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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศู นย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
การศึ ก ษาวิจ ัย และเก็ บ ข้อ มู ล จากศู น ย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจ าจัง หวัด ซึ่ ง เป็ นส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีการบริ หารจัดการที่ดีและมีผลงานดีเด่น ซึ่ งประเมินโดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย ภูมิ ภาคละ 1 ศูนย์ ได้แก่ ภาคเหนื อ ศู นย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจังหวัด
เชี ยงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนครราชสี มา ภาค
กลาง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดนนทบุรี ภาคใต้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพเป็ นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง การ
สัมภาษณ์รายบุคคล การสังเกตการณ์และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้ง 4
ระดับ อัน ประกอบไปด้ว ย 1) ระดับ ผูอ้ านวยการกลุ่ ม งานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ 2) ระดับผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด 3) ระดับ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) กลุ่ มนักวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการที่ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการศาสนา รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 23 คนโดยมีปัญหาการวิจยั คือ ต้นแบบ
การบริ หารจัดการการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาประจาจัง หวัดใน
ประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่อศึกษาลักษณะการบริ หาร
จัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
ปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จัง หวัด ในประเทศไทย เพื่ อ เสนอต้น แบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน รายละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ แบ่งการนาเสนอได้เป็ น 3 ส่ วน คือ 1. ผลการศึกษา
ลักษณะการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
ในประเทศไทย 2. ผลการศึกษาปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย 3. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเสนอต้นแบบการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1. การวางแผน
การด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พ.ศ.2554-2559 และแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ทาให้เห็ นรู ปแบบการปฏิ บตั ิงานตามแผนของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทยชัดเจนยิง่ ขึ้น มีการนาแผนที่วางไว้มาปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมพาองค์กร
สู่ ค วามเข้ม แข็ ง ทางด้า นการบริ ห ารจัด การอย่า งเป็ นระบบและให้ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
การก าหนดแผนในการบริ หารจัดการเพื่ อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนานั้น แต่ ล ะศูนย์ต้อง
กาหนดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กาหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการนา
หลักธรรมไปสู่ ผฟู ้ ัง การติดตามและประเมินผล ก็ควรมีในแผนการปฏิบตั ิงานเช่นกัน
2. การจัดองค์ การ
โครงสร้างการจัดองค์การของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 4
ศู น ย์ ควรมี โ ครงสร้ า งการจัด องค์ก ารที่ เ ด่ น ชัด มี ผูบ้ ริ ห าร กรรมการ มี ค ณะกรรมการทั้ง ฝ่ าย
บรรพชิ ต และคฤหัส ถ์ อี ก ทั้ง มี ส่ ว นราชการและองค์ ก รเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ควรมีเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนิ นงานให้ชัดเจน เพื่อให้การ
บริ หารองค์กรดาเนินไปด้วยความราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ และต้องระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละคนให้ชดั เจน การประสานงานในองค์กรและการสื่ อสารที่ดี จะทาให้ศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยมีโครงสร้างองค์กรที่สมบูรณ์แบบและยัง่ ยืนต่อไป
3. นโยบายการเผยแผ่
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ต่อการบริ หารจัดการองค์กร ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
แห่ งประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย์ ได้กาหนดนโยบายกากับดู แลองค์กรประกอบด้วยนโยบายหลักคื อ
สนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน สามารถปลูกฝังให้
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ประชาชนเข้าใจและนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุ ข และส่ งเสริ มการพัฒนาวัดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุ มชนโดยการกาหนดเกณฑ์การพัฒนา
วัดตามมาตรฐานของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และจัดทาระบบประกันคุ ณภาพวัดใน
พระพุทธศาสนาให้เป็ นมาตรฐาน
มีการระดมความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนให้เข้ามีบทบาทและส่ วนร่ วมในการทานุ บารุ งและ
คุม้ ครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพขององค์กร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายในการบริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นระบบ
4. พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้มีการส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุ ท ธศาสนาให้มี อุดมการณ์ ความรู ้ ความสามารถมี ท กั ษะและวิธี การในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่ งสอนประชาชนให้นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชี พ และ
ดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่ มีขอ้ มูลแนวทางในการส่ งเสริ มพัฒนา
ปฏิ บ ตั ิ ง านให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและการแก้ไ ขประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานได้อย่า ง
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ดา้ นพระพุทธสาสนาในปัจจุบนั
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องบนพื้นฐานความเป็ นธรรม เสมอภาคและ
