทาเป็ นสิ่ งที่ชุมชนท้องถิ่นเลือกเอง มีเป้ าหมายร่ วมกัน คาดหวังความสาเร็ จร่ วมกัน
มี ก ารจัดกิ จกรรมที่ แปลกใหม่ เป็ นแรงจู ง ใจคนท างาน และท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ คัดเลือกสื่ อที่ทอ้ งถิ่นนิ ยม เสริ มศักยภาพ หาความต้องการ จัดกิ จกรรมเสริ ม
นาไปใช้ได้จริ ง วางแผนผลิตสื่ อ เลือกสื่ อ กาหนดเวลา วิธีการเผยแผ่ มีการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นทุ นทางสั งคมคนของชุ ม ชน ประกอบด้วยสื่ อหลากหลายประเภททั้งภาพ เสี ย ง
สิ่ งพิมพ์ และสื่ อบุคคล ผลิตในท้องถิ่น จึงสอดรับกับประเด็นปั ญหาของพื้นที่
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อวิทยุน้ นั เป็ นงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการเผยแผ่
ในขณะเดียวกันก็จะต้องใช้เงินดาเนิ นการเป็ นจานวนไม่นอ้ ยเหมือนกัน งานเผยแผ่จึงจะดาเนิ นไป
ได้ด้ว ยดี งานเผยแผ่ท างสถานี วิ ท ยุ ข องพระบัณ ฑิ ต เผยแผ่ห กพระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคด้านทุนทรัพย์ในการเช่าเวลาของ
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สถานี จ าเป็ นต้ อ งอาศัย ศรั ท ธาจากพุ ท ธศาสนิ ก ชน เพื่ อ น าดอกผลมาด าเนิ น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชให้ดาเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
พระบัณฑิ ตเผยแผ่ฯ ได้ทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี เยี่ยมในด้านการเผยแผ่ทางสถานี วิทยุ
ชุ ม ชน และยัง มี ก ารจัดกิ จกรรมร่ วมกับ ผูฟ้ ั ง ในชื่ อกิ จกรรม “คลื่ นธรรมท าความดี ” มี กิ จกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ธรรมะ กิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุ มชนโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วย ทา
ให้งานด้านการเผยแผ่ผ่านทางสถานี วิทยุของพระบัณฑิ ตเผยแผ่ประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประสบผลสาเร็ จพอสมควร
ข้ อสั งเกตุ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า การเผยแผ่ธรรมผ่านสื่ อต่างๆของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นไปเพื่อการนาหลักธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกคน
ในพื้นที่ การเผยแผ่ผา่ นสื่ อมวลชน มีการบริ หารจัดการด้านสื่ อเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปั จจุ บนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์โดยวัดองค์กรและสถาบันสงฆ์ได้เปิ ดเว็บไซต์ในนามของ
วัดหรื อองค์กร นอกจากนั้นยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางเครื อข่ายทางสังคมอื่นๆอีกเป็ น
จ านวนมาก มี รู ป แบบการเผยแผ่ เ ชิ ง รุ ก ผ่า นทางเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ม ากขึ้ น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจากอดีตถึ งปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาให้ทนั กับยุคสมัย จากยุคแรกที่ใช้วิธีมุขปาฐะ
ต่อมาใช้วธิ ี จารึ กลงบนผนังถ้ า จารึ กลงใบลาน พิมพ์เป็ นหนังสื อ เผยแผ่ทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
และทางสถานีโทรทัศน์
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน สื่ อวิทยุและสื่ อชุ มชน ของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ ถือว่าประสบผลสาเร็ จในขั้นหนึ่ ง สามารถทาให้ธรรมะเป็ น
เรื่ องเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่าย จากการสอบถามประชาชนที่ได้รับฟั งธรรมะผ่านสื่ อวิทยุของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสี มา กล่าวว่า เสี ยงธรรมะผ่านคลื่ นวิทยุที่ได้ฟังทาให้เกิ ด
ข้อคิดสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่พบเจอในปั จจุบนั ได้ ธรรมะเป็ นสิ่ งที่เข้าใจได้ง่ายแต่
ก็อยูท่ ี่ผนู ้ าเสนอหลักธรรมนั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างมาก สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ ว เปิ ดโอกาสให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ควรใช้อย่างมีมีสติ
เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้ในทางที่ดีก็เกิ ดสิ่ งดี เมื่อนามาใช้ในทางที่ไม่ดีก็เกิดสิ่ งเลวร้ายได้เช่นกัน ไม่
ควรมองเทคโนโลยีดว้ ยสายตาที่ไร้เดียงสาจนเกินไปมีหลายคนหลงคิดว่าเทคโนโลยีลว้ นเป็ นเพียง
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เครื่ องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งาน แต่ถา้ มองให้ลึกซึ้ งลงไปก็จะเห็นถึงความสลับซับซ้อน
มากกว่า นั้น พุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาที่ เน้นการพัฒนาตนเองพึ่ ง ตนเองฝึ กตนเองเทคโนโลยีก็ มี
แนวโน้มไปอีกด้านหนึ่งคือเอื้ออานวยความสะดวกในเชิงกายภาพซึ่ งอาจทาให้ยึดติดอยูก่ บั วัตถุขาด
วัตถุแล้วเป็ นทุกข์ง่ายขึ้นขณะที่ศาสนาเน้นให้มนุ ษย์กลับไปหารากฐานของตัวเองและพัฒนาจิตใจ
มากกว่าเรื่ องกายภาพหรื อการอานวยความสะดวก เทคโนโลยีในพุทธศาสนาคือ การภาวนาถ้าพุทธ
บริ ษทั รู ้จกั ใช้ก็จะขยายไปถึงศีลสมาธิและปัญญา ส่ วนความหวังที่จะให้เทคโนโลยีแห่ งโลกปั จจุบนั
อย่างเช่นอินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการสอนศาสนานั้นอาจเป็ นการเปิ ดประตูบานแรกเท่านั้นผล
เป็ นอย่างไรเป็ นที่น่าติดตามเป็ นอย่างยิง่
4. 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งเสริมต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รายบุคคล และการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย จานวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับนโยบาย 2)กลุ่มผูบ้ ริ หารศูนย์เผย
แผ่พระพุ ท ธศาสนาประจาจังหวัด 3)กลุ่ มนัก วิช าการศาสนา 4)กลุ่ ม ผูเ้ ผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ หารจั ด การ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การบริ หารจั ด การที่ ช่ ว ยให้ ก ารเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ
ซึ่ งผลการศึ กษาในลักษณะดังกล่ าวทาให้ได้มุม มองที่ เชื่ อมโยงการปฏิ บตั ิ ท้ งั ในด้านการบริ หาร
จัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่ งผลต่อการพัฒนาการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
4.2.1 สภาพแวดล้อมองค์ กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้งในแง่เชิ งบวกและเชิ งลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็ นข้อมูล
ในการประเมินสภาพของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าเป็ นอย่างไรและพัฒนาไปในทิศทางใด
สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดาเนิ นงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดแบ่งได้
2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกพิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค” และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในพิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัด ดังนี้
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4.2.1.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จาก Opportunity (โอกาส) ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงานขององค์กร และThreats (อุปสรรค) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์กร ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่ อ ค่านิ ยมและวัฒนธรรม
เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อระบบการบริ หารงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกาหนดนโยบายและประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน และ
วิเคราะห์ สภาพการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมี ผลต่อการเผยแผ่พระพุท ธศาสนา การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่างองค์กร เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ในการบริ หารองค์กร จัดว่าเป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งของระบบการบริ หารจัดการและเป็ น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยอีกด้วย
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดเชี ย งใหม่ มี ก ารประสานงานเครื อข่ า ยในการ
ดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นการทางานร่ วมกับหน่วยงานที่มีบทบาททางสังคม
สามารถทาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไป ลักษณะการบริ หารงานของศูนย์เผย
แผ่ฯ เป็ นการทางานที่เข้าถึงและเกิดประโยชน์กบั ประชาชนส่ วนใหญ่ และได้รับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงาน/องค์กร และผูน้ าชุมชนในสังคม
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น การบูรณาการทางานร่ วมกับหน่วยงาน
อื่น ทาได้ยากเนื่ องจากหน่ วยงานมีเป้ าหมาย แนวทางการดาเนิ นงานและงบประมาณของตนเอง
ส่ งผลให้การบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุตามเป้ าหมาย
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้กาหนดนโยบาย กฏระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการดาเนิ นงาน การกระจายอานาจเพื่อให้
ครอบคลุมต่อบริ หารจัดการ และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุ นงานด้าน
การเผยแผ่ เป็ นการร่ วมมือระหว่างส่ วนงานเผยแผ่และองค์กรในท้องถิ่น
อุปสรรคในการทางานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการวางแผน กากับ ติดตามผลการ
ดาเนิ นงานและพัฒนาระบบการบริ หารยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ า ที่ ค วร ส่ ง ผลให้ภาระงานของ
องค์กรเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนโดยไม่จาเป็ น
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ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีภาคีเครื อข่ายในการดาเนิ นงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งระดับตาบล อาเภอและจังหวัด ทั้งภาครัฐและประชาชน ส่ งผลให้เกิ ด
ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามนโยบายได้ครอบคลุมและมีรูปแบบที่หลากหลาย
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่าย การกาหนดโครงสร้างผูร้ ับผิดชอบงาน
ทุกระดับยังไม่ชดั เจน ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานขาดขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงาน เกิ ดความล่าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้กาหนดช่องทางสื่ อสารข้อมูล
ที่ ห ลากหลาย ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
อุปสรรคของการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราชที่
เกิดขึ้น การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความสับสน
และไม่เข้าใจในลักษณะงาน เจตนารมณ์และบทบาทของหน่วยงาน การปฏิ บตั ิงานเกิดความล่าช้า
ไม่เป็ นไปตามแผน
โดยสรุ ป การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอก ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจัด การศู นย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการมองโอกาสในการพัฒนาการ
บริ ห ารจัด การให้ เ ป็ นรู ป แบบที่ ชัด เจน การประสานงานกับ หน่ ว ยงานและองค์ก รเครื อ ข่ า ยที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อการประเมิ นสมรรถนะขององค์กรถื อว่าเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างความ
ยัง่ ยืนในการพัฒนา เนื่ องจากจะทาให้ได้รู้สภาพความเป็ นจริ งว่าองค์การมีสมรรถนะอย่างไร อาจ
เปรี ยบได้กบั การตรวจร่ างกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหาโรคภัย
ต่างๆ ในกรณี องค์กรก็เช่นเดียวกัน การค้นพบจุดอ่อนก็เปรี ยบการค้นพบโรคที่จาเป็ นต้องได้รับการ
เยียวยารักษาให้หายหรื อทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงและสามารถไปสู่ เป้ าหมายที่
วางไว้ให้ได้นนั่ เอง
ส่ วนอุ ป สรรคที่ มี ผลการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ จากการ
วิเคราะห์ของผูว้ ิจยั พบว่า ระบบการวางแผน กากับ ติดตามผลการดาเนิ นงานและพัฒนาระบบการ
บริ หารยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ส่ งผลให้ภาระงานขององค์กรเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนโดย
ไม่จาเป็ น การบูรณาการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่น ทาได้ยากเนื่ องจากหน่วยงานมีเป้ าหมาย แนว
ทางการดาเนิ นงานและงบประมาณของตนเอง ส่ งผลให้การบูรณาการตามนโยบายไม่บรรลุ ตาม
เป้ าหมาย
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4.2.1.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ได้วเิ คราะห์องค์ประกอบในลักษณะรู ปธรรมและนามธรรมที่สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งปั จจัยที่เป็ นเชิ งบวกเรี ยกว่า “จุดแข็ง” (Strength) และปั จจัยที่เป็ นเชิ งลบเรี ยกว่า
"จุ ด อ่ อ น" (Weakness) ส าหรั บ แนวทางการวิเ คราะห์ โ ดยทั่ว ไปขอบเขตของการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปั จจัย (7-S ของ McKinsey) คือ ระบบ
(System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์ (Style)
และค่านิยมร่ วม (Shared valued) ดังต่อไปนี้
4.2.1.2.1 ระบบ
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ เป็ นหน่ ว ยงานสั ง กัด ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่บริ หารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในส่ วน
ภูมิภาค ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยู่ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเป็ นสานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
จังหวัด
ระบบการปฏิ บ ัติ ง านของศู น ย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด เชี ย งใหม่ ยัง ยึด ถื อ
ระเบี ยบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การติ ดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นหรื อหน่วยงานภายในยังต้องดาเนิ นการไปตามขั้นตอน บางครั้งทาให้เกิดความล่าช้า
ไม่ทนั เหตุการณ์ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลด้านการบริ หารจัดการยังไม่ได้จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ ส่ วน
การส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดถือว่าได้สนับสนุ นอย่าง
เต็มที่ ให้ความช่ วยเหลื อผูท้ าหน้าที่ เผยแผ่ให้ได้รับความสะดวกในการดาเนิ นงาน รวมถึ งจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาปี เสนอศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
ศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ไว้อย่า ง
ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานได้ปฏิบตั ิตาม มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุ นใน
การปฏิ บ ัติ ง าน ตลอดจนมี ก ระบวนการจัด เก็ บ ข้อ มู ล และการใช้ ข ้อ มู ล อย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
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ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุ รี ก็มี การบริ หารจัดการตามอานาจ
หน้ า ที่ ใ นขอบเขตของศู น ย์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด โดยเป็ นศู น ย์ก ลางและ
ประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด อานวยความสะดวกและเป็ นที่ปรึ กษา
ในการดาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จัง หวัด จัด ท าจัด หางบประมาณสนั บ สนุ น ให้ ก ารอุ ป ถัม ภ์ กิ จ กรรมและบุ ค ลากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ก็ยึดถือระเบียบมหาเถระสมาคม
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 มากาหนดเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ส่ งเสริ มสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัด จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาปี
เสนอศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.2.1.2.2 โครงสร้ าง
ตามระเบี ย บมหาเถระสมาคมว่ า ด้ ว ยการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2550 ให้ มี
คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ประกอบด้วย 1) เจ้าคณะภาค และรองเจ้า
คณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นเป็ นที่ปรึ กษา 2) เจ้าคณะจังหวัดหรื อผูท้ ี่เจ้า
คณะจัง หวัดมอบหมายเป็ นประธาน 3) รองเจ้าคณะจังหวัดเป็ นรองประธาน 4) ผูแ้ ทนเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล เจ้าอาวาส และเลขานุ การ จานวน 5 รู ป แต่ไม่เกิ น 7 รู ป 5)
ผูแ้ ทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 8 รู ป 6) หัวหน้าส่ วนราชการ และผูน้ าท้องถิ่น จานวน 5
7) คนผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ านวน 5 รู ป /คน 8) ผูอ้ านวยการส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด เป็ น
กรรมการเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ จานวน 5 คน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ มีโครงสร้างการบริ หารงานแบบราชการ
มี ห น่ ว ยงานในการก ากับ ดู แ ล พิ จ ารณาแผนงาน งบประมาณ งานต่ า งๆ ชัด เจน กระจายการ
ปฏิบตั ิงานและติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบแผน มีการประชุ มภายในหน่วยงาน
โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานร่ วมประชุ มวางแผนดาเนิ นการ เน้นการบริ หารงานแบบพุทธธรรมและ
ธรรมาภิบาล มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มีการจัดโครงสร้ างองค์กร การแบ่ง
งาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานชัดเจน กระจายงานด้านการเผยแผ่ให้
ตามหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นแบบ
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แผน เน้นการประสานงานในหมู่คณะ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีแผนผังองค์การ รายละเอียดของ
งานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
การกาหนดโครงสร้ างองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี โดย
การจัดแบ่งออกเป็ นหน่วยงานย่อยต่างๆ กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ไว้ชดั เจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เอื้อต่อการดาเนิ นงาน
ด้านการเผยแผ่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการกาหนดโครงสร้ างในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีเจ้าคณะจังหวัดเป็ นประธานศูนย์ และมีการประสานงานกับผูน้ าส่ วน
ราชการ กล่ าวคื อ วัฒนธรรมจังหวัด และผูน้ าท้องถิ่ น ผูน้ าชุ มชน ในการนาแผนงานไปฏิ บตั ิ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
4.2.1.2.3 กลยุทธ์
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี วิ สั ย ทัศ น์ เ ป็ นศู น ย์ก ลางในการ
ขับเคลื่ อนพระพุทธศาสนา แห่ งดิ นแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง ให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืน
และสังคมมีความสุ ขด้วยหลักพุทธธรรม ได้ดาเนิ นงานตามพันธกิจและเป้ าประสงค์ขององค์กรที่
วางไว้ มี เสริ ม สร้ า งให้ส ถาบันและกิ จ การทางพระพุ ท ธศาสนามี ค วามมั่นคงยัง่ ยืน สนับ สนุ น
ส่ งเสริ มและจัดการการศึกษาสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้คู่คุณธรรม จัด
การศึ ก ษาสงฆ์ เ พื่ อ ผลิ ต และพัฒ นาศาสนทายาทที่ เ ปี่ ยมปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม และร่ วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง การเสริ มสร้าง
เอกภาพให้กบั สถาบันและกิ จการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็ นระบบ พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ศาสน
ทายาท สร้างความเข้มแข็งให้กบั ข้าราชการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชี ยงใหม่ให้เป็ นมือ
อาชีพ
ศูนย์เผยแผ่พระพุ ทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้ดาเนิ นงานตามวิสัยทัศน์ คือ
ส่ งเสริ มสนับสนุ น การพัฒนากิ จการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ มุ่งบริ การประชาชนให้
เกิ ดความพึง พอใจ ประสานงานเครื อข่าย เน้นหลักธรรมนาสังคมสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน จนเป็ น
องค์ก รที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ประจ าปี พ.ศ.2558 จากการประเมิ น โดยคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยังส่ งเสริ มพระสงฆ์ให้มีบทบาทผูน้ าด้านจิตใจเน้นความรู ้คู่
คุณธรรม ทานุ บารุ ง ดูแล ศาสนสถานและศาสนสมบัติ ประสานองค์กรเครื อข่าย ให้ความอุปถัมภ์
บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ ส่ งเสริ ม
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สนับสนุ นการศึกษาพระปริ ยตั ิพฒั นาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่ งเสริ มให้วดั
เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีวิสัยทัศน์คือ เป็ นองค์กรหลักในการ
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นา
สังคมสู่ คุณภาพชีวติ ที่ดี มีพนั ธกิจส่ งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุบารุ งศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ทานุบารุ งพุทธศาสนศึกษา เพื่อ
พัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม เป้ าประสงค์ในการดาเนินงานส่ งเสริ มให้วดั มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
หลัก ธรรม และการปฏิ บ ัติ กิ จกรรมการเผยแผ่ท างพระพุ ท ธศาสนา พัฒ นารู ป แบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทุกมิติ จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้ าประสงค์ในการดาเนินงานของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มี
รู ปแบบที่ชดั เจนและนาไปดาเนินการตามนโยบายที่วางไว้
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ
นครศรี ธ รรมราชศู น ย์ก ลางพระพุ ท ธศาสนาของภาคใต้ มี พ นั ธกิ จ ให้ ก ารอุ ป ถัม ภ์คุ ้ม ครอง
พระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
เป้ าประสงค์ในการดาเนินงาน พระพุทธศาสนามีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนนาหลักพุทธธรรมไป
ปฏิบตั ิในวิถีชีวติ แผนกลยุทธ์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช จึงได้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ
ให้สอดคล้องภาวะปั จจุบนั การจัดทาแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ได้ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่ฯของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธ
ศานาประจาจังหวัด โดยได้นาสภาพแวดล้อมมากาหนดเป็ นวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission)
เป้ าประสงค์ (Goal) และกลยุทธ์ (Strategy) ให้มีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์ต่อกัน โดยกลยุทธ์จะบรรลุ
เป้ าประสงค์ได้ดว้ ยการดาเนินการตามโครงการภายใต้แต่ละกลยุทธ์ต่อไป
4.2.1.2.4 บุคลากร
ศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ เห็ นได้ว่าบทบาทในการท างานของ
บุคลากรที่ผา่ นมายังอยูใ่ นรู ปแบบการทางานในเชิ งตั้งรับ การฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร การ
บริ หารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ ผลสาเร็ จขององค์กร ทรั พยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดาเนิ นงานของ
องค์กร ในขณะที่บุคลากรขององค์กรยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้เทคโนโลยีการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมตลอดถึ งขาดการ
ทางานเป็ นทีม การทางานเชิงรุ ก ขาดจิตสานึกและความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การ
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ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ได้จดั หากลไกที่จะทาให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุ คคล และการวิเคราะห์ความต้องการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในอนาคต แผนกลยุท ธ์ ต้อ งบ่ ง ชี้ ถึ ง แนวทางการพัฒ นาบุ ค ลากรและการน า
เทคโนโลยีมาทดแทนจานวนบุคลากรที่ขาดหายไป ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเพราะ
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถื อว่าเป็ นงานที่ บุคลากรทุ กคนต้องดาเนิ นการไปในทิศทาง
เดี ย วกัน และต้อ งร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกัน ในการด าเนิ น งานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตามนโยบายและ
เป้ าประสงค์ขององค์กรกล่าวคือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม
ประชุ ม สัมมนา และดู งานทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อพัฒนาทักษะและนามาใช้ในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านในหน้า ที่ ดาเนิ นการด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่ อให้ส ามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพื่อให้สามารถนาความรู ้ มาใช้เพื่อพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร รวมทั้งบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้โดย
ส่ งเสริ มการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน และถ่ายทอดการทางานให้เป็ นมาตรฐานใกล้เคียงกัน ส่ งเสริ ม
การพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุ งกระบวนงาน
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าการพัฒนาบุคลากร
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดไปสู่ วสิ ัยทัศน์ที่กาหนด โดยมุ่งหมาย
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ น
อย่า งยิ่ ง ที่ ต้อ งพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ระบบการบริ ห ารจัด การให้ท ัน สมัย มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรู ปแบบ รวมทั้งเป็ นการเพิ่มทักษะความรู้ ให้ทนั กับ
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ สามารถน ามาใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4.2.1.2.5 ทักษะ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ บุคลากรของศูนย์เผยแผ่ฯส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการส่ ง เสริ ม งานด้า นการเผยแผ่ แต่ ย งั ต้องเพิ่ มพูนความรู้ ใ นเรื่ อ ง
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุท ธศาสนาให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และควรมี
ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แสดงความเป็ นกันเองในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน พูดและ
กระทาการต่างๆด้วยความจริ งใจ มีเมตตาธรรม และต้องมีความเอื้อเฝื้ อเผือ่ แผ่เป็ นเบื้องต้น
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มีการฝึ กอบรมทักษะด้านการจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะด้านการจัดการและบริ หารงานให้กบั บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ผทู้ ี่เข้า
ร่ วมอบรมได้มีทกั ษะและความรู ้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังมีการฝึ กอบรม
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มุ่ ง เน้น ให้ ผู้รั บ การฝึ กอบรมมี ก ารพัฒ นาทัก ษะในด้า นการท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น รวมทั้ง การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านการ
บริ การทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจ ความสามารถด้านการบริ การถื อว่าเป็ นส่ วนสาคัญต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นงานที่
ต้องบริ การประชาชนส่ วนรวม การพัฒนาทักษะด้านการบริ การเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลากร เป็ นการยกระดั บ มาตรฐานและการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอีกด้วย
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการฝึ กอบรมพัฒนาโดย
เน้น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องบุ ค ลากรให้มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน เน้นการเสริ มสร้างทักษะความชานาญในการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆแก่
บุคลากรเพื่อให้สามารถนามาปรับใช้กบั การทางานได้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน
4.2.1.2.6 รู ปแบบการบริหาร
การบริ หารจัดการองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศูนย์ มี การ
ดาเนินการเป็ นแบบทางการ ตามสายบังคับบัญชาโดยใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการฝึ กอบรม
แบ่ ง ภาระหน้าที่ ตามงานที่ ได้รับมอบหมาย โดยการบริ หารจัดการศู นย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนา
ประจาจังหวัดนั้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละฝ่ ายที่รับผิดชอบด้านการเผยแผ่ เพื่อให้งานออกมามี
คุณภาพ เน้นการประสานงาน ประสานแผนและการบริ หารจัดการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิ ดขึ้ นจริ ง และยังมี การติ ดตามประเมิ นผลในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุ คลากร ให้ความสาคัญกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นที ม เป็ นการบริ หารจัดการที่ เน้นคุ ณภาพและมุ่ ง
สัมฤทธิ์ ผลเป็ นหลัก
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปตาม
ตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็ นผูป้ ระธานศูนย์เผยแผ่ มีหน้าที่ใน
การดาเนิ นงานด้านการปกครองและด้านการศึกษา ส่ วนงานด้านการเผยแผ่ งานพระธรรมทูตและ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานด้านศาสนวัตถุ ก็เป็ นหน้าที่ของรองเจ้าคณะจังหวัด/รอง
ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นครราชสี ม า มี ก ารบริ ห ารจัด การโดยการ
ดาเนิ นการตามตาแหน่ งพระสังฆาธิ การเป็ นหลัก ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ เจ้า
คณะตาบลและเจ้าอาวาส ให้มีการจัดการบริ หารบุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดและอยูภ่ ายใต้กรอบ
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ของกฏมหาเถระสมาคม การบริ หารและพัฒนาบุ ค ลากรในองค์ก ร ก็ จดั ให้มี ก ารอบรม ฝึ กฝน
บุคลากรที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเน้นที่ความชานาญเฉพาะทางของแต่ละท่าน
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี มี ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก รโดยการ
กระจายอานาจไปตามลักษณะการปกครอง โครงสร้ างบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี ก็มีเจ้าคณะภาค1 เป็ นที่ปรึ กษา รองเจ้าคณะภาคเป็ นที่ปรึ กษา เจ้าคณะจังหวัดเป็ น
ประธาน และเจ้าคณะอาเภอทั้ง 6 อาเภอเป็ นคณะกรรมการ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็ นกรรมการ และก็มีบุคคลอื่นๆ ที่สามารถทางานได้จริ งเข้ามาเป็ นกรรมการ การกระจาย
อานาจก็เป็ นไปตามรู ปแบบของการปกครอง จากจังหวัดสู่ อาเภอสู่ ตาบล
ส่ วนศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการบริ หารจัดการองค์กร
ที่ชดั เจน มีการทางานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เป็ นกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่โดยตรง
คือกลุ่มงานศาสนาศึกษาและการเผยแผ่ มีหน้าที่ขบั เคลื่อนและส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และยังจัดอบรมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานที่เป็ น
เครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นการพัฒนาคนควบคู่กบั การพัฒนางาน
4.2.1.2.7 ค่ านิยมร่ วม
การสร้ างค่านิ ยมร่ วมภายในองค์กรให้แก่ บุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ให้ ยึ ด ถื อ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ควรยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางเดี ย วกัน คื อ การยึด แนวทาง