สร้ างจิ ตส านึ ก ให้ป ฏิ บตั ิ ง านอย่า งมี คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม จัดทาแผนพัฒนาบุ ค ลากร โดยการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถเสริ มทักษะให้แก่บุคลากรทุกระดับ โครงการปฏิบตั ิธรรมของเจ้าหน้าที่
ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักศาสนาและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
จริ ง
5. วิธีการเผยแผ่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิ กชนมีความรู ้และ
มีความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและนาหลักธรรมคาสอนมา
ประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตเผยแผ่ที่ปฏิบตั ิงานด้านเผยแผ่ของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ในปั จจุบนั เป็ นไปในรู ปแบบการเผยแผ่เชิ งรุ กมากกว่าเชิ งรับ เพราะ
สัง คมปั จจุ บนั มี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว วิธี ก ารเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาในปั จจุ บนั จึ งควร
ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีในการเผยแผ่ ซึ่ งมี
วิธีการเผยแผ่หลากหลายวิธีดว้ ยกันขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของแต่ละบุคคล สามารถจาแนกวิธีการเผย
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แผ่ได้ดงั นี้ การเทศนาธรรม การปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน การ
สอนแบบประยุกต์
การปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมจริ ยธรรมให้อยู่ใ นจิ ตใจของพุท ธศาสนิ ก ชน มุ่ง เน้นให้ตระหนักถึ ง
ความเป็ นชาวพุ ท ธ สร้ า งความเชื่ อ มั่น และสร้ า งศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนาให้ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
พุทธศาสนิ กชนทั้งหลาย มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ ชนหมู่มาก เป้ าหมายการเผยแผ่เชิ งรุ กผูว้ ิจยั ได้
จาแนกไว้ 3 ประการ คือ 1.) การศึกษา หมายถึงการเรี ยนรู ้การพัฒนา เป้ าหมายด้านการศึกษานี้ เป็ น
การมุ่ งเน้นให้พุ ทธศาสนิ ก ชนได้ศึก ษาถึ งหลัก ธรรมค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาให้รู้แจ้ง อย่า ง
แท้จริ งโดยเฉพาะเรื่ องไตรสิ กขา ซึ่ งเป็ นหลักในการดารงชี วิต มีสีลสิ กขา จิตตสิ กขาและปั ญญา
สิ ก ขา เมื่ อพุท ธศาสนิ ก ชนได้ศึก ษาเรื่ องไตรสิ กขาอย่า งแท้จริ ง แล้ว จะทาให้วิถี การดาเนิ นชี วิต
สามารถพัฒนาและเป็ นไปอย่า งสันติ สุ ข 2.) ด้านศาสนา การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการศึ ก ษาทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรี ยนรู ้ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา รู ้จกั แบบแผน
ระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิตนและเพื่อสร้างศาสนทายาทให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา อันจะเป็ นกาลัง
ส าคัญ ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาและความยัง่ ยื น ทางพระพุ ท ธศาสนาสื บ ต่ อ ไป 3.) ด้า น
วัฒนธรรม เป้ าหมายการเผยแผ่เชิ งรุ กด้านวัฒนธรรม เป็ นไปเพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าทางประเพณี วฒั นธรรมไทย ซึ่ งวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อ ค่านิ ยมและพฤติกรรม
ของคนในสังคม
6. เทคโนโลยี
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการสนองงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ มี ก ารพัฒ นาระบบข้อ มู ล โดยน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ท ัน สมัย มาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน จัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ให้ทนั สมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย สนับสนุ นให้บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เผยแผ่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งด้านสื่ อมวลชน คือ เผยแผ่ผา่ นสื่ อ Internet และการเผยแผ่ผา่ นสื่ อชุ มชน มีวิทยุชุมชน เสี ยงตาม
สายในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
5.1.2 สรุ ปผลการศึกษาปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อการบริ หารจัดการการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศู นย์
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
1. สภาพแวดล้อมองค์ กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
เป็ นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์ก รที่ จะช่ วยบ่ ง ชี้ ถึ ง จุ ด แข็ง ที่ จะใช้ใ ห้ เป็ นประโยชน์ กับ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ถึ งแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจมีโอกาสหรื อพบปั ญหาอุปสรรคใน
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การบริ หารจัดการองค์กร แต่ถา้ หากภายในองค์กรขาดความพร้อม การดาเนิ นงานก็ยากที่จะประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายได้
สรุ ปปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์
ปั จจัยภายในพิ จารณาตัวแบบ 7 ปั จจัย ซึ่ งเป็ นปั จจัย เชิ งบวกที่ เป็ นจุ ดแข็งในการบริ หารจัดการ
องค์กร มีระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill)
สไตล์ (Style) และค่านิยมร่ วม (Shared valued) พบว่า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง
4 ศู นย์ มี โครงสร้ า งองค์ก ร ปฏิ บ ตั ิ งานตามแผน มี ก ารพัฒนาทัก ษะบุ คลากรให้มี พ ร้ อมในการ
ปฏิบตั ิงานและการสร้างค่านิ ยมร่ วมภายในองค์กรให้บุคลากรมีความสามัคคีกนั ทางานเป็ นทีมให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
จุดอ่อนที่ พบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ มีอยู่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพ การ
สร้ า งทัศ นคติ ของบุ ค ลากรที่ มีต่อองค์ก รยัง ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จ การติ ดต่อประสานงานภายใน
องค์กรยังล่ าช้า การติดตามประเมิ นผลยังขาดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งยังคงเป็ นจุ ดอ่อนของการบริ หาร
จัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยที่ยงั พบอยู่
ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นการเพิ่ มโอกาสในการประสานงานกับ เครื อข่า ยในการ
ดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเสนอแบบแผนในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชดั เจน ส่ วนอุปสรรคที่พบถึ งแม้วา่ มีระบบการ