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่ งเป็ นค่านิ ยมร่ วมขององค์กร รับสนองงาน ประสานงาน
และถวายการสนับสนุ นกิจการและการบริ หารการปกครองคณะสงฆ์ ดาเนินการตามนโยบายและ
มาตรการในการคุม้ ครองพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ ม ดูแล รักษา และทานุ บารุ งศาสนสถานและศา
สนวัตถุทางพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ทานุ บารุ ง พุทธ
ศาสนศึ กษา ส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ ธรรม และการเผยแพร่ ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาความรู ้ คู่คุณธรรม
ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนด ให้ เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องส านัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ หรื อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริ หาร
จัดการองค์กรให้เป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาแห่งดินแดนล้านนาและอนุ ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงให้มีความมัน่ คง ยัง่ ยืนและสังคมมีความสุ ขด้วยหลักธรรม การทางานด้านการเผยแผ่ของ
บุคลากรในองค์กรก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กรคือเสริ มสร้างให้สถาบัน
และกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมัน่ คงยัง่ ยืน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา มี การปฏิ บตั ิ งานตามภารหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายในการทางานด้านเผยแผ่ โดยมีค่านิยมองค์กรร่ วมกันคือการทางานเป็ นทีม ส่ งเสริ ม
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พระสงฆ์ให้มีบทบาทในการเป็ นผูน้ าทางด้านจิตใจ ส่ งเสริ มศาสนศึกษาเน้นความรู ้คู่คุณธรรม ทานุ
บารุ ง ดู แล ศาสนาสถานและศาสนสมบัติ และการประสานองค์กรเครื อข่าย และยังตระหนักให้
บุคลากรได้ทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้ อง คุม้ ครองพระพุทธศาสนาให้คง
อยูส่ ื บไป
ศู น ย์เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด นนทบุ รี เป็ นองค์ ก รหลัก ในการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาให้มีความมัน่ คง พุทธศาสนิ กชนมี ความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม นาสังคมสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็ นค่านิ ยมร่ วมขององค์กรในการทางานเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคาสอนให้บรรลุ
เป้ าหมาย การทางานของบุคลากรร่ วมกับองค์กรเครื อข่ายต้องเป็ นไปทิศทางเดี ยวกัน มีเป้ าหมาย
วัตถุ ประสงค์เดี ยวกัน ซึ่ งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรีได้ให้ความสาคัญกับ
หลักการสร้างค่านิยมร่ วมขององค์กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช การสร้างค่านิ ยมร่ วมของคนใน
องค์ ก รโดยเน้ น ให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั น ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า
“นครศรี ธรรมราชศู น ย์ก ลางพระพุ ท ธศาสนาของภาคใต้ ” ต้ อ งช่ ว ยกั น อุ ป ถัม ภ์ คุ้ม ครอง
พระพุทธศาสนาและส่ งเสริ มการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์ได้
จริ ง พระพุ ท ธศาสนามี ความมัน่ คง พุ ทธศาสนิ กชนนาหลักพุ ท ธธรรมไปปฏิ บ ตั ิ ใ นวิถี ชี วิตการ
รวมถึงพัฒนาวัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน ส่ งเสริ มการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดประโยชน์ศาสน
สมบัติกลาง วัดร้างและวัดมีพระสงฆ์ การพัฒนาองค์กรและกิจการบ้านเมืองที่ดี ถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ ง
ทาร่ วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนส่ วนรวม
โดยสรุ ปสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ ถื อว่าเป็ น
จุดแข็งในการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้ทฤษฎี7-S
ของ McKinsey มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ
(Skill) สไตล์ (Style) และค่านิยมร่ วม (Shared valued) เป็ นปั จจัยในการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร
เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด จุดแข็งใน
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ McKinsey ทาให้เห็นรู ปแบบโครงสร้ างบทบาทภารกิ จขององค์กรมี
ความชัด เจนสามารถตอบสนองผู ้รั บ บริ ก ารได้เ ป็ นอย่ า งดี บุ ค ลากรมี คุ ณ วุ ฒิ / ประสบการณ์
สอดคล้องกับภารกิ จและได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างต่อเนื่ อง มีแผนงาน
โครงการ ในการปฏิบตั ิงานชัดเจน เป็ นไปตามนโยบายและภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย มี ร ะบบการ
สื่ อสารภายในองค์ก รที่ ดี มี กฎระเบี ยบและค าแนะนาต่ างๆส าหรั บ ใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ งาน มี วสั ดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานและหน่วยส่ งเสริ มฯ สามารถบริ การ
และตอบสนองต่ อกลุ่ ม เป้ าหมายได้ บุคคลากรมี การประชุ มแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและสร้ าง
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องค์กรการเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอสามารถจะพัฒนาเป็ นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดต้นแบบได้ บทบาทของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดช่ วยหนุ นให้บุคคลากร
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีและได้การยอมรับ และความช่วยเหลื อจากหน่ วยงานอื่น บุคคลากรมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงาน ระบบงานในปั จจุบนั สามารถ
เอื้ออานวยต่อผูม้ ารับบริ การเป็ นอย่างดี
ส่ ว นจุ ด อ่ อ นที่ ผู ้วิ จ ัย มองเห็ น ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุท ธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ คื อการปรั บเปลี่ ย นทัศนคติ และบทบาทของบุ คลากร
บางส่ วนยังล่าช้า ทาให้การทางานขาดประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรขาดการกากับ
การติดตามและการประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีอยู่
ยังขาดประสิ ทธิ ภาพ การจัดเก็บเอกสารไม่เป็ นระบบมาตรฐานยากต่อการค้นหา บุคลากรขาดการ
ทางานเป็ นทีมและการทางานเชิงรุ ก การปฏิบตั ิงานบางอย่างไม่เป็ นไปตามภารกิจของฝ่ ายกลุ่มงาน
ต่ า งๆและมี ข้ นั ตอนมากเกิ น ไปให้ เ กิ ด การสบสนและล่ า ช้า การประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บ ัติ ง านยัง ไม่ ดี เ พี ย งพอ ขาดการประชาสั ม พัน ธ์ ง านของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดคู่มือสาหรับการผลปฏิบตั ิงานทาให้การปฏิบตั ิงานบางครั้งล่าช้าและไม่เป็ นไป
ในแนวทางเดี ย วกัน การติ ดตาม ก ากับและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานยังไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร
4.2.2 ความสั มพันธ์ ทางสั งคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมคือ รู ปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพื่อสนองความต้องการ
ร่ วมกันในด้านต่างๆ และเพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดยส่ วนรวม แบบแผนพฤติ กรรมต่างๆ ให้
เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ มีความชัดเจนแน่ นอน และเป็ นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม ความสาคัญของสถาบันทางสังคมเป็ นกระบวนการที่มนุษย์ในสังคมจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ ของสมาชิ กในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม
บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่
คาดหวังในสังคมหรื อตามบรรทัดฐานที่ ไ ด้รับการถ่ า ยทอดมาเท่ านั้น แต่ความสัม พันธ์ ระหว่า ง
บุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกันระหว่างคู่
ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
การวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหน่ วยงานเครื อข่ายที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนี้
4.2.2.1 ความสั มพันธ์ ภายในองค์ กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในศูนย์เผยแผ่ฯมี
การติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน มีการทากิ จกรรมเพื่อพัฒนารู ปแบบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย ซึ่ งเป็ นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบที่
หลากหลาย ความสัมพันธ์ภายในองค์กรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ ทา
ให้เห็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีกระบวนการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ตลอดจน
มีเป้ าหมายร่ วมกัน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา พบว่าการมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กรเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์เชิ งแลกเปลี่ยน มีการพึ่งพิงร่ วมกัน การสร้างความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวและการร่ วมกันทางาน มีการร่ วมมือทากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี พบว่าการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ ก
ภายในศูนย์เผยแผ่ฯ เป็ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรมร่ วมกัน รวมถึ งการถ่ ายทอดข้อมูลให้ผูอ้ ื่นรับรู้ การ
จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร มีการประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนและนโยบายที่กาหนดไว้
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าความเชื่ อมโยงระหว่าง
บุคลากร กลุ่มและหน่วยงานภายในศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ น
รู ปธรรม มีการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกันของบุคลากร มีการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ความสัมพันธ์ภายในองค์กรจะบ่งถึ งพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรว่ามีปฏิ บตั ิตน
เหมาะสมหรื อไม่และเป็ นไปตามข้อกาหนดขององค์กรอย่างไร
4.2.2.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างองค์ กรเครือข่ าย
ศูนย์เผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดเชี ย งใหม่ มี การประสานงานกับหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในส่ วนของความร่ วมมือ มี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ทาหน้าที่ประสานงานด้านการเผยแผ่ ส่ วน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลเมือง องค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
หน้า ที่ ใ นการสนับ สนุ นงบประมาณด้า นการเผยแผ่ “โครงการธรรมะสัญจรในระดับอาเภอ มี
ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม 2 พันคน ก็ได้การจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ช่ วยสนับสนุ นให้งานด้านการเผยแผ่ประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้” มี หน่ วยอบรม
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ประชาชนประจาตาบล โครงการประชุ ม สัม มนา แสดงผลการปฏิ บตั ิ ง านร่ วมกันและแนวทาง
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกัน
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา การประสานงานของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีการประสานงานให้เป็ นรู ปธรรม การปฏิบตั ิงานก็
ต่างก็หน้าที่ของตนเองตามนโยบายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ดีการประสานงานในระดับภาคก็ยงั มีการ
ประชุมปรึ กษาหารื อกันอยูเ่ ป็ นประจากับเจ้าคณะภาค ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในองค์รวม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปั ญหาให้ตรงจุด และการดาเนินงานด้านเผย
แผ่พระพุทธศาสนาก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนความร่ วมมือที่ได้รับจากภาครัฐ ภาคเอกชน ก็
ได้รับการสนับสนุนด้านการเผยแผ่จากผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น มีเทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ได้ให้การสนับสนุน อุปถัมภ์ อย่างต่อเนื่อง จนงานด้านเผยแผ่ดาเนินไปด้วยดี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี พบว่าโครงข่ายของการประสานงานด้าน
การบริ หารจัด การเพื่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ นหน้า ที่ ข องเจ้า คณะภาค ศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดก็มีการทางานที่แตกต่างกัน เมื่อมีโครงการที่ตอ้ งทาร่ วมกันถึงมีการ
ติดต่อประสานงานขอร่ วมมือระหว่างศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดให้ทากิจกรรมด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกัน ส่ วนภาครัฐก็สนับสนุ นระดับหนึ่ ง เช่ น
งบประมาณการสอบธรรมศึ ก ษา ส่ วนภาคเอกชนก็ ไ ม่ค่ อยให้การสนับสนุ นในด้า นการเผยแผ่
เท่าที่ควร เพราะยังขาดการนาเสนอในกิ จกรรมที่ตอ้ งทาให้เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน การประสานงาน
กับภาคเอกชนก็เป็ นไปอย่างล้าช้า ขาดความร่ วมมือและการประสานงานที่เป็ นรู ปธรรม
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าความร่ วมมือเรื่ องการเผย
แผ่ฯ ถื อว่าอยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดีม าก สามารถจัดกิ จกรรมในเชิ งระดมทุ นได้ดี ได้รับการส่ ง เสริ ม จาก
ประชาชน ในการจัดประชุม จัดอบรม ในทุกภาคส่ วน การประสานงานระหว่างองค์กรเครื อข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นรู ปธรรม มีวฒั นธรรมจังหวัด การประถมศึ กษาจังหวัด และพุทธ
สมาคมจังหวัด ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่างร่ วมมือ
ระดมความรู ้ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างสู งสุ ดในการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนา การประสานงานระหว่างศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาจัง หวัดใกล้เคี ย งก็ มีก าร
ดาเนินการโดยการจัดอบรม ประชุม และพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอน
ได้
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมในการบริ หารจัด การองค์ ก รเครื อข่ า ย ของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจของบุคลากรและการ
ประสานความสามัค คี ข องบุ ค ลากรในองค์เครื อข่ า ย ให้ มี ค วามเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกันในการ
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ปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่วางให้สาเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยการนา
หลักสังคหวัตถุ 4 มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการองค์กรเครื อข่ายของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ดังนี้
1. ทาน (โอบอ้อมอารี ย)์ พบว่า การบริ หารจัดการความสัมพันธ์องค์กรเครื อข่ายของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกัน
ช่ วยท ากิ จกรรมที่ เกิ ดประโยชน์ต่อองค์ก ร ให้ความรู ้ ให้การแนะนา มี การเกื้ อกูลอนุ เคราะห์ ก ัน
ผูใ้ หญ่ให้ความช่วยเหลือผูน้ อ้ ย ผูน้ อ้ ยให้การช่วยเหลือผูใ้ หญ่ ซึ่ งก็เป็ นผลดีกบั องค์กรเครื อข่ายที่เกิด
จากการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการดาเนิ นงานด้วยจิตใจที่มุ่งช่วยให้บรรลุ
ถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร มีการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการทางานแก่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน อานวย
ความสะดวกเรื่ องอุปรณ์เครื่ องใช้ในสานักงาน ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ทั้ง 4 ศูนย์ ได้ให้คาแนะนา ปรึ กษาแก่บุคลากร ให้มีความเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นหลัก แนะนาสิ่ งที่ควรแก้ไขในการทางานและรับฟังปั ญหาของบุคลากร
2. ปิ ยวาจา (วจีไพเราะ) พบว่าผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ได้เน้นย้ าให้บุคลากรในองค์กรให้มีวาทศิลป์ ดึ งดูดใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยเฉพาะการประสานงานกับองค์กรเครื อข่าย การทางานด้านการเผยแผ่ฯ ต้องพูดให้กาลังใจซึ่ ง
กันและกัน ไม่ ก ล่ า วล่ วงเกิ นหมู่ คณะเมื่ อปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ของตน ใช้ถ้อยคากริ ย าอาการสุ ภาพเป็ น
กันเองและเสริ ม สร้ า งมนุ ษ ยสั มพันธ์ ที่ ดีระหว่า งองค์ก รเครื อข่ าย ยัง พบว่า ผูบ้ ริ หารศู นย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นผูท้ ี่กล่าววาจาด้วยความจริ งใจไม่เสแสร้งหรื อหลอก
ให้ทาและยังกล่าวยกย่องชมเชยบุคลกรที่ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ วน
บุ คลากรที่ ไ ม่สามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้ตามเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุท ธศาสนาก็พูดให้
กาลังใจให้ขอ้ คิดในการปฏิบตั ิตนเพื่องานส่ วนรวม
3. อัตถจริ ยา (สงเคราะห์หมู่คณะ) พบว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับต่าเหน่งหน้าที่ การปฏิบตั ิ
ตนในตาเหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรองค์กรเครื อข่ายเป็ นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การวาง
ตนเป็ นกลางของบุคลากร รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นหรื อคาติชมจากผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ และยัง
พบว่าผูบ้ ริ หารของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ ได้ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่าง ที่ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งกาย วาจา ใจ วางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะแก่บุคลากร
ตามเหตุการณ์ และสิ่ งแวดล้อม ทาตนเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ถือตัวกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มีบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ร่ วมทุกข์ร่วม
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สุ ขกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการปฏิ บตั ิหน้าที่การงานของของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่าย
4. สมานัตตา (วางตนเหมาะสม) พบว่าศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศ
ไทยทั้ง 4 ศูนย์ ได้สนับสนุ นให้บุคลากรมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรเครื อข่ายในการทางานด้าน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยความเอื้อเฟื้ อจริ งใจ เพื่อประโยชน์ของ
องค์ก ร และยัง พบว่า ผู ้บ ริ ห ารศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ได้ชัก น า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม ไม่นิ่งดูดายต่อประโยชน์อนั จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
องค์กร ใหมีน้ าใจต่อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และยังส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาไปฝึ กอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ความชานาญในหน้าที่ของตนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทางานร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้ อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตน
โดยสรุ ปจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางสังคมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ในประเทศไทย ทั้ง 4 ศู น ย์ พบว่ า ในเครื อข่ า ยสั ง คมจะประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ละคนหรื อคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่ งแต่ละ
คนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดี ยว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน บุคคลไม่
เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคมหรื อตามบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
อย่ า งไรก็ ต ามการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมกับ องค์ ก รเครื อข่ า ยของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ จะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยูใ่ น
สังคม อันนาไปสู่ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ(Informal Group) องค์กรทางสังคม
(Social Organization) และโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่ าว สามารถนามาใช้อธิ บายพฤติกรรมของบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดได้ จะทาให้เข้าใจพฤติกรรมการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
4. 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเสนอต้ นแบบการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ2 นามาสู่ การวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การเสนอ
ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย M-Link model โดยอาศัยกระบวนการบริ หารจัดการ