วางแผนที่ดี มีการติดตามผล แต่ความซับซ้อนในการทางานยังเป็ นปั ญหาขององค์กร เป้ าหมายใน
การทางานร่ วมกับองค์กรเครื อข่ายยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
2. ความสั มพันธ์ ทางสั งคม
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร
ระหว่า งบุ คลากรด้วยกันเป็ นไปในรู ปแบบเชิ งแลกเปลี่ ยน พึ่งพาอาศัย เกื้ อกูลกัน ทากิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร
ความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายพบว่ามีการประสานงานในด้านการจัดกิ จกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา มี วฒั นธรรมจังหวัด เปรี ยญธรรมจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจนงานด้านเผยแผ่ประสบ
ผลสาเร็ จ แต่ก็มีบางศูนย์ที่การประสานงานกับองค์กรเครื อข่ายการดาเนิ นงานยังไม่เป็ นรู ปธรรม
ขาดการสื่ อสารที่ดีทาให้การดาเนินงานด้านการเผยแผ่ล่าช้า ความสัมพันธ์กบั องค์กรเครื อข่ายถือว่า
สาคัญต่อศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด การดาเนิ นงานให้ประสบผลสาเร็ จก็ตอ้ งอาศัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่ วมทากิจกรรมดังกล่าว
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5.1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เพื่อเสนอต้ นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์ เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลร่ วมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ใน
ด้านลักษณะการบริ หารจัดการ และปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย จึงสามารถนามาสรุ ปเป็ นต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
การวางแผน คือ การบริ หารจัดการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบผลสาเร็ จ การวางแผนเป็ นอีกกลไกหนึ่ งในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและการเผยแผ่ ของศูนย์เผย
แผ่ แ ต่ ล ะจัง หวัด และต้อ งสอดคล้อ งกับ แผนแม่ บ ทการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จดั ทาขึ้น
การจัดการองค์กร คือ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชดั เจน มีแบบโครงสร้ าง
องค์กร มีเป้ าหมาย นโยบายและแผนการดาเนินงาน
นโยบาย คื อ การด าเนิ น งานตามโครงสร้ า งองค์ก รและแผนที่ ว างไว้ใ ห้ บ รรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ขององค์กร การสนับสนุ นส่ งเสริ มบุ คลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดก็คือวัดให้มีความพร้อมในการเผยแผ่ฯ
เทคโนโลยี คื อ การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน IT และสื่ อชุ มชน สถานี วิทยุชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
การพัฒนาศักยภาพ คือ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
มีความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิ ค ทักษะ กลยุทธ์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเผยแผ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก การประยุกต์ใช้หลักธรรมให้เข้ายุคสมัย
ปั จจุบนั การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแผ่ การสร้างเครื อข่าย และมุ่งเน้นให้ความรู ้แก่ผฟู ้ ัง
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2. การเรี ยนรู้ (Learning)
หลักสัปปุ ริสธรรม 7 คื อ แนวทางการบริ หารจัดการแนวพุทธที่ มิได้หวังผลกาไร เป็ นการ
ส่ ง เสริ ม การอยู่ร่ ว มกัน อย่า งสั น ติ มี ค วามเมตตาต่ อ กัน และรู ้ เ ท่ า ทัน โลก เป็ นการประยุ ก ต์ใ ช้
หลักธรรมให้เข้ากับยุคสมัย
กระบวนการเพื่อสร้างสรรค์ปัญญา คือการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ชุ มชนติดอาวุธทางปั ญญา
ให้กบั ชุ มชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นในการสร้ างความเข้มแข็งให้กบั คนท้องถิ่ นอย่าง
แท้จริ ง
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด เป็ นศูนย์ประสานงานกลางประจาจังหวัด อานวย
ความสะดวก เป็ นที่ปรึ กษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ และปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย ข้อกาหนด ข้อบังคับ วัตถุ ประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนดหรื อมอบหมาย
พระสงฆ์และชุ ม ชน พระสงฆ์มี หน้าที่ ศึกษาเรี ยนรู ้ คาสอนให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ แล้ว
ปฏิบตั ิตามพระธรรมคาสอนนั้นแล้วต้องสอนผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
นั้นๆ
3. นวัตกรรม (Innovation)
สื่ อสมัยใหม่ โดยใช้ธรรมะเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจสร้ างกาลังใจในการทาความดี ละเว้น
ความชัว่ ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ ยนแปลงของชี วิต ใช้สื่อเฟสบุ๊คส์ กิจกรรม
การบรรยายธรรมะ กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เข้าใจ โดยใช้วิธีการนาเสนอแบบอุปมาอุปไมย
ใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย ด้วยการทาให้ธรรมะเป็ นเรื่ องง่าย
เครื อข่ า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้ าหมายและให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด
การพัฒนาสื่ อการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ส อดคล้องกับ ระเบี ย บมหาเถรสมาคมว่า ด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เครือข่ าย (Network)
เครื อข่ า ยพระสงฆ์ คื อ การประสานงานกั น ระหว่ า งพระสงฆ์ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ของผูฟ้ ังอย่างแท้จริ ง
องค์ความรู้ โดยการส่ 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
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กระบวนการบริ หารจัดการชุ มชนให้เกิ ดความเป็ นธรรมและความโปร่ ง ใสในการพัฒนาชุ มชน
อบรมพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
การบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน โดยเน้นชุมชนอันเป็ นที่ต้ งั ของวัดและการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ป็ นไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยกระบวนการถ่ า ยทอดธรรมเนี ย ม
ประเพณี ค่านิ ยม ที่ สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับ วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน วัดเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนและมีบทบาทในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ตามความคิดเห็นของบุคคลและกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่ มงานเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลุ่ ม นัก วิช าการศาสนา ทั้ง 4 ภู มิ ภาค ภูมิ ภาคละ 1ศูนย์ที่ เป็ นพื้ นที่ ท าการวิจยั ตลอดจนถึ ง การ
สนทนากลุ่มเฉพาะเจาะจงกับผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดใน
ประเทศไทย สามารถชี้ให้เห็นถึงต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถ
นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ได้จดั ทาแผนปฏิ บัติการ เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารจัดการองค์กรให้ส อดคล้องกับนโยบายการเผยแผ่พระพุท ธศาสนา
เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามพันธกิจ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ สนองต่อนโยบาย บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าประสงค์และสามารถวัดผลได้ตามตัวชี้ วดั ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Hellriegal, Slocum,
& Jackson (2004, p. 7) กล่าวไว้วา่ การบริ หารจัดการองค์กร คืองานและกิจกรรม ซึ่ งรวมถึงการ
กากับ องค์ก รหรื อหน่ วยงานขององค์ก ร โดยใช้ก ระบวนการทางการจัดการ ประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้ นา และการควบคุม จะเห็ นได้วา่ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีกระบวนการนาแผนสู่ การปฏิบตั ิ มีการสื่ อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้ าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้ าหมาย ให้บุคลากรทุกระดับรับรู ้ และเข้าใจตรงกันทัว่ ถึ ง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพปั จจุบนั และเป้ าหมายนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานให้บ รรลุ เป้ าหมายตามวัตถุ ประสงค์ ดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ กาหนดนโยบาย
คานึ งถึ งเป้ าหมาย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิอย่างเป็ น
รู ป ธรรม และรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ผูบ้ ริ ห ารทราบ, การจั ด การองค์ ก ร ศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศู นย์ มี ก ารจัดโครงสร้ างองค์กร กระบวนการท างานและ
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มอบหมายผูร้ ั บผิดชอบงาน ผูส้ นับสนุ น พร้ อมก าหนดบทบาทความรั บผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎี ของ Shermerhorn, (2008, pp. 17-19) กล่ าวไว้ว่า การจัดองค์ก าร เป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจว่าใครทางานอะไร และรายงานขึ้นตรงกับใคร เป็ นการใช้บุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม หรื อเรี ย กว่า กระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรั พ ยากรและการประสานงาน
กิจกรรมการทางาน การปฏิ บตั ิงานตามแผนและโครงสร้ างขององค์กร นามาสู่ การนานโยบายไป
ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้บรรลุ เป้ าหมายของศูนย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดในประเทศไทย การ
ดาเนินงานตามโครงสร้างองค์กรและแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรพบว่าศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ ได้นานโยบายไปปฏิบตั ิโดยการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
บุคลากรผูท้ าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้รับการศึกษา เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถในการ
เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาได้อย่า งดี เยี่ย ม รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่ อมวลชน IT และสื่ อชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายทุกกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ สานิตย์ กายาผาด (2542, น.
110) ในปั จจุบนั โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ สังคม ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริ ง ทาให้วิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิ ง ส่ งผลให้การดาเนิ นทางธุ รกิ จและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย เทคโนโลยีเป็ นสิ่ ง ที่ คู่ กบั สารสนเทศ ตราบใดที่ เทคโนโลยีมี ความก้า วหน้า ก็ จะก่ อให้เกิ ด
สารสนเทศที่ทนั สมัยไปด้วย
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ กระบวนการบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ทั้ง 4 ศูนย์ มีการปฏิ บตั ิงานตามแผน มีโครงสร้างองค์กร การนานโยบาย
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาปฏิบตั ิ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีเข้ามามีบทบาททางด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาชนทุกกลุ่ม ผลการดาเนินงานตามแผน และกระบวนการทางานของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดส่ งผลให้การเผยแผ่ฯ ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายและ
นโยบายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการแนวพุทธ
หลักสัปปุริสธรรม 7 นั้น เป็ นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธบริ ษทั ตามโอกาส
สถานที่ต่างกัน การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมกับการบริ หารจัดการจาเป็ นต้องอาศัยวิทยาการ
ด้านการบริ หารจัดการเข้ามาสนับสนุนองค์กร หลักปุริสธรรมเป็ นหลักธรรมที่ผบู ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย นามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารองค์กร ส่ งผลให้การ
ทางานร่ วมกันของบุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้บุคลากรตระหนักในเหตุผลรู ้จกั วางตัวพอเหมาะ
พอดีท้ งั ทางการพัฒนาองค์กร รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
บริ หารงาน มีการประยุกต์ใช้ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการบริ หารจัดการทุกด้าน มี
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ด้ า นการวางแผน ด้ า นการจัด บุ ค ลากร ด้ า นการประสานงาน ด้ า นการรายงานและด้ า น
การงบประมาณ ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538. น. 276) ได้ให้ความหมายของสัปปุริสธรรม
หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทาให้เป็ นสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็ นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ ถือได้วา่ เป็ นสมาชิ กที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริ งของมนุ ษยชาติซ่ ึ งเรี ยกได้วา่ เป็ นคนที่สมบูรณ์
ผูส้ ามารถนาบุคคลและสังคมไปสู่ ความสาเร็ จได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระยุทธศิลป์ อุปศรี
(2555) ได้ศึกษาการบริ หารงานโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พบปั ญหาอุปสรรคต่อการบริ หารงานโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่เกิดขึ้นในองค์การบริ หารส่ วนตาบล คือประชาชนมีความผูกพัน
กับองค์การน้อย ประชาชนไม่ค่อยมี ส่วนร่ วมกับการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประชาชนไม่มี บทบาทส่ วนร่ วมในการเข้า ร่ วมประชุ ม เพื่อเสนอปั ญหาและแสดงความคิ ดเห็ น
วิจารณ์การทางานได้
กล่าวโดยสรุ ป การบริ หารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด ทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรโดยการประยุกต์ใช้หลักธรรม
ให้เข้ากับรู ปแบบการบริ หารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการประสานงานองค์กรเครื อข่าย
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของพระมหาคมเพชร วชิ รปญฺ โญ (2552, น.118) ได้ก ล่ า วว่า ในการ
บริ หารงานองค์การต่างๆ ถ้าองค์การใดได้บุค ลากรที่ เป็ นสัตบุ รุษก็ย่อมสร้ างความเจริ ญสามัค คี
ให้แก่หน่วยงาน
3. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคลากรสามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ บนพื้นฐานของความพึงพอใจซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อยู่รอบตัวเราและ
เกี่ยวพันกับบุคลากรโดยตรง อีกทั้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างน้อยหนึ่ งในสามอยูก่ บั ที่ทางาน มี
ความเป็ นไปได้ใ นอนาคตที่ ต้อ งใช้เ วลาของชี วิต เกี่ ย วข้อ งกับ การท างานมากขึ้ น การจัด ให้ มี
สภาพแวดล้อมองค์ก รของศู นย์เผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัดทั้ง 4 ศู นย์ ย่อมมี ผ ลดี ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน หากจัดให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการทางาน สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั บุคลากร ตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อมในการทางานไม่เหมาะสม บุคลากร
อาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นสิ่ งที่บนั่ ทอนทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ผลกระทบ
ทางร่ างกายหรื อจิตใจของบุคลากรจะมีผลต่อการดารงชีวติ ในแต่ละวัน การได้ใช้ชีวติ ใช้เวลาภาพใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมในการทางานซึ่ งเป็ นเวลาหนึ่งในสามของแต่ละวันเพียงพอที่จะ
ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ สึ ก ดี มี ค วามสุ ข ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ชี วิต ในครอบครั วดี ข้ ึ น นั่น ก็
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หมายถึ งการมี คุณภาพชี วิตที่ดีย่อมส่ งผลต่อองค์กร ครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของ ธี ระ เหลืองนทีเทพ และสุ ทธิ นนั ทร์ พรหมสุ วรรณ(บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ) การที่ จะทาให้บุคลากรมีความรู ้ สึกดี มีความสุ ข มีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ ยวข้อง
นอกจากสภาพแวดล้อมในการทางานแล้ว ยังมีปัจจัยภายในหรื อแรงจูงใจภายในและปั จจัยภายนอก
หรื อแรงจูงใจภายนอกของแต่ละบุคคลทั้งที่มองเห็นเป็ นรู ปธรรม และที่เป็ นนามธรรม แรงจูงใจ
ภายในเป็ นสิ่ งที่ผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นที่เจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็ นคุ ณค่ า ความพอใจ ความต้องการ สิ่ งต่างๆ ดังกล่ า วนี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
ค่อนข้างถาวร แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งที่ผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรม
อาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกี ยรติยศ ชื่ อเสี ยง คาชม การได้รับการยอมรับยกย่องฯลฯ แรงจูงใจนี้
ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการองค์กร ว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหน่ วยงานเครื อข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดในประเทศไทย ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ในเครื อข่ายสังคมจะประกอบไปด้วยบุคคล
หรื อตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่ งกันและกันตามบทบาทหรื อหน้าที่ที่แต่ละคนหรื อคู่
ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่ งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมใน
ชี วิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็ นไปตามทฤษฎี ของ
การแลกเปลี่ ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรื อตามบรรทัด
ฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้
และการตัดสิ นใจในการแลกเปลี่ ยนซึ่ ง กันและกันระหว่า งคู่ ค วามสั ม พันธ์ ทั้งในด้านวัตถุ และ
ทางด้านจิตใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Encyclopedia of Sociology (Volume 4 : S-Z Index)
(1992 : 1887) ให้นิยามของ เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ ทาง
สังคมในรู ปแบบหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการจัดเรี ยงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of
Relationship) ระหว่า งปั จเจกชน (Individual) ที่ ร่วมกระท าการในสั ง คม และยังสนับสนุ น
แนวความคิ ดนี้ โดย พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร (2547 : 6) ให้นิย ามของ เครื อข่ า ยทางสั ง คม ว่า
หมายถึง ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ปั จเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม
และกลุ่มกับเครื อข่าย โดยเป็ นการอธิ บายถึ งพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ
เช่น กิจกรรม การสื่ อสาร ความร่ วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์
ที่มีโครงสร้างและรู ปแบบที่หลากหลาย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ มีการ
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สร้างเครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีส่วนร่ วมและมีบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนโดยตรง
4. บุคลากร
การพัฒนาศักยภาพ วิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจา
จังหวัดทั้ง 4 ศูนย์ การทางานของบุคลากรต้องมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุดเพื่อ
เอื้ออานวยประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนในในหลักธรรมคาสอน ด้วยเหตุน้ ี เรื่ องศักยภาพของบุคลากรจึงถื อ
เป็ นเรื่ องส าคัญที่ จะต้องมี การพัฒนาเพื่ อให้เกิ ดความสมดุ ล ระหว่า งคน งานและเป้ าหมายของ
องค์กร ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดทั้ง 4 ศูนย์สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับภาระงานขององค์กรได้เป็ นอย่างดี เพียงแต่การพัฒนาต้องเป็ นไปตามวิธีการที่ถูกที่ควร ต้อง
เป็ นการพัฒนาที่เกิ ดให้เกิดเสถี ยรภาพ(ความยัง่ ยืน) การพัฒนาศักยภาพก็คือการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่ องของความสามารถแต่ในเบื้องต้นของการพัฒนาก็ตอ้ งตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร
ก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรื อไม่ เรื่ องความเหมาะสม
ระหว่างคนกับงานเป็ นเรื่ องสาคัญ ความสามารถของมนุ ษย์สามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจากัดก็
จริ งอยู่ แต่มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อผ่านกระบวนการคัดสรรคนเข้า
ทางานแล้วก็พฒั นาโดยกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุ คลากรผูเ้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านเทคนิ ค ทักษะ กลยุทธ์ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสร้างเครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิลาวร
รณ รพีพิศาล (2550. 158) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาบุคคลจะนามาใช้บุคลากรระดับบริ หารเพื่อส่ งเสริ ม
สร้างความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆให้บุคลากรในระดับนี้ สูงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความ
เจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการยาย
ตัวขององค์กรและปรับโครงสร้างของระบบงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์การจาเป็ นต้องมีผบู ้ ริ หาร
ระดับต่ า งๆ ให้มี ค วามพร้ อมทั้งด้า นร่ า งกายจิ ตใจ ความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ที่ จะ
ปฏิบตั ิงานในระดับสู งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และสนับสนุนแนวคิดนี้โดยงานวิจยั
ของ ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ ทธญาณ์ โอบอ้อม ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจยั ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่ งมี องค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่ มจาก
กระบวนการหรื อวิธี การพัฒนาทรั พยากรบุคคลใน 3 ด้าน คือ T (Training) การฝึ กอบรม, E
(Education) การศึกษา และ D (Development) การพัฒนา นามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา
คือ หลักไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากรใน 3 ด้าน คือทางด้าน
ความรู ้ ด้า นทัก ษะ และด้า นพฤติ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ดัง นั้น แนวทางการพัฒ นานี้ สามารถน า
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หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพ บุ ค ลากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วิธีการเผยแผ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั มีเป้ าหมายในการเผยแผ่แตกต่างจากอดีต
มาก เนื่ องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โลกมีการพัฒนาและมีความทันสมัยก้าวหน้าไป
ไกล สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดารงชี วิตของประชาชน ทาให้ประชาชน
ห่ างไกลจากพระพุทธศาสนา ดังนั้นเป้ าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปั จจุบนั จึงเป็ นไป
เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนเข้าใจถึ งหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สามารถนา
หลักธรรมคาสอนไปประพฤติปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้หลักธรรมคาสอนในการดารงชี วิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ้ ื่น อีกทั้งเพื่อร่ วมกันสื บทอดพระพุทธศาสนาให้ดารงมัน่ คงอยู่คู่กบั
พุทธศาสนิกชนและประเทศไทยตลอดไป วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบุคลากรผูท้ าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจาศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ทั้ง 4 ศูนย์ ในปั จจุบนั เป็ นการ
เผยแผ่เชิ งรุ กมากกว่าเชิ งรับ เพราะถ้าทาการเผยแผ่แบบเชิ งรับ จะทาให้หลักธรรมคาสอนนั้นแพร่
ขยายออกไปได้ชา้ และไม่ทนั กับยุคสมัยปั จจุบนั ดังนั้นการเผยแผ่พระพุธศาสนาต้องเป็ นแบบเชิ งรุ ก
เพื่อให้ทนั กับยุคสมัยปั จจุ บนั วิธีการเผยแผ่ตอ้ งมี การประยุกต์ระหว่างหลัก ธรรมคาสอนกับสื่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ง่ายขึ้น วิธีการเผยแผ่ในปั จจุบนั มีท้ งั วิธีการเผยแผ่แบบการยกบุคคลเป็ นที่ต้ งั ยกบุคคลเป็ นใหญ่หรื อ
บรรยายโดยอ้างอิงบุคคลเป็ นตัวอย่าง ซึ่ งเรี ยกวิธีน้ ีวา่ การเผยแผ่แบบบุคลาธิ ษฐาน และวิธีการเผยแผ่
แบบธรรมมาธิ ษฐาน เป็ นวิธีการเผยแผ่แบบแสดงเฉพาะธรรมล้วนๆ อธิ บายหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมา
แสดงโดยไม่อิงบุคคล ซึ่ งวิธีการเผยแผ่ที่กล่าวมานี้ เป็ นวิธีการเผยแผ่ที่เคยมีมาแล้วแต่ในอดีต แต่ยงั
สามารถนามาใช้ในการเผยแผ่กบั สมัยปั จจุบนั ได้ โดยการประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบนั และ
ในปั จจุบนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทรงวิทย์ แก้วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ผลการศึกษาพบว่า หลักการบริ หารสมัยใหม่ตามรู ปแบบการบริ หารเชิ งยุทธวิธีน้ นั
สอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้ นวิธีการของพระองค์เป็ นวิธีการ
ปฏิ บตั ิจริ งเรี ยบง่ายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแก้ปัญหาการบริ หารได้ทุกเรื่ องอย่าง
ได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็ นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามวัตถุ ประสงค์ของวิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ มีขอ้ เท็จจริ ง และหลักฐานตาม
คัมภีร์พระพุทธศาสนายืนยันว่า 1.) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรี ชาสามารถและพระ
กุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้ งยุทธวิธีของพระองค์น้ นั เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริ หารเชิ ง
ยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีขอ้ สงสัยทั้งวิธีการของพระ
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พุทธองค์มีประสิ ทธิ ภาพก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดด้วย 2.) ตามหลักการวิเคราะห์สวอท
(SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมออกเป็ น 2 คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยันตรายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหา
จุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุกสภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั
จาแนกสภาพแวดล้อมต่างๆออกเป็ น 3 กลุ่ ม คือสภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทาง
การเมื องการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคมพระพุ ทธเจ้าทรงทราบจุ ดแข็ง , จุ ดอ่ อน,
ภยันตรายและโอกาสช่องทางได้เป็ นอย่างดีจึงทรงสามารถนาพระพุทธศาสนาชาแรกแทรกขึ้นใน
หมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้มนั่ คงภายในเวลาเพียง 4 ปี 3.) ผล
ของการศึกษาวิจยั พบว่ากระบวนการคิดออกมาเป็ นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้าแตกต่าง
กันตะวันตกหรื อสามัญชนทัว่ ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎีจากปั ญญาคือความรู ้แค่ 2 ประการได้แก่จินตามย
ปั ญญาและสุ ตมยปั ญญาจึงเป็ นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่ เป้ าหมายโดยคาดคะเน
เอาว่าจะต้องเป็ นไปตามนั้นซึ่ งอาจไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยปั ญญา
ได้ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิการจนเห็นผลมาแล้วจึงทรงนามาประมวลสรุ ปเป็ นทฤษฎีอาจจะกล่าวได้
ว่าตะวันตกคิดทฤษฎี ต่างๆได้เพียงแค่ “ทฤษฎี ”(Theory) แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็ น
“ทฤษฎีบท” (Theorem) 4.) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนา
หัวข้อธรรมมาใช้เป็ นหลักควบคู่กนั ไปได้อย่างกลมกลื นกล่าวคือการคิดใช้โยนิ โสมนสิ หาร, การ
ตัดสิ นใจใช้ปริ ญญา 3 อธิ ษฐานธรรม 4 และปั ญจธรรม3, การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน
4, การบริ หารใช้อิทธิ บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิ กธรรม 4, ภาวะผูน้ าใช้อตั ตหิ ต
สมบัติปรหิ ตปฏิบตั ิและยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสู ตร 5.) ยุทธวิธีของ
พระพุทธเจ้านั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบั การดาเนิ นงานทัว่ ไปในองค์การต่างๆในที่ น้ ี ได้
แสดงเป็ นรู ปแบบไว้ 3 รู ปแบบคือ “ แบบตรี กรรม”, “แบบจตุราริ ยสัจ”, และ “แบบรัตนตรัย” แต่ละ
แบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนสุ ดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการ
ยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กบั ห้องสมุดและสถาบันวิทยบริ การ “แบบรัตนตรัย” เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่
องค์การต่างๆนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็ น“องค์ความรู ้ใหม่” ต่อไป
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องมี แผนการดาเนิ นงานที่
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ ข ององค์ ก ร และนโยบายของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานหรื อกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
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สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ การดาเนิ นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะบังเกิด
ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิ ยม
เป้ าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงาน การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
จาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิ ดการยอมรับและมีส่วนร่ วม พร้อมที่จะ
นาแผนงาน โครงการต่างๆ ไปดาเนิ นการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์การ
ดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิและสร้ างการมีส่วนร่ วม เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วางไว้ จึงได้กาหนดแนวทางการนา
แผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ศู นย์เ ผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาประจาจัง หวัด ในประเทศไทย ควรมี แ นวทางที่ ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น ผลัก ดันให้บุ คลากรพัฒนาตนเองและสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องวิสัยทัศน์ขององค์กร ควรมีการส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
กิจการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ทุ ก ประเภท รวมทั้ง
สนับสนุ นโดยประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความหลากหลายใน
รู ปแบบและวิธีการศึกษาทาโดยไม่กระทบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์ และให้มีการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้แพร่ หลายยิ่งขึ้น ประสานคณะสงฆ์ให้มี
ระบบและรู ปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
3. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องเน้นการมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับองค์กรเครื อข่าย เพื่อให้การดาเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายที่
กาหนด การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในแผนปฏิ บตั ิดา้ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้บุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่ อนแผนการเผยแผ่ให้บรรลุเป้ าประสงค์ ตลอดจนเป็ นการสร้างองค์ความรู ้
ด้านการเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมและพร้อมรับผิดชอบในการ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย ต้องนาแผนยุทธศาสตร์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยจัดทาแผนปฏิ บตั ิการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน
และควรต้องการกาหนดการรายงานผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็ นระยะ ต้องมีการนาแผนไป
ปฏิ บตั ิเป็ นการปฏิ บตั ิงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนงานหรื อโครงการเพื่อให้งานที่กาหนดไว้ใน
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แผนบรรลุเป้ าหมาย การดาเนินการในด้านการเตรี ยมบุคคล งบประมาณ วิธีการ ก่อนดาเนิ นการมี
การชี้แจงให้บุคลากรผูร้ ับผิดชอบและผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการมีการให้คาแนะนาปรึ กษาหารื อ มีการ
ควบคุ มการปฏิ บตั ิงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขทุกระยะของการปฏิ บตั ิงาน มี
ความชัด เจนในวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของแผนการก าหนดและมอบหมายภารกิ จ ความ
รับผิดชอบในโครงสร้ างบริ หารแผน มี ความชัดเจนมีระบบการกากับตรวจสอบและประเมินผล
ภายในองค์กร และมีการเสริ มแรงผูป้ ฏิบตั ิในเชิ งสร้างสรรค์สมรรถนะองค์กรที่นาแผนสู่ การปฏิบตั ิ
มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพร้ อมมีการสนับสนุ นและมีความผูกพันของ
ฝ่ ายตางๆ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
1. ผูบ้ ริ หารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดต้องสื่ อสารและชี้ แจงทิศทางของศูนย์
เผยแผ่ ให้บุคลากรทุ กระดับทราบและนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ การบริ หารสมัยใหม่จาเป็ นต้องอาศัย
วิท ยาการด้า นการจัด การบริ หารเข้ามาสนับสนุ นองค์ก ร เพื่ อเสริ มพลังการบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล พัฒ นาทรั พ ยากรขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ รวมทั้ง ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งปรับปรุ ง
และพัฒนาระบบการบริ หารงานสมัยใหม่เพื่อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงที่ หลากหลายขึ้ น โดยให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ เข้า มาสนับสนุ นการบริ หารงานของ
องค์กร
2. บุ คลากรทุ กภาคส่ วนควรมี ส่วนร่ วมในการทบทวนกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประจาปี บุคลากรต้องเข้าร่ วมอบรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตาม
กระบวนการที่กาหนดไว้ การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการประสานประโยชน์ สร้างความ
ร่ วมมือ การกระจายอานาจที่เหมาะสม จะเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเพื่อนาองค์กรคือศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทยเข้าสู่ โลกาภิวตั น์ การมีส่วนร่ วมของบุคลากร
เป็ นผลมาจากการเห็ นพ้องในเรื่ องความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความเห็ นพ้อง
ตรงกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริ เริ่ มโครงการเพื่อการปฏิบตั ิ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมา
รวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบตั ิการทั้งหมดหรื อการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรื อ
ในนามกลุ่มนั้น กระทาผ่านองค์กร(Organization) ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็ นเสมือนตัวนาให้บรรลุ
ความเปลี่ยนแปลงได้
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3. ต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มีการติดตามและสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ท้ งั 4 ด้าน ด้านอุปถัมภ์ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเพิ่มและการ
พัฒ นาบุ ค ลากรผู ้เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ศ ัก ยภาพและขี ด ความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การจัดกิ จกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
และการสร้ างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์ น้ นั ได้กาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามแผนแม่บท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ได้จดั ทาขึ้ นเพื่อสนองงานคณะ
สงฆ์ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา โดยเป็ นงานด้า นที่ มี ค วามส าคัญ ในการด ารงคงอยู่ข อง
พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระธรรมคาสอนไปสู่ ประชาชน และการพัฒนารู ปแบบและวิธีการใน
การเผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู ้ทางพระพุทธศาสนา
5.3.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามี ประเด็นสาคัญที่ สามารถนาไปดาเนิ นการศึ กษาวิจยั ในครั้ ง
ต่อไปได้ ดังนี้
1. การศึกษาเรื่ องต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย คัดเลือกกรณี ศึกษาจากสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดที่ มีการบริ หารจัดการที่ ดีและมี ผลงานดี เด่ น ซึ่ ง ประเมิ นโดยคณะกรรมการที่ แต่ งตั้งโดย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษาต้นแบบการ
บริ หารจัดการจากกรณี ศึกษาสานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัดที่ได้รับรางวัลด้านอื่นๆ เพื่อ
นามาพิจารณาเปรี ยบเทียบหลักการบริ หารจัดการว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
2. ควรมีการศึกษากับองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง
ควรมี การกาหนดทิ ศทางการเผยแผ่ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ต้องมี หลักสู ตรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรื อพัฒนาบุคลากรนักเผยแผ่ พัฒนาหลักธรรมคาสอน พัฒนาสื่ อการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั สมัยต่อโลกปั จจุบนั เพราะงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้จากัด
เฉพาะพระภิกษุ เท่านั้น แต่ยงั องค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอี กมากมายที่
ร่ วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นองค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ต้องมี การวางแผนและ
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิ ทธิภาพและประสบผลสาเร็ จ