องค์กรเชื่อมโยงกับการบริ หารจัดการแนวพุทธ นอกจากนั้นต้องอาศัยปั จจัยที่สนับสนุ นหรื อเอื้อต่อ
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การบริ หารจัดการให้เกิ ดการบริ หารจัดการขึ้ นในศูนย์เผยแผ่พ ระพุทธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรและความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อทาให้เกิดการ
บริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนาบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่ฯให้มีความพร้อม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีประเด็นดังนี้
4.3.1 กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
การวางแผน
การนาแผนไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงานหรื อกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ การดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิด
ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิ ยม
เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4
ศูนย์น้ นั จาเป็ นต้องสร้ างความเข้าใจให้บุคลากรทุ กระดับเพื่อให้เกิ ดการยอมรั บและมี ส่วนร่ วม
พร้ อมที่จะนาแผนงาน โครงการต่างๆ ไปดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ประยุกต์การดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิและสร้างการมีส่วน
ร่ วม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้
การจัดการองค์ กร
การจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย์ ควร
มีโครงสร้ างการจัดองค์การที่ เด่ นชัด มีผูบ้ ริ หาร กรรมการ มีคณะกรรมการทั้งฝ่ ายบรรพชิ ตและ
คฤหัสถ์ อีกทั้งมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลืออีกฝ่ าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีเป้ ำหมำย นโยบำย
และแผนงำนในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรบริ หำรองค์กรดำเนิ นไปด้วยควำมรำบรื่ น
และมีประสิ ทธิ ภำพ จัดให้มีศูนย์กลำงในกำรอำนวยกำรที่มี ประสิ ทธิ ภำพ มีควำมรับผิดชอบและ
อำนวยกำรโดยตรง มีกำรระบุหน้ำที่กำรงำน ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่ละคนได้ชดั เจนมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรจัดระบบกำรทำงำนอย่ำง
เหมำะสม มีเทคนิ คในกำรควบคุมงำน และกำรประสำนงำนในองค์กร มีระบบกำรสื่ อสำรที่ดี มี
หลักอำนวยกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำรที่ดี เพื่อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรให้เป็ นไปเพื่อกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
นโยบาย
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ควรมีการนานโยบายมาปฏิ บตั ิ อย่าง
จริ งจัง ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้วดั เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้และแหล่งภูมิปัญญาของชุ มชน รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดด้วย ส่ งเสริ ม สนับสนุ น
และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุม
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มาตรฐานคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรม
และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มและประสานการดาเนิ นงานในการปฏิบตั ิศาสน
พิธีและกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุ นส่ งเสริ ม
และจัดการการศึกษาสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู ้คู่คุณธรรม รวมทั้งยังจัด
การศึ ก ษาคณะสงฆ์ เ พื่ อ ผลิ ต พัฒ นาศาสนทายาทที่ เ ปี่ ยมปั ญ ญาพุ ท ธธรรมเผยแผ่ ท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริ ญงอกงาม เพื่อร่ วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็งสื บต่อไป
เทคโนโลยี
ศู น ย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ทั้ง 4 ศู น ย์ ควรสนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรใช้สื่ อ
เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งสื่ อมวลชนและสื่ อชุ มชนที่สามารถเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่าย
เพราะถ้าจะให้คนทัว่ ไปหันมาค้นคว้าศึกษาเองก็คงเป็ นไปได้ยาก ควรมีการเข้าหาศรัทธาด้วยวิธีการ
ที่ ท ัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เพราะในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ก็ มี ก ารเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาโดยการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์โดยวัดองค์กรและสถาบันสงฆ์ได้เปิ ดเว็บไซต์
ในนามของวัดหรื อองค์กร นอกจากนั้นยังมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม
อื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก พระพุทธศาสนาดารงอยูใ่ นโลกที่กาลังพัฒนาด้านวัตถุให้เจริ ญก้าวจนกาลัง
จะกลายเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “โลกกว้างแต่จิตใจคนแคบลง” ในอนาคตยังคาดคะเนไม่ได้วา่ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นจะเป็ นไปในลักษณะใด หรื อจะมี รูปแบบการเผยแผ่เชิ งรุ กผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์มากขึ้น
วิธีการเผยแผ่
บุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความทุ่มเทเสี ยสละและตั้งมัน่ ในอุดมการณ์ และเป็ น
ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี ค วามช านาญในการเผยแผ่พุ ท ธธรรมตามรู ป แบบวิ ธี ก าร มี
บุคลิ กภาพที่เป็ นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริ งใจกับทุ กคน เนื้ อหาของธรรมะมีความถูกต้อง
ตามหลักธรรม ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและมีความเพลิดเพลินต่อการฟั ง สามารถนาไปประพฤติปฏิบตั ิ
ให้เกิ ดประโยชน์ในชี วิตประจาวันได้ ความพร้ อมในการแสดงธรรมและเนื้ อหาธรรมะก็อานวย
ประโยชน์แก่ผฟู ้ ั ง จึงทาให้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากผูฟ้ ั ง มีความน่าเชื่ อถือที่ได้มาจากความรู ้
ความสามารถ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะและคุ ณ ธรรมที่ มี เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์แ ก่ ผูค้ นโดยทั่ว ไป ได้รั บ ความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่ และควรมีรูปแบบวิธีการและแนวทางใน
การนาเสนอพุทธธรรมที่ทาให้ผฟู ้ ั งมีความเข้าใจแจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่ าเริ งมากขึ้น มีมุมมองให้
แง่คิด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันได้ และควรมีการให้ความรู ้คู่คุณธรรม
แก่ ป ระชาชน เพื่อสร้ างภูมิ คุม้ กันให้ชุม ชนพร้ อมเผชิ ญกับการเปลี่ ย นแปลงในอนาคต ด้วยการ
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ส่ งเสริ มความมัน่ คงของครอบครัว การปลู กฝั งค่านิ ยมที่ดีงาม การสร้ างระบบความสัมพันธ์แบบ
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่างชุ มชนอย่า งเท่ าเที ยมกัน ด้วยบริ บททาง
ศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มีความมัน่ คง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความ
เข้มแข็งทางคุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ใช้ผนู ้ าทาง
ศาสนาให้ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ
การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย์ มีการจัดโครงการ
ประชุ มสัมมนาคณะกรรมการและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนานโยบายของคณะสงฆ์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิ เพิ่มแนวทางกลยุทธ์ วิธีการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กาหนดให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ในการก ากับ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการเผยแผ่รวบรวมข้อมู ล สารสนเทศด้า นการเผยแผ่ เป็ นศู นย์
ประสานงานบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ผลที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ
ได้บุ ค ลากรของคณะสงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาที่ มี คุ ณภาพเพิ่ ม มากขึ้ น ผูเ้ ข้า รั บการ
สัมมนาได้ความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผ่อย่างถูกต้องและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การเทศน์ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประชาชาชนทัว่ ไปได้ร่ ว มกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
4.3.2 การเรี ยนรู้ (Learning)
ในที่น้ ีผวู้ จิ ยั จะได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ในสัปปุริสสู ตร อันเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการแนวพุทธประกอบการพิจารณา
ว่า หลักการบริ หารจัดการแนวพุทธมิได้มุ่งหวังกาไรหรื อการแข่งขันเพียงอย่างเดี ยว แต่ได้บรรจุ
หลักการที่สร้ างความยัง่ ยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน
และรู ้ เท่ า ทัน โลก โดยมิ ไ ด้ป ฎิ เสธกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ห รื อ ระบบทุ นนิ ย มในปั จจุ บ นั แต่ ใ ห้ ยึ ด
หลักการอยู่ร่วมกันและรู ้ เท่ า ทันโลก หลักสั ป ปุ ริส ธรรม ที่ เกี่ ย วข้องกับ การบริ หารจัดการ มี 7
ประการ คือ
1. ธัมมัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู้จกั เหตุ คือรู้ความจริ ง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่ งธรรมได้ รู้
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผลและรู ้ จกั หลักการที่จะทาให้เกิ ดผล รวมความว่า การบริ หารจัดการในองค์กร
ผู ้บ ริ หารจ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ งอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ ก รให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล รู ้จกั การวิเคราะห์ความจริ งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “สิ่ งทั้งหลาย
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เกิ ดขึ้น ตั้งอยู่ดบั ไป เป็ นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่ งเหตุผลมาบริ หารจัดการ
องค์กร
2. อัตถัญญุ ตา ความเป็ นผูร้ ู ้ จกั ผล หรื อความมุ่ง หมาย คื อรู ้ ค วามหมาย รู ้ ความมุ่ งหมาย รู ้
ประโยชน์ที่ประสงค์ รู ้ จกั ผลที่เกิ ดขึ้น สื บเนื่ องจากการกระทาตามหลัก หมายถึง การบริ หารงาน
องค์กรให้บรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์ และรู ้ ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่ นาไปสู่ ความมัน่ คง และไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่น้ ีก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
ต่างๆ
3. อัต ตัญ ญุ ต า ความเป็ นผู ้รู้ จ ัก ตน คื อ รู ้ จ ัก เราว่ า เรานั้ น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้
ความสามารถ และคุ ณ ธรรมเป็ นอย่า งไรและเท่ า ใด แล้ว ประพฤติ ใ ห้เ หมาะสม และรู ้ จ ัก ที่ จ ะ
ปรับปรุ งต่อไป ในที่น้ ี หมายถึง รู ้จกั องค์กรที่เราบริ หารเป็ นอย่างดีวา่ มีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีด
ความสามารถอย่างไร และรู ้ จกั การปรับปรุ งองค์กรให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการ
บริ หาร ความแตกต่างที่จะทาให้องค์กรเป็ นเลิศ มีประสิ ทธิ ภาพ และมัน่ คงถาวร
4. มัตตัญญุ ตา ความผูร้ ู ้ จกั ประมาณ คือ ความพอดี ในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่น้ ี หมายถึงการ
บริ หารการเงิน หรื อการขยายกิจการต้องพิจารณาให้รู้จกั ประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีด
ความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขันที่
รอบคอบและรู้จกั ประมาณขีดความสามารถขององค์กร
5. กาลัญญุตา ความเป็ นผูร้ ู้จกั กาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบ
กิจ ในที่น้ ีหมายถึง การบริ หารจัดการจะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาส
ขององค์กรจะต้องพิจารณา ถึ งสถานการณ์ ในเวลานั้นๆ ว่า ควรจะดาเนิ นการอย่างไร อะไรควรงด
อะไรควรกระทา เวลาใดควรขยายกิจการ หรื อช่วงเวลาใดที่จะบริ หารองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จต่อ
องค์กรมากที่สุด
6. ปริ สัญ ญุ ต า ความเป็ นผูร้ ู้ จ ัก ชุ ม ชน คื อ รู ้ ก ริ ย าที่ จ ะประพฤติ ต่ อ ชุ ม ชนนั้น ว่า ควรจะ
ดาเนินการอย่างไร การบริ หารจัดการจาเป็ นต้องปฏิสัมพันธ์กบั องค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็ นพันธมิตร และ
คู่แข่ง การสร้ างสรร หรื อการประสานงานกับชุ มชนหรื อกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึ ง
เข้าใจและพัฒนา เป็ นการบริ หารจัดการที่ สร้ างความสัมพันธ์ ด้วยเมตตา ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อ
ชุมชน หรื อสาธารณะชน จะเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
7. ปุ ค คลัญญุ ตา ความเป็ นผูร้ ู ้ จกั บุ ค คล คื อ รู ้ จกั ความแตกต่ า งของบุ ค คลว่า โดยอัธ ยาศัย
ความสามารถและคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุค คลและใช้มอบงานที่เหมาะสมให้
การบริ หารจัดการในการรู้บุคคล เปรี ยบเสมือนการพัฒนาและบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ จะต้องมี
การพัฒนาและบริ หารบุคคลในองค์กรให้มีความรู ้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี
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สร้ างความเป็ นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุ คลากรในองค์กร รวมถึ งการทางานเป็ นหมู่คณะการ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลต่างๆ ด้วยความเป็ นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริ งใจต่อกัน
จากการวิเ คราะห์ หลัก สั ป ปุ ริ ส ธรรมเพื่ อ การบริ หารจัดการองค์ก ร จะเห็ นว่า หลัก ธรรม
พระพุทธศาสนาอธิ บายความสัมพันธ์ของการบริ หารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่ งแวดล้อม โดย
ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า พบได้ ใ นสั ง คมมนุ ษ ย์ ห รื อปั จ จัย แห่ ง สั ง คมใน
กระบวนการอาศัย ซึ่ งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล รู ้จกั โลก รู ้จกั ธรรมชาติ เพราะมนุ ษย์
เท่านั้นที่จะเป็ นผูท้ ี่บริ หารจัดการองค์การที่ดีได้ สาหรับในส่ วนของ หลักการบริ หารสมัยใหม่จะ
เน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากาไรและการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่ เป้ าหมาย ตามแบบของ
ทุนนิยม หากผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประทศไทยนาหลักการบริ หาร
จัดการแนวพุ ทธเข้า มาประกอบหรื อ บูรณาการให้เข้ากับการบริ หารงานในปั จจุ บนั ก็ถื อว่า เป็ น
แนวทางใหม่หรื อเข้าสู่ มิติของการบริ หารจัดการ ที่ยงั่ ยืน มีความมัน่ คง และสร้างความเป็ นธรรมต่อ
บุคคลหรื อสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ต่อ
การบริ หารจัดการอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง รวมทั้งจะเป็ นหลักการของนักบริ หารในการบริ หารจัดการ
องค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยงั มีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริ หารจัดการด้วย
กระบวนการเพือ่ สร้ างสรรค์ ปัญญา
ปั จจุบนั ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พยายามที่ดาเนิ นโครงการ “การ
แก้ไ ขปั ญ หาของสั ง คม สร้ า งชุ ม ชนเข้ม แข็ ง ” อย่า งเป็ นรู ป ธรรมและยัง่ ยื น เพื่ อ เป็ นการสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ชุ มชนติดอาวุธทางปั ญญาให้กบั ชุ มชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั คนท้องถิ่ นอย่างแท้จริ ง โดยให้สมาชิ กในชุ มชนได้นาปั ญหามาวิเคราะห์
และหาทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการลงมือปฏิ บตั ิเป็ นการจัดการเรี ยนรู้โดยการกระทา
การค้นพบ สารวจ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่เรี ยนรู ้สามารถแก้ไขปั ญหาที่กระทบได้ การร่ วมมือ
ระหว่างชุมชนเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสื่ อสารระหว่างกัน
ศูนย์ เผยแผ่
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานกลาง
ประจาจังหวัด อานวยความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดมี
สานักงานตั้งอยูท่ ี่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระเบียบมหาเถระสมาคมกาหนดให้มีศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมู ล และพัฒนาบุ คลากรการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาทั้ง ส่ วนกลางและประจาจัง หวัด
ส าหรั บ เป็ นแนวทางขับ เคลื่ อนงานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้เป็ นไปในเชิ ง รุ ก มี
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ประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนาและอานวยประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนผู ้
ได้รับการเผยแผ่
พระสงฆ์
บทบาทของพระสงฆ์ใ นด้า นการเผยแผ่ แท้จริ ง แล้วบทบาทด้านนี้ พระสงฆ์ทุก รู ปได้รับ
มอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เพราะหน้าที่ของพุทธสาวก คือมีหน้าที่
ศึกษาเรี ยนรู ้ คาสอนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ แล้วปฏิ บตั ิตามพระธรรมคาสอนนั้นแล้วต้องสอน
ผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามด้วย นี่จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวก
การให้การอบรม การสอน การเผยแผ่เป็ นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่สาคัญ ที่พระสงฆ์ปฏิบตั ิ
มาเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว ทั้งที่เรี ยกว่าการเทศน์ แสดงธรรม หรื อการปาฐกถาก็ตาม ซึ่ งประชาชนทัว่ ไปให้
ความเคารพและสนใจที่ จะฟั ง สาระที่ พ ระสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้อยู่แล้ว และนับ เป็ นการศึ ก ษาที่ เข้า ถึ ง
ประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง ส่ วนในเนื้ อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะแตกต่าง
กันตามโอกาสและวาระต่างๆ แต่สิ่งที่เป็ นธรรมะหรื อคาสอนที่เป็ นพระพุทธศาสนาที่นบั ได้วา่ เป็ น
สาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็ นเนื้อหาที่เป็ นความจริ งที่มีอยูท่ ี่เกิดขึ้นเป็ นปกติ เพราะแท้ที่จริ งแล้ว
คาว่า "ธรรม"นั้นก็คือ "ธรรมชาติ" นัน่ เอง
ชุ มชน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลง จากวัดที่เคยเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน วัด
กับ ชุ ม ชนมี ความสั มพันธ์ ที่ดีต่อกัน พึ่ งพาอาศัย กันและทากิ จกรรมร่ วมกัน แต่ เมื่ อมี ค วามเจริ ญ
ทางด้านเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ลทั ธิ ทุนนิยมเข้ามาแทนที่ กระแสสังคมเปลี่ยนไป
ชุ มชนรอบวัดกลายเป็ นห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม และแหล่งบันเทิงต่างๆ ทาให้ชาวบ้านเริ่ มห่ างวัด
มากขึ้น วัดกลายเป็ นแหล่งผลประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์มากขึ้น การบริ หารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในปั จจุบนั คณะสงฆ์จะทาโดยอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากเครื อข่ายทุกภาค
ส่ วน (Network) ด้วยการเพิ่มบทบาทของฝ่ ายบ้านเมืองและภาคประชาชนให้มากขึ้น ไม่ควรยึดใน
กฏระเบียบเก่าๆ ซึ่ งขาดการมีส่วนร่ วมและเป็ นการปิ ดกั้นเสรี ภาพในการนับถือศาสนา องค์กรคณะ
สงฆ์และองค์กรภาครัฐควรหันมาให้ความสนใจกับองค์กรภาคประชาชนมากขึ้ น ตลอดจนการ
ปรั บเปลี่ ยนนโยบาย รู ป แบบการบริ หารงานการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาให้ส อดคล้องกับ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
4.3.3 นวัตกรรม (Innovation)
สื่ อสมัยใหม่
กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เข้าใกล้ โดยใช้ธรรมะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
สร้ า งก าลัง ใจในการท าความดี ละเว้น ความชั่ว ท าจิ ต ใจให้ บ ริ สุ ท ธิ์ เข้า ใจพื้ น ฐานของการ
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เปลี่ยนแปลงของชี วิต ใช้สื่อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรมการบรรยายธรรมะ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เข้าใจ โดยใช้วิธีการนาเสนอแบบอุปมาอุปไมย ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ด้วยการทาให้ธรรมะ
เป็ นเรื่ องง่าย ไม่ใช้ภาษาบาลี อ้างอิงบุคคลที่กลุ่มเด็กและเยาวชนรู ้จกั สนใจ เรื่ องราวอ้างอิงนิ ทาน
ชาดกหรื อพุทธประวัติ เข้าถึง โดยการเป็ นผูน้ าเสนอ นาการบรรยายด้วยตนเอง
กลยุทธ์ การใช้สื่ อดิ จิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คื อ เข้าใกล้ โดยปรับเปลี่ ยนธรรมะให้ทนั สมัย
เพื่อให้แนวทางการดาเนินชีวิต การทางาน การสร้างความสมดุลชีวิต การครองตน ครองคน ครอง
งาน ใช้สื่อดิจิทลั คือ สื่ อเฟสบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ ยูทูป และซี ดีธรรมะ เข้าใจ โดยนาเสนอธรรมะเป็ น
หลัก อ้างอิงบุคคลที่เชื่ อถือได้ ใช้วิธีการอุปมาอุ ปไมยและประสบการณ์เสี้ ยวหนึ่ งของชี วิตบุคคล
ต่างๆด้วยเนื้อหาที่ชดั เจน เฉี ยบคม เข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษาบาลี อ้างอิงบุคคลสาคัญและพุทธวจนะและ
เร่ ง เร้ า ให้ป ฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้เกิ ดความสุ ข แก่ ตน เข้าถึ ง โดยการท าตนให้เป็ นตัวอย่า งที่ ดีและอ้า งอิ ง
ตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จ
กลยุทธ์การใช้สื่อดิ จิทลั เพื่อเผยแผ่ธรรมะ คือ เข้าใกล้ โดยปรับเปลี่ ยนความคิดว่า นิ พพาน
สามารถทาได้ในชาติน้ ี สร้างกาลังใจให้ปฏิบตั ิตามหลักธรรมคาสอนได้อย่างลึกซึ้ ง ใช้สื่อดิจิทลั คือ
สื่ อเฟสบุ๊คส์ สื่ อเครื อข่ายกิ จกรรมอบรมภาวนาและกิ จกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าใจ โดยใช้
ธรรมะเป็ นหลัก การอ้างอิงบุคคลที่เชื่อถือได้ ใช้อุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้ ง มีผทู ้ ี่มีชื่อเสี ยงร่ วมและนาการ
สาธิ ตด้วยเนื้อหาที่ชดั เจน เฉี ยบคม อ้างอิงจากพระไตรปิ ฎก
เครือข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรื อคนรุ่ นใหม่ก็
เป็ นได้ เพราะสังคมสมัยปั จจุบนั ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิ บตั ิธรรม ฟั งเทศน์หรื อศึกษาพระ
ธรรมคาสอนที่วดั เหมือนอดีตที่ผา่ นมา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่ งที่จะสามารถทาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ ผูใ้ ช้อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถที่ จะเข้าไปศึ กษาพระธรรมคาสอนได้ตลอดเวลา ดังนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง
ภายใต้บริ บทและแนวโน้มของประชากรโลกที่จะใช้ชีวิตโลกออนไลน์ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
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พัฒนาสื่ อการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่ วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดประสบผลสาเร็ จ เพราะสื่ อเป็ นเครื่ องถ่ายทอดความรู ้ ความคิ ด
เสริ ม สร้ า งคุ ณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยมและประสบการณ์ ใ ห้แก่ ผูท้ ี่ ส นใจหลัก ธรรมคาสอน โดย
คานึ งถึ งสภาพปั ญหา ความพร้ อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
บทบาทในการพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู ้ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ศาสนาประจาจังหวัด
จะต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บมหาเถรสมาคมว่ า ด้ ว ยการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2550 การพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู ้ เพื่ อการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนานั้น อาจมี
ขั้นตอนที่ เป็ นรายละเอี ยดปลี กย่อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ
ท้องถิ่ นที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดรับผิดชอบ ซึ่ งการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มี กระบวนการดังนี้ 1. กาหนดวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป 2. ศึ กษาและกาหนด
คุ ณสมบัติของผูท้ ี่จะศึกษาพระธรรมคาสอน โดยพิจารณาว่าผูท้ ี่จะใช้สื่อนั้นคือใคร มี ความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมมาอย่างไร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดคุณสมบัติส่วนอื่นๆ ของสื่ อให้
เหมาะสม 3. กาหนดและวิเคราะห์เนื้อหาสาระว่าจะต้องประกอบด้วยเนื้ อหาสาระอย่างไรบ้าง ทั้งนี้
ควรจะต้องพิจารณากาหนดเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กบั จุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ 4. กาหนดจุดประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม โดยการตีความและจาแนกแยกย่อยจุดประสงค์ทวั่ ไปให้ละเอียดไปถึงขั้นที่ทราบได้ว่า
เมื่อผูท้ ี่ศึกษาพระธรรมคาสอนจากสื่ อนั้นแล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหน
5. กาหนดรู ปแบบและวิธีการประเมินผล 6. กาหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้ อหา เป็ นการ
วางแผนว่าจะเสนอเนื้ อหาสาระในรู ปแบบใด มีตวั อย่าง มีการนาเรื่ อง สรุ ปเรื่ องหรื อทบทวนเรื่ อง
อย่างไร 7. กาหนดแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4.3.4 เครือข่ าย (Network)
เครือข่ ายพระสงฆ์
บทบาทด้านการเผยแผ่ที่เป็ นปกติจนประชาชนมองเป็ นวิถีชีวิตหรื อเป็ นกิจวัตรของพระสงฆ์
ก็คือการแสดงธรรมในวันพระในเทศกาลวันสาคัญ พระสงฆ์ได้โอกาสในการแสดงธรรมการเผยแผ่
ธรรมอยู่เป็ นปกติ และในรู ป แบบที่ ไ ม่ เป็ นรู ป แบบ กล่ า วคื ออาจจะใช้วิธี ก ารพูดคุ ย สนทนาใน
โอกาสพบปะ จะเป็ นการเผยแผ่โดยไม่เป็ นกิ จลักษณะ แต่ก็แฝงด้วยให้ขอ้ คิ ดทางธรรม หรื อใน
โอกาสที่ประชาชนมาทาบุญวันเกิดแล้วขอพรจากพระสงฆ์ มาถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็ให้พร
ในช่วงเวลาสั้นๆ เป็ นการสอนโดยที่ผรู ้ ับไม่รู้วา่ ถูกสอน แต่ได้ซึมซับเอาคาสอน เอาคติธรรม ได้เกิด
การเรี ยนรู ้พระธรรมคาสอน หากพระสงฆ์สานึกตระหนักในบทบาทเหล่านี้อย่างจริ งจัง พระสงฆ์จะ
มีโอกาสในการเผยแผ่ธรรมและได้เข้าถึงประชาชนโดยไม่ยากเลย และไม่ตอ้ งรอเทศกาลสาคัญใดๆ
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ทั้งสิ้ น ในความเห็ นส่ วนตัวแล้วรู ป แบบโอกาสใดไม่สาคัญ แต่ป ระเด็ นสาคัญอยู่ที่ผูฟ้ ั งเกิ ดการ
เรี ยนรู้ (Learning) จุดที่ตอ้ งการคือให้ผฟู ้ ังได้เกิดการเรี ยนรู ้จะให้ใครเป็ นศูนย์กลางก็แล้วแต่อยากจะ
กล่าวด้วยว่าขอให้การเรี ยนรู ้เป็ นศูนย์กลาง (Learning Center) อันเป็ นจุดที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูฟ้ ั ง ที่
จะเป็ นจุดเปลี่ยนแห่งพฤติกรรมของคน ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ให้เขาเรี ยนรู ้ในด้านใด
องค์ ความรู้
ควรใช้สถาบันทางศาสนาสร้ างความเข้มแข็งกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่ วมในการ
บริ หารจัดการชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้หลักธรรมทางศาสนาจนเกิ ดจิตสานึ กที่ถูกต้อง
พร้ อ มใจที่ จ ะรวมตัวและรวมกลุ่ ม สร้ า งเครื อข่ า ยการท างานร่ ว มกันอย่า งเข้ม แข็ ง และร่ ว มใน
กระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิ ดความเป็ นธรรมและความโปร่ ง ใสในการพัฒนาชุ มชน
อบรมพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู ้ เกิ ดภูมิคุม้ กัน พัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของคนทุกกลุ่มอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่ โลกของการทางานอย่างมีคุณภาพ
ให้ป ระชาชนในพื้นที่ ไ ด้เรี ยนรู ้ ศ าสนาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดชี วิตทุ กช่ วงวัย สามารถเข้าถึ งแหล่ ง
ความรู ้ทางศาสนาทั้งที่เป็ นวิทยาการประยุกต์และวิชาการทางศาสนาที่เป็ นต้นกาเนิ ด ให้ตระหนัก
ถึงประโยชน์และคุณค่าความสาคัญของการเรี ยนรู ้ทางศาสนาที่นาไปสู่ การยกระดับคุ ณภาพชี วิตมี
ความขยันหมัน่ เพียรและมีการออมอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่ คงในชี วิต และสามารถใช้
ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
การสร้ างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของคนในชุ มชนและระหว่าง
ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยบริ บททางศาสนาและวัฒนธรรมชุ มชน โดยเสริ มสร้างครอบครัวให้มี
ความมัน่ คง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริ ยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรม
ปฏิ สั ม พัน ธ์ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ใช้ผูน้ าทางศาสนาให้ข ้อ มู ล ข่ า วสารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการ
ดารงชีวติ รวมถึงการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทของผูน้ าทางศาสนา
เครือข่ ายชุ มชน (วัด บ้ าน โรงเรียนและชุ มชน)
การศึกษายุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ให้สอดคล้องกับเครื อข่ายประชาชน โดยเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นพื้นฐานให้สังคมมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา โดยเน้นชุ มชนอันเป็ นที่ต้ งั ของวัดและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ด้วยกระบวนการถ่ายทอดธรรมเนี ยม ประเพณี ค่านิ ยม ที่สอดคล้องและ
เชื่ อมโยงกับวิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน วัดเป็ นศูนย์กลางของชุ มชนและมีบทบาทในการเป็ นแหล่ง
เรี ย นรู ้ โดยมี รู ป แบบการจัด การศึ ก ษาและจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะศาสนพิ ธี พิ ธี ก รรมทางศาสนาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ วิ ถี ชุ ม ชนนั้ น ๆ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตค่านิ ยม และพระสงฆ์เป็ นสื่ อบุคคลที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ใน
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ลักษณะของการเป็ นแบบอย่าง การสร้างความเคารพ ศรัทธาและยึดมัน่ โดยมีเจ้าอาวาสมีความโดด
เด่น เป็ นผูน้ าที่มีคุณธรรม เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสี ยสละ เอาใจใส่ และรับผิดชอบสู ง เป็ นผูม้ ี
วิ สั ย ทัศ น์ มี ป ระสบการณ์ และมี ภ าวะผู้น าสู ง มี ค วามสามารถทางการบริ หารจัด การ การ
ประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ ความร่ วมมือร่ วมใจของกลุ่มต่างๆและชุมชน ทางานร่ วมกันโดยใช้
หลักการมี ส่วนร่ วม ให้การสนับสนุ นและให้ความร่ วมมื อในการดาเนิ นงาน การจัดกิ จกรรมจึ ง
ประสบผลสาเร็ จไปด้วยดี วัดเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และชาวบ้านมีความร่ วมมือช่ วยเหลื อเกื้ อกูล การสงเคราะห์ซ่ ึ งกันและกัน และมี การจัดกิ จกรรม
ร่ วมกันในหลายรู ปแบบทั้งทางธรรมและทางโลก
ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย ถือเป็ นต้นแบบของการบริ หารจัดการองค์กรที่ชดั เจน ซึ่ งศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์และเป็ น
แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสื บต่อไป ดังแผนภาพดังต่อไปนี้
Innovation
1. สื่ อสมัยใหม่
2. เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้

Management

Learning

1. การวางแผน
2. การจัดการองค์กร
3. นโยบาย
4. เทคโนโลยี
5. วิธีการเผยแผ่
6. การพัฒนาศักยภาพ

- ประยุกต์หลักธรรม
- กระบวนการเพื่อ
สร้างสรรค์ปัญญา
- ศูนย์เผยแผ่
- พระสงฆ์
- ชุมชน

Knowledge Center
Network
- เครื อข่ายพระสงฆ์
- องค์ความรู้
- บูรณาการ บ้าน วัด โรงเรี ยนและ
ชุมชน

แผนภาพที่ 4.14 M-Link model ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย

