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 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า 
ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน ใช้เครื่องมือใน
การวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบปลายเปิด แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (likert scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) สังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้สถิติค่ามัธยฐาน (median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range)  

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างน้อย 
และยังเป็นเชิงตั้งรับ การสนับสนุนงบประมาณยังไม่ทั่วถึงประสบปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ขาดอุปกรณ์  เครื่องมือในการเผยแผ่ที่ทันสมัย มีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในวงจ ากัด และขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธ-
ศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 2. ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษ
หน้า ด้านบุคลากร ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาส โดยพระสงฆต์้องมีศี
ลาจารวัตรที่งดงาม มีอุดมการณ์ มีองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ฆราวาสต้องมีองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา รู้ธรรมเนียมสงฆ์ มีความประพฤติดีงาม ทั้งสองกลุ่มต้องมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านภาษา ด้านประชาสัมพันธ์ ต้องจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรผู้เผยแผ่ 
จัดระบบโครงสร้างบุคลากร สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสการเผยแผ่ จัดให้มีระบบการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency) สร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่ที่มีมาตรฐาน และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร  
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  ด้านหลักธรรม เน้นเผยแผ่หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต หลักธรรมเพ่ือการ
ครองตน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลักธรรมขั้นสูง ผลักดันนโยบายการศึกษาธรรมะและ
ก าหนดหลักธรรมที่เป็นธรรมะแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมแก่คณะสงฆ์  สร้าง
หลักสูตรการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นมาตรฐาน และแปลหลักธรรมค าสอนให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจน 
หลายภาษา   
  ด้านรูปแบบ วิธีการ ก าหนดรูปแบบและวิธีการที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ    
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า โดยการเผยแผ่ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี การ
ปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัว ผสมผสานรูปแบบการเผยแผ่สมัยใหม่ ยืดหยุ่นตามกลุ่มเป้าหมาย 
สถานการณ์และบริบทของสังคม ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนการเผยแผ่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกระยะ
และเผยแผ่เชิงรุกโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน   

 ด้านการสื่อสาร ใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และการใช้
วัดเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการใช้สื่อสมัยใหม่ สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
ให้มีเว็บไซด์ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษาเชื่อมโยงสู่วัดหรือศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยี ศูนย์ผลิตสื่อการเผยแผ่ 
โดยมีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
 ด้านการสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ ข้อมูลวิชาการ 
การจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง สนับสนุนการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
พระพุทธศาสนา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย   
   
ค าส าคัญ   ยุทธศาสตร์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ทศวรรษหน้า 
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 The objectives of this dissertation were to study the operation state of 
Buddhist propagation and the Buddhist propagation strategy undertaken by the 
National Office of Buddhism in the next decade. The EDFR technic was employed in 
conducting the research. The data were collected from seventeen specialists through 
semi-structural open-ended interview form and the five-rating scale questionnaire 
based on the Likert scale. The qualitative data were analyzed by content analysis 
and content sysnthesis, and quantitative data were analyzed by computerized 
program, median and interquartile range.  
 The research results were found as follows: 
 1. The propagation of Buddhism conducted by the National Office of 
Buddhism did not cover the whole propagation procedure, reflected in minimal scale 
with the changing situation of the world and in passive procedure rather than in 
active one. Moreover, budget, personnel, modern technology and innovation all 
were in shortage. This included the limitation of proper cooperation with other 
related organizations and the absence of the measures to produce competent staff. 
 2. The strategy for propagation of Buddhism by the National Office of 
Buddhism in the next decade was found to be developed as follows: 
 Staff members should comprise both monks and laymen, well-trained and 
well-versed in Dhamma knowledge and worldly knowledge, in modern technology, 
languages, and public relation. The staff database, administration structure, 
competency evaluation measures, and network building should be brought into 
practice. 
 The Dhamma contents to be taught should be the basic principle needed 
for daily life and related to economic and social development. Dhamma study policy 
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and Dhamma principles should be pushed forward as the national Dhamma 
principles. Monks should be supported and facilitated in learning Dhamma, and 
Dhamma courses and principles should be designed for learning in a standard level, 
and moreover, they should be translated into various languages. 
 Formats and methods should be designed to suit various traditional and 
cultural aspects, covering family life, life style and social surroundings. Propagation 
strategy should be systematized, proactive and focused on niche market. 
 As for communication, monk’s behaviors could still create interest and faith 
of people. Temples and modern ICT should be used as the media through which the 
spreading should be more effective. The cooperation of experts concerned is 
needed. 
 For the support aspect, sufficient budget, high-caliber staff, strong network, 
accurate information together with TV and radio stations for the particular purpose 
are required.  
   
Keywords : Strategy, Propagation of Buddhism, Next Decade 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.สถาพร ขันโต อาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฏีนิพนธ์ และพระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่คอยให้ค าแนะน า ปรึกษา 
และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง และส านึกใน
ความเมตตาเสียสละของอาจารย์ ที่มีต่อผู้วิจัยในฐานะศิษย์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้  

 กราบขอบพระคุณ พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร., ผศ.ดร.อิศเรศ  พิพัฒน์มงคลพร 
และ ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน
การวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทุกรูป ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณพระศรีวินยาภรณ์, ดร., พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร., รศ.ดร. สุวิทย์ 
ภาณุจารี, ผศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ , ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ และดร.อ านาจ บัวศิริ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่องานวิจัยนี้ พร้อมทั้งตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ ท าให้งานวิจัย 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
 กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ตลอดจนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และ
บัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ หล่อหลอมแนวคิดทางการบริหาร
การศึกษา ด้วยการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ขบคิด สร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบ และปลูกฝัง
จิตวิญญาณผู้น าทางคุณธรรม รวมถึงนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้จุดประกายความคิดและให้
โอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุนในการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณบุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ทุกรูป ทุกท่าน ที่ได้
กรุณาให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก ให้การติดต่อประสานการด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 สาขาการบริหารการศึกษา ทุกท่าน ผู้เป็น
กัลยาณมิตร ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กันและกันตลอดมา   
 ด้วยอานุภาพกุศลผลบุญใด ๆ ที่จะพึงมีในงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอน้อมสักการะบูชา  
แด่พระรัตนตรัย ขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้แก่เหล่าคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้แสงสว่าง  
ทางปัญญา และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อุทิศส่วนบุญกุศลแด่บิดามารดา ผู้ล่วงลับ  
 

สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภารกิจที่ส าคัญในการน าหลักธรรม ค าสั่งสอนของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดสู่ประชาชน เพ่ือให้สามารถซึมซับรับรู้ ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต และสร้างสังคมสันติสุข ทั้งนี้การที่จะด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบ
ความส าเร็จ เกิดประสิทธิผล องค์กรจ าเป็นจะต้องวางแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทและทันกับสภาวการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องเตรียมการ
ตั้งแต่ปัจจุบัน ส าหรับรองรับอนาคต เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามความเชื่อที่ว่าเราสามารถสร้างอนาคตได้ตั้งแต่ปัจจุบัน ดังค ากล่าวว่า “The Future is 
now.” ปัจจุบันคืออนาคต การกระท าใด ๆ ในวันนี้ล้วนส่งผลต่ออนาคตในวันหน้า อนาคตเป็นสิ่งที่
สร้างข้ึนได้จากการตัดสินใจและการกระท าในปัจจุบัน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 273) 

การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยเชิงอนาคต เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ โดยในบทที่ 1 นี้ ประกอบด้วย
เนื้อหาส าคัญ ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
3) ค าถามการวิจัย 4) กรอบแนวคิดการวิจัย 5) ขอบเขตของการวิจัย 6) นิยามศัพท์เฉพาะ 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 1.1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
 ศาสนา เป็นสถาบันทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะด้าน
จิตใจ อีกทั้งเป็นแนวทางแห่งการด ารงชีวิต ที่คอยควบคุมและก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของคนใน
สังคม เป็นปัจจัยในการสร้างคุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรม และเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้น ซึ่งในบรรดาศาสนาที่ส าคัญ มีผู้นับถือจ านวนมาก พระพุทธศาสนา 
นับว่าเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ ยาวนานกว่า 2,600 ปี และเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ 
โดยเฉพาะประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ 94.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2554) เนื่องจากพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์
สูงสุด ที่จะน าพามนุษย์ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีความพิเศษ คือมีค าสอนที่จะ
ช่วยให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพชีวิตของตนด้วยตนเอง จนสามารถก้าวสู่ความหลุดพ้นโดยไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป (พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ, 2556) และยังเป็นแนวทางในการสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ก่อให้เกิดความสุขสงบแก่สังคม ดังที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีด าริให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว น าพาความสันติสุข ให้กับสังคมไทยโดยให้
พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต (ส านักงานพระพุทธศาสนา
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แห่งชาติ, 2557, หน้า 42) นอกจากนี้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคน อันเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา และต้องให้ได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ ได้แก่ คุณธรรม ความรู้สึก และด้านปัญญาหรือปรีชาญาณ ความเข้าใจ
เหตุผล ซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2546, 
หน้า 186-188)  
 พระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ไทย เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จะทรงพัฒนาบ้านเมือง ควบคู่กับการอุปถัมภ์ ท านุ บ ารุง
พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงตรัสไว้ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกัน
ขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรีฯ (นิราศท่าดินแดง)” (เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, 
มปป.) นอกจากนี้ยังปรากฏในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ว่า “ฝ่ายพระพุทธ
จักรนั้น การปกครองสงฆมณฑล ย่อมเป็นการส าคัญในประโยชน์แห่งพระศาสนาและในประโยชน์
ความเจริญของพระราชอาณาจักรด้วย ถ้าการปกครองสงฆมณฑลเป็นไปตามแบบแผนอันเรียบร้อย 
พระศาสนาก็จะรุ่งเรืองถาวร และจะชักน าประชาชนทั้งหลายให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสโนวาท” (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554, หน้า 3) ซึ่งในการอุปถัมภ์พระพุทธ ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบมาได้ 
เพราะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ ทรงประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเสด็จอบรม สั่งสอนเผยแผ่ธรรมะด้วยพระองค์เอง ทรง
มีพระโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระภิกษุทั้งหลายในวันมาฆบูชา เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถือเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า 
 “ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นนามธรรมผู้ท า
ร้ายผู้อ่ืนอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การท าบาปทั้งปวง การท ากุศล
ให้ถึงพร้อม การท าจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้าย
ผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ความส ารวมในปาฏิโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ใน
เสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” (กรมการ
ศาสนา, 2530) 
 พระโอวาทปาฏิโมกข์นี้จัดเป็นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการเผยแผ่พระธรรมของพระ
พุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้ เพ่ืองานพระศาสนาอย่างแท้จริง  และในการเผยแผ่ได้ทรงส่งเหล่า
พระสงฆ์สาวกออกเผยแผ่ด้วย ดังที่ได้ทรงมีพระพุทธด ารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก
ไปเพ่ือประโยชน์ของความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และประโยชน์
แก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความ
งามในท่ามกลาง และความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณ์ครบถ้วน” (กรมการศาสนา, 2530) นับตั้งแต่นั้นมาการประกาศพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่
ขยายไปทั่วชมพูทวีป มีพระสงฆ์สาวกเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงอย่าง
รวดเร็ว และแผ่ขยายกว้างไกล เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีหนทางในการดับทุกข์ และ
เพ่ือการจรรโลงสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงถือเป็นการเผยแผ่
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หลักธรรมค าสอนที่ ดี งาม เป็นประโยชน์สุขของมวลประชาชนโลก  และเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง โดยอาศัยกระบวนการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีวัด และ
พระสงฆ์ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของสังคมไทย ท าหน้าที่หลักในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชน เป็นผู้อุปถัมภ์ ส่งเสริม 

 1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
 สืบเนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสมัยใหม่ เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) แพร่กระจายเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก มีความกลมกลืนเสมือน
โลกไร้พรมแดน (ทอฟฟเลอร์ อัลวินน์, 2538, หน้า 246-249) การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม
โลกโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เน้ นความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการช่วงชิงความสูงสุดทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านข่าวสาร
วัฒนธรรมและการค้นคว้าเสมือนเป็นสงคราม เพื่อกวาดล้างวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถาปนาวัฒนธรรม
ทุนนิยม (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2539, หน้า 230) ท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันสูงมากในทุก ๆ ด้าน 
อิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ และการเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม และองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านสังคม 
ประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง และวัฒนธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม การให้
ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง การด ารงชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มุ่งหา
รายได้เพ่ือสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง 
แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคีไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, หน้า 25) ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อพุทธ
ศาสนาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากลัทธิวัตถุนิยม (materialism) ความทันสมัย (modernity) 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ การเสื่อมสลายของรูปแบบการใช้อ านาจ
แบบรัฐชาติ และความกลวงเปล่าของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีการเสื่ อมสลายของสิ่งที่
เรียกว่า “วัฒนธรรมแห่งชาติ” (เสกสรร ประเสริฐกุล, 2551) โดยมีการใช้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ตัดสินความถูกผิด เป็นฐานความคิดส าคัญของคนในสังคม ซึ่งไม่เน้นการนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต  การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท อันเป็นแนวทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประสบปัญหาความล้าหลัง เมื่อเทียบกับนิกายวัชรยาน และมหายาน 
(พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย อ้างถึงในคมชัดลึกออนไลน์ , 2553) จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง
ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า (ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 73) ได้มีข้อค้นพบและยืนยัน
ปัญหาผลกระทบในประเทศไทยด้านสังคมและประชากร เกิดวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย 
ผู้คนยอมรับวัฒนธรรมและศาสนาอ่ืนมากขึ้น เกิดกระแสวัตถุนิยมและเป็นสังคมการแข่งขัน ท าให้
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคลในสังคมลดลง ส่งผลให้คนในสังคมเกิดความเห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อ่ืน 
และบางส่วนอาจมุ่งท าลายกัน สภาพสังคม ครอบครัว และสถาบันการศึกษาต่างมุ่งพัฒนาความรู้
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ความสามารถทางวิชาการเป็นหลัก จนละเลยการพัฒนาจิตใจ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งสถาบันศาสนาไม่ได้ท าหน้าที่ในการปลูกฝัง ถ่ายทอด 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลอย่างจริงจัง ขาดตัวแบบที่ดีงามด้านศาสนา และไม่สามารถยึด
เหนี่ยวจิตใจคนให้ท าความดีได้ (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2551, หน้า 2) 
 นอกจากนี้จากรายงานสภาวะภาพรวมของสังคมไทย ปี 2558 พบว่า มูลค่าการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 หรืออัตราการดื่มร้อยละ 34 ของประชากร รวมทั้งคดีชีวิต 
ร่างกายเพศและประทุษร้ายยังคงเพ่ิมขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559, หน้า 11) การก่อปัญหาอาชญากรรม สิ่งที่เกี่ยวกับความผิดด้านศีลธรรม ยังปรากฏ
ให้เห็นอยู่ทุกวัน อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นและทวีความรุนแรง สะท้อนให้เห็นถึง
การไม่ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และสื่อนัยยะถึงปัญหาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนในขั้นที่จะท าให้สังคมอยู่อย่างสงบและมีความสุข 
(รชต แหล่งสิน, 2555, หน้า 2) ซึ่งบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ยัง
ไม่ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งเป็นตัวเร่งให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องหา
แนวทางในการพัฒนา และมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ือให้พระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง (รชต แหล่งสิน, 2555, หน้า 2) และนับตั้งแต่ ปี 2558 ประเทศ
ไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลายมิติ 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม ปัญหาเชื้อชาติ จะมีความเสี่ยงต่อพระพุทธศาสนา
ค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สภาสตรีแห่งชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ์, 2555, หน้า 18) 

 1.1.3 ความส าคัญของปัญหาการวิจัย  
 ในฐานะที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับกรมที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
พระพุทธศาสนา มีบทบาท ภารกิจโดยตรงในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง ท านุบ ารุง ส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต อีกทั้งที่
ประชุมผู้น าชาวพุทธนานาชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับ 
คณะสงฆ์ องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดกรอบด าเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก โดยเฉพาะกรอบแนวคิดของการเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก 
(ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2556, มติที่ 358) แต่เนื่องจากใน
การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ผ่านมา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังประสบปัญหา
การส่งเสริมการเผยแผ่  ไม่ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังไม่ครอบคลุมในทุก
กระบวนการเผยแผ่ อีกทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้
สามารถวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (แก้ว ชิดตะขบ, 2559, บทสัมภาษณ์) 
 ดังนั้น จากปัญหาอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย
ในปัจจุบัน การเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่มีผลเชื่อมโยงถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งปัญหาใน
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การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความจ าเป็นที่หน่วยงาน
จะต้องปรับความสามารถในการแข่งขัน ปรับความสามารถในการคิดไปสู่อนาคต ความสามารถในการ
คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต เพ่ือจะได้หาทางรับมือหรือเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
กระบวนการเผยแผ่ ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
ของ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน เนื่องจากการวิจัยอนาคต จะท าให้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
และหาทางเผชิญกับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับงานศาสนา เพราะเป็นการศึกษาที่เน้นการหาค าตอบจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ มีความยืดหยุ่น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการวางแผนก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต จะเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการและแนวทางส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สามารถวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้พระพุทธศาสนาสามารถเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้คน ตลอดจนด ารงอยู่คู่สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
 1.2.2 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ในทศวรรษหน้า  
 
1.3 ค าถามการวิจัย 

 1.3.1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นอย่างไร มีความเหมาะสม ครอบคลุมในกระบวนการเผยแผ่ สอดคล้องกับบริบทสังคมและมีความ
ทั่วถึงหรือไม่ อย่างไร  

 1.3.2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ทศวรรษหน้า ในแต่ละด้านควรเป็นอย่างไร และมีวิธีการ แนวทางส่งเสริมอย่างไร ตามประเด็นดังนี้ 

  1) ด้านบุคลากร ควรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร วิธีการ แนวทางการส่งเสริมบุคลากรใน
ทศวรรษหน้า ควรท าอย่างไร 

  2) ด้านหลักธรรม หลักธรรมค าสอนที่ควรเน้น ได้แก่หลักธรรมใดบ้าง และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีวิธีการ แนวทางการส่งเสริมด้านหลักธรรมอย่างไร 
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  3) ด้านรูปแบบ วิธีการ ที่ส าคัญและเหมาะสมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษ
หน้าควรเป็นอย่างไร และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนา
รูปแบบการเผยแผ่อย่างไร 

  4) ด้ านการสื่ อสาร สื่ อชนิ ดใด มี ความเหมาะสม และมี ส าคัญต่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีวิธีการ แนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่อย่างไร 
  5) ด้านการสนับสนุน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีวิธีการแนวทางการ
สนับสนุนอย่างไร เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ศึกษาข้อมลูสารสนเทศ 

กระบวนการวิจัย
อนาคตแบบ 

EDFR 

ยุทธศาสตร์การเผย
แผ่ฯ ในทศวรรษหน้า ความส าคญั 

ของการเผย
แผ่ฯ  
 
 
การเผยแผ่
สมัยพุทธกาล 
การเผยแผ่ ใน
ปัจจุบัน 
 

การด าเนินงาน
เผยแผ่ฯ ของ 
สนง.พระพุทธ  
-นโยบาย และ
ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 

ทัศนะของ
นักวิชาการ 
เอกสาร
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ 
และองค์
ความรู้ด้าน
การเผยแผ่ฯ  
 

แนวคิด
เกี่ยวกับการ
วิจัยอนาคต 
 

 

สัมภาษณ์ 
EDFR รอบที่ 1 
 

แบบสอบถาม 

EDFR รอบที่ 2 
 

แบบสอบถาม 

EDFR รอบที่ 3 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน  
เผยแผ่ฯ 

1. ด้าน 
บุคลากร 

 
2. ด้าน

หลักธรรม 
 

3. ด้าน
รูปแบบ
วิธีการ 

 
4. ด้านการ

สื่อสาร 
 
5. ด้านการ
สนับสนุน 
 

ยุทธศาสตร์
การเผยแผ่ฯ 

ด้าน 
บุคลากร 

ด้าน
รูปแบบ
วิธีการ 

ด้าน
หลกัธรรม 

ด้านการ
สื่อสาร 

ด้านการ
สนับสนุน 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตที่จะศึกษา ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย 
  1.5.1.1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
  1.5.1.2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ในทศวรรษหน้า ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 5 ด้าน จ าแนกเป็น ด้านบุคลากร 
ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน โดยท าการศึกษาตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

  (1) ด้านบุคลากร ศึกษาคุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
และศึกษาวิธีการ แนวทางการส่งเสริมบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า  

  (2) ด้านหลักธรรม ศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ควรเน้น เพ่ือให้
ประชาชนได้ซึมซับรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติในทศวรรษหน้า และศึกษาวิธีการ แนวทางการส่งเสริม
ด้านหลักธรรมในทศวรรษหน้า 

  (3) ด้านรูปแบบ วิธีการ ศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม และมีความส าคัญต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนศึกษาวิธีการ แนวทางพัฒนารูปแบบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า 

  (4) ด้านการสื่อสาร ศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตลอดจนศึกษาวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า  
  (5) ด้านการสนับสนุน ศึกษารูปแบบวิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสม ต่อ
การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า  
 1.5.2 ขอบเขตด้านบุคคล ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ใน
การศึกษาความคิดเห็น ในการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า ที่ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 17 รูป/คน โดย
จ าแนกเป็นผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. กลุ่มพระสงฆ์/พระนักเผยแผ่ จ านวน 7 รูป 
2. กลุ่มอ านวยการระดับสูงและหรือผู้บริหารของส านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จ านวน 3 คน 

3. กลุ่มนักวิชาการศาสนาผู้ปฏิบัติงานเผยแผ่ อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน 
4. กลุ่มพุทธศาสนิกชน ได้แก่ ผู้แทนกลุ่มสมาคม/ 
 องค์กรพระพุทธศาสนา กลุ่มสื่อมวลชน  

จ านวน 3 คน 

 1.5.3 ขอบเขตด้านวิธีวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามกระบวนการวิจัย
อนาคต แบบ EDFR ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน  
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

เพ่ือความชัดเจนในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การเปิดเผย ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอน ของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม 
เพ่ือความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชีวิต 

 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หมายถึง การก าหนดวิธีการ หรือแนวทาง
ด าเนินการ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ  

 บุคลากร หมายถึง บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนเทคนิค หลักการและวิธีการ
ในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

 หลักธรรม หมายถึง หลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาอันเกิดจาก พระปัญญาตรัสรู้
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประชาชนสามารถน้อมน าไปประพฤติ ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชีวิต 
 รูปแบบ วิธีการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือแนวทาง ที่จะท าให้การเผยแผ่หลักธรรม 
ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลต่อการรับรู้  

 การสื่อสาร หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรู้สึก
และเกิดพฤติกรรมตามความมุ่งหมายของการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การสนับสนุน หมายถึง การช่วยเหลือ อุปการะ อาจเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ
เครื่องมือ เงิน ก าลังงาน หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ หรือขวัญก าลังใจ เพื่อผลักดันให้การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาบรรลุตามเป้าหมาย 

 ทศวรรษหน้า หมายถึง ช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ ปี 2558 – 2567 
 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การส่งเสริมการเผยแผ่ หรือการด าเนินงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี  

 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการเปิดเผย ถ่ายทอด 
หลักธรรมค าสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการเผยแผ่ 
หลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประสบผลส าเร็จ ประชาชนน้อมน าไปประพฤติ 
ปฏิบัติ เพื่อความเป็นคนดีมีศีลธรรม และเกิดความสงบสุข 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนองค์กร 
คณะสงฆ์และผู้สนใจ ดังนี้ 
 1.7.1 ท าให้ทราบสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 1.7.2 ได้ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า เพ่ือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาน าไปใช้ หรือวางแผนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 1.7.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าค าขอ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  
 1.7.4 สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ 
หน่วยงาน สมาคม องค์กร ที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานพระพุทธศาสนา  
 1.7.5 ผลการศึกษา ข้อค้นพบจากการวิจัย จะสร้างประเด็นใหม่ ที่สามารถน าไปต่อยอด
หรือท าการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
 



 
 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งต ารา หนังสือ เอกสาร ข้อมูลในเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต วารสาร ตลอดจน
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจและประมวลองค์ประกอบ ที่มีผล
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 6 ตอน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  2.1.1 ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.1.2 ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.1.3 ประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.1.4 ประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.1.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
  2.1.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

 2.2 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  2.2.1 ความเป็นมาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  2.2.2 นโยบายของผู้บริหารและการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 2.3 นโยบายและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.3.1 บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
   2.3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 
  2.3.3 นโยบายของรัฐบาล 
  2.3.4 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.3.5 นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 
  2.3.6 นโยบายองค์การสหประชาชาติ 
  2.3.7 กฎหมายคณะสงฆ์ 

  2.3.8 ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง  
  2.3.9 วิเคราะห์ SWOT ในพันธกิจพระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 2.4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักวิชาการ 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 ยุทธศาสตร์และองค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต  

  2.6.1 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.6.2 องค์ความรู้ด้านบุคลากร 
  2.6.3 องค์ความรู้ด้านหลักธรรม  
  2.6.4 องค์ความรู้ด้านรูปแบบ วิธีการ 
  2.6.5 องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร 
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  2.6.6 องค์ความรู้ด้านการสนับสนุน 
 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา 
 2.8 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต  

  2.8.1 ความหมายของอนาคตศึกษา  
  2.8.2 ลักษณะของการศึกษาอนาคต  
  2.8.3 ประโยชน์ของการศึกษาอนาคต  
  2.8.4 การจ าแนกประเภทของการวิจัยอนาคต 
  2.8.5 เทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR  
  2.8.6 ขั้นตอนของการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  
  2.8.7 รูปแบบต่าง ๆ ของ EDFR 
  2.8.8 การประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

 2.9 สรุป  
โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  
2.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ ยาวนานกว่า 2600 ปี การที่พระพุทธศาสนา
ยังคงด ารงอยู่มั่นคง ทั้งการปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธได้นั้น เป็นผลมาจากการเผยแผ่ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้ง
พุทธกาล ภายหลังที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยสมบูรณ์แล้ว พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญ
พุทธกิจเป็นพระบรมศาสดา ประกาศเผยแผ่ศาสนธรรมที่ตรัสรู้ โดยเริ่มแสดงปฐมเทศนาแก่ปัจวัคคีย์ 
ในวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8) จากนั้นทรงโปรดสกุลบุตรพร้อมสหาย จนมีพระ
อรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกจ านวน 60 องค ์และทรงตรัสประกาศงานเผยแผ่ แก่สังคมสงฆ์ ความว่า   
 “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว
มนุสฺสาน  มา เอเกน ทฺเว อคมิตฺถ, เทเสถ ภิกขฺเว ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  
สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรกฺขชาติกา อสฺสวนฺตา 
ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺ าตาโร, อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลาเสนานิคโม, เต
นุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.”  

 แปลใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกันสอง จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามใน
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์ครบถ้วน เหล่า
ประชาสัตว์พวกที่มีกิเลสธุลีในจักษุน้อยก็มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาเหล่านั้นย่อมเสื่อม (เสีย
โอกาส) เหล่าท่านผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีอยู่แน่นอน แม้เราก็จักมุ่งไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือ
แสดงธรรมเช่นกัน” (กรมการศาสนา, 2530) 

 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ เสด็จจาริกพร้อมทั้ งอรหันตสาวก ออกเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปทั่วชมพูทวีปอย่างรวดเร็ว ชาวชมพูทวีปละทิ้งลัทธิเดิม หันมานับถือเลื่อมใสศรัทธา
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ในพระพุทธศาสนามากขึ้น การเผยแผ่ศาสนพรหมจรรย์  (หลักการด าเนินชีวิตที่ประเสริฐ หรือหลัก
พระธรรมวินัย) ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะแรกตรัสรู้นั้น มีลักษณะเป็นการประกาศ
ท้าทายเหล่ามหาบัณฑิตปัญญาชนในสมัยนั้น ให้มาช่วยกันพิสูจน์อริยธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบด้วย
พระองค์เอง ซึ่งเป็นความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน เป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
สอดคล้องตามหลัก พระธรรมคุณที่ว่า “พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว อันบรรลุ
จะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ขึ้นกับการเวลา ควรแก่การเชิญชวนชักชวนให้มาพิสูจน์ทดสอบ ควรน้อม
เข้าใส่ตน เป็นผลปฏิบัติที่วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน” พระพุทธเจ้าทรงประสบผลส าเร็จอย่างสูงใน
การประกาศ เผยแผ่ศาสนธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ ทรงใช้เวลาเพียงเก้าเดือน สามารถประกาศศาสน
ธรรมก่อตั้ง และประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ได้  
  ภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ประมาณพุทธศตวรรษ 
ที่  3 พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น มีความศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก พระองค์ได้ทรงให้ความอุปถัมภ์โดยทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 
3 ขึ้น ในปี พ.ศ. 236 ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบุตร แคว้นมคธ (ปัจจุบันคือ เมืองปัตนะ เมืองหลวง
ของรัฐพิหาร) ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน หลังจากสังคายนาร้อยกรองพระ
ธรรมวินัยเสร็จสิ้นแล้ว พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้จัดคณะพระธรรมทูตออกเป็น 9 คณะ แล้วส่งไป
ประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ รวม 9 สาย ด้วยกันดังนี้  

 สายที่ 1 มีพระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัษมิระ 
คือรัฐแคชเมียร์ ประเทศอินเดียปัจจุบัน และแคว้นคันธาระ ในปัจจุบันคือรัฐปัญจาปทั้งของประเทศ
อินเดียและประเทศปากีสถาน 

 สายที่ 2 พระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมหิสมณฑล 
ปัจจุบันได้แก่ รัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าโคธาวารี ซึ่งอยู่ในตอนใต้ประเทศอินเดีย 

 สายที่ 3 พระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วนวาสีประเทศ 
ในปัจจุบันได้แก่ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย 

 สายที่ 4 พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระ (ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นฝรั่งคน
แรกในชาติกรีกที่ได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนา) เป็นหัวหน้าคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ  
อปรันตกชนบท ปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือดินแดนแถบชายทะเลเหนือเมืองบอมเบย์ 

 สายที่ 5 พระมหาธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้น
มหาราษฎร์ ปัจจุบันได้แก่รัฐมหาราษฎร์ของประเทศอินเดีย 

 สายที่ 6 พระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเอเซียกลาง 
ปัจจุบันได้แก่ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านและตุรกี 

 สายที่ 7 พระมัชฌิมเถระ พร้อมด้วยคณะ คือพระกัสสปโคตรเถระ พระมูลกเทวเถระ พระ
ทุนทภิสสระเถระ และพระเทวเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดิน แดนแถบภูเขาหิมาลัย 
สันนิษฐานว่าคือประเทศเนปาล 

 สายที่ 8 พระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะ คือพระอริฏฐเถระ 
พระอุทริยเถระ พระสัมพลเถระ และพระหัททสารเถระ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ใน
รัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลังกาทวีป ปัจจุบัน คือ ประเทศศรีลังกา 
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 สายที่ 9 พระโสณะเถระ และพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน เช่น พม่า ไทย ลาว เขมร เป็นต้น 
(ธรรมะไทย, มปป.) 

 ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ขยายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั้งอินเดีย เนปาล ศรีลังกา 
ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งทวีปอเมริกาและยุโรป ได้แก่ ประเทศอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน เนเธอแลนด์
(ฮอลแลนด์) ออสเตรเลีย ส าหรับประเทศไทยเชื่อกันว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในสมัย 
ทวาราวดี โดยมีคณะของสมณทูต คือพระโสณะเถระ และพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้ามาเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในสมัยนี้ เป็นนิกายเถรวาทดั้งเดิม ในขณะ
นั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ใน
ดินแดนส่วนนี้ ทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และอาจมีคณะ
สมณทูตชุดอื่น ๆ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกาลต่อ ๆ มา  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชโดยสมณทูตสายที่ 9 ในดินแดน
สุวรรณภูมินี้ ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนาได้เป็นแม่แบบของประเทศ ที่นับ
ถือพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ศาสนจักรและอาณาจักร ต้องมีความสมัครสมานกลมเกลียวกัน 
พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ต่างยอมรับนับถือ และพัฒนาประเทศโดยหลักการศาสนจักรและ
ราชอาณาจักรที่ต้องพัฒนาและท านุบ ารุงควบคู่กัน อีกทั้งทรงให้การอุปถัมภ์ จนพระพุทธศาสนาได้
ด ารงมั่นอยู่ในประเทศไทยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งมีความเจริญก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จากการที่
ประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากผู้น าชาวพุทธโลก ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลก 
ตามอุดมการณ์วันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญของโลกและสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีประชากรนับถือพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ 94 และมีพุทธศาสนิกชนมากเป็นอันดับ 4 
ของโลก รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ตามล าดับ (วิกิพีเดีย, มปป.)  

 จะเห็นได้ว่า การที่พระพุทธศาสนา สามารถธ ารง มั่นคงอยู่ได้  และขยายไปถึงดินแดน
ตะวันตก สู่นานาอารยะประเทศนั้น เนื่องด้วยกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มีสืบทอดต่อกัน
มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นระยะเวลายาวนาน และเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้รวบรวม
ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์กร สถาบัน นักวิชาการ  ได้ท าการศึกษาและให้
ความหมายในท านองเดียวกันดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้ วยค าสองค า คือ  “การเผยแผ่ ” และ 

“พระพุทธศาสนา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539, หน้า 564) ได้ให้ความหมายของ
ค า “เผยแผ่” ว่า เป็นค ากริยา หมายถึง ท าให้ขยายออกไป หรือท าให้ขยายกว้างขวางออกไป และใน
พจนานุกรมชุดค าวัด ให้ความหมายการเผยแผ่ไว้ มีความหมายว่า ท าให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น 
ซึมซาบ กระจายไป เช่น เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่ ซึ่งค าว่า เผยแผ่ มีความใกล้เคียงกับค าว่า
เผยแพร่ ซึ่งมีนัยแห่งความหมาย ในลักษณะเดียวกันกับการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้  มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือค าว่า “เผยแพร่” เป็นค ากริยา หมายถึงการโฆษณาให้แพร่หลาย ในลักษณะกระจายให้เห็น

http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/india.php
http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/nepal.php
file:///D:/ก.วิทยานิพนธ์/14%20กย.57/%20ศรีลังกา
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http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/germany.php
http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/holland.php
http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/holland.php
file:///D:/ก.วิทยานิพนธ์/1%20มี.ค.ก่อนสอบ%20QE/ออสเตรเลีย
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เป็นรูปธรรมหรือสัมผัส ทางตา หู เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถท าได้หลายวิธี โดยเผยแพร่
ไปตามสื่อต่าง ๆ หรือเผยแพร่ทางวิทยุ เป็นต้น  

 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (2552, หน้า 1) ได้ให้
ความหมายของการเผยแผ่ หมายถึงการเปิดเผยของดีที่คนยังไม่ได้รู้ได้เห็น ให้ได้รู้ได้เห็นทั่วกัน และ
มักใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น แผ่เมตตา แผ่ความสุข ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เป็นต้น  ต่างจากค าว่า
เผยแพร่ ซึ่งหมายถึง การขยายหรือการกระจายออกไปในวงกว้าง ไม่ได้ปกปิด แต่มีอยู่ในขอบเขต
จ ากัดเมื่อต้องการจะขยายออกไปในวงกว้าง และมักใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น แพร่ภาพ แพร่ข่าว 
แพร่เชื้อ เป็นต้น และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การน าเอาหลักธรรมค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้และน้อมน าเอาหลักธรรมค า
สอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามให้มีความเมตตา เกิดความสงบสุขท้ังชาติปัจจุบันและภพหน้า  

 แก้ว ชิตตะขบ (2556, หน้า 28) กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึงการน าเอา
หลักธรรม ค าสอน อันประเสริฐ อันเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้ และน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนนั้นไปประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นคนดีมีศีลธรรม ประกอบด้วยคุณธรรม มีเมตตา เกิดความสงบสุขแก่ชาติ
ปัจจุบันและภพหน้า จากกลุ่มหนึ่ง ไปสู่ อีกกลุ่มหนึ่ง หรือจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยยึดเอาอุดม
คติ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้  

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การขยายโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ศึกษาวิธีท าภาวนาเพ่ือเข้าถึง
สันติสุขที่แท้จริงอันเป็นความดีสากลที่ทุกคนท าได้ และเป็นหนทางที่น าไปสู่ปัญญาและความบริสุทธิ์
ภายในที่ใช้ขจัดความไม่รู้ ความทุกข์ และความกลัว ให้หมดสิ้นไป (พระภาวนาวิริยะคุณ, 2551) 

 พระมหาอริยธมฺโม (มปป.) ให้ความหมายของการเผยแผ่ คือ การน าแบบอย่างการ
ด ารงชีวิตอันประเสริฐ ที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ออกไปเผยแผ่แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ 
เพ่ือเกื้อกูลและเพ่ือความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย นอกจากนี้ พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง 
(2550, หน้า 7) ได้ให้ความหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การท าให้ขยายออกไป ซึ่ง
ศาสนาที่มีหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นข้อประพฤติปฏิบัติท าให้ค าสอนของพระพุทธองค์
เจริญแพร่หลายไปในหมู่พุทธศาสนิกชน คือ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม  

 จะเห็นได้ว่าในความหมายของการเผยแผ่ มีผู้ให้นิยามในท านองที่คล้าย ๆ กันที่พอจะสรุป
ได้ว่า การเผยแผ่ หมายถึง การท าให้ขยายออกไป หรือท าให้ขยายกว้างขวางออกไป เป็นที่ซึมซับรับรู้
ทั่วกัน ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงหมายถึง การเปิดเผย ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอน ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายกว้างขวางออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชาติปัจจุบันและภพหน้า 

 2.1.2 ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากว่า 2600 ปี ซึ่งปัจจัยส าคัญ

อย่างหนึ่งที่ท าให้พระพุทธศาสนาด ารงอยู่ได้ คือภายหลังการตรัสรู้ธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา สืบทอดศาสนธรรมในหมู่พุทธสาวกกันมาตามล าดับ จากรุ่นสู่รุ่น 
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โดยพุทธสาวกเหล่านั้นต่างยึดเอาอุดมคติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ตรัสประทาน
พระโอวาท ในคราวส่งพระอรหันตสาวก 60 รูป ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นคามนิคมต่าง ๆ 
เป็นครั้งแรก มีใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” (กรมการศาสนา, 2530, หน้า 49-50) อันเป็นวิสัยทัศน์ในการท า
หน้าที่ประกาศพุทธธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเอาอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของ
พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเป็นพระโอวาทปาติโมกข์ เมื่อคราวประชุมพระอรหันต
สาวก ครั้งใหญ่ ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ณ พระวิหารเวฬุวัน มาเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งผลจากการที่พุทธสาวกได้ช่วยกันเผยแผ่หลักพระธรรมค าสอนอันประเสริฐ ท า
ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนตราบจนปัจจุบัน  

 จึงกล่าวได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการด าเนินงานที่ ส าคัญที่ ช่วยให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงอยู่ได้ เพราะการเผยแผ่เป็นการเปิดเผยอริยสัจธรรมความจริงอัน
ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการศึกษา ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ตราบใดที่พุทธ
บริษัทมีพระภิกษุพุทธสาวก ขวนขวายรังสรรค์งานเผยแผ่ โดยมุ่งมั่นประกาศหลักพุทธธรรมให้ขจร
ขจายไปทั่ว พระพุทธศาสนาจะด ารงสันติภาพก่อให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ  การด าเนินงาน
ประกาศเผยแผ่หลักพุทธธรรม จึงมีความส าคัญยิ่งต่อสถานการณ์พระพุทธศาสนา ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  เพราะเป็นตัวบ่ งชี้ถึ งภาวะการด ารงความเจริญรุ่ งเรือง หรือภาวะเสื่อมถอยของ
พระพุทธศาสนา อีกทั้งผลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศชาติ เนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เพ่ือให้บุคคลละเว้นกรรม
ชั่ว ประกอบสัมมาอาชีวะ คืออาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ให้
ประกอบอาชีพที่ เป็นภัย  หรือ อันตรายต่อผู้ อ่ืน  รวมทั้ งตนเองและครอบครัวการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในทางกลับกัน จะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบกิจ ปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้มีความสมัครสมานสามัคคี ให้ละเว้น สิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองและ
ผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังสอนให้ประพฤติตามหลักศีล 5 หลักคุณธรรม จริยธรรม และการละเว้นหลีกเลี่ยง
ห่างไกลจากอบายมุขนานาชนิด ซึ่งหากประชาชนมีความศรัทธาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
พระสงฆ์ด้วยหลักธรรมดังที่กล่าวมา พระพุทธศาสนาก็จะมีคุณค่าต่อสังคมไทย และเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ (แก้ว ชิดตะขบ, 2556, หน้า 23-26) 

 2.1.3 ประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 กล่าวไว้ว่า “ประสิทธิภาพ” 

หมายถึง ความสามารถที่จะท าให้เกิดผลในการงาน 
 เอลมอร์และกอฟ์เวเนอร์ (Elmor and grovenor,1953, p.434) ให้ความหมายของ 

ประสิทธิภาพที่สรุปได้นัยยะว่า ประสิทธิภาพคือการกระท าที่ประสบผลส าเร็จสูงสุดแต่ใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุดตามเป้าหมายของงาน  

 เวบเบอร์ (Weber ) (อ้างถึงใน พระมหามนัส กิตฺติสาโร , 2554, หน้า 14 ) ได้กล่าวถึง
ประสิทธิภาพในการท างานว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ (Skill) ดังนั้น การที่จะเน้นส่งเสริมพัฒนา การ
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แบ่งงานกันท า และการฝึกเฉพาะงาน จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งทรัพยากร และเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมทั้งระเบียบวินัยข้อบังคับ ของหน่วยงานที่เห็นได้ชัด  

 มิลเลท (Millet, 1954) ได้ให้ทรรศนะต่อประสิทธิภาพว่า หมายถึง การปฏิบัติงานที่
ก่อให้ เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย (Human 
Satisfaction and Benefit Produce) 

 วชิรวัชร งามละม่อม (มปป.) ระบุว่า ประสิทธิภาพหมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถ
ท างานก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  

 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ โดยการใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ด าเนินการ
นั้น ๆ ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกต้อง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการเผยแผ่มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาสาระที่น าเสนอต้องประกอบไปด้วยความจริง ข้อเท็จจริงที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และมี
ประโยชน์ และต้องอาศัยสื่อเป็นส าคัญ รวมทั้งความสามารถของผู้น าเสนอหรือนักจัดรายการ
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหารจัดการที่เป็นทีม การท างานที่เป็นองค์กร มีระบบ
ชัดเจน (พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ), 2554, หน้า 16, 152-154 ) 

 การท างานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยวิธีการ ที่
ง่าย รวดเร็ว มีปริมาณมาก มีคุณภาพสูงและประหยัด (วิชิต นารีผล, 2556)  

 ในการนี้ ผู้วิจัยสรุปความหมายของประสิทธิภาพตามทัศนะของนักวิชาการข้างต้น ได้ว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของงาน โดยใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด และต้องอาศัยทักษะของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นความหมายของประสิทธิภาพการ
เผยแผ่ ได้ว่าหมายถึง การด าเนินการเปิดเผย ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้ขยายออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตามเพ่ือให้
การเผยแผ่เห็นผลเป็นรูปธรรม ในการศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาถึงประสิทธิผลในการเผยแผ่ด้วย 

 2.1.4 ประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ความหมาย 
 ค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลายความหมาย กล่าวคือ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (2539, หน้า 511) ให้ความหมาย

ของประสิทธิผลว่า หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น 
 สุพจน์ ทรายแก้ว (2545, หน้า 18) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรมการ

ด าเนินงานขององค์กร ที่สามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้ง
ในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ 

 รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536, หน้า 107) กล่าวว่า ประสิทธิผลมีความ 
สัมพันธ์กับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  

 วชิรวัชร งามละม่อม (มปป.) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
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 จากนิยามข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการ
ด าเนินการได้ ประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 เนื่องจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นไปเพ่ือความดับทุกข์ โดยที่ทุกข์นั้นไม่

สามารถหวนกลับคืนมาอีก เป็นการหลุดพ้นอย่างถาวรสิ้นเชิง ส่วนกระบวนการนั้น เป็นไปตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นขั้นตอนของการไปสู่ความเป็นอริยบุคคล ซึ่ง
การจัดการในลักษณะนี้ ยังไม่มีผู้ใดเทียบเคียงได้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น นักบริหารจัดการ
ที่สุดยอดในโลก มีรูปแบบการบริหารคน บริหารงานได้อย่างประนีประนอมไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน และ
ที่ส าคัญหลักธรรมที่ทรงแสดงยังคงมีความส าคัญยิ่งกว่าปรัชญา หรือทฤษฎี  ที่ปราชญ์วิชาการ
หลากหลายสาขาคิดค้นกันขึ้นมา พระพุทธธรรมทั้งหมดสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยได้ หาก
รู้จักประยุกต์ใช้หลักธรรมในทางการเมือง การปกครอง และการวางนโยบายระหว่างประเทศ โดย
เพียงแค่ใช้หลักทางสายกลาง ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโลกได้อย่างแท้จริง 

 อุทัย สติมั่น (อ้างถึงใน รชต แหล่งสิน, 2555) ได้เสนอแนวคิดของประสิทธิผลของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไว้ 6 ประการ เรียกว่า หลักพุทธธรรมาภิบาล (Buddhist governace) เป็นการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับหลักธรรมาภิบาล โดยตั้งข้อสังเกตว่า หลักธรรมาภิบาล (Good governace) 
ตามแนวคิดตะวันตกยังมีจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ทั้ งในแง่ความหมาย 
เป้าประสงค์ รวมถึงวิธีการปฏิบัติและได้ระบุถึงธรรมมาภิบาลในพระพุทธศาสนา โดยการตีความค า
สอนในพระพุทธศาสนา ยึดคัมภีร์จักกวัตติสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ส าคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการหรือ
การปกครอง และมีความใกล้เคียงกับธรรมาภิบาลมากที่สุดพระสูตรหนึ่ง และยังได้น าหลักฐานจาก
ส่วนอ่ืน ๆ ในพระไตรปิฎกมาสนับสนุน เช่น หลักไตรสิกขา และมรรคมีองค์ 8 เป็นต้น โดยพิจารณา
จากกรอบหลักธรรมาภิบาลในปัจจุบัน หลักพุทธธรรมาภิบาลที่ถือได้ว่า เป็นประสิทธิผลของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาตามแนวไตรสิกขา มีดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม เป็นหลักในการจัดตั้งวางระบบแบบแผนของชุมชน หรือสังคม เพ่ือให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยมีความเป็นอยู่และมีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน 
 2) หลักคุณธรรม เป็นคุณธรรมขั้นสูง แสดงถึงความตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมี
ความเสียสละต่อส่วนรวม 
 3) หลักความโปร่งใส ยอมให้มีการตรวจสอบและตักเตือนความประพฤติและการท าใด ๆ 
ได้อย่างเปิดเผย 
 4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน 
 5) หลักความรับผิดชอบ หลักการนี้ต้องอยู่บนหลักของพรหมวิหาร ส าคัญ คือจิตใจที่หวัง
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น หลักความรับผิดชอบที่ส าคัญคือหลักทิศ 6 ในสิงคาลกสูตร เป็นต้น 
 6) หลักความคุ้มค่า เป็นหลักการด ารงชีวิตแนวสันโดษ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ 8 เป็นกระบวนทัศน์ในการ
แก้ปัญหาโดยเน้นที่การพัฒนาจิตใจในตัวบุคคล โดยเริ่มที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ตัดสินใจร่วมกัน 
(สัมมาทิฏฐิ) จากนั้น จึงคิดริเริ่มร่วมกัน (สัมมาสังกัปปะ) ผลที่ตามมาคือสามารถมองเห็นกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีการปรึกษาหารือร่วมกัน (สัมมาวาจา) ด าเนินการร่วมกัน 
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(สัมมากัมมันตะ) ก าหนดวิถีชีวิตร่วมกัน (สัมมาอาชีวะ) ตรวจสอบร่วมกัน (สัมมาสติ) คิด ท า 
รับผิดชอบ ตรวจสอบด้วยจิตใจที่มั่นคง (สัมมาสมาธิ) กระบวนการท างานโดยองค์แห่งมรรคมีองค์ 8 
หากเกิดพร้อมกันย่อมสร้างความเรียบร้อยและสงบสุขแก่สังคมได้ (อุทัย สติมั่น อ้างถึงใน รชต แหล่งสิน
, 2555, หน้า 115) 
 จะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะมุ่งเน้นประโยชน์ของทุกฝ่าย 
รวมทั้งประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า แนวคิดพุทธธรรมาภิบาลยังให้ความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งโลก ต่างกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางการด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องไว้ สอนวิธีแก้ปัญหาชีวิตเพ่ือลดความขัดข้องหมองใจลง การด าเนินชีวิตเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน
ของปุถุชน ต่างความคิดต่างพฤติกรรม มุ่งความอยู่รอดของชีวิตโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง จน
กลายเป็นปมขัดแย้งไม่จบสิ้น ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ที่เป็นปัญหาเฉพาะตน เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็น
สังคม ก็กลายเป็นปัญหาสังคมได้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้แก้ที่จิตใจก่อน ขัดเกลาด้วยศีล เป็นอันดับ
แรก แล้วจึงไต่ระดับขึ้นไปตามก าลังของแต่ละคนด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องจนเกิดเป็นสามัญส านึก 
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมตนเอง ความสับสนวุ่นวายก็จะลดลงจนถึงความสงบสุข  และสันติภาพของ
โลกในที่สุด (รชต แหล่งสิน, 2555, หน้า 115) 

 การตรวจสอบประสิทธิผล 
  ส าหรับเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนา คือการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น

ทุกข์หรือสุข ซึ่งระบบของพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนสมบูรณ์ เพ่ือพัฒนาใน
แง่สติปัญญา เหตุผล อารมณ์ และร่างกายของพุทธบริษัท ทั้ง 4 องค์ประกอบ ส าคัญในการที่ท าให้
พระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่างมาก คือ พระพุทธศาสนามิได้มีความหมายที่จะให้การศึกษาอบรมและ
การปฏิบัติธรรมอยู่แต่ในวัด จะเห็นได้ตั้งแต่แรกเริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา และส่งสาวกออกเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ทั้งหลาย” อันหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้มีโอกาสเข้าถึงรสแห่งอมตธรรม 
ดังนั้น จากค าจ ากัดความของค าว่า ประสิทธิผล และหลักการแห่งพระพุทธศาสนา จึงสามารถก าหนด
เกณฑ์ในการตรวจสอบประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ ดังนี้ 
 1) ด้านการด ารงชีพ เป็นเรื่องส าคัญพ้ืนฐานที่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญในฐานะที่
เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต ในอริยมรรค มีองค์ 8 ได้กล่าวถึงหลักการด าเนินชีวิตต้องเป็น
สัมมาชีพ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ทรัพย์เป็นปัจจัยจ าเป็นในการด าเนินชีวิต จึงใช้หลักธรรมที่
เกี่ยวกับการด ารงชีพ เช่น 
  (1.1) ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์ 
  (1.2) สุขของคฤหัสถ ์
  (1.3) ประโยชน์จากการถือโภคทรัพย์ 5 อย่าง เป็นต้น 
 2) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนให้พัฒนาบุคลิกภาพให้สมดุล มีความจ าเป็นต่อการ
ครองตนและครองคน ซึ่งจะส่งผลทั้งในส่วนตนและในทางสังคม โดยใช้หลักธรรมต่าง ๆ เช่น 

 (2.1) สัปปุริสธรรม 7 
 (2.2) ทิศ 6 
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 (2.3) ภาวนา 4  
 (2.4) พรหมวิหาร 4 

 3) ด้านพัฒนาสติปัญญา สติปัญญาท าให้มนุษย์แตกต่างกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาได้จ าแนกปัญญาไว้ 2 ทาง คือ 
  (3.1) สหชาติปัญญา (หรือวิปัสสนาปัญญา) ไม่สามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม เพราะเกิด มี 
ส าเร็จด้วยอานุภาพ หรืออิทธิพลของกรรม 
  (3.2) นิปากปัญญา ปัญญาหรือความรู้ที่ใช้ด ารงชีวิต เกิดจากการขวนขวายศึกษาเล่า
เรียนจนมีความรู้ และเป็นความรู้ที่ใช้ในการบริหาร 
 4) ด้านพัฒนาร่างกาย บุคคลจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เราไม่อาจมีชีวิตอยู่อย่าง
สุขสบายหรือได้รับสิ่งที่ปรารถนา พระพุทธศาสนากล่าวถึงสัปปายะ 4 ประการอันเป็นเหตุเบื้องต้น
ในอนายุสสสูตร พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุที่ท าให้อายุสั้น 5 ประการ คือ 
  (4.1) สร้างเรื่องทุกข์กาย ทุกข์ใจให้แก่ตนเอง 
  (4.2) ไม่รู้จักพอในการแสวงหาความสุข 
  (4.3) กินของย่อยยากและแสลงต่อสุขภาพ 
  (4.4) เสียความประพฤติ ชอบฆ่าสัตว์ ดื่มน้ าเมา ฯลฯ เป็นต้น 
  (4.5) ชอบเที่ยวในที่ไม่ควรไป ไปแล้วเสี่ยงโรค เสี่ยงภัย 
 5) ด้านการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณค่าทางศีลธรรมปรากฎชัดเจนในโลกปัจจุบัน ทั้งใน
การด ารงชีพ การติดต่อสื่อสาร การใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์  (เทคโนโลยี ) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเถรวาท จะต้องค านึงถึงเพ่ือประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีหลักการ
อยู่ร่วมกันไว้ในสิงคาลกสูตร การพัฒนาด้านจริยธรรม ให้กระท าโดยการเริ่มต้นคิดในสิ่ง ดีงาม ที่สอน
ไว้ในสัลเลขสูตร ความสุข ความทุกข์ของโลก ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง ดังที่ตรัสไว้ในวัตถุปมสูตร แนว
ปฏิบัติเพื่อบรรลุความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็จะมีอยู่ในมงคลสูตร 
 6) ด้านพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้ง การเผยแผ่จะต้องให้ผู้รับการเผยแผ่นั้น พัฒนาความรู้สึก
ซาบซึ้งในด้านศิลปะ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนาถสูตร ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มี
ความขยันไม่เกียจคร้านในหน้าที่สูง หรือตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของเพ่ือนพรหมจารี ประกอบด้วย 
ปัญญาอันเป็นตัวน าในหน้าที่นั้น ๆ สามารถท าเอง วางแผนอย่างนี้ถือว่าเป็นนาถกรณธรรม” 
 7) ด้านการพัฒนาวิญญาณ มนุษย์มีวิญญาณธาตุ พระพุทธศาสนามุ่งส่งเสริมพัฒนา
วิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น ประณีตขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่า อริยชน มีชีวิตอันประเสริฐ มุ่งเน้นพัฒนาด้าน
วิญญาณหลักค าสอนที่เรียกว่า อริยมรรค มี องค์ 8 อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวิญญาณ
ธาตุ 
 8) ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง ไม่เน้นตัวบุคคลและไม่เน้นที่ระบบแต่เน้น
จริยธรรมทางการเมือง ด้วยเหตุที่การเมืองเป็นเรื่องของการได้มาและการใช้อ านาจ จึงต้องใช้
จริยธรรม ควบคุมบุคคล เพ่ือรักษาระบบไว้ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้นี้ “ เทพเจ้าก็ดี พระตถาคตก็ดี
มองเห็นบุคคล (นักปกครอง) ประพฤติอ่อนไหวง่ายไม่เสมอภาค ด้วยเหตุนั้น ผู้ปกครองด้วยระบบ
อัตตาธิปไตย จะต้องมีสติควบคุม ผู้ปกครองด้วยประชาธิปไตย ต้องมีความรู้ และมีการตรวจสอบ เพ่ง
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พินิจ (ฌายี) ผู้ปกครองด้วยระบบธรรมาธิปไตย จะต้องยึดหลักธรรม ตามความเหมาะสมส าหรับแต่ละ
เรื่อง (รชต แหล่งสิน, 2555, หน้า 111-113) 
 2.1.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 ในการขับเคลื่อนกองทัพธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ล าดับแรก พระพุทธองค์ได้ตรัสสอน
ให้พระภิกษุพุทธสาวกต้องพยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้ก้าวถึงจุดสูงสุด คือ ส าเร็จเป็นพระอรหันต์  ผู้มี
ความบริสุทธิ์เป็นยอดภิกษุในพระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้เป็นผู้สมควรต่อการรับทักษิณาของท าบุญ 
เหมาะสมต่อการเคารพนบไหว้สักการะบูชาของชาวบ้าน และเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมของชาวโลก 
โดยพระภิกษุที่ส าเร็จเป็นพระอรหันต์นั้น นับว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะท าหน้าที่เผยแผ่พุทธ
ธรรมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เฉกเช่น
คุณสมบัติของทหาร หรือนักรบอาชีพที่คู่ควรเป็นองครักษ์พิทักษ์พระเจ้าแผ่นดิน 4 ประการ คือ 
ฉลาดในฐานะ (มีหลักม่ันคง) ยิงได้ไกล ยิงได้เร็ว และท าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ กล่าวคือ 

 1. เป็นผู้ฉลาดในฐานะ (ฐานกุสโล) คือมีหลักมั่นคง หมายถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาทาน
เคร่งครัด อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เปรียบเหมือนทหารผู้อยู่ในชัยภูมิที่ดี 

 2. เป็นผู้ยิงได้ไกล (ทูเรปาตี) หมายถึงเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ คือความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในเบญจขันธ์ (รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ 
หรือร่างกายและจิตใจของคนเรา) และสามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงด้วยภาวนาปัญญา 
(ปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติ)  

 3. เป็นผู้ยิงได้เร็ว (อักขณเวธี) หมายถึงเป็นผู้บรรลุธรรมรู้แจ้งอริยสัจสี่ คือ เป็นผู้รู้ประจักษ์
ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์ 

 4. เป็นผู้ท าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ (มหากายปทาเลตา) หมายถึงเป็นผู้ท าลายกองอวิชชา 
(ความไม่รู้สภาพจริง) กองใหญ่ได้ คือละกิเลสต่าง ๆ อันมีอวิชชาเป็นมูลได้หมดสิ้น (แก้ว ชิดตะขบ, 
2556, หน้า 9) 

 จะเห็นได้ว่าในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ ในระยะเริ่มแรก ทรง
ได้พระภิกษุที่ล้วนแล้วแต่ส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์เป็นก าลังส าคัญ จึงท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามพุทธวิธี ประสบผลส าเร็จมีผู้หันมานับถือพระพุทธศาสนาจ านวนมาก ซึ่งพระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2547) ได้พิจารณาถึงหลักการสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นพุทธวิธีในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ท าให้การขับเคลื่อนกองทัพธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประสบผลส าเร็จ
อย่างสูง ด้วยเพราะมีพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอน ดังได้รับการขนานนามว่า
เป็นบรมศาสดาหรือผู้เป็นยอดของครู ที่เริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สอน แยกเป็น 2 ส่วน คือคุณสมบัติ
ที่ปรากฎออกมาภายนอก ได้แก่ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติภายใน ได้แก่ คุณธรรมต่าง ๆ กล่าวคือ 
 ก. บุคลิกภาพ 
 ในด้านบุคลิกภาพ จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะที่สง่างามทั้งพระวรกาย พระ 
สุรเสียงที่โน้มน าจิตใจ และพระบุคลิกลักษณะอันควรแก่ศรัทธาปสาทะทุกประการ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างที่ทราบกันทั่วไป และบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 1) ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ มีพระวรกาย
สง่างาม 
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 2) ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพ สละสลวย 
 3) ทรงมีพระอากัปกิริยา มารยาททุกอย่างที่งดงามน่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดี และ
มารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนบุคคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วย
ความองอาจ ความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วย  
สัจธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากฟัง อยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย 
 ข. คุณธรรม 
 พระพุทธคุณในแง่คุณธรรมมีมาก ไม่อาจแสดงได้ครบทุกนัย จึงเลือกแสดงตามแนว พระ
พุทธคุณ 3 ประการ คือ 
 1) พระปัญญาคุณ พระปัญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ได้แก่ ทศพลญาณ คือพระญาณอัน
เป็นก าลังของพระตถาคต ท าให้พระองค์สามารถบันลือสีหนาถ ประกาศพระศาสนาได้มั่นคงและ
ปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีทั่วไปแก่มหาสาวกทั้งหลายด้วย ทั้งนี้ มีความหมาย 
ตามท่ีผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ กล่าวคือ 
  (1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและขอบเขตของกฎเกณฑ์และหลักการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจะน ามาใช้ในการสอนอย่างชัดเจน ตลอดจนความรู้ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มี
พัฒนาการอยู่ในระดับต่าง ๆ  
  (2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นอย่างดี 
  (3) รู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะน าเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
  (4) มีความรู้ในวิชาสรีรวิทยา และจิตวิทยาอย่างน้อยให้ทราบถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
และการปฏิบัติหน้าที่ขององค์ประกอบนั้น ในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและถ้าเป็นไปได้ควรมี
ความรู้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือรู้สภาวะของสิ่งทั้งหลาย และมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้น อันจะเป็นเครื่องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
  (5) รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความโน้มเอียงแนวความสนในและความถนัด
โดยธรรมชาติ 
  (6) รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านระดับสติปัญญา ความสามารถพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ และความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
  (7) ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค ถ่วง หรือส่งเสริม เพ่ิมพูนผลส าเร็จของการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ กับรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าแก้ไขหรือส่งเสริม น าการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรม ให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดี 
  (8) รู้ประวัติพื้นเพเดิมและประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน 
  (9) พิจารณาสังเกตดูผู้เรียน ในขณะที่เขามีบทบาทอยู่ในชีวิตจริง ภายในกลุ่มชนหรือ
สังคม สามารถรู้เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เขาแสดงออกในขณะนั้นว่า เป็นผู้มีปัญญา
หรือไม่อย่างไร มองเห็นสาเหตุแห่งปัญหานั้น และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที 
  (10) รู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้ง และแน่ใจว่าผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจุดหมายนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร 
และตนเองสามารถกระท าผลสัมฤทธิ์นั้นให้เกิดข้ึนได้จริงด้วย 
 2) พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เป็นพระคุณส าคัญยิ่งเช่นกันที่จะท าให้ประชาชนเชื่อถือ
และเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ซึ่งความบริสุทธิ์นี้ อาจมองได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
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  (1) พระองค์เองเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวงไม่กระท าความชั่วทั้งทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ ไม่มีเหตุที่ใครจะยกข้ึนต าหนิได้ 
  (2) ทรงท าได้อย่างที่สอนคือสอนเขาอย่างไร พระองค์เองก็ทรงประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น
ด้วย อย่างพุทธพจน์ที่ว่า ตถาคตพูดอย่างใด ท าอย่างนั้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดี และให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในคุณค่าของค าสอนได้ 
  (3) ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอนผู้อ่ืนด้วยมุ่งหวัดประโยชน์แก่เขาอย่างเดียว 
ไม่มีพระทัยเคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรืออามิสตอบแทนใด ๆ  
 3) พระกรุณาธิคุณ อาศัยพระกรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศศาสนา 
โปรดสรรพสัตว์ ท าให้พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เป็นที่ปรากฎและเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก
อย่างแท้จริง ซึ่งความกรุณาที่แสดงออกอย่างได้ผลดีนั้น ต้องอาศัยอุเบกขาและสติสัมปชัญญะเข้า
ประกอบในกรณีต่าง ๆ และมีข้อสังเกตว่า พระพุทธศาสนาถือว่าความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียน 
อยู่ในฐานะกัลยาณมิตร คือเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนให้ด าเนินก้าวหน้าไปในทางการฝึกอบรม ซึ่ง
ถือเป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนทั่วไปพึงมี (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2547, หน้า 19-37) 
 นอกจากนี้ พระองค์ทรงสร้างความสนใจ ความศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟังหรือกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในทุกสถานการณ์ ไม่จ ากัดตายตัวให้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
การส ารวมพระอิริยาบทให้สงบเรียบร้อยงดงาม ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ดังเช่น เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมุ่งไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพ่ือทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ 
มีนักบวชอาชีวกผู้หนึ่ง ชื่อว่า อุปกะ เดินสวนทางมา เพียงพบพระพุทธองค์เสด็จด าเนินด้วยพุทธลีลา 
มีพระอาการสงบเรียบร้อยไปตามปกติเท่านั้น ก็เกิดความประทับใจภายหลังได้กลับมาขอบวชเป็น
ก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้จักกันว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ก็เพราะเลื่อมใสใน
อิริยาบถที่ส ารวมเยี่ยงสมณะของพระอัสสชิเถระเป็นจุดเบื้องต้น (ชมรมพัฒนาใจให้สว่าง, 2554)  
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้จะมีหลายรูปแบบ แต่เมื่อ
รวบรวมตามที่ปรากฎโดยส่วนมาก นับจ านวนได้ 7 วิธีด้วยกันดังนี้ (แก้ว ชิตตะขบ, 2556, หน้า 19-21) 
 1. อุปนิสินนกถา แปลว่า “ถ้อยค าของผู้นั่งใกล้” หมายถึงการนั่งคุยสนทนาอย่างกันเอง
โดยสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปในการสนทนานั้น เป็นรูปแบบการเผยแผ่ที่ใช้ส าหรับการสนทนา
ปราศรัยกับบุคคลผู้ไปมาหาสู่ หรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นการแนะน า ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
 2. ธัมมิกถา แปลว่า “ถ้อยค าที่กล่าวถึงธรรม” หมายถึงการบรรยายหรืออธิบายธรรม เป็น
รูปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักพระธรรมวินัยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นงานเป็น
การ เป็นเรื่องราวในปัจจุบัน ได้แก่ การแสดงธรรม การปาฐกฐาธรรม การบรรยายธรรม เป็นต้น 
 3. โอวาทกถา แปลว่าถ้อยค าที่กล่าวสอน หมายถึงการให้ค าแนะน าตักเตือน ให้ละเว้นชั่ว 
ประพฤติดี เป็นรูปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเป็นพระพุทธพจน์หรือโอวาทสั้น ๆ 
เป็นด ารัส ตรัสเตือน ทรงสั่งสอนโดยเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ฟัง เกิดความสังวรณ์ระวัง 
ไม่ท าชั่ว ให้ท าแต่ความดี และรักษาความดี ปกติจะประทานให้แก่พุทธบริษัทในโอกาสส าคัญ เช่น 
พระโอวาทปาติโมกข์ 3 ที่ทรงแสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของพระพุทธศาสนา หรือปัจฉิม
วาจา อันเป็นโอวาทสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันปรินิพพาน ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เอาหละ บัดนี้ เราขอ
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เตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด” เป็นต้น  
 4. อนุสาสนีกถา แปลว่า “ถ้อยค าที่สอนให้เห็นจริง” หมายถึง ค ากล่าวสอนในลักษณะ 
ซ้ า ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ าเตือนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความจ าได้ ชินหู พระพุทธองค์ทรงน ามาใช้
ตรัสสอนโดยเฉพาะแก่บรรดาพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต หรือสหธรรมมิก 5 คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา 
สามเณร สามเณรี รวมทั้งนักบวชที่อยู่ใกล้ชิด สารธรรมส่วนใหญ่เป็นค าสอนประเภทความไม่ประมาท 
ความสามัคคี ความเพียรพยายาม สติสัมปชัญญะ ความอดทน ซึ่งย้ าเตือนพุทธบริษัทอยู่เนือง ๆ  
 5. ธัมมสากัจฉากถา แปลว่า ถ้อยค าที่สนทนากันในทางธรรม หมายถึง การสนทนาธรรม 
เป็นท านองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางครั้งมาในรูปแบบค าถาม เพ่ือแสวงหาความถูกต้อง หรือ
ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นรูปแบบที่พระพุทธองค์ใช้ในบางโอกาส เพ่ือทรงรับรองความคิด
ของผู้ฟังบ้าง ปัจจุบันนอกจากจะเรียกว่า การสนทนาธรรมแล้ว อาจเรียกว่า การอภิปรายธรรม การ
เสวนาธรรม 
 6. ปุจฉาวิสัชนากถา แปลว่า ถ้อยค าที่ถามตอบ หมายถึงรูปแบบการเผยแผ่ที่ขึ้นต้นด้วย
การถาม ตอบ เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังที่ได้อธิบายธรรมนั้น ๆ ให้ฟัง หรือระหว่าง
ที่สนทนาธรรมกัน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สนทนาเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นรูปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธ
องค์ ทรงใช้ประกอบกับการแสดงพระธรรมเทศนาอ่ืน ๆ เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้ฟัง 
 7. ธัมมเทสนากถา แปลว่าถ้อยค าที่แสดงธรรม คือการเทศน์ หรือการแสดงพระธรรม
เทศนา เป็นการแสดงธรรมสั่งสอน ชี้แจงเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ เพ่ือให้
ละชั่ว ประพฤติดี ท าจิตให้บริสุทธิ์ เป็นรูปแบบการเผยแผ่ที่ดาษดื่นในพระสุตตันตปิฎก  

 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงอาศัยพระญาณ อันเป็นก าลังของพระพุทธองค์ ที่ท าให้พระองค์
สามารถบันลือสีหนาท ประกาศพุทธธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างองอาจมั่นคง ซึ่งพระญาณ
ดังกล่าวนั้น เรียกว่าทศพลญาณ 10 ประการ กล่าวคือ  
 1. ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ คือรู้กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับขอบเขตและ
ขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่า อะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ และแค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะ ในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม เกี่ยวกับสมรรถวิจัยของบุคคล ซึ่งจะ
ได้รับผลกรรมที่ดีและชั่วต่าง ๆ กัน (พระธรรมปิฎก, 2547, หน้า 22) 
 2. กรรมวิบากญาณ ปรีชาหยั่งรู้ผลของกรรม สามารถก าหนดแยกการให้ผลของกรรม 
อย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มองเห็นรายละเอียด
และความสัมพันธ์ในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งพระองค์ทรงใช้  พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาแบบจ าแนกแยกแยะ แสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุและผลว่าสิ่งนั้น  ๆ มีอะไร
เป็นเหตุ ซึ่งมักจะเกี่ยวเนื่องมาจากอดีตและปรากฎผลในปัจจุบัน และจะยังผลไปถึงอนาคตด้วยเหตุ
ของปัจจุบัน 
 3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรู้ข้อปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่คติทั้งปวง คือทรงรู้ทั้ง
กรรมที่จะน าไปเกิดในสุคติ ภพภูมิที่ดี อันได้แก่ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์หรือเทวโลกและพรหมโลก ทั้ง
กรรมที่จะน าไปสู่ทุคติ ภพภูมิที่ชั่ว อันได้แก่ อบายภูมิ 4 คือ ขุมนรก แดนเปรต อสุรกาย และก าเนิด
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สัตว์เดรัจฉาน ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนาข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่อรรถประโยชน์ 
ทั้งปวง รู้เหตุที่ท าให้บุคคลผู้ปฏิบัติไปบังเกิดในก าเนิดนั้น ๆ  
 4. นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู้สภาวะของโลก อันประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ทั้งที่รูปธรรม
และนามธรรม เป็นเอนกอนันต์ ซึ่งพระองค์ทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนา แสดงให้รู้จักแยก
สมมุติออกเป็นขันธ์ อายตนะ และธาตุต่าง ๆ ของชีวิต เน้นให้รู้จักส่วนประกอบของสิ่งนั้นจากจุดใหญ่
ไปหาจุดย่อยสุด และจากจุดย่อยสุดไปหาจุดใหญ่ได้ตามความเป็นจริง 
 5. นานาธิมุติกญาณ ปรีชาหยั่งรู้อธิมุตติ คือรู้อัธยาศัย ความโน้มเอียง ความสนใจ ของสัตว์
ทั้งหลายที่เป็นไปต่าง ๆ กัน พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ตรัสพระธรรมเทศนา ได้สอดคล้องกับ
อัธยาศัย ความเชื่อ แนวความคิด ความสนใจของคนและสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ผู้ฟังพระ
ธรรมเทศนาสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว 
 6. อินทรียปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย  
รู้ว่าสัตว์นั้น ๆ มีแนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมากหรือน้อย สอนง่ายหรือ
สอนยาก มีความพร้อมที่จะปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมเพียงใด พระพุทธองค์จึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาให้
มีความยาก ง่าย ตามความพร้อมและเหมาะแก่บุคคล เป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนา
ได้มาก (พระธรรมปิฎก, 2547, หน้า 23) 
 7. ญานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรู้เหตุที่จะฌาน วิโมกข์ และสมาบัติเสื่อม หรือเจริญ 
คล่องแคล่ว จัดเจน หรือก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหยั่งรู้ระลึกชาติภพในหนหลังได้ 
 9. จูตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นไปตามกรรม 

 10. อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (พระธรรมปิฎก, 2547, 
หน้า 25) 
 นอกจากนี้ยังทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะทรงใช้
วิธีไหนก็ตาม เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงมี
พระสงฆ์สาวกเป็น ก าลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป
ทั่วชมพูทวีปและเจริญรุ่งเรืองมั่นคง สืบเนื่องจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน พระสงฆ์ จึงเป็นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน สั่งสอนให้คนเป็นคนดี คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ฟัง
เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในค าสอนอย่างน่าอัศจรรย์ (พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เสียม เตชธมฺโม), 
2554) ซ่ึงรองศาสตราจารย์สุเชาว์ พลอยชุม ได้ตั้งข้อศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกของโลกที่มีการด าเนินการเผยแผ่อย่างเป็นระบบมาตั้งแต่เริ่มแรก
ประดิษฐานศาสนา โดยมีการก าหนดหลักการและวิธีการในการเผยแผ่ไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มแรก 
และมีลักษณะการเผยแผ่ในยุคดังกล่าวในลักษณะที่เป็นเชิงรุก คือทั้งพระศาสดาและสาวกต่างจาริ ก
แยกย้ายกันออกไปเผยแผ่ในที่ต่าง ๆ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ได้แก่  
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- สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง และมีคุณสมบัติ ที่เอ้ือต่อการสอนผู้อื่นให้ประสบผลส าเร็จ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

- หลักธรรมค าสอน  
- รูปแบบหรือวิธีการ  

 สามารถสรุปดังแผนภูมิได้ดังแผนภูมิที่ 2.1 
 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.1 กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
  
 2.1.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้
ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธี ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ประชาชนรู้จักพระพุทธศาสนาตาม
วัยของตน เป็นการปลูกฝังศีลธรรมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนให้ประชาชนจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์และเพ่ือความม่ันคงและก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา ซึ่งการด าเนินงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงมีพระสงฆ์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญและเป็นหลัก 
ในการด าเนินงานในหลายรูปแบบ เกี่ยวข้องในหลายส่วน และการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องมีความสอดคล้องร่วมกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
คือการสนับสนุนภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ กล่าวคือ 
 1) รูปแบบการเผยแผ่  
  1.1) การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาลงสู่ประชาชนในชนบท โดยผ่าน
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล มีชื่อย่อว่า อ.ป.ต. ริเริ่มโดยคณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จ  
พระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และมหาเถรสมาคม      
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์ 5 
ประการ คือ 

(1)  เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง
ได้และพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยยึดแนวทางพระพุทธศาสนา 

(2)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง วัด บ้านและหน่วยราชการในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

กระบวนการ 
เผยแผ่  
ในสมัย

พุทธกาล 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า/พระสงฆ์ 

หลักธรรมค าสอน 

รูปแบบ วิธีการ 
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(3)  เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข ช่วยกันปกป้องพิทักษ์ชีวิต
และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย 

(4)  เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในลักษณะการร่วมคิด ร่วมกันท า 
น าชาติเจริญในรูปแบบประชาธิปไตย 

(5)  เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ โดยเฉพาะข่าวสารของทางราชการ 
 จะเห็นได้ว่า หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่ คณะสงฆ์ ให้ การสนับสนุนส่ งเสริม ขณะนี้ มี จ านวน 5,914 หน่ วย (ส านั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 13) 
 1.2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านการจัดฝึกอบรมและสอบธรรม เป็นการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เป็นการเรียนรู้ทางพระธรรมวินัยในภาษาไทย 
เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้
สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างไกลออกไป ต่อมาได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจัดท าหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรม
ศึกษา” มีทั้ง 3 ชั้น คือชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรม เว้นแต่เรื่อง
วินัยบัญญัติ ที่ก าหนดให้ใช้เบญจศีล เบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกนี้ มีสมเด็จพระวันรัตน์ (จุนท์ พฺรหฺมคฺตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง มีนโยบายเน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ ได้
เปิดสนามสอบธรรมศึกษายังต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และ
มาเลเซีย เป็นต้น 
 1.3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการฝึกสอนและสอบบาลี คณะสงฆ์ได้มองเห็นคุณค่า
ของการศึกษาว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงได้วางหลักการศึกษาพร้อมทั้งรูปแบบและเรียนรู้ภาษาบาลี
ที่เป็นจัดระบบอย่างรัดกุม โดยมอบหมายให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้มีความรู้ความสามารถรับเป็น
ธุระในการจัดการศึกษา เพราะเมื่อพระภิกษุสามเณรในฐานะศาสนทายาทของพระพุทธศาสนา ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีที่เป็นรากศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ย่อมก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้ านต่าง ๆ 
แล้วน ามาประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และน าไปสั่งสอนอบรมประชาชนให้ปฏิบัติตาม น้อมน า
หลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ก็จะเป็น
การสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายกว้างไกลได้ 
 1.4) พระธรรมทูต เป็นงานของคณะสงฆ์ ไทย ที่ เริ่มด าเนินการมาตั้ งแต่ปี  2507 
วัตถุประสงค์เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน เป็นการปลูกฝัง
พัฒนาจิตใจของประชาชนให้ยึดมั่นในหลักธรรม ปัจจุบันมีพระธรรมทูตภายในประเทศ จ านวน  
5,432 รูป และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จ านวน 307 รูป (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)  
 1.5) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ที่ตั้งด้วยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ.2543 ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสนาธุระ เป็นการ
ฝึกอบรมให้ประชาชน ได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้และน าหลักธรรมค าสอนมาสู่กระบวนการ ภาคปฏิบัติด้วย
การเจริญสมถกัมมัฏฐาน 
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 1.6) ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่แลกเปลี่ยนเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นสถาบัน
พัฒนาบุคคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 1.7) วัด พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น และพระภิกษุทุกรูป มีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส ซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการให้การศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน
เผยแผ่หลักพระธรรมวินัยทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้เงิน
งบประมาณ เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเปรียญธรรม และพระสมณศักดิ์ได้รับความสะดวกใน
การท าหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระภิกษุทุกรูปที่ต้องรับภาระและมีหน้าที่ใน
การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แจ่มแจ้ง 
น าไปประพฤติปฏิบัติตาม จนรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามสภาพความเป็นจริง แล้วน าไปถ่ายทอด
ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามอันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนามาช้านาน 
 2) บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ บุคลากรที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนเทคนิค หลักการและวิธีการใน
การอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา แบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 1. พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งตามพระธรรมวินัย
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ค าสั่งมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 2. พระนักเทศน์ หรือพระธรรมกถึก คือพระภิกษุ ที่ผ่านการฝึกวิธีการ หลักการอธิบาย
ธรรมะตามหลักสูตรโครงการอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีความรู้
ความสามารถตลอดจนมีทักษะ การใช้เครื่องมือสื่อสารในการถ่ายทอด หลักธรรมค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ประชาชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แบบหนึ่ง 
 3. พระวิปัสนาจารย์ คือพระภิกษุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมกรรมฐานที่
คณะสงฆ์ หรือวัด/ส านักปฏิบัติธรรม หรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าหนดจัดขึ้น  ตาม
โครงการอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเผยแผ่ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ  ในการ
อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 4. พระธรรมทูต คือพระภิกษุที่ผ่านการฝึกวิธีการ หลักการอธิบายธรรมะ และเป็นผู้มี
ความรู้ดีและปฏิบัติดี แล้วท าหน้าที่ เปรียบเสมือนทูตทางธรรม คือน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนในเชิงรุก เพ่ือปลูกฝังพัฒนาจิตใจของประชาชนให้ยึดมั่นใน
หลักธรรม 
 5. พระจริยานิเทศก์ คือพระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โดยการเสนอของเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะภาคเห็นชอบ แล้วปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
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คุณธรรมจริยธรรม การปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การ 
สาธารณสงเคราะห์ และศาสนกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีเจ้าคณะจังหวัดสั่งการหรือมอบหมาย 
 6. พระปริยัตินิเทศก์ คือพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดตามความ
เห็นชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้านการศาสนศึกษา และการศึกษา
สงเคราะห ์
 7. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือพระภิกษุที่มีความรู้ทั้งสายสามัญและทางธรรม 
โดยส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาสตรบัณฑิต นักธรรมชั้นเอก ท าหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 8. พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ คือพระภิกษุที่มีภารกิจในการปฏิบัติ
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวชายแดนของประเทศ ชุมชนชาวเขา และพ้ืนที่ที่มีปัญหา  
ยาเสพติดและความรุนแรง 
 9. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี คือพระภิกษุหรือสามเณรที่มีความรู้ทางด้าน
ภาษาบาลีและวิชาธรรม มีภูมิรู้ภูมิธรรม ท าหน้าที่เป็นครูสอนวิชาภาษาบาลี และวิชาธรรมะใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม–บาลี 
 10. ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ คือพระภิกษุ สามเณร หรือฆราวาส ที่มี
ความรู้ ความสามารถในระดับที่กฎหมายก าหนด คือระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพที่สอน มีใบ
ประกอบวิชาชีพ มีภูมิรู้ภูมิธรรมท าหน้าที่เป็นครูสอน 
 11. พระภิกษุ สามเณรทุกรูป ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ให้เป็น
พระภิกษุ สามเณร เป็นบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากพระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น เมื่อประชาชนได้พบเห็นในศีลาจารวัตร เช่น การเดิน นั่ง ยืน ฉัน นอน 
ที่สง่า งดงาม ก็จะเกิดความศรัทธาเลื่อมใส พร้อมที่จะปฏิบัติตามและเชื่อฟัง 
 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  3.1) ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นที่แลกเปลี่ยนเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระ พุทธศาสนา
ส่วนกลาง  
  3.2) ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นที่แลกเปลี่ยนเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในส่วนภูมิภาค  
  3.3) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หมายถึง ส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น 
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. 2543 เป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมที่คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจ ปฏิบัติธรรมบ าเพ็ญจิตภาวนา โดยในจังหวัดหนึ่ง  ๆ ควรมี
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในด้านการฝึกอบรม 
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  3.4) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล มีชื่อย่อว่า อ.ป.ต. เป็นความคิดริเริ่มของคณะ
สงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน ชุตินฺ ธรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา
กรุงเทพมหานคร และมหาเถรสมาคม ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล พุทธศักราช 2556 

  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้อนุวัตรพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนโดยมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น ดังที่ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส
ภิกขุ) (2549) ได้กล่าวไว้ในเอกสาร “เค้าโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ว่า การเผยแผ่ไม่เพียงการ
ปฏิบัติตามองค์ปริยัติ แต่จะต้องขยายออกไปด้วยการปฏิบัติธรรมและการปฏิเวธธรรม จึงจะครบถ้วน
ตามหลักแห่งการเผยแผ่ กล่าวคือ 
 (1) เผยแผ่ด้วยการให้ได้ยินได้ฟังทุกวิถีทาง (หลักปริยัติธรรม) ด้วยการกระท า ดังนี้ 

- พิมพ์โฆษณา สมุดเอกสารและหนังสือให้แพร่หลาย 
- ศึกษา จาริกสั่งสอน ด้วยค าสอนและบุคคลที่เหมาะสมแก่กาลเทศะ 
- เปิดทัศนห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือประชาชน 
- การปาฐกถา แสดงธรรม  
- การเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

 (2) เผยแผ่ด้วยการท าสิ่งที่ดีและท ายากให้เขาดู (หลักปฏิบัติธรรม) มีการกระท าดังนี ้
-  มีการเรียนจริง ๆ และทันสมัย ให้เขาเห็นจนเกิดความเลื่อมใส 
-  ปฏิบัติธรรมและวินัยอย่างเคร่งครัด 
-  ท าศาสนกิจให้บริสุทธิ์ เคร่งครัดและสมบูรณ์ทั้ง 4 องค์ให้ปรากฎ 
-  น าหน้าฆราวาสในการท าอะไรด้วยความเสียสละและเมตตาจริง ๆ  
-  สงฆ์ไม่แตกสามัคคี มีระเบียบและทันสมัย 
-  พระสามารถเป็นที่พ่ึงได้ทุกกรณี ทั้งทางกายและทางจิต 

 (3) เผยแผ่ด้วยการเป็นผู้มีความสุขให้เขาดู (หลักปฏิเวธธรรม) มีการกระท าดังนี้ 
-  สงฆ์แต่ละองค์มีอินทรีย์ผ่องใสและอ่ิมเอิบ มีความสงบสุขเรียบร้อย น่าบูชาเลื่อมใส 
-  พิสูจน์ถึงความไม่ถูกไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ เผา ในกรณีที่คนทั่วไปถูกเผา 
-  แสดงก าลังใจว่าอยู่เหนืออันตรายทั้งหลาย ทุกกรณี และทุกสถานการณ์ 
-  มีอ านาจอยู่เหนือกรรม มีจิตใจอยู่เหนือพิษของการเกิด แก่ เจ็บ ตายให้เขาดู 
-  สะอาด สว่าง สงบ ถึงขีดสุดให้เขาดู  

 นอกจากนี้มีวิธีการเผยแผ่ อ่ืน ๆ ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ 
ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งกองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2547) ได้ระบุว่าการศึกษาและการแสดงธรรมเป็นวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่พระสงฆ์ได้ด าเนินการอยู่สม่ าเสมอในพิธีและโอกาสต่าง ๆ แต่การเทศน์
ที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนับสนุนการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย 
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 นั้น พระสงฆ์ เป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรพัฒนาตัวเองโดย
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ฝึกอบรมเพ่ือเป็นพระนักเทศน์ ที่มีความพร้อมและคุณภาพ เพราะจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเทศน์ที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยวิธีการเทศน์ในพิธีและ
โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือน าหลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน 
ให้น้อมน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

 การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้
ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่
ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมา
จากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
การจัดงานในวันที่ก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น การจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดโครงการ บวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่
หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (รัชกาลที่ 9) การจัดพิธีแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรม
แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ กล่าวโดยสรุป การด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่าเป็นภารกิจด้านการเผยแผ่
ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550  
 จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการเผยแผ่ 
เพ่ือให้หลักธรรมค าสอน สามารถสื่อสารถึงพุทธศาสนิกชน ให้รับรู้รับทราบ และสามารถน้อมน าไป
ปฏิบัติ โดยมีพ้ืนฐานจากความเลื่อมใส ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้น และจะเห็นได้ว่าใน กระบวนการเผยแผ่ 
ในปัจจุบันมีองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 4 ด้าน คือ 

 1. พระสงฆ์ เป็นบุคลากรหลัก  
 2. หลักธรรม ค าสอนของพระพุทธองค์  
 3. วิธีการ ที่หลากหลาย 
 4. สื่อ ที่ใช้ในการเผยแผ่ 

สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิ ที่ 2.2 
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แผนภูมิที่ 2.2 กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 

2.2 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 2.2.1 ความเป็นมาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงาน
ราชการไม่สังกัดกระทรวงใด อยู่ภายในการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ก ากับดูแลแทน มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง
และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีการ
แบ่งโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย กองต่าง ๆ ตามกฎกระทรวง จ านวน 6 กอง ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองพุทธศาสนสถาน 
  3. กองพุทธศาสนศึกษา  
  4. ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  5. ส านักงานศาสนสมบัติ 
   6. ส านักงานพุทธมณฑล  
 โดยก าหนดโครงสร้างภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในอ านาจหน้าที่หลักของ
ฝ่าย เผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา ดังนี้ 
 1. การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาลด้านการเผยแผ่ 
 2. การส่งเสริมการด าเนินงานของพระธรรมทูตภายในประเทศ พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ พระจริยานิเทศก์ และพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 3. การส่งเสริมการด าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของคณะสงฆ์ การ
ด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมของวัด และการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน 

พระสงฆ์ 

หลักธรรม 

วิธีการ 

ส่ือ 

กระบวนการเผยแผ่  
ในปัจจุบัน 
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 4. การจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตภายในประเทศ การจัดฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์และการ
จัดฝึกอบรมพระนักเทศน์ของคณะสงฆ์ 
 5. การประสานงาน/เลขานุการของคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 6. การจัดพิมพ์หนังสือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปและงาน
อ่ืน ๆ ที่มอบหมาย (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552, หน้า 2-10) 
 ทั้งนี้ ในปี 2556 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีส่วนราชการภายในเพ่ิมเติม ตาม
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2556 
ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน
ส านักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้
เกิดผลสัมฤทิธิ์ และให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงานโดยทั้ง
สามหน่วยที่ตั้งเพ่ิมเติมนี้ จะรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 27) 
 ต่อมาในปี 2557 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอขอแบ่งส่วนราชการภายใน
ขึ้นใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 รับทราบร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างกฎกระทรวงฯ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/25382 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2557 ซึ่งจากการยกร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าวนี้ ท าให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีราชการบริหารส่วนกลางที่เปลี่ยนแปลงไป และมีกองส่งเสริมงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ิมข้ึนอีก 1 กอง รวมทั้งสิ้น 7 กอง ดังนี้ 
 1. กองกลาง เปลี่ยนเป็น ส านักงานเลขานุการกรม 
 2. กองพุทธศาสนศึกษา 
 3. กองพุทธศาสนสถาน 
 4. กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 5. ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
  6. ส านักงานศาสนสมบัติ 
  7. ส านักงานพุทธมณฑล (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 48) 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร ว่า “ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม” จาก
วิสัยทัศน์ข้างต้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดพันธกิจ 5 ข้อ โดยมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ 
 1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน 
 2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนา ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
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 3. จัดการศึกษาสงฆ์ เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
 4. ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
 5. พัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม  

จากพันธกิจดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการสู่ความรูปธรรม ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่าง
เป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างเป็นระบบ และครบวงจร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
โลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสน
สมบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ  
 จากพันธกิจและยุทธศาสตร์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
ก าหนดพันธกิจส่วนใหญ่ไว้ ในด้านการเผยแผ่ ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
สงฆ์  การผลิตและพัฒนาศาสนทายาท  การด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นภารกิจที่ส าคัญของทางคณะสงฆ์ ซึ่ง
จะเป็นการรักษาความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระพุทธศาสนา โดยมียุทธศาสตร์ที่รองรับ พันธกิจด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการด าเนินงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างเป็นระบบ และครบวงจร  
 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท 

  ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
 2.2.2 นโยบายของผู้บริหารและการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  1) นโยบายของผู้บริหาร 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินภารกิจด้านพระพุทธศาสนาสนองงาน คณะสงฆ์
และรัฐ บริการประชาชน โดยมีนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของการบริหารในยุคที่ผ่าน
มา จนถึงปัจจุบัน 3ช่วง ดังนี้  
 (1) นโยบายของ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2548 – 2552) 
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 พ.ศ. 2548 เน้นการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนา  

 พ.ศ. 2549 เน้นน าหลักธรรมเข้าถึงประชาชนผ่านสื่อและเครื่องมือที่หลากหลาย   
 พ.ศ. 2550 เน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างสม

ภาคภูมิ และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางการประชุมผู้น าชาวพุทธนานาชาติ และศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 
ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณย้อนหลัง เมื่อปี 2552 ดังนี้  
 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการด้านการส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
  1.1 จัดประชุมสัมมนาพระจริยานิเทศก์ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรทางพระพุทธ -ศาสนา 
ที่มีความรู้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  1.2 จัดพิมพ์หนังสือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่ประชาชนเพื่อเป็นการท านุ
บ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านการศาสนศึกษา สัมมาปฏิบัติ และเผยแผ่ให้เจริญมั่นคง 
 2. แผนพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ คือพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
  2.1 จัดโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เพ่ือ
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้รู้ถึงความรับผิดชอบชั่วดี  มี
คุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายึดมั่นในศาสนธรรมส าหรับเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิต  
  2.2 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้พระธรรม
ทูตปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา น าหลักธรรมค าสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ให้งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้พระธรรมทูตมีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากยิ่งข้ึน  
  2.3 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เพ่ือให้วัดเป็น
ศูนย์กลางชุมชนต าบลละ 1 วัด ในการส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนให้ความช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ อีกท้ังพระภิกษุสงฆ์จะได้มีบทบาทเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน
หรือท้องถิ่นยิ่งข้ึน  
  2.4 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือส่งเสริม
ให้พระภิกษุปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา น าหลักธรรมธรรมค าสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่สูงตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนเสี่ยงภัย  
  2.5 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมโดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ตระหนักความส าคัญของการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม ที่วัดทั่วประเทศด าเนินการอยู่
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ซึ่งถือเป็นการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พุทธธรรมที่เน้นได้ตรงจุดหมายของพระพุทธศาสนา อันส่งผล
ให้ประชาชนได้รับความสุขสงบในชีวิตประจ าวันที่เกิดจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  
   2.6 โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ เพ่ือให้วัดและพระ
ธรรมทูตเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ให้ต่างชาติสามารถเข้าใจหลักธรรมและ
น าไปปฏิบัติ อีกทั้งได้อุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างพระธรรมทูตให้
มีความรู้ความสามารถ ความมั่นใจ และความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  
  2.7 การจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเพ่ือให้สอดรับการประกาศ
ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของโลกตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องไว้ จึงได้
ประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ รัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย  
  2.8 โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพ่ือให้พระสงฆ์มีความรู้ความสมารถด้าน
วิปัสสนาธุระ ฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถน าไปอบรมฝึกสอน
ประชาชนในการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง  
  2.9 โครงการการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ซึ่งมุ่งให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถด้าน
การเทศน์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.10 โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เป็นโครงการที่เน้นให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล  แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศา
นุวงศ์และพระประมุขสงฆ์ อีกทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมสามารถน าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตได้จริงอย่างเกิดประโยชน์ และสร้างความผูกพันที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่นได้ในที่สุด  
  2.11 โครงการผลิตสื่อธรรมะ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารและหนังสือ
ธรรมะต่าง ๆ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ผลิตสารคดีส่งเสริมศีลธรรมศรัทธาพระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อการ
ด าเนินงานด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา 
 3. แผนผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ เช่น  

  3.1 โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้ง
เป็นศาสนทายาทที่ด ี

  3.2 โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่ง เป็นการ
ใช้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทาง
ธรรม 



37 
 

  3.3 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี เพ่ือร่วมถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และเพ่ือ
เปิดโอกาสให้สามเณรในพ้ืนที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบ
ปริญญาตรี 
  3.4 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการ 
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

  3.5 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 นอกจากนี้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลางทางพระพุทธศาสนา เพ่ือรองรับกิจการทางด้านพระพุทธศาสนาอันเป็นไปตาม
บทบาทและภารกิจ โดยได้ด าเนินการวางระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค (พศจ.) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรม ระบบ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาศูนย์รวมสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2552)  
 (2) นโยบายของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (2553-2557) 
 จากการประชุมมอบนโยบายและการปฏิบัติงานส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2553 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้กล่าว ในภาพรวมขององค์กรเริ่มจากนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาล ที่จะมุ่งในเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คนสามารถเอาไปใช้และ
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม และต่อประเทศชาติ และการสนองงานของคณะสงฆ์ 
คือการสนับสนุนการศึกษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเรื่องของการให้ความเข้าใจแก่คณะสงฆ์ 
การส่งเสริมให้วัดเปิดหรือรณรงค์ให้คนไทย เข้ามาใช้บริการอย่างน้อยที่สุดคือวันอาทิตย์  โดยอาจจะ
ให้มีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง หรือพ่อแม่ของเด็ก หรือสถานที่จัดปฏิบัติธรรม ถือแนวทางต้องไปหา
เครือข่ายกลุ่มองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ อบจ. หรือเทศบาล ให้มาท ากิจกรรมร่วมเสริม
อย่างเช่น อาจจะเป็นการเปิดการท่องเที่ยวของวัด การประสานกับส่วนกลาง คณะสงฆ์ในพ้ืนที่  ส่วน
ราชการของจังหวัด ให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลได้ทัน  
 จะเห็นได้ว่า นโยบายของผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เน้นในภาพรวม 
โดยมีเรื่องที่ส าคัญ ๆ อันเนื่องจากการได้ปรับขยายโครงสร้างในระดับจังหวัดที่สูงขึ้น เน้นการสนอง
นโยบายคณะสงฆ์และรัฐบาล การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนสามารถเอาไปใช้
และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งการสนองงานของคณะสงฆ์ 
การสนับสนุนการศึกษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเรื่องของการให้ความเข้าใจแก่คณะสงฆ์ การ
ให้องค์กรกลุ่มทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมจังหวัด หรือ พุทธิกสมาคม เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงพระภิกษุ สามเณร เพ่ือให้มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะพระภิกษุที่จะมาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 
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ต้องมีความรู้ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนโดยเตรียมร่าง
ระเบียบมหาเถรสมาคม (มส.) จัดตั้งสถาบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น  เพ่ือเป็นสถาบัน
การอบรมเรียนรู้พระสงฆ์ พระนักเผยแผ่ทุกประเภท ให้รู้จักวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ถูกต้อง ซึ่ง
พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันนี้ รวมทั้งตั้งเป้าให้ทุกอ าเภอจะต้องมีศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ท าหน้าที่อบรมพระสงฆ์ ก าหนดรูปแบบเบื้องต้นของสถาบัน ให้มีทั้งฝ่ายที่ดูแล
การศึกษา และฝ่ายที่ดูแลด้านการเผยแผ่ รวมทั้งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน และบุคลากรที่
สามารถท าหน้าที่ได้จ านวนมาก (ข่าวสดออนไลน์, 2553) 
 ทั้งนี้ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) เพ่ือแสดงสาระส าคัญของภารกิจ
ให้เห็นความเชื่อมโยง และการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
สภา ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวข้องไปสู่ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ ตามภารกิจของ
หน่วยงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล คณะสงฆ์ และแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ตลอดจนจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางที่เหมาะสม และเป็นแนวทาง
ในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ า และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ ด้านการ
เผยแผ่ ดังนี้ 
 ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม เพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพทั้ งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และด าเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑล กิจกรรมที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าเช่าวัดไทยในต่างประเทศ) 
  2. เงินอุดหนุนการด าเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
  3. เงินอุดหนุนการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ 
  4. เงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม 
  5. เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
  6. เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ 
  7. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทตูในต่างประเทศ 
  8. เงินอุดหนุนการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  9. เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
  10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  11. เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรเนื่องในวโรกาสส าคัญ 
  12. เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  13 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าศาสนา 
  14. เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก 
  15. เงินอุดหนุนการด าเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  16. เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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  17. เงิน อุดหนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
  18. เงินอุดหนุนโครงการจัดท าปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี – ไทย เฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 
  19. เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งดวงใจให้ธรรมะ 
  20. โครงการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
  21. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
  22. โครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา 
 ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ – สามเณร 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา
ด าเนินการด้านการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนา และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่  
 กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โดยอุดหนุนงบประมาณด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 
  1. เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
  2. เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 
  3. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 
  4. เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
  5. เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน 
  6. เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ เพื่อสนอง
งานตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  7. เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 
  8. เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนทางพระปริยัติธรรม 
  9. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี โดยอุดหนุนงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  1. เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
  2. เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

  4. เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน 
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 ส าหรับในปี 2556 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานตาม
แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2554-2559 ไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย  

 1. ด้านการอุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 2. การเพ่ิมและการพัฒนาบุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพ  และขีด

ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 3. การจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
 4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกรขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

โดยในแต่ละแผนยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการด าเนินการตาม
แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้น เพ่ือสนอง
งานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นงานด้านที่มีความส าคัญในการด ารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน และการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการ
เผยแผ่และพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556) ซึ่งได้
ก าหนดกรอบการประเมินตามตัวชี้ความส าเร็จ ของการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว จ านวน 
12 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

1)  จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปถัมภ์ 
2)  มีการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปคณะกรรมการ 
3)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่ 
4)  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5)  จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
6)  จ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ

และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
7)  จ านวนวัดที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
8)  จ านวนวัดที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
9)  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
10) รูปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
11) จ านวนองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
12) จ านวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่วม 

 อย่างไรตาม เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณที่ยังไม่ได้ลงลึก
ถึงเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่เป็นการบ่งชี้ความส าเร็จของการน้อมน าหลักธรรม ค าสอน 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต หรือการจรรโลงสังคม เป็นต้น  อีกทั้งในการด าเนินการตามแผนแม่บท
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2554 - 2559 ยังประสบปัญหาอุปสรรค การรายงานผลการด าเนินงานของ
พระภิกษุบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่ไม่เพียงพอ และการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายยังไม่มีความ
เป็นเอกภาพ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559, หน้า 33) 
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 จะเห็นได้ว่า ในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่ ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
ด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเป็นผู้เผยแผ่โดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรม โครงการ และการเผยแพร่ผ่านสื่อ ต่าง ๆ  
 2. การเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงานการเผยแผ่  
  2.1 การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาด้านบุคลากรเผยแผ่ การจัดอบรม 
  2.2 การสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาสงฆ์ 
  2.3 การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงาน องค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่โดยตรง 
สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิ ที่ 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3 การเผยแผ่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  
 ทั้งนี้ ในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังมี
ผลเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปัจจัยทางกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งทางฝ่ายบ้านเมือง
และฝ่ายคณะสงฆ์ รวมทั้งนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ที่จะมีส่วนในการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.3 นโยบายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ 
 2.3.1 บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับศาสนาไว้ในส่วนที่ 3 ว่า
ด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา 37 โดยระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในการนับถือศาสนา 
และย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพล เมือง 
และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช้เสรีภาพตามวรรค
หนึ่งบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองมิให้รัฐกระท าการใด ๆ อันเป็นการ หรือปฏิบัติรอนสิทธิหรือเสีย

การเผยแผ่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

การเป็นผู้เผยแผ่โดยตรง 
การจัดกิจกรรม โครงการ 
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

การเป็นผู้ส่งเสริม 
สนับสนุนงบประมาณ  

การด าเนินงาน 
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ประโยชน์อันควรมีได้เพราะเหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมของศาสนานิยมของศาสนา 
หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 2.3.2 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และฉบับท่ี 12 
 เนื่องจากการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องด าเนิน
ภารกิจให้มีความสอดคล้องตามนโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
พัฒนาคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ จะน าเสนอรายละเอียดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับการเผยแผ่ กล่าวคือ 
 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกัน
ที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ กล่าวคือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยยังต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส
และความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้  
 1. การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
  1.1 กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจ 
และการเงินของโลกท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
โลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก
ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อน
มากขึ้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากั บดูแลด้าน
การเงินที่เข้มงวดมากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการ
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคม มีบทบาทส าคัญมากข้ึน 
โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักด์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันกฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทาง
การค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือ
สามารถแข่งขันได้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็น
แรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความส าคัญกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
  1.2 การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย  มี
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี  สิงคโปร์ ไต้หวัน 
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และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบาย
การเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้น
กลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อ
ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้า
เสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนากลไกต่าง ๆ  

  1.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก 81.9 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศส าคัญ ๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิ ดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ทักษะ และความช านาญ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันประเทศที่ เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอ่ืน  ๆ 
ลดลง 
  1.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง 30 ปี 
ที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิแผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขา
ไฟระเบิด อุทกภัยวาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืช
และสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่ งเนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้าง
ความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง 
โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก 
รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ แย่งชิงทรัพยากร 
  1.5 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ ความ
ต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิต
พืชอาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงขอภูมิอากาศ ท าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาด
ลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศยากจน อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 
  1.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชี วภาพ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต  
ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา  
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  1.7 การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายและ
สร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, 
หน้า 44-48) 
  2. การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตร
เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญ
ต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการ
แข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม 
ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขัน ที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการ  
มีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
ผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมใน
หลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้ของประชากร และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทย
เผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพ่ิมข้ึนของการพนันโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมือง และให้ความส าคัญ กับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 
  2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบาย
ในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความ
มั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการ
พืชพลังงาน  
  2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน  
มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ 
รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น 
แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จใน
เรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความ
ไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, หน้า 48-55) 
 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
พอสังเขปดังนี้ 
 1. การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
แต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การ
บังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติ
มิชอบและไม่โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
 2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศอย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยแวดล้อมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงาน
ราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร
มีรายได้น้อย เมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจน และมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอน
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
 3. โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ 
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย 
และการจัดสวัสดิการทางสังคม  
 4. ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่ องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งหารายได้ 
เพ่ือสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอา
รัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งความ
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เสี่ยงดังกล่าวนี้ เป็นมูลเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งในการต้องเร่งวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่
มีประสิทธิภาพ 
 5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง 
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง 
โดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น 
น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดข้ึนบ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร 
พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, หน้า 56-57) 
 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
 1. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ
ด ารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน  
 2. การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และ
ความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3. สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพลของ
ความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลาน
ได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 

 4. ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลัก และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีส่วน
ส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  
 5. ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, หน้า 57) 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผล
กระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระยะยาว อีกทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่าง ๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศ
ในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
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มั่นคง กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ยังคงยึด
หลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนัก
ถึงสถานการณ์และความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และส่งผล
กระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็ง
และศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาส ที่เกิดขึ้น
และเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11  
จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุน
ของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุน
ทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่
ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง  
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับ
การปรับโครงสร้างการค้า และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภู มิภาคต่าง ๆ  
บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยใน
เวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิม
ประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ อย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ 
มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 
ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น า
ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องต่อการ
ภารกิจของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะต้องน าไปวางแผนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ได้แก่ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน 

2) กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 3) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกับภารกิจ กล่าวคือ  
 (1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  
 (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
 1. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูล
กันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
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เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการ
ตรวจสอบที่รับผิดรับชอบ เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรมทางอาชีพ และมีความปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้าง
ความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือ
สังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา  
 2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝัง การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์       
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยม
ให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลด
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรม     
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 4. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการสร้าง
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยง
การพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ 
ท้องถิ่น และชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการเสริมสร้าง
บทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ  ฉบับที่  11 ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555, หน้า 101-102) 
 จะเห็นได้ว่าจุดเน้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้านประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส 5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในด้านความมั่นคงทางสังคม ได้มีเป้าหมายให้สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และด้าน
ความยั่งยืน ส่วนหนึ่งได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน ประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ถูก
ถ่ายทอดลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้
มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ, 
2560) ซึ่งราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 และเป็นแผนพัฒนาที่
จัดท าขึ้นในช่วงของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่ อมโยง
กัน โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาน าทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ อยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการ มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งผู้วิจัยจะขอน าเสนอรายละเอียดเฉพาะ
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ 
 1. ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ทีมุ่่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ได้แก่ 
  1.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ  เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม โดยก าหนดวาระการ
วิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda)ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
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  1.2 การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงาน และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมของ
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  1.3 การฟ้ืนฟูฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 นอกจากนี้  ได้มี โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างเป็นรูปธรรม โดยเตรียมคนไทย 4.0 กล่าวคือ คนไทยมีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง 
(Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) โดยมีการปรับเปลี่ยน ใน 4 มิติ ให้คนไทยมีความรู้และทักษะ
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย มีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และสามารถด ารงชีวิต เรียนรู้การท างานและประกอบ
ธุรกิจได้อย่างปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 
 จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 และ 12 และแผน
ยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีประเด็นที่ เชื่อมโยง และเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
มั่นคง ให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ และขับเคลื่อนโดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมทุกภาคส่วนทุกระดับที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติ 
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้
เกิดการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ มีความ
ตระหนักและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม เพ่ือให้การอยู่
ร่วมกัน เกิดความสันติสุข เป็นสังคมคุณธรรม และประชาชน มีภูมิคุ้มกันภายใน เพ่ือปกป้อง
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก  
 2.3.3 นโยบายของรัฐบาล  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการด าเนินงานตาม
พันธกิจจะต้องรองรับและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะน าเสนอนโยบายของรัฐบาล ทั้ง
ในยุคที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการสะท้อนให้เห็นปัจจัยสนับสนุน 
และถือเป็นจุดแข็งในการด าเนินงานเผยแผ่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้ 

  1) ยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี (2551-2554) 



52 
 

 รัฐบาลภายใต้การน าของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เกี่ยวกับนโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษาสถาบันสังคมอ่ืน ๆ กล่าวคือ 

 “เสริมบทบาทสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
สังคมอ่ืน ๆ ”  

 “ส่งเสริม ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและ
สมานฉันท์ ระหว่างศาสนาของทุกศาสนา เพ่ือน าหลักของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตมากขึ้น เน้นการใช้คุณธรรม
น าความรู้” (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2551 ) 
 2) ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (2554-2557) 

 รัฐบาลภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในนโยบาย ที่ 4.4 นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยจะเร่งด าเนินการให้
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วม เทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบายโดยน้อมน าพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชแผ่นดินด้วยการ
ท างานตั้งใจ อุปถัมภ์ คุ้มครองและท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไก ที่
รับผิดชอบด้านศาสนา เพ่ือให้การบริหารจัดการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรม ในการ
ด าเนินชีวิตมากขึ้น อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณาปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  (ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2557)  

 นอกจากนี้ยังมีนโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และ
ผู้น าทางศาสนาให้สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในแต่ละชุมชน เพ่ือเชื่อมประสาน
ระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน เพ่ือสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 79 
รัฐต้องให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ
มาช้านานและศาสนาอ่ืน อีกทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีการฟ้ืนฟูบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียนและราชการ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนตาม
หลักการ “บวร” โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน ฟ้ืนฟู
บ้าน วัด โรงเรียน และราชการให้เป็นสถานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัว 

 จะเห็นได้ว่าในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะและนางสาวยิ่ งลักษณ์  ชินวัตร  
มีนโยบายด้านศาสนา ที่สอดคล้องกันกล่าวคือ เน้นส่งเสริมท านุบ ารุงพระศาสนาตลอดจนส่งเสริม
ปรับปรุงบทบาทของสถาบัน องค์กรที่ท าหน้าที่ด้านส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ให้มีความเป็นเอกภาพ
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และประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการน าไปสู่การด าเนินงานด้านการเผยแผ่ อันจะน าไปสู่การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธธรรม เพ่ือน าหลักธรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 3) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบาย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เรื่องการ
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนใน
ชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่  

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 จะเห็นได้ว่าค่านิยมหลักข้างต้น มีพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เพ่ือให้มีการน ามาปฏิบัติ และเป็นแนวทางหนึ่งของการส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่มีการสื่อสารเข้าใจง่าย เห็นเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  

 4) ยุคพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการศึกษาเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวข้องในด้านศาสนา กล่าวคือ จะน าศาสนา มาใช้ในการสร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม กล่าวคือ จะท านุและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนองค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม จะเห็นได้ว่านโยบายดังกล่าว ยังมีความเกี่ยวข้องถึงหลักการ
ส าคัญ คือการเผยแผ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้หลักธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิต สร้างสันติสุขในสังคม (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, หน้า 7) 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ยังก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) 
เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
6) การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งในด้านความมั่นคงทางสังคม ได้มี
เป้าหมายให้สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน
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เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และด้านความยั่งยืน ส่วนหนึ่งได้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าวนี้ ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ  
1 ปี และ 5 ปี (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ, 2560) ดังนั้น เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาล 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเห็นว่า ล้วนแต่มีนโยบายที่ส่งเสริมให้
เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน เป็นปัจจัยเอื้อและเป็นโอกาสให้กับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจด้านการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 2.3.4 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2557) กล่าวว่า ได้ขอให้ทุกองค์กรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการน านโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล และเห็นชอบการจัดท า 
“สมุดบันทึกความดี” ของนักเรียนทุกระดับทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง กศน.โดยขอให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใช้ความดีเป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา โครงการดังกล่าวนี้ได้ด าเนินการมาแล้ว ภายใต้ชื่อ โครงการ “นครปฐมโมเดล” 
เป็ น โค รงก ารน า ร่ อ ง  โด ยส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ าน ครป ฐม เข ต  1 ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นักเรียนท าคุณงามความดีจะได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อ
มหาวิทยาลัย การคัดเลือกนักเรียนให้เข้าเรียนพิจารณาจากพฤติกรรมคุณธรรม และท ากิจกรรมเพ่ื อ
สังคม กระทรวงศึกษาธิการจะน ามาด าเนินการอย่างจริงจังและขยายให้ครอบคลุมมากข้ึน เพ่ือปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ โดยจะร่วมมือกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มหาเถรสมาคม (มส.) จัดการเรียนการสอนธรรมะในสถานศึกษาอย่าง
เขม้ข้น  
 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กล่าวว่า สพฐ.
จะน าหลักการสร้างค่านิยม ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาขยายผลโดยได้เตรียม
เผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ได้มีการวิเคราะห์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่าหลักสูตรของ สพฐ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ 8 
ข้อ ประกอบด้วย มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่า
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายที่ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของคนในชาติ โดยมีการจัด
หลักสูตรเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนธรรมะในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสิ่งที่กระทรวงศึกษาให้ความส าคัญคือด้านเนื้อหา การจัดหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรม
สู่เยาวชนได้เป็นอย่างดี 
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 2.3.5 นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหลัก 3 ด้านใหญ่  ๆ ที่ มีการเกี่ยวพันสอดคล้องกัน

ประกอบด้วย ภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีภารกิจด้านศาสนาที่ระบุไว้ ดังนี้ 
“ภารกิจด้านศาสนามีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชาติ และมีบทบาทในฐานะที่ศาสนาเป็นหลักยึด
เหนี่ยวทางจิตวิญญาณของคนในชาติ และมีบทบาทส าคัญยิ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้คุณค่าแก่
การท าคุณงามความดี การด ารงชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการชี้แนะ อบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนของศาสนาในศาสนาที่
ตนนับถือ เพ่ือให้สามารถปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิต จะได้รู้จักปรับใช้
ชีวิตประจ าวัน รู้จักปรับวิธีคิดของตนให้ล่วงพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ โดยไม่ท าร้ายตนเองบุคคล
ใกล้ชิดและบุคคลอ่ืน” (กระทรวงวัฒนธรรม , อ้างถึงใน รชต แหล่งสิน , 2555) ล่าสุดกระทรวง
วัฒนธรรม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยด าเนินงาน
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาพัฒนางาน ดังนี้  “กระทรวงวัฒนธรรมเป็น
ผู้น าองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
และได้ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสรรสร้างการให้บริการระบบสารสนเทศที่เป็นองค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างมั่นคง โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมให้เป็น
หน้าต่างเชื่อมไปยังข้อมูลสาคัญทางวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558) 
  ส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจด้านศาสนาของกระทรวงวัฒนธรรม มีกรมการศาสนา 
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการท านุบ ารุง
ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนา ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรม พัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชนของทุก
ศาสนา รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้คนไทยน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต ให้
เป็นคนดีมีคุณภาพ  

 มีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดิน ภายใต้
หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีพันธกิจในการปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา อุปถัมภ์ 
ท านุบ ารุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนาและสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี 
โดยมียุทธศาสตร์ที่รองรับการส่งเสริมการเผยแผ่โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนาสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กรมการ
ศาสนา, 2558)  
 จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันภารกิจการขับเคลื่อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือการ
ด าเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีองค์กรภาครัฐในระดับกรม กระทรวง รับผิดชอบ
ด าเนินการ เพราะเป็นภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ 2 องค์กรคือ กรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งหากได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ลงสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังได้มีการร่วมมือกันในระดับโลก 
ซึ่งได้พิจารณาร่วมกันในเวทีของสหประชาชาติด้วย 
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 2.3.6 องค์การสหประชาชาติ UN (United Nation Organization)  
 เมื่อปี 2542 องค์การสหประชาชาติให้การรับรองวันวิสาขบูชา เป็นวันส าคัญสากล

สหประชาชาติ ซึ่งเป็นการรับรององค์กรสูงสุดของโลกต่อพระพุทธศาสนาว่า หลักการพุทธเป็นบรรทัด
ฐานในการสร้างสันติภาพและดุลยภาพ ของโลก เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ จากการรับรอง
ขององค์การสหประชาชาติ ได้สร้างความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก เช่น การ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ความร่วมมือ ความเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน
ของชาวพุทธ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 
2547 และได้มีแถลงการณ์ร่วมใน 5 ประเด็นได้แก่ 1. องค์กรชาวพุทธ 2. การศึกษาพระพุทธศาสนา 
3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4. พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 5. การรับรองวันวิสาขบูชาเป็น
วันส าคัญ (บรรจง โสดาดี, 2557)  

 จะเห็นได้ว่ าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหนึ่ งในประเด็นที่ สมาชิกองค์การ
สหประชาชาติเน้นให้ความส าคัญและพิจารณาร่วมกัน 

 2.3.7 กฎหมายคณะสงฆ์  
 กฏหมายคณะสงฆ์ ที่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และระเบียบมหาเถร
สมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 โดยมีรายละเอียดกล่าวคือ 

  1) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 หมวด 2 ว่า
ด้วยเรื่องมหาเถรสมาคม มาตรา 15 ตรี ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม โดยในข้อ 3 ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ในการนี้ ได้ให้อ านาจมหาเถรสมาคมตรากฎ
มหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติ หรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งก็ได้ (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2555, หน้า 18-19)  

 ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า “การเผยแผ่” เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่
ส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์ เนื่องด้วยมีการตราเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมอย่างชัดเจน  และมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
ดังนั้น การที่มีการตราเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับดังกล่าว จึง
นับได้ว่าเป็นจุดแข็ง ต่อการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้มีการออกระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 รองรับการด าเนินงานตามนัยของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ 

 2) ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 
 ในระเบียบนี้ได้ก าหนดสาระที่ส าคัญในการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 1. ก าหนดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพ่ือก าหนดนโยบายและแผน
แม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
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อบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย  

 1. กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป 
 2. แม่กองงานพระธรรมทูต 
 3. เจ้าคณะภาค 5 รูป  
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 7. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 9. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 10. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 11. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 12. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทรท) 
 13. อธิบดีกรมการศาสนา 
 14. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/คน 
 15. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  คณะกรรมการฯดังกล่าวนี้ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ก าหนดนโยบาย และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ก ากับดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดได้ด าเนินกิจการตามนโยบายและแผนแม่บท 
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและ
งบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้งออกประกาศ มติ ค าสั่ง ระเบียบ กฎ อ่ืน ๆ เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการส่งเสริมสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ 
โดยมีที่ตั้ งอยู่ที่  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ท าหน้าที่บริหาร จัดการกิจการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธสนา
ประจ าจังหวัด ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ ากรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดในส่วนภูมิภาค และก าหนดให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระ
วิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี ครูสอน
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา  และก าหนดให้จัดตั้งกองทุน
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด โดยรับเงินบริจาคอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์การเผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550) 
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 จะเห็นได้ว่าตามระเบียบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังกล่าว ได้ก าหนดคณะกรรมการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มาจากภาคการศึกษา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และมหาดไทยซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชนถึงระดับชุมชน ในการก าหนดทิศทาง 
นโยบายและแผนการส่งเสริม ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือให้ครอบคลุมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เข้มแข็งและ
เป็นเครือข่ายต่อไป 
 2.3.8 ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง 
  ในการศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผน ดังนี้ 
 1) ด้านทะเบียนวัด (ข้อมูลจากกองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
และจ านวนพุทธศาสนิกชน แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลด้านทะเบียนวัดและจ านวนพุทธศาสนิกชน  
    
ล าดับ ข้อมูล ปี  

2553 
ปี  

2554 
ปี  

2555 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
 
4 

ทะเบียนวัด (วัด) 
ที่พักสงฆ์ (แห่ง) 
พุทธศาสนิกชน 
(คน) 
ประชากร  
 

36,412 
7,000 

46,902,100 
 

65,926,261 
คน 

37,075 
6,000 

61,561,933 
 
- 

37,686 
5,800 

- 
 
- 

 
 

ปี 2561 จ านวน
37,379 วัด 
อัตราการเพ่ิมเฉลี่ย  
ปีละ 600 วัด 
รายงานผลส ามะโน 
โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

 
  2) ด้านงบประมาณ ปี 2557 จ านวน 4,000 ล้านบาท (อ านาจ บัวศิริ, 2557) โดยแบ่งเป็น 
 งบอุดหนุนนิตยภัต    1,200 ล้านบาท 

 การศึกษาสงฆ์ ธรรม-บาลี    300 ล้านบาท 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  1,400 ล้านบาท 
 การเผยแผ่     300 ล้านบาท 
 การบูรณะพัฒนาวัด     700 ล้านบาท 

 3) ด้ านบุคลากรและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ2558, หน้า 13) แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ข้อมูลด้านด้านบุคลากรและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 
ล าดับ ข้อมูล จ านวน  

(รูป/แห่ง) 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 

พระภิกษุในประเทศไทย 
สามเณร 
พระธรรมทูตในประเทศ 
พระธรรมทูตในต่างประเทศ 
พระวิปัสนาจารย์ 
พระนักเทศน์ 
พระจริยานิเทศน์ 
พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในพ้ืนที่เฉพาะ 
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หน่วยอบรมประจ าต าบล 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

290,015 
58,418 
5,161 
2,783 
4,727 
2,649 

150 
300 

 
400 

5,914 
1,510 

76 
 1 

 

 
 จากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนนโยบายและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประมวลผลสามารถสรุปให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคภัยคุกคาม 
(SWOT) ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้ 

 2.3.9 การวิเคราะห์ SWOT ในพันธกิจพระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะห์ SWOT ในพันธกิจของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 

จุดแข็ง 
- มีวัด 39,161 วัด พระภิกษุ 250,437 รูป  ที่
สามารถท าหน้าที่ในการเผยแผ่ฯได้ทั่วถึงและ
กว้างขวาง  
- มีงบประมาณอุดหนุนทุกปี ท าให้สามารถวาง
แผนการส่งเสริมและก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 
- มีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท าหน้าที่
ประสานและขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่าง
คณะสงฆ์และรัฐ 

จุดอ่อน 
- บุคลากรขาดการกระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้
เพ่ิมเติมในวิทยาการใหม่ ๆ  
- จ านวนบุคลากรมีจ ากัด และเข้าใจในหลัก
พระพุทธศาสนาไม่ลึกซึ้ง ส่งผลให้การถ่ายทอด
ไม่กระจ่างชัด ลดทอนความน่าสนใจของการ
เผยแผ่ธรรมะ  
- บางภาระกิจขาดการวางแผนการด าเนินงาน
และตั้งเป้าผลสัมฤทธิ์ในเชิงประสิทธิผล เช่น
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- ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท าหน้าที่
เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม สามารถน าเสนอ
แผน นโยบายการเผยแผ่ เพ่ือคณะสงฆ์น าไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม 

การจัดอบรมบุคลากรผู้เผยแผ่ การขับเคลื่อน 
กิจกรรม โครงการน าหลักธรรมสู่ประชาชน เช่น
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเน้นเป้าหมายเชิงปริมาณ 
- การด าเนินงานส่วนใหญ่ยังเป็นเชิงตั้งรับท าให้
ไม่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
- อุปกรณ์เครื่องมือไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขาดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ขาดข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน ส าหรับน ามา วิเคราะห์ วางแผน
ปรับปรุง ส่งเสริม และไม่สามารถก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากร 

โอกาส 
- พระมหากษัติย์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็น
เอกอัครศาสนูปถัมภก 
- ทรงพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักสันโดษ 3 ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
โลก หลายภาคส่วนให้ความส าคัญ และให้ความ
ร่วมมือเนื่องจากเป็นมติให้ความเห็นชอบใน
ระดับนานาชาติ 
- ชาวโลกให้ความสนใจพุทธศาสนามากขึ้น     
จึงเป็นโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
ขยาย กว้างขวางออกไป 
- รัฐบาลประกาศคุณธรรมน าความรู้เป็นวาระ
แห่งชาติ จึงเป็นโอกาสในการวางยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นวาระแห่งชาติ 
- สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุนิยมส่งผล
ให้คนมีความเครียดมากขึ้น และต้องการมีสิ่งยึด
เหนี่ยวทางใจมากข้ึน  
- บุคคลสาธารณะในสังคม เช่น ดารา นักร้อง 
สนใจธรรมะมากขึ้น เป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ 
สนใจพุทธศาสนามากข้ึน เป็นปัจจัยเอื้อต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้บุคคลสาธารณะ

ภัยคุกคาม 
- สิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจเจริญมากอย่าง
รวดเร็ว เป็นสังคมบริโภค ประชาชนเน้นวัตถุ
นิยม  
- วิธีการเผยแผ่ธรรมะตามไม่ทันสภาวะการณ์ 
ท าให้การเผยแผ่ฯไม่สอดคล้องและไม่ได้ผล 
- พระภิกษุบางส่วนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับ
สมณวิสัยน าความเสื่อมศรัทธามาสู่พุทธศาสนา 
เป็นอุปสรรคในการเผยแผ่ 
- การเผยแพร่ข่าวเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนามีน้อย ในขณะที่ข่าวเชิงลบได้รับการ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเสื่อมศรัทธา
และกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
- สถานการณค์วามเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวโน้ม
ลดลง ส่งผลให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานเผยแผ่ฯ ทีต่้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักธรรมใน
การด าเนินชีวิต ซึ่งจะต้องกอบกู้ความเชื่อมั่น
กลับคืนสู่สังคมโดยเร่งด่วน 
 
 



61 
 

เป็นสื่อ 
- สื่อในการเผยแพร่มีช่องทางหลากหลายและ
เข้าถึงประชาชนได้กว้างและรวดเร็ว จึงเป็น
ปัจจัยเสริมให้การเผยแผ่ฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- พลเมืองร้อยละ 94 นับถือศาสนาพุทธ จึงเป็น
ปัจจัยเอื้อให้การเผยแผ่ฯ สามารถโน้มน้าว ผ่าน
สถาบันครอบครัว 
- มีกฎหมายข้อบังคับรองรับชัดเจน เช่น พรบ.
คณะสงฆ์ ระเบียบมหาเถรสมาคม ท าให้การ
ด าเนินงานตามภาระกิจ หน้าที่สามารถท าได้
โดยชอบ และมีคณะสงฆ์ สนับสนุน 
- การปกครองคณะสงฆ์เป็นระบบเข้มแข็ง  
ส่งผลให้การสั่งการตามนโยบายด้านศาสนา 
และการน าลงสู่การปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียง 
และเข้มแข็ง 
- คนไทยมีจิตศรัทธาท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
จึงเป็นปัจจัยเอื้อในการสนับสนุนงบประมาณ
การด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมการเผยแผ่
ของวัด ช่วยลดช่องว่างข้อจ ากัดของภาครัฐ  
- รัฐบาลมีนโยบายด้านศาสนาชัดเจน ท าให้ 
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่ และเป็น
เหตุผลในการจัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ฯ 

 
2.4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักวิชาการ 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2556) ได้แสดงปาฐกถาโดยระบุถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ กลุ่มผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่าด้วย 
“ประเด็นและอนาคต” ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อปี 2556 ได้ให้ความส าคัญของการเผย
แผ่ โดยให้คนได้รับรู้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ในสังคมสมัยใหม่และโลกแห่งโลกาภิวัตน์ โดยพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่จะต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
กว้างขวางไปทั่ ว โลก โดยเฉพาะควรมีการแลกเปลี่ ยนและร่วมมือกันจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก  

 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (2548) ได้สรุปจากนานาทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับ
ขบวนการพระพุทธศาสนาสังคมยุคใหม่พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Socially Engaged Buddhism) 
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ว่าพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนาปัญหาทางศีลธรรมของ
สังคมโลกยุคใหม่ ผลักดันให้ชาวพุทธต้องปรับเปลี่ยนระบบจริยธรรมให้มีมิติทางสังคมต่อการ
แก้ปัญหาทางสังคม โดยจะต้องจัดวางหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้มีโครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงสัจธรรม  

 ดร.อนันดา WP Guruge (มปป).) กล่าวว่า สิ่งที่ท้าทายส าหรับผู้น าชาวพุทธทั่วไป และสังฆะใน
พุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือ ความ
ศรัทธาของชาวพุทธ ดังนั้น จะต้องมีการสร้างแนวร่วม ส่งเสริมความสามัคคีร่วมมือกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น พุทธศาสนิกโลก สังฆะสภา และฟอรั่มที่นับถือศาสนาพุทธ และ
การประชุมสุดยอดท่ีประชุมหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ  

 พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน (2556) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่ในผลงานการค้นคว้าเรื่อง
การศึกษาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 ผ่านทางเว็บไซด์เพ่ือพระพุทธศาสนาว่า ในยุคที่ผู้คน
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้พระพุทธศาสนากระจาย
ไปยังกลุ่มชนมากข้ึน ดังนั้น แนวโน้มในอนาคตพระพุทธศาสนาควรใช้ช่องทางเผยแผ่ให้หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางและมี
ระเบียบที่ชัดเจน ก็จะท าให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนามีอยู่ทุกที่ทุกเวลา ทุกคนสามารถศึกษาได้
ทั่วถึง ทั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เว็บไซด์  

 พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ) (มปป.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ระบุในบทความสถานการณ์และทิศทางของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบใหม่ ตามนัยส าคัญของค าว่า “Cybersangha” สังฆะในคอมพิวเตอร์ ชุมชน
แห่งสังฆะติดต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกระบวนการสังฆกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีระบบสนทนาธรรม พูดคุยธุระ หรือพูดคุยสนุกสนานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเป็น “สังฆะ” 
อาจไม่จ าเป็นต้องมีพระภิกษุ 4 รูป มาร่วมประชุมกัน เกณฑ์อาจมีเพียง “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
อีเมลเชื่อมโยงถึงกัน มีข้อตกลงร่วมกัน กล่าวโดยสรุปคือการด าเนินการด้านพระพุทธศาสนา หรือการ
เผยแผ่ มีทิศทางท่ีจ าเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต มีบทบาทมากขึ้น 

 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ผศ.ดร.) (2555)ได้แสดงทัศนะลงในบทความเรื่องนานาทัศนะการ
ปรับตัวพระพุทธศาสนา (เชิงรุก) สู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ว่า
พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันมีสิ่งส าคัญที่ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ 2 ส่วน คือ  

 1) ศาสนทายาท จะต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติ การประพฤติปฏิบัติที่เอ้ือต่อการเผยแผ่ 
น าเสนอการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อทันยุคทันสมัย พระต้องตอบโจทย์ให้กับสังคมได้  

 2) ศาสนวัตถุ มีรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสร้างความเลื่อมใส ศรัทธา  

 คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา (อ้างถึงใน พระพยับ 
ปญฺ าธโร, 2548) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมเสวนาพิจารณา “ร่างแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” โดยมีความเห็นว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุม เนื่องจากยังขาด
เนื้อหาสาระบางประเด็น ดังนั้น จึงควรก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ประการ ที่จะช่วยให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพเต็มที่ ได้แก่ 
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 1. การสื่อสาร  
 2. หลักธรรม  
 3. บุคลากร  
 4. การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม  

 สมชาย ปรีชาศิลปกุล (2552) ได้ให้ทัศนะว่าในการเผยแผ่ องค์กรสงฆ์และผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาจะต้องให้ความส าคัญกับการเผชิญปัญหา สามารถรู้เท่าทันโลก และต้องสามารถให้
ค าอธิบาย และแนวทางวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน 
ตามแนวทางของพุทธศาสนา เนื่องจากมีผลต่อความศรัทธาและยึดถือแนวความคิดให้สามารถด ารง
อยู่ต่อไป ภายใต้ปรากฏการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม หลักการ คุณค่าและศีลธรรมที่
เคยเป็นหลักในการด าเนินชีวิต อาจถูกท้าทายและตรวจสอบค าอธิบาย ศาสนาในฐานะของการเป็น
หลักยึดทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มพระพุทธศาสนา
เถรวาทในอนาคต พบว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ มีพ้ืนฐานมาจาก
ความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากตัวของคณะสงฆ์ ซึ่งจะต้องรักษาพระธรรมวินัย 
การศึกษาพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อให้
มีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้เอ้ือต่อการที่
คฤหัสถ์ สามารถเข้าถึง รับรู้หลักธรรม การเข้าใจในวัฒนธรรม (พุทธบูชา, 2555)  
 จากทัศนะของนักวิชาการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาข้างต้น จะเห็นว่า นักวิชาการได้ให้
ความเห็นที่พอจะสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก ่

 1. ด้านการสื่อสารยุคใหม่  
 2. ด้านวิธีการ เช่น การสร้างแนวร่วม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธ  
 3. ด้านบุคลากร (ศาสนทายาท พระสงฆ์ผู้สืบทอด)  
 4. ด้านศาสนวัตถุ 
 5. ด้านหลักธรรม  
 6. ด้านการสนับสนุน 

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังแผนภูมิที่ 2.4  
  



64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2.4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักวิชาการ 

 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
เทียบเคียงกับการวิจัยครั้งนี้ได้ ดังนี้ 
  
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.5.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องการวิจัย
อนาคต ความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละยุค และ
แนวคิดด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน ทัศนของนักวิชาการ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีว่า
ด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นต้น 

2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย จ านวน 27 แหล่ง เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เชื่อมโยงตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยที่ก าลังศึกษา ให้มีความหนัก
แน่น น่าเชื่อถือ โดยไม่มีความซ้ าซ้อนกับงานวิจัย ที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา ดังจะเห็นได้จากความแตกต่าง
ของหัวข้อการวิจัย ตัวแปร วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 พระมหาศักดิ์พิชิต านสิทฺโธ (ชัยดี) (2549, หน้า 280) ได้ศึกษา “บทบาทการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) พบว่า มีรูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมที่ด าเนิน
ตามพุทธวิธีการสื่อสาร วิธีการเผยแผ่ของสาวกและมีการน าหลักการสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร์เข้า
มาช่วยในการเผยแผ่พุทธธรรม เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา กล้าหาญ เลื่อมใส 

การเผยแผ่ตาม
ทัศนะของ
นักวิชาการ 

ด้านการสื่อสารยุคใหม่ 
 

ด้านวิธีการ 

ด้านบุคลากร 

ด้านศาสนวัตถุ 

ด้านหลักธรรม 

 
ด้านการสนับสนุน 
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เร้าใจ อยากฟัง อยากประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเข้าถึงมหาชน 
หรือกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน โดยมีรูปแบบการเผยแผ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. รูปแบบการใช้สื่อบุคคล ได้แก่ ตัวท่านอันเป็นสื่อบุคคลที่ส าคัญ ในการท าให้ผู้อ่ืนได้รับ
สาร คือพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การให้โอวาท และการกล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งมีวิธีการ
น าเสนอ 5 วิธี คือ 1) น าเสนอโดยตรง 2) น าเสนอโดยการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย 3) น าเสนอโดย
การใช้ตัวอย่าง 4) น าเสนอโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ 5) น าเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต 
ค าคม โคลง ค ากลอนประกอบ 
 2. รูปแบบการใช้สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ 
 3. รูปแบบการใช้สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ การสร้างวัตถุมงคล บทความ แถบบันทึกเสียง 
 ด้านแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรม ท่านมีแนวทางการเผยแผ่ทั้งในเชิงรุกเชิงรับและแบบ
บูรณาการ การเผยแผ่เชิงรุก ได้แก่ โครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืน โครงการเรายกวัดมาไว้ที่  
เซเว่นฯ โครงการยกวัดไปไว้ในตลาด โครงการร่มโพธิ์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
 แบบบูรณาการได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงพุทธ การส่งเสริมบุคลากรในการเผยแผ่พุทธธรรม
ทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และการเผยแผ่ในต่างประเทศ 
 การเผยแผ่ในเชิงรับ ได้แก่ โครงการอบรมพระนวกะตลอดปี  การจัดตั้งศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาวัดสุทัศน์เทพวราราม  

 นอกจากนี้ยังมีแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรม ด้วยการใช้ส านวนภาษา กล่าวคือ 
 1. การใช้ถ้อยค า เข้าใจง่าย ๆ การใช้ค าสัพยอก ซึ่งมีลักษณะเป็นการคุ้นเคย และสร้าง
ความสนิทใจ ส่วนการใช้ภาษาบาลี จะแปลความหมายให้ด้วย 
 2. การใช้ภาพพจน์ เพื่อการอุปมา เปรียบเทียบ และการใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน การเผย
แผ่ธรรมะประสบความส าเร็จ เพราะการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการชี้น า ท าให้ดู 
อยู่ให้เห็น รูปแบบและแนวทางในการเผยแผ่พุทธธรรม ยังมีความหลากหลายทันสมัย เข้ากับยุค เข้า
กับเหตุการณ์ จึงเป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุนให้การเผยแผ่ประสบความส าเร็จ และสามารถน าไปเป็น
แบบอย่าง หรือประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อพระพุทธศาสนาสืบไป 
 พระมหามนตรี ศรีบุญฮุง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทรรศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้านบุคลิกภาพ ภูมิรู้ภูมิธรรมแนวคิดอุดมการณ์ในการ
ท างาน จะต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความอดทน ควรมีความเมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกันพร้อมที่จะเสียสละเพ่ืองานพระพุทธศาสนา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ มีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี แตกฉานในพระไตรปิฎก เชื่อมั่นใน
พระรัตนตรัย และควรต้องผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยตรง 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่ ด้านยุทธวิธีในการเผยแผ่จะต้องเผยแผ่ทาง 
website ใช้ภาษาร่วมสมัย อาจท าเป็นสิ่งพิมพ์เล่มเล็ก ๆ ที่สะดวกในการหยิบอ่าน ศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือการสร้างเครือข่ายกระจายการเผยแผ่ไปยังจุดต่าง ๆ และมีวิธีการพัฒนาพระธรรมทูต 
ควรมีระบบการคัดเลือก การอบรมมีการประเมินและการติดตามดูผลงานในอนาคต ควรมีวิทยาลัย 
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พระธรรมทูตหรือเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโท โดยจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการปลูกฝังอุดมการณ์การเผย
แผ่ สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นพระธรรมทูต ให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติดี  
 คงชิต ชินสิญจน์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่า  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในองค์กร โดยผ่านฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต โดยใช้สื่อบุคคลเป็น
หลัก นอกจากนั้นเป็นสื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต มีรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด MPR (Marketing 
Public Relations) และ 3) รูปแบบระหว่างประเทศใช้การสร้างเครือข่ายทางบุคคล และสถานที่โดย
มีวิธีการพัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ กล่าวคือ 
 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร พัฒนาไปเป็นการสื่อสารสองทาง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับจากบุคลากรด้วย โดยใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E–Bord E–office and E–library 
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว 
 2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายนอกต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบการตลาดแบบผสมผสาน 
IRM (Integrated Relationship Management) โดยตระหนักถึงองค์ประกอบทุกส่วนของการประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่บุคคล สื่อ เป้าหมาย กิจกรรมและเวลา 
 3. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องพัฒนารูปแบบที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยพัฒนาพระธรรมทูตฝ่ายบรรพชิตและสร้างองค์กรการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาสถานที่ให้มีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์เป็นที่ยอมรับ 
 เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2551, หน้า 2-4 ) ศึกษาเรื่องการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม
สังคมไทยเพ่ือการปฏิรูปสังคม:แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งพบว่าสังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาจริยธรรมอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด สาเหตุส าคัญมาจากครอบครัวที่ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดประสิทธิภาพ 
สถาบันศาสนาไม่ได้ท าหน้าที่ในการปลูกฝังถ่ายทอดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลอย่างจริงจัง 
ดังนั้น รัฐจะต้องรีบด าเนินการเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างเร่งด่วน โดยมีแนวทางหนึ่ง
ของการปฏิบัติ คือสนับสนุนสถาบันองค์กรศาสนาทุกแห่ง ด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกทางคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คนในเชิงรุก โดยการจัดเผยแพร่หลักธรรมค าสอน ทางศาสนาให้แก่คนอย่างทั่วถึง ให้
พระสงฆ์และวัดได้รับการเชิดชู สนับสนุนให้เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดอบรม ปรับวิถีการถ่ายทอด
ของพระสงฆ์ให้อยู่ในระบบที่ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจ และให้สื่อมวลชน มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนพุทธศาสนา 
 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) (2552) ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทยในบริบทแห่งสังคมไทยปัจจุบัน พบว่า การศึกษาที่เป็นของคณะสงฆ์โดยตรงคือ พระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี และมีการศึกษาแผนกสามัญ ซึ่งมีการเรียนการสอนเหมือนกับ
การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วไป แต่มีวิชาธรรมวินัย บาลี วิชากิจสงฆ์ เพ่ิมเติม  ซึ่ง
การศึกษาของคณะสงฆ์กับบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน มีจุดแข็งที่ความเป็นอิสระในกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใช้ระบบส่วนกลาง มุ่งพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้เรียนจริง  ๆ ส่วน
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จุดอ่อน อยู่ที่ไม่สามารถเตรียมคนหรือศาสนทายาท ให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ท าให้สังคมสงฆ์
อ่อนแอและเกิดวิกฤตขึ้นภายในองค์กรคณะสงฆ์ การบริหารจัดการ การจัดการศึกษา หลักสูตร ยังไม่
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ไม่สามารถผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพให้กับพระพุทธศาสนา จึงต้อง
มีการปฏิรูปทั้งระบบอย่างเร่งด่วน ทั้งในระดับนโยบาย องค์กรบริหาร โดยน าหลักการบริหารสมัยใหม่
มาใช้แต่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักไตรสิกขา เป็นผู้น าทางการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐาน 
กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพระภิกษุ สามเณร เชื่อมโยงเข้ากับสาระของศาสตร์  
ต่าง ๆ ควบคู่กัน จะต้องให้เป็นกระบวนการเรียนรู้  ที่สมบูรณ์ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพ่ือสร้าง
ชุมชนและปัจเจกชาวพุทธที่มีค่านิยมต่อต้านกระแสความโลภ ความโกรธและความหลง มีชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันความเป็นจริง 
 นาวาเอก รชต แหล่งสิน (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
ด้วยเทคนิคหลังนวยุค (Postmodernism) ซึ่งพบรูปแบบการเผยแผ่ที่มีวิวัฒนาการการเผยแผ่ในแต่ละยุค 
ดังแสดงในตารางที่ 2.4  
 
ตารางท่ี 2.4 วิวัฒนาการการเผยแผ่ในประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละยุค  
 

ประเด็นการเผยแผ่ สมัยพุทธกาล หลังสมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบัน 
ผู้เผยแผ่ องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า  
เป็นการเผยแผ่เชิงรุก 

พระอริยสาวกและภิกษุ
ทั่วไป  
เป็นการเผยแผ่เชิงรุก
และเชิงรับ 

พระภิกษุและฆราวาส
โดยรัฐมีบทบาทในการ
ก ากับดูแลการเผยแผ่ใน
ภาพรวมเป็นการเผยแผ่
เชิงรับ 

หลักธรรม เป็นหลักธรรม 
อนุปุพพิกถาและ
อริยสัจ 4 

อริยสัจ 4 และหลักค า
สอนที่เกิดจากอาจารย์
นิกายต่าง ๆ  

หลักธรรมที่เกิดขึ้น
จากศาสนพิธี มีทาน ศีล 
สมาธิ และมีหลักอริยสัจ 
4 เป็นพื้นฐานส าคัญ 

วิธีการ โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นไปตามกรอบโอวาท
ปาฏิโมกข์ และเพ่ิมเติม
วิธีการของอาจารย์แต่
ละส านักเสริมเข้าไป 

เป็นไปตามกรอบโอวาท
ปาฏิโมกข์ และเพ่ิมเติม
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ผู้รับการเผยแผ่ เป็นผู้ที่อุปนิสัยเห็น
ธรรม 

เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมและ
ประชาชนทั่วไป 

พุทธศาสนิกชนและผู้ที่
ต้องการเรียนรู้ทั่วไป 

  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า รูปแบบการบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท
ด้วยเทคนิคหลังนวยุค คือการน าอรรถสาระ ท่าทีการเผยแผ่ และการปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนา
ไปเผยแผ่ด้วยเทคนิคของหลังนวยุค ในรูปแบบของ CAC Model ซึ่งเป็นเทคนิคที่อาศัยความผสม
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กลมกลืนเป็นธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในการเผยแผ่ เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาปนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กล่าวคือ  
 ส่วนของเนื้อหา (Content) ยึดตามหลักการโอวาทปาฏิโมกข์และหลักการหลังนวยุค อย่าง
มีความกลมกลืน สมดุล ทั้งในเรื่องของการละชั่วท าดีและท าใจให้ผ่องใส และไม่ยึดกฎที่ตายตัว มี
เครือข่ายของตน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กัน 
 ท่าทีการสอน ( Attitude) เป็นส่วนของอุดมการณ์ ที่สามารถเข้ากันได้มีความกลมกลืนกัน 
ตามหลักการหลังนวยุค ได้แก่ การปฏิเสธความจริงตายตัว สัมพันธภาพนิยม ความไม่ยึดมั่น มุ่งสันติ 
และหลักการโอวาทปาฏิโมกข์ คือต้องมี ความอดทน ไม่เบียดเบียน มีความสงบในจิตใจ 
 การปฏิบัติน า (Conducting) ต้องสามารถเข้ากันได้และมีความกลมกลืนทั้งที่ปรากฎใน
หลังนวยุค ได้แก่ ไม่ละทิ้งของเดิม อ่านใหม่ทั้งหมด ไม่สร้างกฏเกณฑ์ตายตัว และหลีกเลี่ยงความเกิน
จริง การขยายเครือข่ายของตนและการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น ความยึดมั่น และมุ่งสันติสุข และที่ปรากฎใน
โอวาทปาฏิโมกข์คือ ต้องมีความอดทน ไม่เบียดเบียน มีความสงบ มุ่งสู่นิพพาน (รชต  แหล่งสิน, 
2555, หน้า 238-239) 
 พระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ) (2554, บทคัดย่อ, หน้า ข) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ
วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าประสิทธิภาพวิธีการเผย
แผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่พ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การได้มาปฏิบัติตามหลักธรรมและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ในการน าเสนอเนื้อหาต้องยึดหลักองค์แห่งธรรมกถึก คือการ
น าเสนอไม่ขาดตอนและไม่ขาดความ แสดงเหตุผลและตัวอย่างเพ่ิมเติมให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจน มีจิต
เมตตามุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟัง ไม่สื่อนัยให้ผู้ ฟังน าลาภสักการะมาถวายแก่ตน และไม่
กล่าวกระทบกระทั่งผู้ อ่ืน ในส่วนของเนื้อหาต้องเป็นเรื่องจริง ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวม สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้  โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ประสิทธิภาพการเผยแผ่ ขึ้นอยู่กับระบบการท างานเป็นองค์กร มีนโยบาย มีแผน มีการประเมินผล 
และมีการปรับปรุงแก้ไข โดยค านึงถึงต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลาและวิธีการ องค์ประกอบที่ส าคัญ
คืองบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ สามารถได้มาจากภาครัฐและเอกชน ผ่านฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่ งพระนักจัดรายการต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับผู้ฟังและลักษณะของรายการ เป็นภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย และต้องมีจิตวิทยาในการ
โน้มน้าวให้ปฏิบัติตามด้วย 
 ส าหรับปัญหาของประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุฯ ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาผู้จัดรายการไม่ได้คุณภาพ และปัญหาระบบการบริหาร
จัดการไม่ดี ซึ่งทั้งสองปัญหานี้สามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเผยแผ่ของพระสงฆ์กับหลักสูตร
เสริมสร้างบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการจัดรายการวิทยุ และพัฒนาไปถึงขั้นการ
จัดสร้างสถานีวิทยุศูนย์กลางพระพุทธศาสนาขึ้น 
 มณฑา กระวีพันธ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 อ าเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบองค์
ความรู้ใหม่ การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนจะสูงขึ้น เมื่อครู 
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พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดีงามแก่
นักเรียน และเน้นการสอนไปสู่การปฏิบัติเป็นส าคัญ จึงจะส่งผลให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีงามอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 
 พระสมนึก จรโณ (ทับโพธิ์) (2555, หน้า 242) ได้ศึกษาการเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน พบองค์ประกอบของบทบาทเชิงรุกของวัดในบริบทใหม่ ในด้านการสร้างรูปแบบ 
“การเผยแผ่เชิงรุก” จะต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทในชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ เพราะการเรียนรู้ปัญหาใน
ชุมชนท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เมื่อทราบปัญหา วัดจัด
กิจกรรม โครงการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาโดยผ่านกิจกรรม ประเพณีในท้องถิ่น โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางหรือนอกวัด เช่นในชุมชน โดยวัดไปจัดกิจกรรมให้ตามความเหมาะสม และความสัมพันธ์ 
ซึ่งการเผยแผ่ ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชน วัดจัดการเผยแผ่ผ่าน เว็บไซด์ แผ่นพับ ป้าย
โฆษณา เสียงตามสาย การออกพบปะชุมชนที่ไม่สามารถมาวัดได้ โดยการท างานเป็นทีม มีการ
ประสานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการและชมรมกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
 เพชรพิกุล ณ นคร (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตคณะธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลการวิจัยว่าด้านประสิทธิภาพการ
สอนธรรม ควรใช้หลักไตรสิกขา และการสนทนาธรรม ควรใช้หลักปุจฉาวิสัชนา ธรรมวินัย ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
จัดท าสื่อในการเผยแผ่ ภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 
 วงศกร เพิ่มผล (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ศีล 5 : มิติอารยธรรมสากล พบว่า ศีล 5 ใน
พระพุทธศาสนา เป็นหลักของการฝึกฝนตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นรากฐาน
ของการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม มนุษย์ทุกคนต้องมีความ
ส านึกตน รู้จักควบคุมตนเอง ฝึกตน ไม่นิยมความรุนแรงและมีความปรารถนาดีต่อกัน โดยงดเว้นจาก
การฆ่า จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ และเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท นอกจากนั้นต้องมีความเมตตาต่อชีวิตทรัพย์สิน ความถูกต้องดีงาม ความจริงและ
ความม่ันคงทางสติปัญญา และถือได้ว่าเป็นอารยธรรมสากล เพราะไม่เพียงแต่ให้ความเคารพสิทธิของ
ตนเอง เพ่ือมนุษย์ ทรัพย์สิน ข้อตกลงทางสังคมและความมั่นคงทางสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังเน้นการ
ปฏิบัติต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ด้วยจิตเมตตาอันเกิดจากการงดเว้น 5 และมิติแห่งการส่งเสริมให้
ปฏิบัติอีก 5 ด้าน 
 พระบุญเรียน อภิปุญฺโ  (ตลับทอง) (2557, หน้า 245) ศึกษาเรื่องบูรณาการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา ได้สรุปผลการวิจัยว่า ลักษณะวรรณกรรมแนวพุทธ
ปรัชญา คือเน้นชีวิตด้านในมากกว่าชีวิตด้านสังคมแต่ขณะเดียวกันก็มิได้มองข้ามหรือละเลยสังคม 
และเน้นหลักการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่นค าสุภาษิต ค าพังเพย โดยการตกผลึกจากการศึกษา
ค้นคว้าจากพระไตรปิฎก สะท้อนความคิด สรุปผลน าบทเรียนสู่การเรียนรู้ เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 
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 พระครูโกศลอรรถกิจ (2558, หน้า 161) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ได้สรุป
ผลการวิจัยว่า การน าสัปปุริสธรรม 7 มาใช้กับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน ก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย (แสนทวีสุข) (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพศาสน
ทายาทด้านการศึกษาตามแนวพุทธธรรมได้สรุปผลการวิจัยว่า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพศาสนทายาทด้านการศึกษา คือ กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิต) สีลสัมปทา (ท าสีลให้
ถึงพร้อม) ฉันทสัมปทา (ท าฉันทะให้ถึงพร้อม) อัตตสัมปทา (ท าตนให้ถึงพร้อม) อัปปมาทสัมปทา (ท า
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) โยนิโสมนสิการสัมปทา (ท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) 
 พระอุดมธีรคุณ (สมคิด จินฺตามโย) (2558, บทคัดย่อ) ศึกษาบูรณาการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธด้วยหลักสติในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า ชาวพุทธที่ดีต้องเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลัก
ของสิงคาลกสูตร โดยไม่ละเมิดกิเลส 4 อคติ 4 อบายมุข 6 และปฏิบัติตามทิศ 6 พร้อมเข้าใจการใช้
สติในการด าเนินชีวิต ซึ่งควรใช้สติระดับต้นร่วมกับหลักธรรม ต่อไปนี้ 1) หิริโอตตัปปะ และมีศรัทธา 
ส่งเสริมให้เกิดสติเป็นเครื่องระมัดระวัง ยับยั้ง กระตุ้น โดยไม่ล่วงละเมิดกรรมกิเลส 4 และควรมีองค์
ธรรมกตัญญูกตเวที เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดสติที่เป็นเครื่องกระตุ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อบิดามารดา 
ครูอาจารย์ สมณพราหมณ์ และมีสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมส่งเสริมให้เกิดสติ เป็นเครื่องส านึก 
ต่อหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธในทิศ 6 

 ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทย พบว่าหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
ได้แก่ ฆราวาสธรรม 4, เบญจศีล เบญจธรรม, สุจริต 3 อคติ 4 และหิริโอตตัปปะ โดยมีการบูรณาการ
หลักธรรม เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนาย ได้แก่ 
 1. หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรมมาตรฐานในด้านหน้าที่การงานน ามาบูรณาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. หลักเบญจศีล เบญจธรรม เป็นหลักธรรมมาตรฐานในด้านมนุษยธรรมน ามาบูรณาการ
เพ่ือส่งเสริมมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. หลักสุจริต 3 เป็นธรรมมาตรฐานส่วนตัว สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ น ามาบูรณาการเพ่ือ
ส่งเสริมความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 4. อคติ 4 เป็นธรรมมาตรฐานด้านดูแลสังคม ควรน ามาบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายไทย เพราะเม่ือเว้นจากอคติท้ัง 4 แล้ว ย่อมปฏิบัติหน้าที่โดยยุติธรรม เที่ยงตรง 

 ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุวรรณรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม พบว่า การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนมีแนวทางการสร้างความสามัคคี 4 แนวทาง ได้แก่ 1.การใช้ชีวิต
ร่วมกันผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ 2. การประกอบอาชีพและขยายเครือข่ายการประกอบอาชีพ 3. การ
รวมกลุ่มธรรมชาติของชุมชนตามความสนใจและกิจกรรมทางสังคม 4. การสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งหลักธรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ที่ชุมชนใช้ในการใช้ชีวิตร่วมกันมากที่สุดคือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือ หลัก
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อปริ-หานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และหลักสังคหวัตถุตามล าดับ หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการ
ประกอบอาชีพมากที่สุดคือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือหลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม 
และหลักสังคหวัตถุ หลักธรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มคือ หลักสาราณียธรรม หลักอปริหานิยธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม และหลักสังคหวัตถุตามล าดับ หลักธรรมที่ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
คือหลักสาราณียธรรม หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรมและหลักสังคหวัตถุ ตามล าดับ 

 จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละแหล่ง ได้ค้นพบองค์ประกอบที่ส าคัญใน
กระบวนการเผยแผ่ ดังนี้ 
 1. การศึกษาการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาล มีองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 
จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 บุคลากร ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพระสงฆ ์ 
  1.2 รูปแบบ หรือวิธีการ 
  1.3 หลักธรรม ค าสอน  

 2. จากการศึกษาการเผยแผ่ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 
จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

  2.1 ด้านบุคลากร ผู้เผยแผ่ ได้แก่ พระสงฆ์  
  2.2 รูปแบบ หรือวิธีการที่หลากหลาย 
  2.3 หลักธรรม ค าสอน 
  2.4 สื่อ ที่ใช้ในการเผยแผ่ 

 3. จากการศึกษาการด าเนินงานเผยแผ่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระยะที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีองค์ประกอบที่เป็นประเด็นส าคัญ 2 ประการ คือ  

  3.1 การเป็นผู้เผยแผ่โดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรม โครงการ และการเผยแพร่ผ่านสื่อ ต่าง ๆ  
  3.2 การเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ การด าเนินงานเผยแผ่  

   1) การสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาด้านบุคลากรเผยแผ่ การจัดอบรม 
   2) การสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาสงฆ์ 
   3) การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงาน องค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่โดยตรง 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และจัดกลุ่มการด าเนินงานเผยแผ่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เข้าสู่กระบวนการเผยแผ่ ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) ด้านการสื่อสาร 
   2) ด้านบุคลากร 
   3) ด้านหลักธรรม ค าสอน 
   4) ด้านรูปแบบ วิธีการ 

    5) ด้านการสนับสนุนงบประมาณ  
 4. จากการศึกษาการเผยแผ่ตามทัศนะของนักวิชาการ พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเผยแผ่ ทั้งหมดจ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย  

  4.1 ด้านการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการด้านการสื่อสาร 
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  4.2 ด้านวิธีการสร้างแนวร่วม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธ ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาจัดให้อยู่
ในกลุ่มด้านรูปแบบ วิธีการ 

  4.3 ด้านบุคลากร ศาสนทายาท พระสงฆ์ผู้สืบทอด  
  4.4 ด้านศาสนวัตถ ุซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาจัดให้อยู่ในกลุ่มรูปแบบ วิธีการ 
  4.5 ด้านหลักธรรม 
  4.6 ด้านการสนับสนุน 

 ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนและเพ่ือความชัดเจนผู้วิจัยได้พิจารณาจัดกลุ่มองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ ตามทรรศนะของนักวิชาการข้างต้นใหม่ และได้องค์ประกอบที่ส าคัญ 
5 ด้าน คือ 

  1) ด้านบุคลากร  
  2) ด้านรูปแบบ หรือ วิธีการ  
  3) หลักธรรม ค าสอน 
  4) ด้านสื่อหรือช่องทางการเผยแผ่ 
  5) ด้านการสนับสนุน  

 จากการศึกษาองค์ประกอบในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละแหล่ง ผู้วิจัยได้
น ามาสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทางสถิติ และก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางสังเคราะห์ ที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.5 การสังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
ล าดับ รายการ /

กระบวนการเผยแผ่ 
สมัย

พุทธกาล 
สมัย 

ปัจจุบัน 
ส านักงาน
พระพุทธ 

ทัศน
นักวิชาการ 

ความถี่ หมาย
เหตุ 

1 บุคคลากร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4  
2 รูปแบบ หรือ 

วิธีการ 
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4  

3 หลักธรรม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4  
4 การสื่อสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4  
5 การสนับสนุน - - ⁄ ⁄ 2  
 รวม 4 4 5 5   

  
 จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 4 แหล่ง ข้างต้น พบว่า มีกระบวนการ
เผยแผ่ที่มีความสอดคล้องและมีความถี่สูงสุดเท่ากัน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้าน
รูปแบบ วิธีการ และด้านการสื่อสาร ในการนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่ากระบวนการเผยแผ่ทั้ง 4 ด้าน
ดังกล่าว เป็นกระบวนการหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมาคือด้านการสนับสนุน ซึ่งเป็น
ภารกิจส าคัญของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น เพ่ือความครอบคลุม ผู้วิจัยจึงก าหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ใช้ท าการศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส า นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในทศวรรษหน้า ในองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก คือ 

 1. ด้านบุคลากร  
 2. ด้านหลักธรรม  
 3. ด้านรูปแบบ วิธีการ  
 4. ด้านการสื่อสาร  
 5. ด้านการสนับสนุน 
 ในการนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และพบองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

อนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการให้ความคิดเห็นแก่ผู้เชี่ยวชาญ ในการวางยุทธศาตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
  
2.6 ยุทธศาสตร์และองค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน 

 2.6.1 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  ความหมาย  
 ค าว่า “ยุทธศาสตร์  (Strategy)” มี รากศัพท์ มาจากภาษากรีกว่า Strategia ซึ่ งมี
ความหมายว่าศาสตร์และศิลป์ในการบังคับบัญชากองทัพหรือการน าทัพ  เนื่องจากในอดีตค าว่า
ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในทางการทหาร กล่าวอีกนัยหนึ่ง ของ Strategy คือวิธีการ
หรือแนวทางในการน าทัพเพ่ือให้ได้ชัยชนะในการรบ (ณัฏฐพัน เขจรนันท์ , 2552, หน้า 14) ในวิกิพี
เดีย สารานุกรมภาษาอังกฤษ ได้อธิบายค าว่า Strategy ไว้ว่า A strategy is a plan of action 
designed to actieve a particular goal. ซึ่งถอดความในภาษาไทยได้ว่า “ยุทธศาสตร์ คือการ
ออกแบบการด าเนินการที่น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์” (ทอทหาร, 2552) ซึ่งมีนัยที่ตรงกันกับจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย (2553, หน้า 38) ที่กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ (Strategy)” หมายถึง สิ่งที่องค์กร
ต้องท าเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ และแผนยุทธศาสตร์ หมายถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ
และภารกิจ (Mission)ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision)และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate 
Goal) (จักษวัชร ศิริวรรณ, มปป.) อย่างไรก็ตาม ความหมายของค าว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) จะ
ขึ้นอยู่กับบริบทและห้วงเวลาที่ใช้ ซึ่งในปัจจุบันมีการน าค าว่ายุทธศาสตร์ (Strategy) มาใช้ในมิติที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี (Technology Strategy) ส่วนในทางธุรกิจสมัยใหม่ 
ที่มีการแข่งขันและมีการน าหลักการรบในสงครามมาประยุกต์และศึกษา เกิดเป็นวิชาด้านกลยุทธ์ ค า 
Strategy ในค าแปล “ยุทธศาสตร์” ทางการทหารเดิม จึงมีความหมายใหม่ในทางธุรกิจ ที่แปลว่า 
“กลยุทธ์” และได้มีผู้ให้นิยามค าว่า “กลยุทธ์” Strategy ค าเดียวกันกับ“ยุทธศาสตร์” ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  
 Carl Von Clausewitz นักทฤษฎีด้านยุทธการแห่งศตวรรษที่ 19 ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ไว้
ว่า “กลยุทธ์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนการท าศึกสงคราม และการก าหนดรูปแบบการ
ต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้ายึดสมรภูมิแต่ละแห่งด้วยวิธีใด” 
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 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2546, หน้า 23-25) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจ 
ที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
สมมุติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้ กิ่งพร ทอง
ใบ (2549) ได้ให้ความหมายค ากลยุทธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการว่า “กลยุทธยุทธ์”หมายถึง 
วิธีการที่องค์การเลือก เพ่ือจะด าเนินการจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปยังจุดหมายปลายทางใน
อนาคต ที่องค์กรก าหนดไว้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2552, หน้า 14-15)  
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2554, หน้า 104) กล่าวว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ หมายถึง
แผนการหรือวิธีการที่มีขั้นตอนและ ถูกคิดขึ้นอย่างมีหลักการรอบคอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเอาชนะ 
คู่แข่งขัน จนสามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  
 ดังนั้น จากการพิจารณาความหมายและรากศัพท์เดิม สามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ เป็นค าเดียวกัน หากแต่ใช้ในห้วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษานิยามข้างต้น
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสรุป เพื่อให้เป็นความหมายของยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ว่า 
“ยุทธศาสตร์ หมายถึงวิธีการหรือแนวทางด าเนินการตามภารกิจเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ”  
  ส าหรับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาจากการรวมกันของค าว่า ยุทธศาสตร์ 
กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่ง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การเปิดเผย ถ่ายทอด 
หลักธรรมค าสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายกว้างขวางออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้ทั่วกัน
และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุข”  
 ดังนั้น “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จึงหมายถึง วิธีการ หรือแนวทาง 
ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้การเปิดเผย ถ่ายทอดหลักธรรม ค า
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบผลส าเร็จ ขยายกว้างขวางออกไป หรือเป็นที่ซึมซับ รับรู้
ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุข โดย
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จะศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบ วิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้าน
การสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าและบูรณาการองค์
ความรู้ ดังนี้ 
 2.6.2 องค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านบุคลากร  
 ความหมาย 
 บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525, 
หน้า 480) 
 บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง บุคลากรที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนเทคนิค หลักการและวิธีการ
ในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา (กองพุทธศาสน
ศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552, หน้า 6) ซึ่งจ าแนกออกได้ 10 ประเภท ดังที่กล่าว
มาแล้ว ในข้อ 2.2.5  ในการนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคลากรผู้เผยแผ่ ดังนี้ 
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 คุณสมบัติท่ีส าคัญของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา (อ้างถึงในพยับ ปญฺญาธ

โร, 2548) มีความเห็นว่า การเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของ นักเผยแผ่ ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่าย
ฆราวาส ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. ต้องมีวุฒิภาวะ ระวังว่า สอนคนอ่ืนอย่างไร ตนก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นด้วย 
  2. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้ทันสมัย เช่น จากการเทศน์ มาเป็น สนทนา (หรือ จาก 
Preach มาเป็น Dialoque) บ้าง ( ตามกาลเทศะ เหตุผล บุคคล เวลา ) ในระยะยาวข้างหน้า ควรฝึก
ใช้วิธีสนทนา (Dialoque ) นี้ เป็นหลักจึงจะทันสมัยทันยุค 

 3. บุคลิกภาพของนักเผยแผ่ควรเป็นประชาธิปไตย และมีส านึกเป็นประชาธิปไตย  
 4. เผยแผ่อย่างจริงใจ หวังประโยชน์แท้จริงแด่ผู้ฟัง โดยให้เข้าใจสาระหรือหลักวิชาอัน

บริสุทธิ์ ให้คนได้สัมผัสว่า งานของนักเผยแผ่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายโดยส่วนเดียวล้วน ๆ  
 5. มีความมั่นใจ เชี่ยวชาญในการโต้แย้งกับคนต่างลัทธิ ใฝ่ศึกษาให้เข้าใจลัทธิศาสนาอ่ืน 

เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของลัทธิ อ่ืน และเห็นจุดเข้มแข็งของศาสนาพุทธ ที่เป็นอริยสัจธรรมเชิง
วิทยาศาสตร์อย่างไร เข้าใจวิทยาศาสตร์ และ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 

 6. นักเผยแผ่ ควรเผยแผ่ด้วยการพาปฏิบัติได้ด้วย สอนอย่างไร พาปฏิบัติอย่างนั้นและควร
น างานท่องเที่ยวทัศนาจรเชิงธรรมะเข้ามาร่วมกับงานเผยแผ่ เช่น พาปฏิบัติสมาธิ พาเดินป่า พา
ปฏิบัติธุดงค์ พาเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะเนปาล และอินเดียแดนสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่
เกี่ยวข้องกับองค์พระบรมศาสดาโดยตรง หรือพาชาวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทย โดยพาไปวัดที่มี
ความศรัทธานิยมสูงทางธรรมะ ฯลฯ 

 7. มีความคล่องตัวในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ การใช้ภาษาควรเพ่ิมภาษาสากลคือ
ภาษาอังกฤษ นักเผยแผ่ผู้มองการณ์ไกลจ าเป็นต้องริเริ่มน าภาษาเผยแผ่เป็นภาษาต่างประเทศใช้
ฝึกฝนตนเอง  

 ได้นอกจากนี้ พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาท ที่มีความเกี่ยวข้องที่ส าคัญกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน จึงควรมีการปรับตัวและต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีความฉลาดหลักแหลม และมีความประพฤติดีปฏิบัติดีพร้อม  
 2. สามารถน าเสนอการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อทันยุคทันสมัย  
 3. พระต้องตอบโจทย์ให้กับสังคมได้ เป็นที่พ่ึงของประชาชน เพราะหากพระและโยมขาด

ปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้ธรรม หรือการสื่อสารทางธรรมะมีความไขว้เขว ไม่เป็นไปตามหลักเดิม  
 4. ผู้ท าหน้าที่พระนักเผยแผ่ควรมีบุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต มีกิริยามารยาท เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ซึ่งควรมีการจัดหลักสูตรส าหรับนักเผยแผ่ และการเผยแผ่ต้องออกนอกพ้ืนที่วัดบ้าง ควรมอง
บริบทของการเผยแผ่ที่กว้างและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  

 5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ต่อสื่อต่าง ๆ ควบคู่กัน (มหาศรีบรรดร, (มปป.) 
  ส าหรับบุคลากรทางศาสนาที่ท าการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก ในต่างประเทศต้องท างาน

อย่างมืออาชีพโดยท าการวิเคราะห์ มีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติการจริง เรียกว่า SWOT Analysis 
คือการวิเคราะห์สถานการณ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
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 จุดแข็ง (Strength) เช่น ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนมีมาก การบริจาคทรัพย์ 
การชอบเข้าวัดของคนไทย ฯลฯ จึงเป็นจุดแข็งของการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมาก 
  จุดอ่อน (Weakness) เช่น ภาษาท่ีอ่อนด้อย ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ จะต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพลิกให้เป็นจุดแข็งให้ได้ 
  โอกาส (Opportunity) เช่น คนอังกฤษ เป็นคนอนุรักษ์นิยม ชอบเรื่องศาสนา, คนอเมริกัน
ชอบลองของใหม่, คนศรัทธาพระในเมืองไทยมีจ านวนมหาศาล มีโอกาสมหาศาล นี้คือทุนทางสังคม
ของคนไทย 
  สิ่งคุกคาม (Threat) เช่น คนบวชน้อยลง รุ่นลูกไม่ยอมเข้าวัด ฯลฯ พระนักเผยแผ่ต้องปรับ
ท่าท่ีอย่างไรให้เหมาะสม (พระเทพโสภณ, 2546) 

 พระนักเผยแผ่ต้องรู้เขารู้เรา มีการเล่าเรื่องประกอบเป็นบุคลาธิษฐาน ผู้บรรยายต้องมีฐาน
ความคิดที่ดี มีอุปกรณ์เสริม เช่น ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับค าพูดหนึ่งพันค า ที่ส าคัญต้องมีทฤษฎีสี่ ส. 
คือ สัททัสสนา (แจ่มแจ้ง) สมาทปนา (จูงใจ) สมุเตชนา (แกล้วกล้า) สัมปหังสนา (ร่าเริง) และจะต้อง
สร้างเครือข่าย (Network) ในการท างานด้านการเผยแผ่ ทั้งนี้เพราะทุกคนมีจุดอ่อนด้วยกัน จึงต้องหา
คนที่มีจุดแข็งตรงกับจุดอ่อน มาช่วยสนับสนุน จะช่วยแก้จุดบกพร่องดังกล่าวได้ (เมธิโนภิกขุ (วิโมกข์), 
2552) 

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2551) ได้กล่าวว่า พระนักเผยแผ่ต้องปรับภาพลักษณ์ตัวเองใหม่
เพ่ือการเป็นพุทธศาสนาเชิงรุกโดยต้องเป็น Active Buddhist Missionary หรือเรียกว่าท่าทีใหม่แห่ง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และใช้ค าว่า “พุทธก้าวหน้า พระก้าวน า” พระนักเผยแผ่ไม่ควรอยู่แต่ใน
วัด เพ่ือรอรับโอกาสจากประชาชนอย่างเดียว แต่ต้องก้าวออกไปข้างนอกเมื่อมีโอกาส  และเรียก
รูปแบบดังกล่าวนี้ว่า ธรรมะอินเทรนด์ ธรรมะแนวนี้สาระส าคัญอยู่ที่การท าให้เกิดการเข้าใจง่าย โดยมี
กระบวนการเผยแผ่ธรรมะท่ีมีทักษะของพระธรรมทูต โดยเน้น 2 วิธี คือ 
  วิธีที่หนึ่ง การทลายก าแพงแห่งภาษา คือต้องประยุกต์ใช้ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย  
 วิธีที่สอง ปรับเปลี่ยนก าแพงท่าที พระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่ จ าเป็นต้องมีพุทธศาสนาเชิงรุก
โดยน าเสนอธรรมะผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้ค าที่ทันสมัยว่า “ธรรมโมโลยี” โดยน าธรรมะฉบับเอส
เอ็มเอสมาใช้หรือที่เรียกว่า ธรรมโมบาย อันเป็นรูปแบบใหม่แห่งนวัตกรรมการสื่อสารด้วยการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และบูรณาการผสมผสานระหว่างวัด บ้าน  ที่เน้นภารกิจหลักด้าน
การศึกษา การเผยแผ่ การผลิตสื่อการสอนธรรมะ และวัดป่าที่เน้นความร่มรื่นด้วยพฤกษชาตินานา
พันธุ์ สายน้ า ฟังธรรมในโบสถ์ธรรมชาติ อิงรูปแบบของสวนโมกขพลารามและสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือความเป็นอุทยานธรรมะสวนธรรมที่ร่มรื่น และรีสอร์ททางจิตวิญญาณ
ของคนร่วมสมัย (Spiritual Resort) ซึ่งประเทศไทยยังมีพระนักเผยแผ่ ที่สามารถส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยเริ่มจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) ที่ใช้เทคนิคการ เผยแผ่เชิงรุกด้วยเทศนาโวหารเข้า
หาคนทั้งในระดับสูงและระดับล่าง กล่าวคือระดับบน ได้แก่ คนชั้นสูงในสังคมไทยสมัยนั้น เช่น 
ราชวงศ์ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ส่วนระดับล่าง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป รุ่นต่อมามีสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงท างานพุทธศาสนา เชิงรุกด้วยการจัดท าหลักสูตรนักธรรม 
ชั้นตรี-โท-เอก รุ่นต่อมาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) สองสหายธรรม ได้ร่วมกันท าพุทธศาสนาเชิงรุกด้านการเผยแผ่อันเป็นปรากฏการณ์ที่



77 
 

น่าสนใจยิ่งในยุคสมัยรุ่นต่อมาพระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) ที่ได้ขับเคลื่อนพุทธศาสนา
กระจายตามจังหวัด (อ าเภอ ต าบล) ต่าง ๆ ของประเทศ พระภิกษุ พระนักเผยแผ่มีมากมาย แต่ไม่
ค่อยจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อสื่อต่าง ๆ พระนักเผยแผ่ที่จะออกไปสู่สังคมก็ควรมีมาตรฐานเดียวกัน 
เพราะ การเผยแผ่ เป็นการสะท้อนบุคลิกลักษณะวิถีชีวิต กิริยามารยาทของพระสงฆ์ด้วย ดังนั้น จึง
ต้องมีการจัดหลักสูตรส าหรับพระนักเผยแผ่ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้การเผยแผ่ต้องออกนอก
พ้ืนที่วัดบ้าง เช่น ในวันนี้ ท าไมไม่ไปจัดงานที่วัด ท าไมมาจัดที่โรงแรม นั้นก็แสดงให้เห็นว่า คนไทยได้
ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการมองบริบทของการเผยแผ่ที่กว้างและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  (พระมหา
ศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล, มปป.) 

 ส่วน ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน พระครูโสภณปริยัติสุธี, 2555) ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การเผยแผ่และการท างานของพระสงฆ์ ในปัจจุบันภายใต้หั วข้อ“ยุทธศาสตร์การวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคม” ว่าการที่พระสงฆ์ได้พยายามคิดท างานวิจัยมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อพุทธศาสนาเชิงรุก เพราะจะท าให้พุทธศาสนามีพลังที่จะขับเคลื่อนสู่สังคมในระดับกว้างต่อไป 
ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกเป็นโอกาสของพุทธศาสนาที่จะท างานเชิงรุกมากข้ึน โดยเฉพาะแนวคิดที่
จับยุทธศาสตร์การขจัดทุกข์เป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ส่วนชาติตะวันตกไปจับยุทธศาสตร์การสร้างสุข 
เพราะสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ผลพวงที่ต่างกันมาก การขจัดทุกข์น าไปสู่ปัญญา ส่วนการสร้างความสุข
น าไปสู่ความโลภ การแย่งชิง การทอดทิ้งกันและการอยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้าง พระนัก
เผยแผ่ต้องสนใจโครงสร้างตรงนี้ ดังนั้น การส่งเสริมให้พระสงฆ์ท างานด้านการวิจัยทางพุทธศาสนา 
เพ่ือการพัฒนาสังคม จะเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ผลักดันให้พุทธศาสนาเชิงรุก โดยอาศัยพระรุ่นใหม่
ก้าวหน้าและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สังคมคือการวิจัย  

 จากการศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มพระพุทธศาสนาเถรวาทในอนาคต พบว่าคุณสมบัติ  ที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา  นอกจากจะมีความรู้
ความสามารถในด้านพระพุทธศาสนา มีความตั้งใจในการเผยแผ่อย่างจริงจังแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจ
วัฒนธรรมพ้ืนฐานของตนเองได้เป็นอย่างดี (บรรจง โสดาดี, มปป.) นอกจากนี้ความอ่อนแอของคณะ
สงฆ์ ทั้งด้านพระวินัยและการเรียนพระปริยัติธรรม ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของคณะสงฆ์และ
ต่อศรัทธาชาวพุทธที่มีต่อคณะสงฆ์โดยรวม จึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะสงฆ์และสังคม
คฤหัสถ์ โดยสร้างจิตส านึกในการรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด สร้างความแข็งแรงในการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมกระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ดังที่  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2556) กล่าวไว้ว่า เมื่อใดที่การศึกษาปริยัติหมดลง เมื่อนั้นก็
จะถึงกาลสูญสลายของพระพุทธศาสนา หากยังสามารถรักษาปริยัติไว้ได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติที่
ถูกต้องก็จะฟ้ืนคืน ส่งผลให้ปฏิเวธเกิดขึ้นได้อีก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่พระสงฆ์จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมพ้ืนฐานของกลุ่มที่ท าการเผยแผ่ และต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม เพราะจะเป็นพ้ืนฐานอันแข็งแกร่งของพุทธศาสนาให้ด ารงสืบไป  รวมทั้งพระสงฆ์
จะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม เพ่ือรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ โดยยังรักษาพระธรรมวินัยไว้
แบบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ และเวลา เช่น การที่พระสงฆ์เปลี่ยนมาเทศน์และท าพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนที่ท างานในวันพระ สามารถหาเวลาเข้าวัดฟัง
ธรรมได้ รวมทั้งการสร้างความแข็งแรงในคฤหัสถ์โดยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและน าหลักธรรมมา

http://www.gotoknow.org/พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร
http://www.gotoknow.org/พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร
http://www.gotoknow.org/posts?tag=%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้พระพุทธศาสนา ฝังรากลึกในสังคมไม่หวั่นไหวต่อการเข้ามาของ
วัฒนธรรม หรือการถูกคุกคามจากศาสนาอ่ืน (พุทธบูชา, 2555)  

 จะเห็นได้ว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ มีพ้ืนฐานมาจากความ
เข้มแข็งของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากตัวของพระสงฆ์ ซึ่งจะต้องรักษาพระธรรมวินัย การศึกษา
พระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพ่ือให้มีความรู้
ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และการเข้าใจในวัฒนธรรม มีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการที่คฤหัสถ์ สามารถเข้าถึง รับรู้หลักธรรม นอกจากนี้องค์กรสงฆ์และผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
จะต้องรู้เท่าทันโลก สามารถให้ค าอธิบายและแนวทางพิเคราะห์  ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันตามแนวทางของพุทธศาสนา เนื่องจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ผู้คนต้องเผชิญกับปรากฏการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม 
หลักการ คุณค่าและศีลธรรมที่เคยเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอาจถูกท้าทายและตรวจสอบค าอธิบาย 
ในฐานะที่ศาสนาเป็นหลักยึดทางด้านจิต วิญญาณ หากองค์กรสงฆ์และผู้สืบทอดพุทธศาสนา ขาด
ความสามารถในการอธิบายแก่ผู้คนที่นับถือศาสนาในปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะส่งผลต่อความศรัทธา
และยึดถือแนวความคิดให้สามารถด ารงอยู่ต่อไป (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 2552) 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่ได้สดัปตรับฟัง 
หรือรับรู้ ได้มีความเข้าใจ ดังนั้น ผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเปรียบเสมือนผู้สอน เพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิรู้ภูมิธรรม ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547, หน้า 23-24) ได้ให้ความหมายแนว
ปฏิบัติที่เทียบเคียงจากทศพลญาณ ส าหรับเป็นผู้สอนทั่วไปพอจะปฏิบัติได้ และเห็นว่าพระสงฆ์ ผู้ท า
หน้าที่ในการเผยแผ่ สั่งสอนธรรม ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติด้วย ดังนี้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และขอบเขต ของกฎเกณฑ์ และหลักการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และที่จะน ามาใช้ในการสอนอย่างชัดเจน ตลอดจนรู้ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มี
พัฒนาการอยู่ในระดับต่าง ๆ  
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นอย่างดี 
 3. รู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะน าเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 4. มีความรู้ในวิชาสรีรวิทยา และจิตวิทยา อย่างน้อยให้ทราบองค์ประกอบต่าง ๆ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านั้น ในกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล และควรมีความรู้ทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือรู้จัดสภาวะของสิ่งทั้งหลาย และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
สิ่งเหล่านั้น อันจะเป็นเครื่องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 5. รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความโน้มเอียง แนวความสนใจและความถนัดโดย
ธรรมชาติ 
 6. รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านระดับสติปัญญา ความสามารถพัฒนาการด้าน ต่าง ๆ  
และความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 7. รู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคถ่วงหรือส่งเสริมเพ่ิมพูนผลส าเร็จของการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ กับรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าแก้ไขหรือส่งเสริม น าการเรียนรู้และการฝึกอบรม
ให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดี 
 8. รู้ประวัติ พื้นเพเดิม และประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน 
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 9. พิจารณาสังเกตผู้เรียน ในขณะที่เขามีบทบาทอยู่ในชีวิตจริง ภายในกลุ่มชนหรือสังคม 
สามารถรู้เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เขาแสดงออกในขณะนั้น ๆ ว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร 
มองสาเหตุแห่งปัญหาและพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที รู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้ง และแน่ใจ ว่า
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจุดหมายนั้นคืออะไร และตนเองสามารถกระท าผลสัมฤทธิ์นั้นให้เกิดข้ึนได ้
 นอกจากนี้จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
วางแผนล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติใน
การท างานให้แก่บุคลากร โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคล เพ่ือ
ดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (กีรติ 
ยศยิ่งยง, 2448, หน้า 2) ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นสู่กิจกรรมที่ส าคัญ 3 กิจกรรม คือ
การฝึกอบรม (training) เพ่ือเรียนรู้การท างานในปัจจุบัน การศึกษา(education) เป็นการเรียนรู้เพ่ือ
มุ่งเน้นการท างานในอนาคต และการพัฒนา (development) เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น (เสน่ห์ จุ้ยโตและคณะ, 2547, หน้า 151) ดังนั้นในการพัฒนา
บุคคลากรผู้เผยแผ่ จึงมีควรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการทั้ง 3 กิจกรรม กล่าวคือ 
  1. การฝึกอบรม (training) เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เกิดทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ ซึ่งองค์การทุกแห่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรม เพราะท าให้ทราบปัญหาของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่และพอใจกับงานใหม่ อีกทั้งช่วยเพ่ิมขวัญก าลังใจในการ
ท างาน เพ่ือให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการด าเนินการฝึกอบรมจะมี
กระบวนการที่ส าคัญ โดยต้องพิจารณาความต้องการและปัญหาที่จะต้องมีการฝึกอบรม มีเป้าหมาย
การฝึกอบรมที่ชัดเจน การก าหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะฝึกอบรมเพ่ือเป็นหลักสูตรของการฝึกอบรม 
ก าหนดวิธีที่จะใช้ในการฝึกอบรมและสื่อหรือเครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลดีที่สุดเหมาะสมกับ
บุคคลที่อบรม ช่วยให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้ง่าย จากนั้นจึงด าเนินการฝึกอบรม การฝึกอบรม
สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
 1.1 แหล่งการฝึกอบรม แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 
  (1) การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house training ) 
  (2) การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) 
 1.2 การจัดประสบการณ์การฝึกอบรม 
 1.3 ทักษะที่ต้องการฝึกอบรม หมายถึงสิ่งที่ต้องการฝึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับ
ผู้รับการฝึกอบรม 
 1.4 ระดับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายถึงระดับความรับผิดชอบในงานของผู้เข้ารับการ
อบรม (อ าพล บุดดาสาร, 2556, หน้า 28-30)  
 นอกจากนี้ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, หน้า 120) กล่าวว่า 
การส่งเสริมสมรรถภาพด้วยการจัดอบรมศึกษาดูงาน การส่งไปฝึกปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาบุคลากร
ที่ใช้เวลาน้อย และสามารถพัฒนาคนให้เป็นไปตามความสามารถขององค์กร 
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 2. การศึกษา (education) เนื่องจากการศึกษาท าให้คนพัฒนาขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งช่วยให้องค์กรประสบผลส าเร็จ ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2539, หน้า 6-7) กล่าวไว้ว่า การศึกษามีบทบาทต่อการตอบสนองความต้องการของสังคม การศึกษา
อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เราขาดก าลังคนด้านไหน เราก็ให้ความสนใจพิเศษทางด้านนั้น  
ๆ และการศึกษายังเป็นตัวแก้ปัญหาของสังคม เป็นสิ่งกระตุ้นเตือน  ชี้แนะแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงเสียใหม่ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษา มี 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 
  2.1 การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน 
  2.2 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
 3. การพัฒนา (development) หมายถึงการพัฒนาตนเองที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้องค์การนั้นเจริญเติบโต ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งการพัฒนาตนเองนั้นต้องหมั่นใฝ่หาความรู้
ใส่ตัว ใฝ่รู้ตลอดเวลา จากแหล่งความรู้ที่สามารถจะหาได้ มีการลองผิดลองถูก เพ่ือสั่งสมความรู้
ความสามารถ ทักษะความช านาญและคุณธรรม เพ่ือให้อยู่รอดในสังคมและหน่วยงานนั้น ๆ (อ าพล 
บุดดาสาร, 2556, หน้า 33-34) ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีส านักคิด คิดค้นทฤษฎีการ
พัฒนาหลายทฤษฎี อาทิ  
 การพัฒนามนุษย์ตามหลักทฤษฎีความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 5 ขั้น ตามกฎ 
Maslow คือ ความจ าเป็นทางร่างกาย (physionlogical need) ความปลอดภัย (safety needs) 
ความต้องการทางสังคม (social needs)การได้รับการยอมรับนับถือ(self-esteem needs) และ
ความสามารถสนองได้ด้วยตัวเอง (self-actulization needs) (Maslow, A.H., 1975, p 25, อ้างถึง
ในอ าพล บุดดาสาร, 2556, หน้า 39-40) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งมีแนวคิด เครื่องมือ 
และวิธีการที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงต่อไปยังระบบงานอ่ืน ๆ และถูกน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน ในระบบหนึ่งจะประกอบด้วยหลาย ๆ ระบบย่อย มีความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์สอดประสาน
ซึ่งกันและกัน หรือหากระบบย่อยใดมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อไปยังอีกระบบหนึ่ง 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) ซึ่งมีหลักการที่
เชื่อว่ามนุษย์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเรื่อง แรงจูงใจ ทัศนคติ ความคิด อารมณ์ การ
รับรู้ รสนิยม บุคลิกภาพและสติปัญญา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก  
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 ทฤษฎีมุ่งสู่อนาคต (Future Theory) ซึ่งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องวางแผน
และออกแบบโปรแกรมหรือกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (อ าพล บุดดาสาร , 2556, หน้า 43-48) นอกจากนี้  
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือน
ครูผู้สอน จึงได้น าแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามาประยุกต์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรผู้เผย
แผ่ด้วย เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ของ
บุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนาแล้ว การพัฒนาบุคลากรสามารถกระท าได้โดยวิธีการดังนี้ 
 การนิเทศการสอน (Teaching Supervision) เป็นวิธีการที่จะช่วยแนะน าบุคลากรให้รู้จัก
วิธีการปรับปรุงงานสอน ช่วยในการเลือกและปรับปรุง วัตถุประสงค์ เนื้อหา  วิธีการตลอดจนการ
ประเมินผลการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ให้ผลได้รวดเร็ว โดยเฉพาะการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งหลักการส าคัญที่น ามาใช้ในการนิเทศ ได้แก่ หลักการมุ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อาศัยความร่วมมือภายในสถานศึกษา ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายกรณี และกระท าอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ 
โดยมีเทคนิคในการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การให้ค าอธิบายหรือแนะน า 
 2. การให้ผู้ที่มีความสามารถสาธิตให้ดู 
 3. การปรึกษาหารือ 
 4. การระดมสมอง 
 5. การศึกษาเอกสารร่วมกัน 
 6. การศึกษาสื่อ เช่น วีดีทัศน์ ซีดี ร่วมกัน 
 7. การช่วยจัดหารสื่อที่จะช่วยให้การสอนดีขึ้น 
 8. การจัดทีมท าการทดลองวิธีการสอนร่วมกัน 
 9. การสลับกันแสดงบทบาทสมมุติตามความคิดแล้วสรุปเป็นขั้นตอน 
 การสัมมนา (Semina) เป็นการประชุมที่สมาชิกผู้เข้าร่วมเป็นผู้มีความรู้ ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ทัศนคติ มีการรับฟังแนวคิดจากวิทยากร มีการเสนอปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ ตัดสินใจ
หาข้อสรุปหรือแนวทางแก้ปัญหา 
 การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง การประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ เน้นการ
ท างานร่วมกันเพ่ือฝึกการแก้ปัญหา โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ซึ่งการ
ประชุมปฏิบัติการ มีหลักการที่ส าคัญคือ จะต้องมีการฝึกปฏิบัติหรือปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เข้าร่วม
การประชุม 
 การศึกษาดูงาน (Field Study) หรือการทัศนศึกษา มีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้บุคลากร 
ได้เห็นการท างานในองค์การอ่ืน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานของ
ตน (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, หน้า 130-144) เช่น บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทัศนศึกษา ดู
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งาน และนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ต าบล เพ่ือให้เกิดการซึมซับ ความรู้สึกรับรู้ที่ลึกซึ้ง แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ ถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น  
 ดังนั้น ในด้านบุคลากร สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ รูปแบบวิธีการ แนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ได้ดังนี้ 
 1. จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะสงฆ์ทั้งด้านวินัยและการเรียนพระปริยัติธรรม โดย
สร้างจิตส านึกในการรักษาพระวินัย ส่งเสริมให้พระสงฆ์รู้จักปรับตัวให้เหมาะสม และส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายการท างานด้านเผยแผ่  
 2. จะต้องส่งเสริมให้คณะสงฆ์รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการเผยแผ่ 
 3. จะต้องสร้างมาตรฐานของพระนักเผยแผ่และบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  โดยสร้าง
หลักสูตรการอบรมเสริมบุคลิกภาพภายนอกและสร้างคุณลักษณะภายใน  ให้มีลักษณะที่ผู้สอนทั่วไป
พึงมี ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ 
หรือมีการเชิญวิทยากรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเผยแผ่มาให้ค าปรึกษาแนะน า  มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกคนหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีและน ามาซึ่งความร่วมมือในการประสานงาน 
 4. จะต้องส่งเสริมการปรับภาพลักษณ์ของพระนักเผยแผ่ไปสู่การเป็นนักเผยแผ่เชิงรุก โดย
ส่งเสริมให้พระสงฆ์ท างานวิจัยทางพุทธศาสนา เพ่ือการพัฒนาสังคม  
 5. ควรมีการจูงใจการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความ สามารถมากขึ้นโดยให้มีความรู้สึก
ต้องการพัฒนาตน  
 6. จะต้องสร้างขวัญ ก าลังใจ เพื่อเป็นแรงเสริมในการปฏิบัติงาน และมีการจัดสวัสดิการ ที่
มีความเหมาะสมให้กับผู้เผยแผ่ (รชต แหล่งสิน, 2555, หน้า 239)  
 2.6.3 องค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านหลักธรรม ค าสอน 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม วุฒิสภา (อ้างถึงในพยับ ปญฺ าธโร, 
2548) ระบุว่า ในยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ค าสอน ควรน าหัวข้อธรรมะที่สามารถอธิบายต่อเนื่องกัน
ไปในขณะเดียวกันตลอด 3 ระดับ คือ ระดับปริยัติ ปฏิบัติ ปฎิเวธ ได้แก่ 

  1. อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
  2. อริยสัจ ในรูป ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
  3. โอวาทปาฎิโมกข์ 
  4. โพชฌงค์ 7 สามารถอธิบายในความหมายเดียวกันกับ อริยสัจ 4 และไตรสิกขาได้ คือ 

สติ + ธัมมวิจัย เป็นปัญญาสิกขา วิริยะ + สมาธิ เป็นสมาธิสิกขา ปิติ + ปัสสัทธิ + อุเบกขา เป็นทั้งศีล
สิกขา ฌาน และ ปัญญาสิกขา ( มีข้อเน้นคือ ฌาน) 

 5. หลักธรรมข้อที่เป็นทั้งสากลทั้งฝ่ายสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ผู้หวังมรรคผลนิพพาน
ต้องปฏิบัติพอ ๆ กัน คือ มงคล 38 ทิศ 6 อบายมุข 6 ฯลฯ 

 6. สัปปุริสธรรม 7  
 7. เนื้อหาของธรรมะ ควรน ามาอธิบายแบบสัมพันธ์ หรือประยุกต์กับสถานการณ์ทางโลก

โดยมีหลักพระพุทธศาสนา เป็นสัจธรรมทั้งทางโลกธรรมและโลกุตตรธรรมอย่างไร ทางออก หรือทาง
แก้ปัญหา เพ่ือพ้นทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรต้องชัดเจนมีเหตุผลทันสมัยและจากการศึกษา
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ของ รชต แหล่งสิน (2555) ได้ระบุว่า หลักธรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าโดยตรง เป็นหลัก แต่เป็นการเผยแผ่ตามพิธีกรรม โดยการประยุกต์ค าสอนเพ่ือให้ง่ายต่อ
การ ฟังธรรม เช่น การท าบุญในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มด้วยการรับศีล 5 เป็นหลักก่อน ระดับของ
หลักธรรมได้มาจากการท าบุญ ให้ทาน การรักษาศีล และการท าสมาธิ อบรมจิตใจ อันได้แก่ บุญกิริยา
วัตถ ุ3 คือ 

 ทานมัย การท าบุญด้วยการให้แบ่งปันด้วยสิ่งของ 
 ศีลมัย ท าบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย 
 ภาวนามัย ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา อบรมจิตใจ  
 ทั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่ถือว่าบริโภคนิยมมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ของผู้คนเป็นอย่างมาก ลัทธิบริโภคนิยม ยังเป็นอุปสรรคต่อความเจริญงอกงามของปัจเจกบุคคลและ
สังคมทั้งความเจริญงอกงามทางกาย ความเจริญงอกงามทางพฤติกรรมและความสัมพันธ์ ความเจริญ
งอกงามทางจิต และความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ 
และโมหะ อย่างครบถ้วน ดังนั้น หลักธรรมที่จะเป็นแกนน า และเตือนสติชาวพุทธ มิให้หลงใหลไป
ตามวัตถุนิยม จ าเป็นต้องอาศัยหลักภาวนา 4 ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา เนื่องจากเป็นหลักการที่สามารถพัฒนาได้ครบทั้งด้านกาย การพัฒนาด้านศีล การ
พัฒนาด้านจิต และการพัฒนาด้านปัญญา (รชต แหล่งสิน, 2555) 
 2.6.4 องค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านรูปแบบ วิธีการ 
  ความหมาย 
  รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตา, แบบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หน้า 707) 
 วิธีการ หมายถึง ท านอง หรือหนทางที่จะท า แบบ เยี่ยงอย่าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, 
หน้า 767) 
 เนื่องจากรูปแบบ จะเป็นตัวก าหนดวิธีการ  หรือบางครั้ง รูปแบบและวิธีการ จะมี
ความหมายในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ในการวิจัยนี้ จึงใช้ค าว่า รูปแบบ ควบคู่กับ วิธีการซึ่งสามารถ
สรุปความหมายของ “รูปแบบ วิธีการ” ว่า หมายถึง หนทางที่จะท า เพ่ือให้สามารถส่งผลต่อการรับรู้
ได้ ดังนั้น รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงหมายถึง รูปแบบ วิธีการ หนทางหรือแนวทาง  
ที่จะท าให้การเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลต่อการรับรู้ 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีความหมายเสมือน การบริโภค ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้คน
จ านวนมากรับและนับถือศาสนา ด้วยอาการเดียวกับการจับจ่ายซื้อหาและบริโภคสินค้า คือ 
มีอิสระเสรีในการเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ตามใจปรารถนา หรือไม่ก็เลือกเฉพาะที่ถูกใจตัวเองโดยไม่มี
ความศรัทธาผูกพันอยู่กับลัทธินิกายหรือสายปฏิบัติใด ๆ ดังนั้น การเผยแผ่ในยุคบริโภคนิยมจึงต้องมี
วิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย มีความยืดหยุ่น (พระไพศาล วิสาโล, 2552, หน้า 142) และสอดคล้องกับยุค
สมัย สังคมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ที่เต็มไปด้วยข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ มากมาย  
นักเผยแผ่ทางพุทธศาสนาจึงต้องปลุกกระแสพุทธศาสนาเชิงรุก (พระครูโสภณปริยัติสุธี , 2555) ซึ่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2548, หน้า 1-15) ได้ก าหนดพุทธศาสนาเชิงรุกใน 2 

http://www.gotoknow.org/พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร
http://www.gotoknow.org/พระครูโสภณปริยัติสุธี,ผศ.ดร


84 
 

ลักษณะคือ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์  คือการท าพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยการ
สงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าบุคคลเข้าหาธรรมะมากกว่าจะน าธรรมะเข้าหาคน กล่าวคือ 

 ประการที่ 1 ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก โดยมีกิจกรรมที่มี
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เช่น การประชุมผู้น าทางพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  การ
จัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เป็นต้น  

 ประการที่ 2 องค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร 
เข้าไปจัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไปสร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมจ านวนสองหมื่นรูปไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ ยังมีด้านศาสนวัตถุ เช่น อุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ ถือเป็นหลักฐานที่แสดง
ถึงความเจริญมั่นคงถาวรทางพระพุทธศาสนา และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะซึ่งสื่อสาร
และถ่ายทอดออกมาในลักษณะของศิลปะ ภาพวาด หรือพุทธศิลป์  ดังนั้น การส่งเสริมการอนุรักษ์
รูปแบบศิลปะ หรือพุทธศิลป์  ส่ งเสริมให้การสร้างหรือการบูรณะ ศาสนวัตถุ ที่ มีรูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรม ที่สื่อถึงหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา หรือพุทธประวัติ ผสมกลมกลืนกับศิลปะ
ท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นควบคู่กับ
การขยายตัวของความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ (มหาศรีบรรดร, มปป.) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในประเทศอินเดีย
อันเป็นดินแดนถิ่นก าเนิดของพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระพุทธศาสนาเกิดการเสื่อมถอย เซอร์ 
อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ชาวอังกฤษในยุคที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้น าให้มีการส ารวจแหล่ง
โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการขุดค้นโบราณสถานทาง
พระพุทธศาสนา ท าให้ชาวอินเดียต่างพากันหันมาสนใจมรดกอันเป็นผลผลิตทางความคิด และความ
เพียรพยายามของชาวอินเดีย ท าให้เกิดการรื้อฟ้ืนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาขึ้นในหมู่ปัญญาชนชาว
อินเดีย (54040821j, 2556) จะเห็นได้ว่าศาสนวัตถุ มีความส าคัญต่อการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์รูปแบบศิลปะ หรือพุทธศิลป์ ส่งเสริมให้การสร้างหรือการบูรณะ ศาสนวัตถุ จึง
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบัน ทิศทางของพระพุทธศาสนา จะมีการปรับตัวไปสู่รูปแบบใหม่
ตามนัยส าคัญของค าว่า “Cybersangha” สังฆะในคอมพิวเตอร์ ชุมชนแห่งสังฆะติดต่อกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบนี้ก าลังจะก้าวล้ าสู่กระบวนการแห่งสังฆกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีระบบสนทนาธรรม พูดคุยธุระ หรือพูดคุยสนุกสนานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเป็น “สังฆะ” 
อาจไม่จ าเป็นต้องมีพระภิกษุ 4 รูป มาร่วมประชุมกัน เกณฑ์อาจมีเพียง “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ
อีเมลเชื่อมโยงถึงกัน มีข้อตกลงร่วมกัน ก็เป็นสังฆะประกอบกิจกรรมที่เป็นทางการได้ นอกจากค าว่า 
“Cybersangha” แล้ว ยังมีค าอ่ืนที่ ใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน คือ “Silent Sangha, Virtual 
Community” (พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), มปป.) กล่าวโดยสรุปคือการด าเนินการ
ด้านพระพุทธศาสนา หรือการเผยแผ่ มีทิศทางที่จ าเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น รวมทั้งการสร้างแนวร่วม เครือข่ายชาวพุทธ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 วิธีการสร้างแนวร่วม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธ เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนา สู่
ประชาชน 
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 สภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น สาเหตุเนื่องจากคนในชาติมีคุณธรรมลดลง จึงต้องมีการ
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกับองค์กรเครือข่าย โดยยึดหลักการบูรณาการและใช้หลักธรรมทางศาสนา
เป็นเครื่องมือในการสร้างความยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมวางรากฐานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้
มั่นคง พร้อม ๆ กับการวางแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย และร่วมประสานการท างานที่เข้มแข็ง ซึ่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ เข้ามา สังคมจะมีหลักในการแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  แนวทาง
การบูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน ดังนี้  
 1. การสร้างแนวร่วมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน  โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างแนว
ร่วมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มีการร่วมมือ ร่วมใจ ในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ 
ด้วยการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในสังคม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทุกคนในสังคม ทุกแห่งทุกท้องที่ เพ่ือความสงบสุขแก่ตนเอง
และประเทศชาติโดยรวม  
 2. การแสดงบทบาทของทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ที่ต้องประสานให้หน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในมิ ติ
ศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
 3. การสร้างองค์กรเครือข่าย โดยเชิญชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมกิจกรรมในมิติศาสนา ผลจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สื่อและ
เครือข่ายต่าง ๆ ช่วยให้การท างานของภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนได้ ซึ่งการสร้างเครือข่ายถือได้
ว่าเป็นหัวใจของการท างานที่ส าคัญในการเผยแพร่หลักธรรมสู่สังคมอย่างทั่วถึง  (กรมการศาสนา, 
2558) 
 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ที่สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ ตามทัศนะ
ของนักวิชาการข้างต้น ได้ระบุว่าจะต้องเป็นรูปแบบการเผยแผ่เชิงรุก ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเผยแผ่ในเชิงรุกมากข้ึน กล่าวคือ 
 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาสงเคราะห์ องค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ 
 3. การส่งเสริมการศาสนวัตถุโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์รูปแบบศิลปะ หรือพุทธศิลป์ 
ส่งเสริมให้การสร้างหรือการบูรณะศาสนวัตถุโดยอนุรักษ์พุทธศิลป์  
 4. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 5. ส่งเสริมการเผยแผ่ หรือผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 6. การส่งเสริมการสร้างแนวร่วม การสร้างเครือข่ายชาวพุทธ เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมสู่
ประชาชน 
 2.6.5 องค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร  
 ตามแนวคิดทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือ อารมณ์ ความ
ต้องการ ที่ผู้ส่งต้องการให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
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 การสื่อสาร หมายถึง การท าให้ติดต่อถึงกัน, การน าหนังสือหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งไปให้
อีกฝ่ายหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หน้า 842) 
 จอร์จ เกอร์บเนอร์ (Gerbner อ้างถึงใน ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, 2541, หน้า 22-23)
กล่าวว่า การสื่อสาร คือกระบวนการที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดผลบางประการในตัว
ผู้รับสาร ซึ่งผลของการสื่อสารจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น คือ ระดับความรู้ของผู้รับ
สาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร  
 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2550, หน้า 216) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารซึ่งมีนัยยะใน
ท านองเดียวกับการสื่อสารว่า หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูล ความคิด ความรู้สึกหรือความ
เข้าใจจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน โดยวิธีการพูด การเขียน การใช้ภาษาท่าทาง การใช้สัญลักษณ์หรือ
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารที่ผู้ส่งสารท าการส่งผ่านช่องทางหรือส่งไป
ยังผู้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ์ หรือพฤติกรรมของผู้รับ
สาร การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด 
และส่งข่าวสารที่เข้าใจได้ถูกต้อง (Angelo Kinicki และ Brian Williams, 2009, p. 210) 
 จากความหมายของการสื่อสารข้างต้น สามารถสรุปเพ่ือเทียบเคียงในความหมายของการ
สื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ว่า หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายออกไปผ่านช่องทางหรือส่งไปยังผู้ รับในที่นี้หมายถึง
พุทธศาสนิกชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ อารมณ์ หรือพฤติกรรม อันก่อให้เกิดความสงบสุข
ในจิตใจ ซึ่งกระบวนการสื่อสารมีลักษณะที่ส าคัญ คือมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่
หยุดนิ่ง ไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดที่แท้จริง การสื่อสารยังมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทาง
จิตวิทยา เพราะการสื่อสารของมนุษย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการเรียนรู้ ความคิดและการจดจ า คนเรา
จะไม่สามารถสื่อสารกันได้ ถ้าไม่ผ่านกระบวนการคิดการรับรู้ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมในขณะที่ท าการสื่อสาร เช่น บรรยากาศ
แวดล้อม สภาพอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การสื่อสารจึงเกิดขึ้นภายในกรอบของสังคมวัฒนธรรมหรือ
แม้แต่ผู้ที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมเดียวกันเช่นคนไทย ก็มีพฤติกรรมแตกต่างกันตามบทบาท หน้าที่ 
ค่านิยม ทัศนคติและปทัสถานของกลุ่มทางสังคมที่เขาสังกัดอยู่ (ปรมะ สตะเวทิน , 2528, หน้า 132) 
ซึ่งกระบวนการติดต่อสื่อสารพ้ืนฐานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1) ผู้ส่งสาร (sender)  
 2) ตัวสารหรือข่าวสาร (massage) 
 3) ผู้รับสาร(Receiver) 
 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ( Feedback)  
ในขณะที่ Lasswell ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1) ผู้ส่งสาร (sender)  
 2) ตัวสารหรือข่าวสาร (massage) 
 3) สื่อ (media)  
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 4) ผู้รับสาร(Receiver) 
 5) ผลที่เกิดขึ้น (effect) 
 ทั้งนี้ ตามทฤษฎีการสื่อสาร Component Theory ได้กล่าวว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นโดยมี
องค์ประกอบ กล่าวคือ มีแหล่งสาร (source) ได้ส่งสาร (message) ที่ต้องการจะสื่อสาร โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร (Chanel) ซึ่ งอาจจะเป็นโทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ไปยังผู้รับส าร 
(receiver) เมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะท าให้เกิดผลกระทบ (effect) ต่อผู้รับสารนั้น ซึ่งผลกระทบ
ของการสื่อสารนั้น เพ่ือท าให้คนมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) จูงใจคนให้เกิดความรู้สึกในทางที่
ผู้ส่งสารต้องการ และให้เกิดพฤติกรรม (Behavior) ในทางที่ผู้ส่งสารต้องการ (พระมหามนัส กิตฺติสาโร 
(สุภาพ), 2554) ตามทฤษฎีดังกล่าว ได้มีความสอดคล้องกับหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้เผยแผ่ท า
การเผยแผ่เพ่ือส่งสารคือ หลักธรรม ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ที่
คนยังไม่ได้รู้ได้เห็นได้เปิดเผย ถ่ายทอด ให้ขยายออกไป สู่ผู้ผู้รับสารคือพุทธศาสนิกชน จนเป็นที่ซึมซับ
รับรู้ เกิดความเข้าใจ และบุคคลน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นคนดี  มีศีลธรรม เกิด
ความสงบสุข และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือวิถีการด าเนินชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีงาม อย่างไร
ก็ตาม ท่ามกลางบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันซึ่งมีความก้าวไกล ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจึงจ าเป็นต้องใช้ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย และใช้ เทคนิคการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ กล่าวคือ  

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ชาวตะวันตกสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาได้ง่ายและขยายตัวสู่กลุ่มคนในซีกโลกตะวันตกได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทย
มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่พุทธศาสนาจะเสื่อมลง เนื่องด้วยสาเหตุจากการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ศตวรรษท่ี 21 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น การเข้าใจ
ภาษาสื่อสารของมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจ าลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ลดข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้น าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย  
ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตมี แนวโน้มในด้านบวก กล่าวคือ 
 1. การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่าง ๆ เกมส์ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึง
กลุ่มปัญญาในวงกว้าง และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ชมที่มีฐานะ ต าแหน่งทางสังคม
ระดับสูงเข้าชมได้ไม่จ ากัด ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  2. การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้  อ่านตัวอักษรหรือ
ลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง  
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนา  
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  4. การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียนการสอนด้วย
ระบบโทรศึกษา (tele-education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน 
(virtual library)  

 5. การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้สามารถค้นหาต าแหน่งได้อย่างแม่นย า  

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาคณะสงฆ์  
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้กับการศึกษาได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI 

(Computer Aided Instruction) เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้นท าให้รูปการเรียนที่จ ากัด ด้วย
ชั้นเรียน ขนาดเล็กกลายเป็นการเรียนด้วยระบบการสื่อสารทางไกลหรือโทรศึกษา (tele-education) 
เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  ต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ต   
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมากข้ึน จึงได้พัฒนาเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บเพจ WBI 
(Web Based Instruction) หรือ WBL (Web Based Learning) และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นสื่อ
การเรียนการสอนแบบ e-Learning (Electronics Learning) e-Learning คือการน าเอาเทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียน การสอนการถ่ายทอดความรู้ การอบรม  ซึ่งสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี 

 จะเห็นได้ว่าในสังคมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
คนในสังคมมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความต้องการ
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  เทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนา และเริ่มน ามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น ระบบปัญญาประดิษฐ์  ยูบิควิตัส การเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสารสนเทศ จึงควรเตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัว เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ทั้งนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังเช่น พระมหาบุญไทย 
ปุญฺ มโน (2556) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า ควรประยุกต์ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ดังนี้  

 1. การมีหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในสังคมออนไลน์ ท าให้มีการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเวลา โดยมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีการเคลื่อนไหวอยู่ใน
ระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลา เช่น ข้อความ ค าคม พุทธศาสนสุภาษิต เป็นต้น 

 2. ท าให้ทุกคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนา ไม่รู้สึกตัวว่าก าลังศึกษาพระพุทธศาสนา พระสงฆ์
สามารถน าเสนอหลักธรรมให้เกิดความ เข้าใจง่าย  

 3. การให้บริการที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และปัจจัยทาง
กายภาพอ่ืน ๆ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ในสังคมออนไลน์ หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม เช่น การเทศน์ การบรรยายธรรม ควรประยุกต์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น เช่น การแสดงธรรมในโรงภาพยนต์ มีการปาฐกถาธรรมทางอินเทอร์เน็ต  
มีการส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์มือถือ มีการเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค   
เป็นต้น เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม และ
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ตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ก็จะท าให้กลายเป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนา ผู้รับ
สารสามารถเลือกรับสารได้ตามความสะดวกของผู้รับสารเอง หรือหากมีรวมในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ เปิดดูทางเว็บไซด์พระพุทธศาสนา ซึ่งในอนาคตควรมี
หลายภาษา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่างทั่วถึง หากน าหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง และมีระเบียบที่ชัดเจน จะท าให้การศึกษา
พระพุทธศาสนามีอยู่ทุกท่ีทุกเวลา ทุกคนสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาได้ทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ของ E-learning หรือแบบ ออนไลน์  M-learning หรือ Mobile-learning เป็นการเรียนผ่ าน
โทรศัพท์มือถือเป็นต้น นอกจากนั้นคณะสงฆ์สามารถถ่ายทอดสดการแสดงธรรม การประชุมองค์กร
ทางพระพุทธศาสนา ไปในเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น มีองค์กรของคณะสงฆ์
ไทยดูแลการใช้อินเทอร์เน็ต และมีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์และจะกลายเป็นเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์ ที่ สามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา มีการส่งข้อความ
ติดต่อสื่อสารมีการถ่ายโอนข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่จ ากัดด้วยกาลเวลา และสถานที่  และใน
ฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาทั่วโลก จึงจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันและ
สนับสนุนให้มีนโยบายด้านเทคโนโลยีของประเทศในการเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ซ่ึงวิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน (2557) ได้มีข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์
ในการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 1. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดพระพุทธศาสนาโลกให้ประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. การฝึกอบรมแก่พระสงฆ์ สามเณร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต เพ่ือการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ส าหรับพระสงฆ์ สามเณร 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด ส านักสงฆ์ที่มีความพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที
ชุมชน และเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ e-Learning รวมถึงจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมด้วย 

 4. พัฒนา Course Ware หรือแอพพลิเคชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ ส าหรับแท็บเล็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เผยแพร่ในทุกระดับชั้นการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 

 5. ควรมีองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบเนื้อหาของ
ธรรมะที่เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหานั้น มี
ความถูกต้องตามพระไตรปิฎก  

 2) โทรทัศน์ ควรเปิดช่องโทรทัศน์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 1- 
3 ช่อง เพื่อให้การเผยแผ่ต่อเนื่องไม่ขาดระยะ และควรเป็นการสื่อสารไปทั่วโลก ผ่านดาวเทียมสื่อสาร
ที่มีทั้ งหมดในโลก การสื่ อสารทางโทรทัศน์ เข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ ง่าย ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทันสถานการณ ์

 3) เอกสาร ที่มีเนื้อหาหลักธรรมถูกต้อง ผสมแนวคิดใหม่ ท าให้มีความหลากหลายน่าสนใจ 
เช่น การ์ตูน 
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 4) ภาพยนตร์ ควรลงทุนหรือสนับสนุนเอกชนสร้างภาพยนตร์หลายประเภท เช่น
ภาพยนตร์นิทานธรรมะ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ รวมถึงภาพยนตร์สารคดี
การท่องเที่ยวไปในแดนพระพุทธศาสนาทั่วโลก เช่น ตามรอยพระพุทธเจ้า (ออกทุกวันอังคารช่อง 9 
เวลา 20.30 น. ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2548) และควรสร้างภาพยนตร์การ์ตูน เพราะการ์ตูนสามารถสะท้อน
นามธรรมได้ไม่จ ากัด และเป็นที่นิยมสูง  

 5) การแสดงหรือละครธรรมะ ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการแสดง
ละครธรรมะ เป็นการฝึกหัดในสาขาจิตรกรรมเวทีทั่ว ๆ ไป 

 6) สื่ออ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิทยุ ควรเลือกพิจารณาใช้โดยมองที่ความเหมาะสม แก่
สถานที่ บุคคล และกาลเวลา (คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา อ้าง
ถึงใน พระพยับ ปญฺ าธโร, มปป.)  
 จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ได้ให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ครอบคลุมทุกสื่อโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่ ทุกคนสามารถศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 
ทั่วถึง เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน์ ทั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
เว็บไซด์ เป็นต้น 
 2.6.6 องค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการสนับสนุน 
 ความหมาย 

 การสนับสนุน หมายถึง ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปการะ (เปลื้อง ณ นคร , มปป.) นอกจากนี้ 
จากทฤษฏีแรงสนับสนุนทางด้านสังคม (Social Support) (House, 1985 อ้างถึงในเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 2550) 
ได้ให้ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม เพ่ือเทียบเคียงกับความหมายของการสนับสนุน หมายถึง สิ่ง
ที่ผู้รับได้รับความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจาก
ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนและเป็นผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติหรือแสดงออกทาง
พฤติกรรมไปในทางที่ผู้รับต้องการ ในขณะที่ แคพแพลน (Caplan, 1976 อ้างถึงใน เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 
2550) ได้ให้ค าจ ากัดความแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล อาจเป็นทางข่าวสาร เงิน ก าลังงาน หรือทางอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่
เป้าหมายที่ผู้ ให้ต้องการ โดยมีองค์ประกอบที่ เป็นหลักการส าคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม 
ประกอบด้วย ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับแรงสนับสนุนปัจจัยน าเข้าของการสนับสนุน
ทางสังคมอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข่าวสาร วัสดุสิ่งของ หรือด้านจิตใจ จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึง
จุดหมายที่เขาต้องการ  
  ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม  

 เฮ้าส์ (House, 1985 อ้างถึงในเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 2550) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรม
ในการให้การสนับสนุนทางสังคม เป็น 4 ประเภท คือ  

 1. Emotional Support คือ การสนับสนุนทางอารมณ์  เช่น การให้ความพอใจ การ
ยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย  

 2. Appraisal Support คือ การสนับสนุนด้านการให้การประเมินผล เช่น การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feed Back) การเห็นพ้องหรือให้รับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบัติ หรือการบอกให้
ทราบผลถึงผลดี ที่ผู้รับได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น  
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  3. Information Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้
ค าแนะน า (Suggestion) การตักเตือน การให้ค าปรึกษา (Advice) และการให้ข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ  

 4. Instrumental Support คือ การให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ เช่น แรงงาน เงิน 
เวลา เป็นต้น  
 ดังนั้น จึงสรุปความหมายของ “การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” หมายถึง การ
ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปการะ อาจเป็นทางด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เงิน ก าลังงานหรือ
การสนับสนุนทางด้านจิตใจ หรือขวัญก าลังใจ เพ่ือผลักดันให้การเผยแผ่ หลักธรรมค าสอน ทาง
พระพุทธศาสนาบรรลุ ตามเป้าหมาย  
 คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม วุฒิสภา (มปป.) ได้ระบุถึง การ
สนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ภาครัฐ ควรต้องด าเนินการ ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
การเงินและการคลังให้เพียงพอ โดยให้พอ ๆ กับการสนับสนุนด้านการสาธารณูปการ มีแหล่งเงินทุน
หลากหลาย มีการเน้นข่าวสารข้อมูลที่ท าความเข้าใจในความส าคัญของงานการเผยแผ่ลงไปสู่ชาวพุทธ
อย่างทั่วถึง และวิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน (2557) ได้ระบุว่า รัฐบาลควรเป็นแหล่งสนับสนุนที่มั่นคง 
โดยสนับสนุนให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซต์ของวัด เพ่ือเป็นการสื่อสารสองทางกับประชาชน ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมให้คนมีความใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น โดยภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนชื่อเว็บไซต์และการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์  สนับสนุนให้มีการแปลหนังสือธรรมะ
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แล้วน าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือในรูปแบบ  e-
Book เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาศึกษาศาสนาได ้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่าทวีปเอเชียเป็นถิ่นก าเนิดของพระพุทธศาสนา 
เจริญรุ่งเรืองและมีรากฐานอันมั่นคง ซึ่งจุดเริ่มต้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชียที่มีหลักฐาน
ชัดเจนเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 ภายหลังจากการท าสังคายนา ครั้งที่ 3 เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช
ได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ในการนี้ จึงน าแนวทางการสนับสนุนเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของกลุ่มประเทศที่ประชากรนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย เพ่ือเทียบเคียงและ
ประยุกต์แนวทางการสนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย  
 พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรือง และยังประโยชน์สุขแต่ชาวอินเดียเรื่อยมาจนกระทั่ง

ประมาณพุทธศตวรรษที่  17 พระพุทธศาสนาในอินเดียเริ่มมี การเสื่อมถอย อย่างไรก็ตาม 
พระพุทธศาสนาได้รับการกอบกู้และได้กลับมาเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยบุคคลที่เห็นความส าคัญและ
คุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ปัญญาชนชาวอินเดียและกัลยาณมิตรชาวต่างชาติ  
มหาโพธิสมาคมได้กลายเป็นศูนย์กลางการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีพิธีกรรม บรรยาย
ธรรม ปาฐกถาธรรม รวมทั้งการออกนิตยสารภาคภาษาอังกฤษชื่อว่า “มหาโพธิรีวิว” เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในยุคหลังของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย พร้อมกับมี 
ดร.เอ็มเบดการ์ ชาวอินเดีย วรรณศูทรเป็นแกนน าประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะนับถือ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้น าชาวอินเดียท่านอ่ืน ๆ แม้มิใช่พุทธศาสนนิกชนแต่ก็ให้ความส าคัญต่อ
พระพุทธศาสนา ปัจจุบันจึงท าให้ชาวอินเดียประกาศตนนับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น โดย
รัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
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สนับสนุนพุทธศาสนิกชนต่างประเทศในการสร้างวัดขึ้นในอินเดีย เพราะชาวอินเดียโดยทั่วไปต่าง
ระลึกเสมอว่า พระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้น าเกียรติภูมิอันสูงส่งมาสู่อินเดีย (54040821j, 2556) 

 2) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  
 ประเทศศรีลังกา นับได้ว่าเป็นดินแดนที่ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่าง

มั่นคงเรื่อยมา สถานการณ์พระพุทธศาสนาในศรีลังกาเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอยลงแตกต่างกันไปใน
แต่ละยุคสมัยโดยขึ้นอยู่กับการอุปถัมภ์บ ารุงของพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์ทางการเมืองการ
ปกครอง จึงกล่าวได้ว่าความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเปลี่ยนแปลงไปตามอ านาจทางการ
ปกครอง อีกทั้ง พระสงฆ์ในศรีลังกามิได้มีบทบาทเพียงแค่ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว 
แต่พระสงฆ์ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล และมีสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับคฤหัสถ์  ซึ่งในปัจจุบันมี
พระสงฆ์ศรีลังกาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย (54040821j, 2556) 

 3) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศจีน  
 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจากเอเชียกลางและแผ่ขยายเข้าสู่ประเทศจีนเมื่อประมาณ

พุทธศตวรรษที่ 4 ในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน และได้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในศตวรรษต่อ ๆ มาโดยอาศัย
เส้นทางการค้าขายที่จีนติดต่อกับอินเดียโดยตรง โดยคณะฑูตจากอินเดียได้เดินทางมาจีนและ
พระภิกษุจีนได้จารึกไปอินเดียพระพุทธศาสนาในประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในบางยุคสมัยและ
เสื่อมลงต่ าสุดในบางช่วงเวลา เหตุผลของความเจริญและความเสื่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุค
สมัย ปัจจุบันชาวจีนส่วนใหญ่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการนับถือสัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า 
ขณะที่รัฐบาลจีนก็ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และสภาการศึกษา
พระพุทธศาสนาขึ้นในกรุงปักก่ิง เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับนานาประเทศ 

 4) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี  
  ปัจจุบันมี พุทธศาสนานิกชนชาวเกาหลี ไต้ประมาณ 30 ล้านคนส่วนมากนับถือ

พระพุทธศาสนานิกายเชนผสมกับความเชื่อในพระอมิตาพุทธและศรีอาริยเมตไตรย์ มีการจัดตั้งพุทธ
สมาคมขึ้นหลายแห่ง เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาที่จัดตั้งข้ึนอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 5) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น  
 พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเริ่มเป็นที่นิยมนับถือกันในหมู่ชนชั้นสูง

ก่อนแล้วค่อยแพร่หลายออกไปในหมู่ ในปลายพุทธศตวรรษที่14 ญี่ ปุ่นได้ปรับบทบาทของ
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ ส่งผลให้เกิดนิกายทางพระพุทธศาสนาใน
ญี่ปุ่นขึ้น 3 นิกายหลัก และเป็นที่เลื่อมใสนับถือกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ นิกายโจโตหรือนิกายสุขาวดี 
นิกายเซน และนิกายนิซิเร กล่าวโดยสรุปพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมลงในบางยุค
สมัยเมื่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองปกครอง จนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
พระพุทธศาสนาในญี่ ปุ่ น ได้ รับการฟ้ืนฟู อีกครั้ งมีการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา แปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากภาษาจีน ทิเบต เกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นมีการจัดตั้ง
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่และสืบต่อพระพุทธศาสนากับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ก่อตั้ง
คณะพุทธศาสน์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ
อีกด้วย (54040821j, 2556) 
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 6) การสนับสนุนพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล  
 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเนปาลทางประเทศอินเดีย หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์ไปเผยแผ่พระศาสนาในบริเวณลุมพินี  ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
ได้ทรงสร้างวัดและเจดีย์หลายแห่งต่อมาในสมัยที่ชาวมุสลิมเข้ารุกรานแคว้นพิหาร และ เบงกอล ใน
ประเทศอินเดีย พระภิกษุจากอินเดียต้องหลบหนีภัยเข้าไปอาศัยอยู่ในเนปาล และเมื่อมหาวิทยาลัยนา
ลันทา(อินเดีย) ถูกท าลายท าให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปจากอินเดีย ส่งผลให้พระพุทธศาสนาใน
เนปาลเสื่อมลงด้วย ต่อมาเนปาลได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทข้ึน โดยส่งภิกษุสามเณรไป
ศึกษาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เช่น ไทย พม่า ศรีลังกา โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย ภิกษุสามเณรชาวเนปาล ได้บรรพชาและอุปสมบทแบบเถรวาทได้มาศึกษาปริยัติธรรม และศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้
คณะสงฆ์เนปาลได้กราบทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช) ให้บรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวเนปาล ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมทั้งทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาว
เนปาล (จอมยุทธ, มปป.) จะเห็นได้ว่าการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมีแนวทางที่ส าคัญ
คือการส่งเสริมให้พระเณรได้ศึกษา เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และมีการสร้างศาสนทายาท โดย
บรรพชา อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวเนปาล (54040821j, 2556) 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์การสนับสนุนได้ ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนด้านการเงินและการคลัง ให้เพียงพอ  
 2. การสนับสนุนด้านการสาธารณูปการ  
 3. สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสนับสนุน
พุทธศาสนิกชนต่างประเทศในการสร้างวัด 
 4. ส่งเสริมการจัดพิธีกรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม รวมทั้งการออกนิตยสารภาค
ภาษาอังฤษ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
 5. การจัดตั้งพุทธสมาคม และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  
 6. สนับสนุนให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซต์ของวัด เพ่ือเป็นการสื่อสารสองทางกับ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนมีความใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น โดยภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์  สนับสนุนให้มีการ
แปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศ แล้วน าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือในรูปแบบ  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Book  
 
2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา 

 สืบเนื่องจากความหมายของ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” อันหมายถึง การเปิดเผย 
ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายกว้างขวางออกไปหรือเป็นที่ซึม
ซับรับรู้ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่
ชาติปัจจุบันและภพหน้า ซึ่งความเป็นคนดี มีศีลธรรม มีความหมายที่สอดคล้องกับค าว่า “คุณธรรม” 
ที่อลิสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญากรีกโบราณ กล่าวไว้ว่า คุณธรรม (virtue) หมายถึง สภาพคุณ



94 
 

งามความดี  เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางบวกที่ ถือกันว่าดีงามทางศีลธรรม  นอกจากนี้
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกับอลิสโตเติลว่า 
คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย ได้แก่  
 1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. การรู้จักไตรตรองว่าอะไรควรท าไม่ควรท า และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม คือจริยธรรมที่
น ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ (อ้างถึงใน ปั๊ม ลี (pump 
lee) , 2558) 
 ในทางพุทธศาสนาจ าแนกรายการคุณธรรม จากการที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวทาง
ของมรรค 8 อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสมัมมาสมาธิ  (วิกิพีดีย, มปป.)  ซึ่งตามมุมมองของนักปรัชญา อาทิ 
เบญจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดรายการคุณธรรมที่
เขาใช้ในการตรวจสอบชีวิตประจ าวันของเขาไว้ดังนี้ 
 1. การควบคุมตัวเอง (Temperance) 
 2. การรู้จักเงียบ (Silance) 
 3. การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ (Order) 
 4. การแก้ปัญหา (Resolution) 
 5. การประหยัดมัธยัสถ์ (Frugality) 
 6. การขยันท างานและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ (Industry) 
 7. ความจริงใจ (Sincerity) 
 8. ความยุติธรรม (Justice) 
 9. ความรู้จักพอประมาณ (Moderation) 
 10. การรักษาความสะอาด (Cleanliness) 
 11. การแสวงหาความสงบ (Tranquility) 
 12. การประพฤติพรหมจรรย์ (Chastity) 
 13. การอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 
 จะเห็นได้ว่าหลักการตรวจสอบคุณธรรมดังกล่าว มีความสอดคล้องตรงกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชา
การศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2503 ว่า “ผู้ที่เป็นอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ
และในทางการสอนเท่านั้น จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มี
ความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การสอนคือ
การให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย” และพระ
ราชหัตถเลขา ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2441 ที่ว่า “เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาจน
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กลายเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้นการที่หัดให้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องหัดให้คนดีแลคนชั่ว เป็นแต่
ได้วิธีส าหรับจะเรียนความดีและความชั่วได้คล่องขึ้น” ดังนั้น จากพระบรมราโชวาทข้างต้น จะเห็นได้
ว่า การสอนต่างกับการอบรม การเป็นครูนอกจากการสอนแล้ว ต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งด้านศีลธรรม 
จรรยาและวัฒนธรรมด้วย “ความรู้ กับ คุณธรรม จะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ประเทศชาติของเราจะ
เจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนเป็นส าคัญ และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรง
ตรัสไว้ว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ  
 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 
 2. พ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง” (ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 515 , 2559)  
 ในการนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายให้คณะผู้บริหารและ
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ น้อมน าแนวพระราชกระแสด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10” มาปรับใช้ร่วมกับการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลเน้นการเตรียมคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ควรมีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เช่น ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
คนไทยต้องมีศีลธรรมตามหลักศาสนาของตน และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม (ข่าวท าเนียบ
รัฐบาล, 2560) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีจุดเน้นด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนฯ โดยการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเยาวชนและต่อยอดการสร้างความดีรณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง 
ความไม่ซื่อสัตย์” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัย
กระบวนการเผยแผ่หลักธรรม ค าสอน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรับรู้ มีความเข้าใจ และน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต และในการบริหารการศึกษา ผู้น าทางการศึกษาจะต้องมีทักษะในการวางแผน
การศึกษา อันหมายรวมถึงการวางแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วย    

 ความหมายและหน้าที่ทางการบริหาร  
 การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร ซึ่งนักวิชาการทางการบริหารใน
ปัจจุบัน เช่น carroll and Gillen (1987) ; Schermerhorn (2008) (อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2555, หน้า 1-2)  ได้จ าแนกหน้าที่ทางการบริหารออกเป็น 4 หน้าที่ คือ การวางแผน (planning) 
การจัดการองค์กร (organizing) การน า (leading) และการควบคุม (controlling) และผู้บริหาร 
หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในองค์การธุรกิจเรียกว่าผู้จัดการ (manager) ในองค์การของรัฐ เรียกว่า ผู้บริหาร (administrator) 
นอกจากนี้ Massie and douglas (1981) (อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2555, หน้า 2) ได้กล่าวว่า
การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์ ศิลป์และวิชาชีพ “ศาสตร์” (science) หมายถึง การบริหารเป็นองค์ความรู้
ที่เกิดจากการสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ “ศิลป์” (art) หมายถึงการบริหารเป็น
ทักษะและความรู้ที่แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งซึ่งอาจเกิดจาก
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การฝึกฝนหรือท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ส่วน “วิชาชีพ” (profession) เกิดขึ้นจากความเป็นศาสตร์
และศิลป์ โดยมีเกณฑ์ที่บ่งบอกความเป็นวิชาชีพคือมีองค์ความรู้ในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ มี
ทัศนคติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เน้นการให้บริการต่อผู้อ่ืน และมีมาตรฐานทางวิชาชีพ ผู้บริหารมี 3 
ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง แต่ละระดับต่างมีความเกี่ยวพันกับทักษะทางการบริหาร 
บทบาททางการบริหาร และแสดงบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะเป็นผู้บริหารที่สามารถ 
จะต้องทักษะทางการบริหาร แสดงบทบาทและหน้าที่ ให้สอดคล้องกับการเป็นผู้บริหารของตน 
นอกจากนั้นผู้บริหารยังจะต้องเข้าใจในสภาพแวดล้อมขององค์การสองลักษณะ คือสภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนมีจริยธรรมทางการบริหาร 
 ตามทฤษฎีการบริหารตามทัศนะดั้งเดิม ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (sciencetific 
management) ของ Frederick W. Taylor บิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ได้เสนอหลักการ
ออกแบบงานเพื่อแก้ปัญหาคนท างานไม่เต็มศักยภาพ ไว้ 4 ประการ กล่าวคือ  
 1) ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด ทดแทนวิธีการท างานแบบลอง
ผิดลองถูก 
 2) มีการวางแผน ทดแทนการปล่อยให้คนงานเลือกวิธีการเอง 
 3) คัดเลือกคนงานที่มีความสามารถ แล้วฝึกอบรม และพัฒนา 
 4) ใช้หลักการแบ่งงานกันท าระหว่างผู้บริหารและคนงาน เพ่ือแต่ละฝ่ายท าหน้าที่ได้
เหมาะสมที่สุด 
 นอกจากนี้ตามทฤษฎีการบริหารทัศนะที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging views) เช่น ทฤษฎีการ
บริหารคุณภาพโดยรวม (Totle Quality Management) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า TQM. เน้น
หลักการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อการผลิต หรือการให้บริหารที่มีคุณภาพร่วมกัน ซึ่งต่อมา 
W. Edward Deming ได้น ามาพัฒนาแนวคิดปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P-D-C-A 
(P-D-C-A cycle of continuous process improvement) จุดส าคัญของวงจรนี้ คือ  ทุ กคนที่
เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันปฏิบัติ ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือระดับใดระดับหนึ่ง ใน 4 กิจกรรม 
คือ Plan (P) = การร่วมกันวางแผน ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน เพ่ือปฏิบัติหรือพัฒนางานตามกล
ยุทธ์ขององค์กรที่วางไว้ DO (D) = การร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่ช่วยกันวางไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องลง
มือปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ Check (C) = การร่วมมือกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน Act (A) = ร่วมกันพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 จากทฤษฎีทางการบริหารดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า “การวางแผน” เป็นหลักการที่
ส าคัญประการหนึ่งของการบริหาร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ที่ส าคัญคือ การวางแผน การจัดองค์กร การน าและ
การควบคุม ซึ่งการวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญเริ่มจาก
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  (vision and mission) ตามด้วยจุดมุ่ งหมาย (goal) และแผน (plan) 
เพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมาย (goal attainment) (Nash, 1988; Pearce & Robinson, 1988 อ้างถึง
ใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 42) แผนอาจจ าแนกได้ตามระดับขององค์การหรือระดับของผู้บริหาร 
หรืออาจจ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ และระดับของแผนจะคู่ขนานกับระดับจุดมุ่งหมายขององค์การ 
คือ แผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนเชิงยุทธวิธี และแผนเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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(Strategic goal and Strategic plan) มีความส าคัญมากกว่าจุดหมายและแผนยุทธวิธี รวมทั้ง
จุดหมายและแผนเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางโดยรวมของ
องค์การ เป็นส่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นก่อน จะต้องก าหนดให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องซึ่ง Rue and Holland 
(1989 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 47) กล่าวถึงการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic formulation) 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่
คน เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งการจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัย
แนวคิดทฤษฎีทางด้านการบริหารการศึกษาด้วย เพราะการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อนาคต โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ เพ่ือการเปิดเผย ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้ขยายกว้างขวางออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชาติ จึงมีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
หลักการบริหารตามทฤษฎีและการบริหารการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว  ตลอดจนเป้าหมายและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งการที่มีทักษะและประสบการณ์การวิจัยอนาคต ยังสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารการศึกษา ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน 
การจัดการศึกษา ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียน เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรได้อย่างมั่นใจ ท าให้เตรียมการเพ่ือป้องกันปัญหาและส่งเสริม
โอกาสที่พึงปรารถนาได้เป็นอย่างด ี
 
2.8 ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต 

 มนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่า อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนได้ 
รวมทั้งไม่สามารถจะท านายได้ชัดตรง ในขณะที่นักอนาคตนิยม เชื่อว่าอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถ 
ท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มนุษย์สามารถควบคุมอนาคตและสร้างอนาคตได้ และความเชื่อของ
มนุษย์เกี่ยวกับอนาคต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2532, หน้า 
259) ความเชื่อพ้ืนฐานดังกล่าว เป็นต้นก าเนิดของอนาคตนิยม ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีก
โบราณ จนกระทั่งได้มีการศึกษาเรื่องอนาคตอย่างจริงจัง จนกลายเป็นสาขาวิชาการแนวใหม่ เรียกว่า 
อนาคตวิทยา (Futurismlogy) หรืออนาคตนิยม (Futurism) จากความเชื่อดังกล่าวนี้ ท าให้นัก
อนาคตนิยมได้มีการพัฒนาและคิดระเบียบวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) เพ่ือพัฒนาหลักทฤษฎี
ของอนาคตศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ นักอนาคตศึกษาจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างการศึกษาอนาคต (Future study) กับการวิจัยอนาคต (Future Research) ว่าขึ้นอยู่กับ
ความหมายและลักษณะของกิจกรรมกล่าวคือ การศึกษาอนาคตเป็นการส ารวจ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นใน
อนาคต และเราต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไร ในขณะที่การวิจัยอนาคต หมายถึงการใช้วิธีวิจัยในการ
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บ่งชี้ว่ามีผลอะไรตามมาจากการใช้นโยบาย และระบุว่าทางเลือกในอนาคตมีอะไรบ้างส าหรับผู้
ตัดสินใจในการด าเนินนโยบาย (ดุษฎี โยเหลา, 2557) การวิจัยอนาคตไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าหาความ
จริงเกี่ยวกับอนาคต เนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง การวิจัยอนาคตจึงเป็นเรื่องของการ 
“คาดการณ์” หรือ “ท านาย” แนวโน้มต่าง ๆ (Trends) ที่มีความเป็นไปได้เรื่องที่ก าลังศึกษาภายใน
ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคตที่ก าหนดไว้ และเนื่องจากอนาคตเป็นที่มีความละเอียดอ่อนและ
สลับซับซ้อนยากต่อการคาดการณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informents) จึงเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Sample ) เหมือนการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป 
 วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิจัยอนาคตคือ  

 1) ต้องการเปลี่ยนความคิดที่ว่า “ทุกคนก าลังเดินไปสู่อนาคตที่ควบคุมไม่ได้” ซึ่งแท้จริง
แล้วการเดินไปสู่อนาคตมีหลายทางให้เลือกได้ สามารถหลบหลีกอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ 

 2) ต้องการขยายแนวความคิดของการพยากรณ์แบบง่าย ๆ ไปสู่การอธิบายผลของกิจกรรม
อันหลากหลายที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางที่จะท าให้สามารถก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ จน
เป็นผลท าให้สามารถวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดอนาคตที่พึงประสงค์ได้ (ดิลก บุญเรืองรอด อ้างถึงใน สุบัน 
มุขธระโกษา, 2553, หน้า 2)  

 ในขณะที่เกลนน์ (Glenn, 1994 p2) กล่าวว่า การวิจัยอนาคตมีเป้าหมาย เพ่ือส ารวจ 
สร้าง หรือทดสอบอนาคตที่เป็นไปได้ หรืออนาคตที่ต้องการ ภาพอนาคตที่ได้จะช่วยก าหนดนโยบาย
ระยะยาว ยุทธวิธี และวางแผนที่จะช่วยน าไปสู่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น เป้าหมายหลักของการวิจัย
อนาคตไม่ใช่เพ่ือต้องการรู้อนาคตแต่ต้องการให้มีการตัดสินใจที่ดีกว่า และเท็กเตอร์ (Textor, 1990 
p7 ) กล่าวถึงเป้าหมายของการวิจัยอนาคตไว้ ดังนี้ 

 1. บรรยายทางเลือกในอนาคตที่เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของประชากรที่ศึกษา 
 2. ก าหนดระดับความรู้เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ 
 3. บ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากอนาคตท่ีเป็นไปได้ 
 4. เป็นสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงอนาคตที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดข้ึน 
 5. ช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต มิได้อยู่ที่การท านายที่ ถูกต้อง แม่นย า 

เพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่อยู่ที่การส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่คาดว่าจะ
เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ เพ่ือที่จะหาทางท าให้แนวโน้มที่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น และป้องกันหรือขจัดแนวโน้มที่ไม่พึง
ประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางเผชิญกับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
ตลอดจนการก าหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตที่พึง
ประสงค์ และการป้องกันหรือขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2532, หน้า 259) 
นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หน้า 260) ได้ระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต (Future 
Research) ว่าเพ่ือเสนออนาคตภาพในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง อาจ
เป็นอนาคตภาพระยะสั้น ประมาณ 10-15 ปี ระยะไกลประมาณ 15-20 ปี หรือไกลออกไปกว่านั้น 
แต่ส่วนมากนิยมวิจัยก าหนดอนาคตภาพประมาณ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ โดยอนาคตภาพนั้น อาจ
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เป็นอนาคตภาพในทางที่ดี (optimistic) ทางไม่ดี (pessimistic) ที่เป็นไปได้ (possible) หรือทั้งสาม
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยอนาคตเริ่มมีมาตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1907 แต่ในระยะแรก ๆ ยังไม่มีหลักการที่ เป็น
วิทยาศาสตร์แต่อย่างใด จนในราวทศวรรษ 1960 การวิจัยอนาคตเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น และ
ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนโดยได้มีการผนวกเข้ากับการวิจัยนโยบาย 
(Policy Research) ซึ่งได้รับการพัฒนาพร้อมกันในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท แรนด์ โค ออร์ปเปอร์ -
เรชั่น (Rand Cooperation) ร่วมกับเอสซีดี (SCD : System Development Cooperation) และ
สถาบันฮัตสัน (Hudson Institute) เพ่ือด าเนินการวิจัยอนาคตแก่กองทัพอากาศสหรัฐ โดยพัฒนา
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช้ในการศึกษาอนาคต ในทศวรรษนี้การวิจัยอนาคตได้รับ
การยอมรับเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไป (สุบัน มุขธระโกษา, 2553, หน้า 3) 
 2.8.1 ความหมายของอนาคตศึกษา  

 อนาคต หมายถึง สิ่งที่ยังไม่มาถึง หรือเวลาภายหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน , 2539, หน้า 
913) อนาคตศึกษา ประกอบด้วย ค าว่า อนาคต และ ศึกษา มาจากภาษาบาลี คือค าว่า “สิกฺขา”  
มีรากศัพท์ คือ ส + อิกฺขา (พระศรีวชิราภรณ์ อ้างถึงในพระมหาสาคร ภักดีนอก, 2555, หน้า 10) 
และเป็นค าแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” หมายถึงวิชา หรือสาขาวิชา (Field 
/Program of Study) ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตตลอดจนระเบียบวิธีที่
ใช้ในการศึกษาแนวโน้มและทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต โดยจะประกอบไปด้วย
เนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่เป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้ค า
รวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) และส่วนที่เป็นระเบียบวิธี (Methodologies) อาจเรียกว่าการวิจัย
อนาคต (Future Research) ซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการและระเบียบ
วิธีที่ใช้ในการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่ องที่ท าการศึกษา ทั้ง
แนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ จึงใช้ค าว่า “Futures” เพ่ือสะท้อนแนวคิดที่ว่าอนาคตมี
ความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง ในการศึกษาอนาคต จะพบค าที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
ค าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น Futurics, Futurology, Futuribles, Prognostics และ Anticipatory Scicence เป็นต้น 
แต่ละค าจะมีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ตามแนวคิดของผู้ที่คิดขึ้น แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
การเน้นเรื่องอนาคต ซึ่งผู้ที่ท าการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่าง 
ๆ เรียกว่านักอนาคตนิยม (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2551) 

 จรัส สุวรรณเวลา (2538) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยอนาคตในแง่การวิจัยเพ่ือพยากรณ์
ว่าเข้าใจธรรมชาติ หรือมีข้อเท็จจริงของธรรมชาติท าให้มนุษย์สามารถกะล่วงหน้าได้ว่า อะไรจะ
เกิดขึ้นในสภาพอย่างหนึ่ง ต่อไปจะเป็นอย่างไร หรือหากท าอย่างหนึ่งจะเกิดผลอย่างไรตามมา จะเห็น
ได้ว่า มีมิติของเวลาเข้ามาด้วย การเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆ การพยากรณ์ในบาง
กรณี แต่ส่วนใหญ่แล้วการเข้าถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ท าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม
อนาคตได้ 

 กฤษดา กรุดทอง (อ้างถึงใน สุบัน มุขธระโกษา, 2553, หน้า 2) กล่าวว่า การวิจัยอนาคต
เป็นเทคนิคการวิจัยแบบใหม่ เป็นระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอนาคตด้วยวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร์ (scientific approach ) ความรู้ของอนาคตประกอบด้วยภารกิจและงานของมนุษย์ใน
ทุกด้าน เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เป็นต้น 

พรชุลี อาชวบ ารุง (2537, หน้า 36) กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยอนาคต เพ่ือป้องปรามปัญหา เพ่ือการวางแผนที่เป็นไปได้และเหมาะสม เพ่ือประเมินและ
พัฒนาสถาบันต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทของอนาคต ดังนั้น การวิจัยอนาคต จึงเป็นเทคนิคการวิจัยที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับการศึกษาวิจัย เพ่ือวางแผนเชิงรุกหรือการก าหนดนโยบายต่าง  ๆ ใน
อนาคต 

เทียนฉาย กีระนันท์ (2537) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยอนาคต เป็นงานวิจัยที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการวางแผนและก าหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะท านายเหตุการณ์ คาดคะเน เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ทั้งนี้ จะต้องอิงพ้ืนฐานข้อมูลและข้อค้นพบที่จะได้จากการวิจัย เพ่ือค้นหาและอาจจะต้องอิงกับข้อมูล
ในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วย เพ่ือที่จะสามารถพิจารณาแนวโน้มที่เกิดเหตุการณ์หนึ่ง  ๆ ใน
อนาคต เช่นเดียวกับ พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (2539) ได้ให้ความหมายที่คล้ายกันในประเด็นที่ว่า 
การวิจัยอนาคต เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือท านาย คาดการณ์หรือแนวโน้มเหตุการณ์ หรือ
ภาพของเรื่องหนึ่งในอนาคตของประชากรหรือสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยอิงพ้ืนฐานข้อมูลจากอดีต 
ปัจจุบัน ไปสู่อนาคต 

 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) กล่าวว่า วิธีวิทยาการวิจัยอนาคตมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรยาย
ทางเลือกอนาคตที่เป็นไปได้ แบบต่าง ๆ เพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันและบ่งชี้ผลกระทบที่เป็นไป
ได้ในแต่ละทางเลือก เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือวางแผนอนาคตไปใน
แนวทางท่ีพึงประสงค์  

 กาสัก เต๊ะขันหมาก (2540) ให้ค าจ ากัดความของการวิจัยอนาคตว่า เป็นวิธีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ที่เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นของกลุ่มประชากรหรือ
กลุ่มสังคมใด สังคมหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายอนาคตรูปแบบต่าง  ๆ (Alternative 
Future) หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากรที่ศึกษา ประเมินสถานภาพในปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้สึก
ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ในแต่ละทาง บ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่เป็นไปได้
ต่าง ๆ ของแต่ละอนาคตเก่ียวกับอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (อ้างถึงในพระมหาสาคร ภักดีนอก, 2555, หน้า 10) ได้กล่าวถึงทัศนะ
ของ Joseph (1974) ที่ให้ความหมายของการศึกษาอนาคตในความหมายของการท านาย (Forecasting) 
ว่าเป็นวิธีการที่เป็นระบบระเบียบ ส าหรับก าหนดความเป็นไปได้ของอนาคต เพ่ือที่จะให้เรามุ่งไปยัง
อนาคตได้อย่างนอกเหนือการเดาอย่างบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันได้กล่าวถึงทัศนะของ Cornish (1977) ที่
ได้น าความหมายของการท านายไปเทียบเคียงกับความหมายของการดูโชคชะตา จะเกี่ยวข้องกับการ
เป็นอนาคตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนการท านายจะเกี่ยวข้องกับส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรือง
ของอนาคต อนาคตจึงเป็นความพยายามที่มองไปข้างหน้า เพ่ือการพยากรณ์ต่อเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีผลกระทบในภาพกว้าง ด้วยข้อมูลเชิงเหตุผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือก าหนดอนาคต นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2548) ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาอนาคตเป็นการท านาย ถึงสภาพปัญหาและโอกาสที่เป็นไปได้ของ
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เหตุการณ์ในอนาคตของสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมือง อันเป็นผลเนื่องจากแหล่ง (sources) ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านที่เป็นความคิดหรืออุดมการณ์และด้านที่เป็น
วัตถุ หรือทั้งจากปัจจัยที่เป็นมนุษย์และที่มิใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็น  

 สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2550) ได้สรุปความหมายของอนาคตศึกษาว่า หมายถึงวิธีการใน
การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบและแบบแผนที่เป็นเหตุและผลในการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น
ในอนาคตเน้นที่การศึกษาทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นโดยจะช่วยเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคคลที่ท าหน้าที่ในการวางแผน ตลอดจนการป้องกัน
ปัญหา และการเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดโอกาสที่พึงประสงค์ท่ีเป็นไปได้อย่างดี  

 พระมหาสาคร ภักดีนอก (2555, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการศึกษาอนาคตว่า
หมายถึงแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ไม่ว่าในแง่การศึกษาถึง
แนวโน้มทิศทาง ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต โดยมีผู้ศึกษาหรือนักอนาคตศึกษาเป็น
ผู้ท าการศึกษาอย่างมีหลักการ เป็นระบบโดยอาศัยเหตุและผลหรือการศึกษาเชิงตรรกะ มีเหตุผล
รองรับ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาอนาคตและการวิจัยอนาคต มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ในลักษณะที่เป็นเรื่องของอนาคต อย่างไรก็ตามพอจะแยกความแตกต่างได้ว่า การศึกษา
อนาคตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ส่วนการวิจัยอนาคต 
(Future Research) เป็นการศึกษาอนาคตที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี (Methodologies) ทั้งนี้ ในการ
วิจัยอนาคต ต้องอาศัยความรู้แนวคิด และทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานประกอบกัน ซึ่งจากการให้ความหมาย
ของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ว่า “การวิจัยอนาคต เป็นวิธีการศึกษาอนาคตท่ีเป็นระบบด้วยระเบียบ
วิธีวิจัย เพ่ือประเมินสภาพการณ์ในปัจจุบัน และบ่งชี้ผลกระทบที่เป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก เพ่ือ
เตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผนอนาคตไปในแนวทางที่  พึงประสงค์โดย
อ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐานจากอดีต ปัจจุบันไปสู่อนาคต ดังนั้น การศึกษางานวิจัย เชิงอนาคตครั้งนี้ ผู้วิจัย
จึงเน้นศึกษาอนาคต โดยประเมินจากสภาพปัจจุบัน และบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือ
วางแผน ก าหนดนโยบายเชิงรุก” 

  2.8.2 ลักษณะของการศึกษาอนาคต 
 นักอนาคตศึกษาได้ให้ข้อสังเกตต่อลักษณะของการศึกษาอนาคตอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 270) ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตไว้ 
18 ข้อดังนี้  
 1. การศึกษาอนาคตเป็นการขยายหรือเป็นการมองสังคมไปข้างหน้า ด้วยการพัฒนาคิด
เกี่ยวกับอนาคตที่ดีข้ึน และเป็นไปในเชิงวิชาการมากข้ึน 
 2. จากจ านวนนักวิชาการ และเทคนิคการท านายอนาคตที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นท าให้
การศึกษาอนาคต เป็นวิชาการท่ีได้รับการยอมรับโดยทั่วไป  
 3. การศึกษาอนาคตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท านายที่ส าคัญก็คือ การศึกษาอนาคตช่วย
ให้บุคคลได้พัฒนาความเข้าใจ ทัศนคติและความสามารถ ในทางกลับกันก็ช่วยให้พวกเขาได้เผชิญกับ
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การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยความรับผิดชอบต่อการด ารงชีวิตในสังคม
เทคโนโลยี 
 4. การศึกษาอนาคตตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าอนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง
แน่นอนเป็นแต่เพียงความเป็นไปได้ หรือความน่าจะเป็นเท่านั้น แต่ก็ก่อให้เกิดกรอบความคิดต่าง  ๆ 
มากมาย ตลอดจนวิธีที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. อนาคตตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ก่อให้เกิดสิ่งตามมา
อย่างกว้างขวางมีระยะยาวมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดตามมานั้นอย่าง
รอบคอบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 6. การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาทางเลือก (Alternative) บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า 
อนาคตมิได้มีเพียงทางเลือกเดียวแต่มีอยู่อย่างมาก ซึ่งจะมีบทบาทที่มีอิทธิพลต่ออนาคตที่เกิดขึ้นเป็น
อย่างมาก 
 7. การศึกษาอนาคต เกี่ยวข้องอย่างมากต่อการอ านวยความสะดวกในการท าความเข้าใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีผลต่อการเร่งการเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นตามมาทั้งในระดับบุคคลและ
สังคมให้เร็วขึ้น 
 8. การศึกษาอนาคตช่วยให้มีความส านึกถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 
 9. สาระส าคัญของการศึกษาอนาคต มิได้จ ากัดอยู่ด้วยขอบเขตของวิชาการแบบดั้งเดิม แต่
เป็นการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นสหวิชาการ 
 10. การศึกษาอนาคตเป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจ และอธิบายความส าคัญทั้ง
ภายในและระหว่างระบบที่สลับซับซ้อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ของธรรมชาติและของโลกแห่งสังคม 
เช่น ระบบรัฐ/ประเทศ ระบบนิเวศวิทยา ระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 11. องค์ประกอบส าคัญของการศึกษาอนาคตประการหนึ่ง คือการมุ่งมองไปทั้งโลกจาก
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า เราอาศัยอยู่ในโลกที่จ ากัดและต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงต้องการสงวน
รักษาการร่วมมือและสันติภาพ 
 12. องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ของการศึกษาอนาคตคือการมองไปข้างหน้า
เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพ่ือสะท้อนให้เห็นภัยที่คุกคามต่อสภาพแวดล้อมมากมาย 
 13. การศึกษาอนาคต อาศัยเทคนิค กระบวนการส าหรับการวิเคราะห์การพัฒนาที่เป็นไป
ได้ที่น่าจะเป็นและที่พึงปรารถนา ซึ่งมีแตกต่างกันมากมายหลายวิธี โดยอาศัยแนวคิดด้านสถิติและ
สังคมศาสตร์ และการท าให้มีเหตุผลขึ้น ซึ่งมิใช่โดยความสามารถที่ท านายได้ส าเร็จแต่อยู่ที่การยอมให้
มีการทดสอบทางเลือกที่เกิดตามข้ึนมา และเป้าหมายซึ่งจะท าให้การศึกษาอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
 14. การศึกษาอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ เป็นอย่างมาก จึงง่ายต่อการที่จะมี
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการท านาย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากพฤติกรรมและ
การกระท าของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 15. แม้ว่าจะมีภาพอนาคตที่ไม่ดี (Pessimistic)อยู่มาก แต่การศึกษาอนาคตจะมีพ้ืนฐาน
การท านายอยู่ที่ภาพอนาคตที่ดี (Optimistic) ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใหญ่หลวงรออยู่ แต่มนุษย์ก็
สามารถใช้สติปัญญา หาวิธีการที่จะจัดการให้ส าเร็จให้ได้ในกรณีเช่นนี้ ก่อให้เกิดการวางแผนที่จะให้
บรรลุผล ตามอนาคตที่พึงปรารถนา และหลีกเลี่ยงอนาคตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ 
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 16. แม้ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอนาคต จะเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก แต่
ปัจจุบันก็มีแนวโน้ม ที่จะให้ความส าคัญกับอนาคตด้านที่เป็นมนุษย์มากข้ึน 
 17. การศึกษาอนาคตเป็นการมองไปข้างหน้าในแนวใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจสภาพ 
ในปัจจุบันได้ดีข้ึน และท าให้เรามองเห็นโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันชัดเจนยิ่งขึ้น 
 18. เป้าหมายสุดท้ายของการท านาย ส่วนใหญ่อยู่ที่การจัดสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการ
ก าหนดนโยบายและเพ่ือการวางแผนส าหรับอนาคต 

 ดุษฎี โยเหลา (2557) กล่าวว่า ลักษณะเด่นของงานวิจัยอนาคตประกอบด้วย 1) การเชื่อม
ประสานข้ามศาสตร์ 2) ความซับซ้อน 3) ความเป็นสากล 4) การตระหนักถึงความคิดความรู้สึก ความ
ต้องการของคน 5) การเน้นวิทยาศาสตร์ 6) การเป็นพลวัตร และ 7) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยผู้ต้องการงานวิจัยกับผู้ให้ข้อมูลและผู้รับผลกระทบจากประเด็นที่ท าวิจัย 

 จากทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการศึกษาอนาคตข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกัน
ในหลายมิติ ทั้งนี้ ยังมีบางทัศนะที่สอดคล้องตรงกันที่สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของการศึกษาอนาคต 
จะเป็นเรื่องการมองไปข้างหน้า เพ่ือให้บุคคลมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคนิคกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถ
วางแผนอนาคตท่ีพึงปรารถนาและหลีกเลี่ยงอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวหลายประการ ดังนี้ 

  2.8.3 ประโยชน์ของอนาคตศึกษา  
 เฉลิมลาภ ทองอาจ (2554) ได้สรุปถึงบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของการศึกษา
อนาคต หรือการวิจัยอนาคตว่า ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เรา
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลจากการศึกษาอนาคต จะ
ช่วยให้เราจัดการกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ด้วยการสร้างความกระจ่างในสิ่งที่เรารู้แล้ว และ
สิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดในอนาคต คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตจึงต้องรู้ค่าแห่งอนาคต รู้ว่า
มนุษย์สามารถท้าทายอดีตหรือชะตากรรมได้ การศึกษาอนาคต จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา เพ่ือก าหนดเป้าหมายของชีวิต เลือกและเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิต 
แม้ว่าเราอาจไม่สามารถหนีอดีตได้เสียทีเดียว แต่เราเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ (เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , 
2539, หน้า 110) และตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การวิจัยอนาคต ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผน และได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไป วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ในวงการศึกษา ได้น าไปใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบาย เพ่ือการก าหนดนโยบายและวางแผน
การศึกษา ซึ่งโอลาฟ เฮลเมอร์ (อ้างถึงใน สุบัน มุขธระโกษา , 2553, หน้า 3) ได้กล่าว่า การวิจัย
อนาคต เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของนักก าหนดนโยบายและวางแผน ส าหรับในปัจจุบันการศึกษา
อนาคต นับว่ามีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในการพัฒนาองค์การ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า และปรับตัวได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  
ซึ่งจุมพล พูลภัทรชีวิน (อ้างถึงใน พระมหาสาคร ภักดีนอก, 2555, หน้า 14-15) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการศึกษาและวิจัยอนาคตว่ามีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 

http://www.gotoknow.org/
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 1. การศึกษาและการวิจัยอนาคต ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็นเกี่ยวกับอนาคตที่จะ
น ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผน เพราะการศึกษาและการวิจัย
อนาคตมักจะให้หรือน าไปสู่สิ่งต่าง ๆ  
 2. ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยการให้ประสบการณ์ล่วงหน้า (Pre-experience) แก่มนุษย์ว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่างไร 
เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมว่าควรจะท าตัวอย่างไร จะได้ไม่เกิดหรือลดความกลัวอนาคต (Future 
Shock) และให้การรับรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตบนโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็ว และสับสน 
 3. กระตุ้นให้มนุษย์ศึกษาอนาคตอย่างมีสติ 
 4. ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญ และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น 
 5. ช่วยชี้น าและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความคิด 
 6. ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 
 7. ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ใฝ่หาความรู้โดยการเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าการเรียนสิ่งที่ผู้อ่ืน
บอกหรือท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 
 8. ให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืน 
 9. ให้สันทนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 271) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคตไว้ใน
หนังสือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา ไว้ดังนี้ 

 1. ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เช่น ช่วยก าหนดกรอบการท างานในการตัดสินใจเพ่ือการ
วางแผน กล่าวคือ แผน นโยบายหรือการตัดสินใจใด ๆ จะไม่สามารถกระท าได้ หากขาดข้อตกลง
เบื้องต้น (assumption) หรือหากมีแต่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่ผิดพลาด ก็จะน าไปสู่ความเสียหาย  
ซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นนี้ สามารถได้มาด้วยการศึกษาอนาคต แม้จะเป็นเพียงความเป็นไปได้ หรือความ
น่าจะเป็น แต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้นักวางแผน น าไปพิจารณาประกอบการวางแผนหรือการ
ตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนจะกลายเป็น
ปัญหาขั้นวิกฤติ และการตัดสินใจเพ่ือให้มีการกระท ากับโอกาสที่คาดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสม 
รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปัญหาจากหลาย ๆ วิธีที่นักอนาคตได้เสนอทางเลือกไว้
ให้ และช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบ  
ที่เป็นไปได้ที่จะมีต่อโลกแห่งอนาคตนั้น รวมทั้งช่วยเพ่ิมโอกาสในการเลือกสรรจากทางเลือกหลาย ๆ 
ทางท่ีเสนอไว้ ท าให้ผู้คนมีความเป็นอิสระในการเลือกสรร  

 2. ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการศึกษาความเป็นไป
ได้ของอนาคตท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้คนเริ่มมองไปข้างหน้ า ค านึงถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา การมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอยหลังจะท าให้ประชาชนได้
มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น นอกจากนี้ยังจะท าให้เกิดความมั่นใจและมองอนาคตใน
แง่ดี สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยความตื่นเต้นสนใจมากกว่าการกลัว นอกจากนี้การศึกษา
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อนาคต ยังช่วยให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ก่อนและ
จะท าให้การเดินทางสู่อนาคตได้ โดยมีความสับสนวุ่นวายทางจิตใจน้อยท่ีสุด 

 3. ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ เนื่องจากอนาคตเป็นโลกแห่งความฝัน 
ที่สามารถท าให้เกิดเป็นจริงได้หากใช้ความพยายาม ดังนั้น การมุ่งอนาคตจะท าให้คนลืมอดีต แล้วจะ
เริ่มปรองดองและร่วมมือกัน เพราะการมุ่งอนาคตจะท าให้ผู้คนค านึงถึงแต่ในด้านดี และมีความมุ่งมั่น
ที่จะไปให้ถึง 

 4. ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้า ย่อมท าให้คิดได้
อย่างสร้างสรรค์ มีอิสระในการคิดและมีความเป็นไปได้ 

 5. เป็นเทคนิคด้านการศึกษา การศึกษาอนาคตเป็นเครื่องมือช่วยจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ 
และเกิดความตระหนักว่า สามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

 6. ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตช่วยให้บุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับ
เป้าหมายแห่งชีวิตอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดปรัชญาแห่งชีวิตของแต่ละคน และรู้จักป้องกันปัญหา 
(preactive) มากกว่าการมีปฏิกิริยาต่อปัญหา (reactive) 

 จะเห็นได้ว่า การศึกษาอนาคตก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ
ช่วยให้สามารถคาดการณ์หรือวางแผนล่วงหน้า เพื่อการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต โดยมิให้เกิดผลกระทบ และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
การศึกษาอนาคต สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทของการวิจัยที่ใช้วิธีการแตกต่างกัน ดังนี้ 

 2.8.4 การจ าแนกประเภทของการวิจัยอนาคต 
 การวิจัยอนาคต จัดกลุ่มหลักการศึกษาอนาคตโดยใช้เกณฑ์ของการคาดการณ์ที่นิยมใช้มี 2 
ลักษณะคือ  

 1) หลักการคาดการณ์เชิงส ารวจ (exploratory forecasting) มีลักษณะเป็นการท านาย
แบบมองไปข้างหน้า (outward bound ) อาศัยปรากฏการณ์ในอดีต ปัจจุบันมาเป็นแนวโน้มที่จะ
บอกอนาคตที่เป็นไปได้ โดยให้ความสนใจที่ปัญหาและโอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคตนั้น การคาดการณ์
เชิงส ารวจ ค าถามวิจัยคือ ต้องการส ารวจหรือพรรณาความเป็นไปได้ในอนาคต โดยไม่เกี่ยวกับความ
ปรารถนาที่บุคคลต้องการจะเห็น  

 2) หลักการคาดการณ์เชิงปทัสถาน (normative forecasting ) มีลักษณะเป็นการท านาย
แบบมองย้อนกลับมา (inward bound) เริ่มจากการก าหนดอนาคตที่พึงปรารถนา (desirable) ไว้
ก่อน แล้วจึงย้อนกลับมา (backwards )พิจารณาสภาพในปัจจุบัน ว่าจะไปสู่อนาคตที่พึงปรารถนาได้
อย่างไร (how) มีอะไรจะท าให้ส าเร็จ มีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง มีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหา ลักษณะ
ของค าถามวิจัยแบบการคาดการณ์เชิงปทัสถาน จะเกี่ยวกับความปรารถนา ความต้องการของกลุ่ม 
และคุณค่าที่บุคคลค านึงถึง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 272) 

 งานวิจัยอนาคตจัดเป็นกลุ่มใช้วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ Delphi techniques, scenarios ส่วนการวิจัยอนาคตเชิงปริมาณ ได้แก่ cross 
impact analysis วิธีวิจัยอนาคตที่เป็นทั้งปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ scenarios, structural analysis 
และวิธีวิจัยอนาคตบางวิธี เป็นทั้งการคาดการณ์เชิงปทัสถาน การคาดการณ์เชิงส ารวจ และเป็นทั้ง
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การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาอนาคตนั้น ควรใช้หลักการศึกษาทั้งสองลักษณะ
ผสมกัน ทั้งก าหนดสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นอิสระ อย่างริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ 
อย่างมองนอกกรอบ แล้วย้อนมองหาวิธีการเพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุผลในสิ่งที่คาดหวังนั้น นอกจากนี้ 
งานวิจัยอนาคต อาจแบ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม และการวิจัยอนาคตที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของผู้ที่ต้องการให้ผลการวิจัยในกระบวนการวิจัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานวิจัย
และผู้เกี่ยวข้องกับผลวิจัยตลอดกระบวนการวิจัย โดยมีความเชื่อว่าการที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
คาดการณ์อนาคตของเขาเอง เขาจะมีความเข้าใจ และเข้าร่วมในการน าผลการวิจัยไปใช้ การวิจัย
อนาคตแบบมีส่วนร่วมกับการวิจัย ได้แก่ วิธีวิจัยแบบ Delphi, simulation and gamming เป็นต้น 
(ดุษฎี โยเหลา, 2557) 

 การวิจัยอนาคตเป็นวิธีการท านายภาพอนาคต ในแต่ละเทคนิคจะมีวิธีการและหลักการที่
คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่มีความสลับซับซ้อนและความเป็นระบบระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน
ซึ่งการจะพิจารณาเลือกวิธีวิจัยอนาคตแบบใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและข้อจ ากัดที่แตกต่าง
กันออกไป วิธีการหลัก ๆ ในการวิจัยอนาคตประมวลได้ 3 วิธี คือ  
 1) การใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods ) เป็นการคาดการณ์แนวโน้ม 
(Trend Projection) โดยอาศัยวิธีเชิงปริมาณ เช่น การค านวณ สมการเส้นตรง ท านายแนวโน้ม
นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross Impact Analysis) 
 2) การใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เป็นการ
ส ารวจความเป็นไปได้ของอนาคตจากจินตนาการว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น จะมีอะไรดี จะมีอะไรเสีย จะมี
ผลกระทบอะไร เกิดขึ้นกับใครและหน่วยงานใด ดังนั้น การเขียนภาพอนาคตจึงหมายถึง ความ
พยายามในการจินตนาการความเป็นไปได้ในอนาคต บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง และการปรึกษา
ผู้อ่ืน (Consulting Others) การประมวลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยท าให้เกิด
ภาพที่มีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจดีขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาวิธีการวิจัยอนาคตหลายวิธีที่ใช้
ในการประมวลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ ได้ข้อสรุปมติของผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
(สุบัน มุขธระโกษา, 2553, หน้า 2) 
 3) การใช้วิธีผสมผสานทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีการประยุกต์เทคนิค
วิธีการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกับการวิจัยอนาคตมากขึ้น  

 นอกจากนี้ สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (อ้างถึงใน พระมหาสาคร ภักดีนอก, 2555, หน้า 17) ได้
รวบรวมเทคนิคการวิจัยอนาคตและสรุปไว้ว่า เทคนิคการวิจัยอนาคต มีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่รู้จัก
และนิยมน ามาใช้มากในการวิจัยอนาคต มีดังนี้ 
 1. เทคนิคการวิจัยแบบสร้างอนาคตภาพ (Scenarios Technique) หมายถึงการส ารวจสิ่ง
ที่เป็นไปได้ในอนาคตหรือเรื่องน่าจะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อสมมุติบางอย่างหรือเป็นการสร้าง
เรื่องราวค าอธิบายของความเป็นไปได้ในอนาคต จากความเป็นจริงในปัจจุบันหรือจากการคาดการณ์
แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นหรือจากการจินตนาการเขียนภาพอนาคต อาจได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมหรือจินตภาพ (imagin) ของบุคคลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและนโยบาย 



107 
 

 2. เทคนิคการวิจัยแบบส ารวจแนวโน้ม (Trend Extrapolation) เป็นการศึกษาอนาคต
ภาพจากแนวโน้มโดยการตรวจสอบอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจใช้ร่องรอยที่จะศึกษาปัจจุบันและน าไปสู่สิ่งที่
เราค้นหาในอนาคต แนวโน้มจะเห็นชัดเจนขึ้น น ามาแสดงในรูปของกราฟสามารถมองเห็นได้โดยไม่
ต้องใช้เครื่องวัด วิธีการนี้นิยมใช้ในทางสังคมศาสตร์ โดยมีความเชื่อว่าแนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่
ต่อเนื่องกันไป 
 3. เทคนิคการวิจัยแบบเมทริกซ์ (Matrix Forecasting) หรือ (Cross impact matrix) 
เป็นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกัน ซึ่งเป็นการ
แยกแยะอนาคตที่มีความซับซ้อนเป็นองค์ประกอบย่อย โดยแต่ละองค์ประกอบมีอิสระจากกัน แต่ให้
ทาง เลือกอนาคตแต่ละอย่างมีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต่าง ๆ กัน ช่วยให้ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่าง 2 เหตุการณ์ หรือ 2 สิ่ง 
 4. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลาง (Futures Wheel) เป็นเทคนิคการ
ประเมินคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลาง แล้วจากนั้นปัญหาจะท าให้
เกิดสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อไป 
 5. เทคนิคการวิจัยแบบสภาพการจ าลอง (Simulation Technique) เป็นการสร้างอนาคต
จ าลองหรือแบบจ าลอง โดยเลียนแบบระบบเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ต้องมุ่งประเด็นศึกษา
โดยเฉพาะการใช้พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคต 
 6. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) เป็นเทคนิคการ
วิจัยอนาคตที่ โรเบิร์ต บี เท็กเตอร์ (Robert B. Textor) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา 
พัฒนาขึ้นจากระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ เรียกว่าการวิจัยแบบชาติ พันธุ์ วรรณนา 
(Ethnographic Research)  เป็นอนาคตภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว โดยเลือกเอา
แนวโน้มที่มีฉันทามติ (consensus) ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์จะมีลักษณะเฉพาะ 
กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้น า (Non-directive openended) มีการแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ ตามหัวข้อที่สัมภาษณ์หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้สัมภาษณ์จะสรุปการ
สัมภาษณ์จากบันทึกที่จดไว้หรือเทปบันทึกเสียง และขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไขค า
สั มภาษณ์ ได้ เป็ นช่ วง ๆ  ซึ่ งเรียกว่ าเทคนิ คการสรุป สะสม  (Cumulative Summarization 
Technique) การท าเช่นนี้จนจบการสัมภาษณ์ จะช่วยให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นว่าข้อมูลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือ คือมีทั้งความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 
2532, หน้า 262) การสัมภาษณ์แบบ EFR โดยปกติจะประกอบด้วยอนาคตภาพที่เป็นทางเลือก 3 
ภาพ คืออนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย และอนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อ
สัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพ ผู้สัมภาษณ์จะสรุปค าสัมภาษณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ จากนั้นจึงน าไป
วิเคราะห์เพ่ือหาฉันทามติ (consensus) แล้วน าแนวโน้มมาเขียนอนาคตภาพ ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็น
ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้ดังนี ้
 1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 2. สัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
  2.1 เป็นแบบเปิดและไม่ชี้น า 
  2.2 เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้าง เตรียมหัวข้อหรือประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 
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  2.3 ใช้เทคนิคการสรุปสะสม 
  2.4 สัมภาษณ์อนาคตภาพ 3 แบบ (ทางบวก ทางลบ และทางที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มาก
ที่สุด) 
 3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาฉันทามติ 
 4. เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up) 
 อย่างไรก็ตาม การวิจัยแบบ EFR ก็มีจุดอ่อน คือการขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการพิจารณา
แนวโน้มที่มีฉันทามติ และโดยระเบียบวิธีเองอาจท าให้แนวโน้มที่ส าคัญต้องหมดไป (จุมพล พูลภัทร
ชีวิน, 2535, หน้า 76-80) 
 1. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย
นักคิด นักวิจัยของบริษัทแรนด์ (The Rand Corporation) คือ โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) 
และนอร์แมน ดาลกี้ (Norman Dalkey) เมื่อปีพ.ศ. 2493 เป็นเทคนิคการท านายที่ได้รับความนิยม
มากในเกือบทุกวงการทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษาและ
ด้านอื่น ๆ ซึ่งนอกจากการคาดการณ์อนาคตแล้วยังเป็นเทคนิคการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้
ได้รับข่าวสารแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างกันโดยไม่มีการเผชิญหน้า (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ 
ดนัย เทียนพุฒ, 2532, หน้า 259-260) วิธีนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็น
ระบบ โดยขอให้บุคคลที่เราเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งคาดการณ์ว่า แนวโน้มหรือ
เหตุการณ์แตล่ะอย่างจะเกิดขึ้น เมื่อใด หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วป้อนผลการ
วิเคราะห์กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาค าตอบเดิมของตนเองเทียบกับของกลุ่มแล้วท าการ
คาดการณ์หรือตอบตามรูปแบบที่ผู้วิจัยก าหนดอีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยก็จะน าค าตอบไปวิเคราะห์ ใหม่ 
กระบวนการท าซ้ า (Iterative Process) แบบนี้จะด าเนินไปเรื่อย ๆ สองหรือสามรอบ จนกว่าจะได้
ค าตอบเป็นฉันทามติ (consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจ านวนผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกลุ่มและปัญหาที่ศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายนี้ เป็นการวิจัยอนาคตที่เป็น
อิสระในการสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ต้องค านึงถึงแนวโน้มที่เป็นมาในอดีตและปัจจุบัน ผลที่ได้จาก
การศึกษา จะช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น เพราะสามารถน าไปทดแทนการตัดสินใจทางเลือก
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ อาจสรุปขั้นตอนใหญ่ ๆ ของเดลฟาย ได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Panel Experts) ผู้วิจัยจะต้องหาวิธีและท าการคัดเลือกกลุ่มผู้ 
เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในเรื่องที่จะศึกษา โดยปกติจะมีประมาณ สิบคน
ขึ้นไปจนอาจถึงร้อย ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ความซับซ้อนของเรื่องที่ศึกษา เวลา และ
งบประมาณ  
 2. ก าหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 3. ท าเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ หรือท าการประชุมทางไกล  
(Tele Conferenoing) โดยผ่านระบบสื่อสารทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 
 4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรอบท่ี หนึ่ง 
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 5. ท าเดลฟายรอบที่ สอง โดยรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญจะได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) ที่เป็นของกลุ่ม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) ของกลุ่มผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้แต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
 6. ท าเดลฟายรอบที่ สาม สี่... 
 7. สรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโน้มที่มีฉันทามติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แล้วอภิปราย
เสนอแนะผลการวิจัย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ดนัย เทียนพุฒ, 2532, หน้า 261) 
 8. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
เทคนิคการวิจัยอนาคตที่ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552 ในขณะที่ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเหตุ
จูงใจ 2 ประการคือ 
  1.การมีโอการได้ศึกษาวิชาอนาคตศึกษา (Futures Studies) และการวิจัยอนาคต 
(Futures Research) โดยเฉพาะเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi) และเทคนิคการวิจัย
แบบ EFR (Ethnographic Futures Research) ซึ่งเขาพบว่าเทคนิคการวิจัยดังกล่าวยังไม่ตอบสนอง
ต่อจุดมุ่งหมายและความเชื่อเบื้องต้นบางประการของการวิจัยอนาคต และน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข 
 2. การได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี เท็ก
เตอร์ (Robert B. Textor) ผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR  เกี่ยวกับการวิจัยอนาคตแบบ
ต่าง ๆ และเสนอว่า หากมีการผสมผสานระเบียบวิธีระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR และเทคนิค 
เดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน จะได้เทคนิคการวิจัยอนาคตใหม่ (EDFR) ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและ
ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตและเป็นระเบียบวิธีที่ได้ข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ เพราะ
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR นี้ เป็นการน าจุดเด่น หรือข้อดีของทั้ง EFR และDelphi มารวมกัน 
คือใช้การสัมภาษณ์ในรอบแรก แล้วตามด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่สองและสาม... ซึ่งจุดเด่นของทั้ง
สองวิธีช่วยลบหรือแก้จุดอ่อนของกันและกันได้เป็นอย่างดี ท าให้ทุกแนวโน้มได้รับความการพิจารณา
อย่างเป็นระบบเท่าเทียมกัน ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยแบบ EDFR จึงเป็นระบบและได้แนวโน้มที่มี
ความครอบคลุมและน่าเชื่อถือ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ได้ถูกทดลองใช้ครั้งแรกกับงานวิจัย
เรื่อง “Alternative Futures of Thai University : An EDFR Study” และตี พิม พ์ ในวารสาร 
Cultural and Educational Futures (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2532, หน้า 258) 
 ส าหรับการวิจัยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่
ได้รับการยอมรับและนิยมน ามาใช้ในการวิจัยทางสังคมกันอย่างแพร่หลาย เป็นการวิจัยอนาคตที่มี
ความเป็นอิสระในการสร้างอนาคตใหม่ มีความยืดหยุ่นในตัว มีระบบวิธีการที่น่าเชื่อถือ และความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (เฉพาะด้าน) จะเกิดประโยชน์หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการน าไป
พิจารณา ก าหนดนโยบาย และวางแผน การพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร
ต่อไป ดังนั้น จึงได้เลือกเทคนิคการวิจัยอนาคตดังกล่าว มาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะได้กล่าวถึง
สาระส าคัญของการวิจัยอนาคต แบบ EDFR โดยสังเขปดังนี้ 
 



110 
 

 2.8.5 เทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจัยที่
ผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย 
(Delphi) เข้าด้วยกัน สามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคต 
เพ่ือให้การวิจัยอนาคตมีความเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นโดยมีการปรับปรุง
วิธีให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมมากขึ้น (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2532, หน้า 263) หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เป็นทั้งระเบียบวิธีในการวิจัยหรือในการคาดการณ์อนาคต และเป็นทั้งเทคนิคการสื่อสารระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ คือเป็นทั้ง research technique หรือ research methology หรือเป็นทั้ง educating 
process หรือ communicating process ระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเวลา 
ที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง อย่างเช่นวิธี ประชุมสัมมนาระดมสมองหรือ  
focus group แต่เทคนิค EDFR และ Delphi จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
เชี่ยวชาญระหว่างกันได้ ช่วยท าให้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556,
หน้า 273) โดยไม่ต้องมีการเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือไม่ต้องมีการเสียหน้า เป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่
เรียกว่า Phychological Effect และเป็นการเปิดช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็น
การ Educat ผู้เชี่ยวชาญไปในตัว (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 276)  
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532, หน้า 259) ผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัย แบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคต มิใช่อยู่ที่การท านาย 
ที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การส ารวจการศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให้มาก
ที่สุด เท่าที่จะมากได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะหาแนวทางท าให้แนวโน้มที่พึง
ประสงค์นั้นเกิดขึ้น และป้องกันหรือขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางที่จะเผชิญกับ
แนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยอนาคตสามารถน ามาก าหนดเป็น
นโยบาย กลยุทธ์หรือกลวิธี ที่จะท าให้เกิดขึ้น หรือไม่เกิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราเลือกไว้แล้ว ภายใต้
ความเชื่อพ้ืนฐานของนักอนาคตนิยม ที่เห็นว่าอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ และเชื่อว่ามนุษย์
สามารถควบคุมและสร้างอนาคตได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “The future is now” อนาคตคือปัจจุบัน 
ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่จะไปสู่การสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, 
หน้า 273)  
 การแบ่งช่วงเวลา 
 การแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยหรือการศึกษาอนาคต มิติของเวลาในการวิจัยอนาคต เป็น
เรื่องที่ส าคัญมาก เพราะว่าการวิจัยธรรมดา ที่ศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มักจะละเลยในเรื่องมิติ
ของเวลาและนักวิจัยมักจะทึกทักว่าผลการค้นคว้าของตนในอดีตหรือปัจจุบัน สามารถจะเอาไปใช้ได้
ในอนาคต คือ assume ว่าน่าจะใช้ได้ มิติเวลาเป็น factor ที่ส าคัญ ฉะนั้น การแบ่งช่วงเวลาของการ
วิจัยอนาคตจึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาโดยตรง โดยเฉพาะ
เวลาในอนาคต 
 นักอนาคตนิยมจะแบ่งช่วงเวลาของการท านายหรือวางแผน ออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ ๆ ดังนี้ 
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 1. ช่วง 5 ปี หรือภายใน 5 ปี นักอนาคตนิยมถือว่าเป็นการท านายหรือวางแผนระยะ
กระชั้นชิด ถ้าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็น immediate problem 
solving, immediate forcasting, immediate planning แต่มิใช่หมายความว่านักอนาคตจะไม่
ศึกษาอนาคตในช่วงนี้ แต่ท าการศึกษาแล้วชี้ให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาใกล้ตัวและกะทันหันเกินไป  
จนแทบไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกไปจากอดีตและปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่มักจะวนอยู่กับปัญหาปัจจุบัน 
ท าให้ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ 
 2. ช่วงประมาณ 5–10 ปี เป็นช่วงที่นักอนาคตนิยมเรียกว่า Short range forecasting 
หรือ Short range planning เป็นการท านายหรือการวางแผนหรือการศึกษาอนาคตในระยะสั้น อีก
ระยะหนึ่งคือช่วง 10-15 ไปจนถึง 20 ปี เป็นระยะกลาง Middle range focasting หรือ planning 
นักอนาคตนิยมส่วนใหญ่ นิยมศึกษาอนาคตของสังคม วัฒนธรรมของหน่วยงานหรือองค์กร ในช่วง
ระยะเวลานี้ ถ้าผลการศึกษาออกมาอย่างหนึ่งอย่างใด จะน าผลการศึกษานั้นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็
จะได้ผล ผลที่เกิดขึ้นมีผลกระทบในวงกว้าง และมีความหนักแน่นพอ ซึ่งสามารถเปลี่ยนคนรุ่นหลังได้ 
โดยเปลี่ยน generation  
 3. ภายในช่วง 15-20 ปี จะเห็นชัด ถ้าจะเปลี่ยนคนยุคใหม่ และลงทุน รอผลภายในช่วง 
15-20 ปี หมายความว่าคนในชาติโดยเฉพาะผู้บริหารเห็นพ้องต้องกัน แล้วจึงเริ่มปลูกฝังอุดมการณ์ 
ว่าต้องการให้คนในชาติ มีคุณลักษณะอย่างใด ก็สามารถที่จะท าได้ แล้วจะเห็นผลกระทบอย่างจริงจั ง
ภายในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้น คือ 15-20 ปี ดังเช่นที่ญี่ปุ่น หรือประเทศสหรัฐอเมริกาท า 
 4. ช่วงระยะยาว คือ 20–25 ปีขึ้นไป (Long range Forecasting) ปกตินักอนาคตนิยม
บางกลุ่มจะนิยมช่วงระยะยาว 20-25 ปี แต่อีกกลุ่มหนึ่งจะนิยม 50 ปี ขึ้นไป หรือ 100 ปี ขึ้นไป 
อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทย การศึกษาวิจัยระยะนี้ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เพราะผลที่
ได้อาจจะขาดความจูงใจคือข้อมูลที่ได้อาจจะไกลเกินตัวกับคนรุ่นปัจจุบัน แม้เหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้น
จริงได้ มีนักอนาคตนิยมบางกลุ่มท านายอนาคตของโลก 200 ปีข้างหน้า ซึ่งดูน่าสนใจมาก แต่รู้สึกไกล
ตัวเกินไป ดังนั้น การเลือกช่วงเวลาศึกษา จึงขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย และองค์ประกอบ  
ต่าง ๆ ซึ่งในหน่วยงานบางคนอาจสนใจแค่ 5 ปี 10 ปี (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 273-274) 
 2.8.6 ขั้นตอนของการใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR  
 ขั้นตอนของการใช้เทคนิคการวิจัย EDFR คล้ายเทคนิคการวิจัยแบบ Delphi โดยในรอบ
แรกของการวิจัยใช้การสัมภาษณ์ตามแบบของเทคนิคการวิจัยแบบ EFR หลังจากการสัมภาษณ์รอบ
แรกน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างแบบสอบถาม ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามลักษณะการ
วิจัยแบบ Delphi เพ่ือกรองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหาฉันทามติ (concensus) ซึ่งมักจะท า 
2-3 รอบ หลังจากนั้น น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้และมีความสอดคล้องกัน
ของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเขียนสรุปเป็นภาพอนาคต ทั้งนี้ มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ: เกณฑ์และวิธี  
 การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของการวิจัยอนาคต 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต มักจะมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว กะทันหัน ท า
ให้เตรียมตัว ไม่ค่อยทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน มีความเป็นไป
ได้หลายรูปแบบ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ เพราะมี
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ความเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญ น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มองหรือคาดการณ์อนาคตได้ชัดเจน ถูกต้องมากกว่า
คนทั่วไป ยิ่งได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญมาก ๆ ก็จะยิ่งท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือหน่วยงานใด บุคคล
ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น มักเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง ซึ่งอาจหมายรวมถึงกลุ่มของ
ผู้บริหาร กลุ่มผู้ที่มีอ านาจ ผู้ที่รู้เรื่องดี ผู้ที่เป็นผู้น า ซึ่งก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ถ้าจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาต้องการให้มีผลถึงการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะรับรู้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการก าหนดนโยบาย  
 ส าหรับเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะสรุป อ้างอิง
ค าศัพท์คือ generalization ถ้าต้องการจะ generalize ไปยัง population หรือกลุ่มประชากร 
ที่ต้องการศึกษา จะต้องท าตามข้ันตอนการวิจัยทั่วไป กล่าวคือ มีการสุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีนี้
หมายถึงต้องการเน้นเรื่องสถิติโดยตรง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่นั้น (กลุ่มประชากร) มีขนาดมาก
พอที่จะท าการสุ่ม (random) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกมาได้ แต่เนื่องจากการวิจัยอนาคตจะมีลักษณะ 
ที่แตกต่างจากการวิจัยทั่วไปซึ่งต้องเน้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีลักษณะ
ที่เป็นการเลือกแบบเจาะจงมากกว่าการสุ่ม ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบ purposive 
มากกว่า random sampling และถ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือหน่วยงาน 
หรือสังคมท่ีก าลังศึกษาอยู่ ก็ต้องมี trick ในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพอสมควร 
 ตัวอย่างในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจะท าให้การวิจัยเกิดผลจริง  ๆ ก็ควรเลือก
ผู้บริหารในหน่วยงานนั้น และผู้ที่มีศักยภาพจะเป็นผู้บริหารถัดมา เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเรา ผนวก
เข้ากับกลุ่มนักวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ในที่นี้อาจหมายรวมถึงผู้ที่ใช้บริการด้วย 
ฉะนั้นผู้วิจัยจึงต้องพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญคือใครบ้าง อัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ก าหนด ต้องการเน้นเรื่องใด ก็เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนนั้นมากกว่าส่วนอื่น  
 การเลือกกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มผู้มีอ านาจ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจของ
หน่วยงานนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาว่า เมื่อใดก็ตาม 
ที่ผู้บริหารได้รับความรู้ความเคลื่อนไหวของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้อง และเมื่อใด  
ที่ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ ผู้ใช้บริการ หรือผู้บริหารภายใน
หน่วยงานนั้น บังเอิญไปสอดคล้องกับความคิดเห็นของตน กลุ่มคนเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจ
ทันที เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเร็วขึ้น ถ้าความคิดเห็นของตนตรงกับของคน
อ่ืน แต่ผู้วิจัยต้องท าหน้าที่ เป็นกลาง และรู้ว่าจุดมุ่งหมายของการวิจัยคืออะไร ก็จะต้องเลือก
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องตามนั้น โดยมรรยาทและจรรยาบรรณ นักวิจัยจะต้องยึด
ระบบเป็นกลาง ไม่ใช่เฉพาะการวิจัยอนาคตเท่านั้น การวิจัยทั่วไปก็เช่นเดียวกัน นักวิจัยสามารถที่จะ
บิดพริ้วจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยอ้างการวิจัยเป็นหลักได้ เหมือนกับการท าส ารวจประชามติที่ อาจ
เป็นเครื่องมือในการหาคะแนนเสียงได้ ดูงานวิจัยผิวเผินอาจเป็นกลาง แต่เอาไปเป็นข้อมูลในการ
โฆษณา ชวนเชื่อเพ่ือหาคะแนนเสียงได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม
นักวิชาการในสาขาที่ศึกษาวิจัย มักจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษาเสมอ 
เพราะกลุ่มนักวิชาการมักจะมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดหลาย
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รูปแบบ จึงท าให้สิ่งที่เราศึกษาได้รายละเอียดในแง่ที่เป็นวิชาการ ได้แนวโน้มที่เป็นไปได้ หรือน่าจะ
เป็นหลาย ๆ รูปแบบมากท่ีสุด เพราะเป็นไปได้ว่าผู้บริหารนั้น เมื่อท าหน้าที่บริหาร ความรู้ใหม่ ๆ จาก
ผลงานวิจัยอาจจะตามไม่ทัน เพราะต้องท าหน้าที่ทางการบริหารและแก้ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น 
การที่มีนักวิชาการเข้าไปเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วย จะช่วยท าให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักบริหารได้รับข้อมูล
ใหม่ ทันสมัย ท าให้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดได้รวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าวิธี EDFR ไม่ใช่เป็นแต่วิธีวิจัย
เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีให้การศึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน เป็น communicating และเป็น educating 
process ไปในตัว ฉะนั้น จึงควรยึดกลุ่มนักวิชาการ เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเสมอ 
 ส่วนการเลือกผู้เชี่ยวชาญอาจใช้วิธีการเลือกโดยเจาะจงว่าจะเลือกใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ ถ้ารู้
ว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องที่ศึกษา แต่หากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสโนว์บอล (Snow ball) โดยอาจเริ่มจากคนในหน่วยงานนั้น แล้วขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คิดว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษามา 3-5 คน แล้วผู้วิจัยก็ขอให้บุคคลเหล่านั้นบอกชื่อผู้เชี่ยวชาญอีก 3-5 คน 
แล้วตามไปเรื่อย ๆ จนได้กลุ่มผู้วิจัยกลุ่มหนึ่ง ผู้วิจัยอาจเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ในการวิจัย โดยเลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ เสนอชื่อบ่อยมากที่สุดและเรียงล าดับไปจนครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ โทมัส แมคมิล แลนด์ (Thomas T. Macmillan, 1971) ได้ท าการวิจัยโดยใช้เทคนิค Delphi แล้วพบว่า 
ถ้าผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) จะมีน้อยมาก อย่างไร
ก็ตามการเลือกผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานบางเรื่องที่ศึกษานั้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจเป็น
กลุ่มเฉพาะเจาะจงมาก สมมุติว่าเราท าวิจัยอนาคต หรือแนวโน้มของนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในประเทศไทย 
ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศอาจมีเพียง 5 คน แต่ก็ไม่แปลกเพราะมีเท่านี้เอง ฉะนั้น 17 คนไม่ใช่เกณฑ์
มาตรฐาน แต่ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วย ยกเว้นอาจจะไปเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศ
มาประกอบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นควรต้องรู้เรื่องของประเทศไทยด้วย  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 
หน้า 276) 
 จ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรอบควรจะเท่ากัน แต่ก็ไม่จ าเป็น หากเท่ากันก็แสดงให้เห็นถึง
ความน่าเชื่อถือได้ของผู้วิจัยอย่างหนึ่ง ในความสามารถการติดต่อ ประสานงาน แต่ต้องยอมรับว่า 
ผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ มักเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง มีภารกิจมาก และไม่ค่อยมี
เวลา ดังนั้น ต้องยอมรับว่าการท าวิจัยแบบ EDFR หรือการวิจัยอนาคตโดยทั่ว ๆ ไป มักใช้เวลา
ช่วงหนึ่ง แต่เวลาช่วงนี้ไม่จ าเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องอยู่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่เราเสมอ เพราะฉะนั้น  ถ้า
ยอมรับความจริงดังกล่าวนี้ จ านวนผู้เชี่ยวชาญแต่ละรอบจึงไม่จ าเป็นต้องเท่าเดิม แต่ในการค านวณ
จะต้องระมัดระวังถ้าต้องการเน้นหาแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดซึ่งต้องลงในแง่รายละเอียด กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในรอบแรกควรจะมาก ยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากแนวโน้มที่จะได้ก็ยิ่งมากขึ้น จากนั้นในรอบที่ 2 
อาจจะลดลงไปบ้างตามสถานการณ์แต่อย่างน้อยไม่ควรลดลงต่ ากว่า 17 คน ถ้ารอบ 3 มีมากกว่าก็ได้ 
เพราะรอบที่ 3 เป็นรอบที่จะช่วยการยืนยันผลของการศึกษาเพ่ิม ดังนั้น หากรอบที่ 3 มีผู้เชี่ยวชาญ
มากขึ้นก็จะส่งผลดี และเนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตนั้นมิได้อยู่ที่การท านายถูกต้อง 
เพียงแต่ต้องการส ารวจทางเลือก แนวโน้มต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในอนาคตมากที่สุด เพ่ือที่จะหาวิธีสร้าง
อนาคตที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือเผชิญหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าหากเกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ใช่เรื่องของ predictation ที่ถูกต้องในแง่ของสถิติ เพราะการ
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ท านายที่ถูกต้องในเรื่องของการวิจัยอนาคตนั้น จะเปิดให้มีโอกาสของการผิดพลาดสูงกว่าการท านาย
อย่างนักสถิติทั่วไป (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 หน้า 277) 
 การระบุผู้เชี่ยวชาญ 
 เรื่อง acknowledgment หรือกิตติกรรมประกาศ มีความส าคัญและจ าเป็น การระบุหรือ
ลงชื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัย ควรลงชื่อเป็น group ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีก่ีราย เป็นใครบ้าง อาจจะ
ประกาศในหน้าแรกหรือไม่ก็เป็นภาคผนวก หรือในบทที่เขียนเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องกลุ่ม
ตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หลักการคือการใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อนั้น ไม่ควรท าให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อผู้ที่มีชื่อ ควรเป็นผลกระทบในทางดี แต่การใส่ชื่อรวมนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าค าตอบนั้น
เป็นของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นของกลุ่ม และควรขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญก่อน (วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2556 หน้า 277) 

 การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subject) เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะมีผลกระทบ

ต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi นั้นใช้เวลามาก 
จึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เมื่อได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้ว ต้องมีการ
ติดต่อล่วงหน้าก่อน เป็นการส่วนตัว และจะต้องอธิบายเหตุผล จุดมุ่งหมายของการวิจัย ขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีวิจัย เวลาที่ใช้ในแต่ละรอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ให้ผู้ เชี่ยวชาญทราบ
เป็นรายบุคคล ย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงขอ
ความร่วมมือ นัดวันและเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ การเตรียมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว นอกจากจะท าให้
มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาเตรียมตัว 
เตรียมข้อมูลจัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ช่วยให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน (จุมพล 
พูลภัทรชีวิน, 2532, หน้า 264) 
 การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่ดี ผู้เชี่ยวชาญบางท่าน อาจให้ความร่วมมือดี ให้
ความคิดเห็นในรอบที่ 1 ดีเยี่ยม แนวโน้มที่ได้จึงมาก แบบสอบถามรอบที่ 2 รอบที่ 3 จึงมากขึ้น หาก
ผู้เชี่ยวชาญไม่ไหว ผู้วิจัยอาจต้องหาทางแก้ปัญหา เพราะมิฉะนั้นแล้ว กลุ่มตัวอย่า งอาจจะขาดไป 
ดังนั้น ผู้วิจัยต้องเตรียมคิดในประเด็นดังกล่าวนี้ ในการตัดสินใจเลือกว่าจะมุ่งที่รายละเอียดหรือเฉพาะ
นโยบาย ถ้ามุ่งรายละเอียด นโยบายจะแคบ หรืออาจจะมีเทคนิคอ่ืน  ๆ ก็ได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2556, หน้า 278) 

 2. การสัมภาษณ์ แบบ EDFR  
 การสัมภาษณ์รอบท่ี 1 มีลักษณะและข้ันตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นกว่า 
กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที่สนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ
และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คืออาจยึดรูปแบบ EFR โดยเริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางบวก 
Optimistic-Realistic Scenario (O-R) ต ามด้ วยภ าพอนาคตท างลบ  (Pessimistic-Realistic 
Scenario (P-R) และภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Probable Scenario (M-P) ตามล าดับ 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม หรืออาจจะเลือกการสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาด
ว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงถึงแนวโน้มเหล่านั้น จะเป็นไปในทางดีหรือร้าย (จุมพล พูล
ภัทรชีวิน, 2532, หน้า 264) หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องคิด ถึง 3 ภาพ เป็นอย่างต่ า แล้วก็
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มองอย่างเป็นระเบียบ คือให้คิดภาพบวกก่อน ภาพลบตามมา แล้วภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด ท าให้
ผู้เชี่ยวชาญไม่ติดอยู่กับภาพใดภาพหนึ่งที่ฝังใจ แต่ต้องการเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นหรือพูดถึงแนวโน้มที่
คาดว่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อเสียถ้าผู้เชี่ยวชาญเลือกท่ีจะพูดภาพหนึ่งภาพใดก่อน เช่น พูด
ภาพดีก่อน ก็มักจะพูดจนเต็มที่ แต่พอถามภาพลบก็จะไม่มี ฉะนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีเทคนิควิธีในการ
สัมภาษณ์ ที่จะดึงแนวโน้มที่เป็นภาพลบและภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Probable Scenario)
ให้ออกมาให้ได้ เท่าท่ีจะมากได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 279) 

 วิธีหนึ่งในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ 
หรือน่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ บวกหรือลบ พูดรวมกันออกมา
ได้ในคราวเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิที่จะเลือกพูดเรื่องใดก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงว่า บวกหรือลบ 
เพียงแต่ให้มีความเป็นไปได้เท่านั้น เหตุที่ EDFR สามารถท าได้ เพราะว่าผู้วิจัยสามารถที่จะหาอนาคต 
ที่พึงประสงค์ได้ โดยใช้สถิติอย่างง่าย ๆ ในรอบที่ 2 และ 3 หรือ 4 อยู่ที่ว่าจะท ากี่รอบ โดยขอให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าแนวโน้มนั้นพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดขึ้นจริง ก็จะได้ภาพดีหรือไม่ดี
แล้ว นักวิจัยอาจจะเลือกวิธีนี้เพราะสะดวกมากกว่า เพราะเรื่อง EDFR นั้น สามารถ flexible ได้ 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 279) 

 การสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 นี้ เป็นการลดข้อจ ากัดของเทคนิคการวิจัยแบบ Delphi ที่มีการ
เก็บข้อมูลรอบแรก เริ่มด้วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อาจมีการ
ละเลยแนวโน้มหรือประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยคาดไม่ถึง นอกจากนี้ EDFR ยังมีความยืดหยุ่นที่ผู้วิจัย
สามารถสัมภาษณ์ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการเพ่ิมเติมได้ โดยผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ล าดับถัดไป เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือต้องการศึกษาแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ
มากได้ ฉะนั้นจึงผนวกเข้าไปได้ตลอดเวลา ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเน้นที่รายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษา การ
สัมภาษณ์จะใช้เวลามาก อาจจะต้องแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นส่วน ๆ เช่น อาจแบ่งเป็นวัน ๆ ละ
หัวข้อก็ได้ เพราะจ าเป็นจะต้องศึกษาในรายละเอียด 

 ผู้วิจัยอาจจะต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญพูดเฉพาะเรื่องที่เชี่ยวชาญจริง  ๆ เช่น จะศึกษาเรื่อง
อนาคตภาพของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ผู้วิจัยมีกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ มีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ 
นักการเมือง นักการปกครอง จะต้องให้นักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
คนพูดเรื่องของตนเองก่อนเรื่องอ่ืน ๆ ถ้ามีข้อมูลมาก ยังมีรอบที่ 2 และ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีก
ครั้ง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 279) 

 3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือเขียนเป็น

แนวโน้มในแบบสอบถามส าหรับรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ Delphi ต่อไป (จุมพล พูล
ภัทรชีวิน, 2532, หน้า 264) 

 4. น าเครื่องมือ ประเด็นแนวโน้มที่สังเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์สร้างเป็นแบบสอบถาม 
 การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม ควรใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัดชัดเจน พยายามคง

ความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุด ถ้าผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วไม่ควรปรับปรุง
แก้ไข หากไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขค าพูดนั้นให้ได้ตรงประเด็นให้มากที่สุด ภาษาที่ใช้ควรจะแสดง
ความเป็นกลางมากที่สุด หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงถึงทัศนคติ หรือความล าเอียงของผู้วิจัยลงไป สิ่งที่จะ
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ท าหน้าที่ในการเขียนแนวโน้มก็คือการสังเคราะห์ การตีความภาษาให้ตรงที่สุดตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ต้องการจริง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเปิดมากขึ้น กับมหาวิทยาลัยปิดมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ตีความไปคนละ
ประเด็น เป็น 2 แนวโน้ม ถ้าคน 2 คน มีความเห็นขัดกัน แต่จะต้องเน้นว่า แนวโน้มนั้นมีความเป็นไป
ได้ ส่วนพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เป็นคนละประเด็น ข้อพึงระวังในการเขียนแนวโน้มจะต้องเขียน
ให้มีประเด็นแนวโน้มเดียว ต่อ 1 ข้อ อย่าให้มีแนวโน้มย่อย ๆ เพราะเราไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญตอบเพราะ
แนวโน้มส่วนใด ท าให้ตีค่าคะแนนที่แท้จริงได้ยาก หลีกเลี่ยงถ้อยค าที่คลุมเครือ เช่น ดีขึ้น เลวลง 
เพ่ิมข้ึน ลดลง และควรขยายความให้ชัดเจน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 280) 

 5. ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้ 
 ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยได้อย่างไม่สะดุดกลางคัน ปกติจะพบว่า แบบสอบถามมักจะยาว ถ้าศึกษาเฉพาะนโยบาย 
อาจจะไม่ยาว ถ้าหากแบบสอบถามยาวมาก ๆ ให้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายงานวิจัย ซึ่งจะเป็นตัวตอบที่
ส าคัญมาก ประเด็นที่จะแก้ไข คืออาจแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ เป็นตอน ๆ แล้วผู้วิจัยก็
ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีประเด็นใหญ่ ๆ ในการศึกษา 10 ประเด็น แล้วแต่ละประเด็นมี
แนวโน้มมาก อาจจะเลือกศึกษา 5 ประเด็นแรกก่อน แล้วสรุปผลการวิจัยให้เรียบร้อย ส่งผลการวิจัย
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพ่ือจะได้เห็นว่ามีผลออกมาแล้ว และรอบที่ 2 จึงบอกว่าต้องการจะท าอีกชุดหนึ่ง 
อาจจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมอีก โอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความร่วมมือมีสูง  
ถ้าหากว่าแบบสอบถามในรอบที่ 2 ของ EDFR ยาวมาก จะต้องพยายามอธิยบายให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจ
ให้ชัดเจนว่ายาวเพราะอะไร สิ่งที่ควรจะท าให้ดีที่สุดคือ พยายามอธิบายจุดมุ่งหมายและเทคนิควิธีวิจัย
ให้ชัดเจน รัดกุม ให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ เพ่ือผู้เชี่ยวชาญจะได้เข้าใจและไม่คิดว่าผู้วิจัยไม่รู้จักลักษณะ
แบบสอบถามที่ดี นี่คือลักษณะแบบสอบถามที่ดีของการวิจัยที่ยาว ๆ และคงจะต้องขอความร่วมมือ 
วิธีแก้อีกทางหนึ่งคือ หลังจากให้ผู้วิจัยตอบรอบที่ 2 แล้วอาจจะต้องมีปัญหาในความร่วมมือรอบที่ 3 
ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจจะลดลง จะท าอย่างไรที่จะไม่ให้จุดมุ่งหมายของการวิจัยเสีย และไม่ท าให้
ผู้เชี่ยวชาญมีความหงุดหงิดไปด้วย และยังคงได้รับความร่วมมือ วิธีเลี่ ยงก็คือในรอบที่ 2 หลังจากที่
ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ แล้ว อาจจะตัดสินใจ ตัดแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ระดับต่ าออก ในรอบที่ 3 
เพราะฉะนั้นจะเหลือเฉพาะแนวโน้มที่อยู่ในระดับมาก เช่น 3.5 (ค่า median มาจากมาตรวัด 5 
ระดับ) ขึ้นไป เป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 ขอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
เฉพาะแนวโน้มเหล่านั้นอีกรอบ เพ่ือจะหาความสอดคล้องหรือยืนยันผลการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 281) 

 6. วิธีการท า EDFR รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม  
 ในการท า EDFR รอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ

แต่ละท่านพิจารณาแนวโน้มต่าง ๆ ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ 
และโอกาสที่แนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดมีมากน้อยเพียงใด ในการท า EDFR 
รอบที่สาม (แบบสอบถามรอบที่สอง) จะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนเป็นข้อมูลเชิงสถิติ
โดยส่วนรวมกลุ่ม ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range)  
พร้อมทั้งให้ค าตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาทบทวนค าตอบใหม่ 
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 จ านวนรอบในการท า EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลาของการวิจัย การที่จะ
หยุดที่รอบใดรอบหนึ่งนั้น ควรดูว่าค าตอบที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องเป็นเอกพันธ์ 
(Homogeneity) หรือมีฉันทามติ (consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษามีความหนักแน่น
มากพอหรือยัง ถ้าข้อมูลมีความหนักแน่นมากพอแล้ว ก็อาจหยุดในรอบที่สองเลยก็ได้ ในเรื่องจ านวน
รอบเคยมีผู้ศึกษาไว้ พบว่า การท าจ านวน 3 รอบ เป็นจ านวนรอบที่พอดี ความคลาดเคลื่อนจะมีไม่
มากนัก และถ้าท าจ านวนรอบมากกว่านี้ขึ้นไป ผลที่ได้ จะแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญมากนัก (จุมพล 
พูลภัทรชีวิน, 2557, หน้า 29-30)  

 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยแบบ EDFR รอบที่สามเป็นเกณฑ์ โดยผู้วิจัยอาจเสนอภาพ
อนาคตทั้ง 3 ภาพ คือ ภาพอนาคตทางบวก ภาพอนาคตทางลบ และภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
หรืออาจเสนอภาพสุดท้ายภาพเดียวก็ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยทั่วไปจะเลือกแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงคือ ค่ามัธยฐาน 3.5 ขึ้นไป และ
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 จาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับและ Mode ลบ Median ไม่เกิน 1 (จุมพล พูลภัทรชีวิน
, 2532, หน้า 87) 

 7. การรายงานผล 
 ในการรายงานผลจะยึดเอาผลในรอบที่ 3 เป็นเกณฑ์ แต่ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกแนวโน้ม

หรือประเด็นแนวโน้มต่าง ๆ ซึ่งได้จากรอบที่ 2 ผนวกเข้าไปเสนอและอภิปรายผลได้ โดยให้เน้น
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากก่อน แต่ก็อาจมีแนวโน้มที่น่าสนใจในรอบที่ 2 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็
ไม่ได้ศึกษาในรอบที่ 3 ซึ่งสามารถที่จะดึงมาเสนอแล้วอภิปรายผลได้ เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการ
วิจัยอนาคตนั้น เพ่ือส ารวจแนวโน้มที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขอให้มีความเป็นไปได้ก็
ใช้ได้ แต่เพ่ือความกะทัดรัด เพ่ือเน้นผลการวิจัย จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ นั่นคือเลือกรายงานแนวโน้มที่มี
ความเป็นไปได้ในระดบัมาก แต่ถ้ามีจุดหมายอ่ืน ก็ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  

 8. การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  
 ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่นได้เช่นกัน คืออาจเลือก

เขียนรายงานออกเป็นภาพ ๆ เป็นอนาคตภาพ คือ อนาคตภาพทางบวก ลบ แล้วตามด้วยภาพที่
เป็นไปได้มากที่สุด การเลือกที่จุดมุ่งหมายของการวิจัย ถ้าต้องการที่จะย้ าถึงแนวโน้มที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่งคือ รายงานแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ระดับหนึ่ง เช่น ระดับมาก หรือมากที่สุด รวมกันแล้วอาจวงเล็บก ากับว่า แนวโน้ มใดที่
ผู้เชี่ยวชาญกี่เปอร์เซ็นต์เห็นว่าไม่พึงประสงค์  

 ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน อาจเขียนด้วยภาษาที่เป็นทางการ มีศัพท์กะทัดรัด ชัดเจน 
เหมือนการเขียนรายงานวิจัยทั่ว ๆ ไป หรือจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นภาษาธรรมดา ๆ สละสลวย 
ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าราบรื่น ไม่เป็นภาษาวิชาการมากเกินไป คือคนทั่ว ๆ ไปอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ และ
สามารถน ารายงานการวิจัยไปเขียนตามหน้าหนังสือพิมพ์ให้คนทั่วไปอ่านได้เข้าใจ 

 9. ทีมสัมภาษณ์ 
 ประเด็นของผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์ มักจะมีหลายคนนั้น นับว่าเป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง  

ที่จ าเป็นจะต้องตระหนัก เพราะถ้าท าคนเดียวจะเหนื่อยและหนัก ฉะนั้น ควรมีทีมอย่างน้อย 2-3 คน 
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ผู้ที่จะออกไปสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกฝนเทคนิคการ
สัมภาษณ์ แบบ EDFR ก่อน โดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะได้มีรูปแบบเดียวกันคือ ย้ าจุดมุ่งหมาย 
ปรัชญา basic concept การวิจัยอนาคตว่า จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์คืออะไร ต้องการแนวโน้ม
ที่เป็นไปได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้จากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนขั้นตอน วิธีการสัมภาษณ์ สามารถฝึกฝนได้คือ 
จะต้องมีเทคนิคสรุปสะสม (cumulative summarization technique) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ได้ข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ ในระดับหนึ่ง  
 10. ความตรงกับความเที่ยง (validity กับ reliability) 
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะ EDFR นั้นแตกต่างจากจุดมุ่งหมายของการวิจัย
อ่ืน ๆ การวิจัยอนาคตมิได้มีจุดมุ่งหมายที่การท านายให้ถูกต้อง แต่จุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการส ารวจแนวโน้ม
ที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อจุดมุ่งหมายต่างกัน assumption ก็ต่างกันไปเกือบทุก
ประเด็น ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงความตรงและความเที่ยง อาจจะเป็นคนละ concept ความเที่ยง 
(reliability) ในแง่ของการวิจัย คือความสม่ าเสมอ (คงที่) (consistency) ของการวัด ปกติมีหลายวิธี
ที่จะหาความเที่ยง เช่น การทดสอบซ้ า (Test-retest) ถ้าจะใช้เกณฑ์ validity และ reliability ที่
นักวิจัย นักสถิติรูปแบบเดิมท ากันอยู่ก็สามารถท าได้ แต่จ านวนข้อของแบบสอบถามอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอาจได้รับอิทธิพลบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ความคิดเห็นก็อาจ
แปรเปลี่ยนได้ในรอบที่ 3 assummtion ของผู้วิจัยอยู่ตรงไหน ต้องการให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตอบตรง
ตามที่ตอบ ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง ค าตอบก็คงเดิม หรือต้องการให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาค าตอบเดิม 
เปรียบเทียบกับของกลุ่มแล้วประเมินใหม่ นั่นคือการพิจารณาค าตอบเดิมผนวกเข้ากับข้อมูลใหม่ ซึ่ง
เป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้พิจารณาค าตอบอีก 1 รอบ (reconsider) การที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้อง
ตัดสินใจเปลี่ยนด้วยเหตุผล หรือด้วยข้อมูลที่เหนือกว่าแล้วเปลี่ยน ท าให้รู้ว่าไม่ reliability แต่
เนื่องจากการวิจัยอนาคตมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ มิใช่การ
ท านายที่ถูกต้อง และเพ่ือสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 
หรือเผชิญกับอนาคตที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 283) คล้าย
กับการวัดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะสนใจความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าความเที่ยง อย่างไรก็
ตาม ในการหาความเที่ยง (reliability) ในงานวิจัยอนาคต วิธีการหนึ่งที่ท าได้ คือพยายามคงจ านวน
ข้อของรอบที่สองและรอบที่สามให้คงที่ และสิ่งที่ต้องการเน้นให้ชัดคือ ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ
วิจัยของการวิจัยอนาคตต่างจากวิจัยธรรมดา ดังนั้น แนวคิดของความตรง (validity) และความเที่ยง 
(reliability) ตลอดจนวิธีอาจจะแตกต่างกัน เพราะความเที่ยงและความตรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ
หรือผลที่ได้จากการวัดนั้น จะรวมอยู่ในกระบวนการแล้ว เช่น การสัมภาษณ์ในรอบแรก มีการสรุป
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน และ/หรือปรับปรุง แก้ไขสิ่งที่เขาพูด นี้คือความตรงเชิงเนื้ อหา (Content 
Validity) และหลังจากนั้นยังให้ผู้เชี่ยวชาญตอบรอบที่สอง และรอบที่สามเพ่ือทบทวนยืนยันค าตอบ
ด้วย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 284) นอกจากนี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532, หน้า 262) ได้ระบุ
ว่า การที่ผู้สัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์ในรอบแรก โดยท าการสรุปจากบันทึกที่จดไว้ ให้ผู้สัมภาษณ์ฟัง 
และขอให้ผู้สัมภาษณ์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขค าสัมภาษณ์ เป็นช่วง ๆ เรียกว่า เทคนิคการสรุป
สะสม (Cumulative Summarization Technique) การท าเช่นนี้จนจบการสัมภาษณ์ จะช่วยให้
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ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นเพ่ิมข้ึนว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ คือมีทั้งความตรง (validity) และความเที่ยง 
(reliability)  

 2.8.7 รูปแบบต่าง ๆ ของ การวิจัยอนาคตแบบ EDFR  
 รูปแบบต่าง ๆ นี้ หมายถึง การแปรเปลี่ยนไป (variation) ของการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งมี

หลายรูปแบบ แต่ปรัชญาพ้ืนฐานยังคงเดิม รูปแบบที่แปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
งบประมาณ และเวลา  

 รูปแบบที่ 1 อาจท าตามขั้นตอนปกติ คือสัมภาษณ์ แล้วมีแบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ 
จุดมุ่งหมายของจ านวนรอบคือต้องการ refine consensus ของผู้ เชี่ยวชาญ คือจะกรองการ
คาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยแล้วก็หยุดได้ 

 รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เรียกว่า mini EDFR ซึ่งยังคงตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคต 
คือสัมภาษณ์แบบ EDFR บวกกับการส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวแล้วก็หยุด ถ้าเลือกท าวิธีนี้โดย
มีจุดมุ่ งหมายเฉพาะอย่างหนึ่ งอย่างใด จะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับทางสถิติ (statistical 
feedback) ในรอบที่ 2 อย่างน้อยที่สุดคือความถี่ของค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ป้อนกลับไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ให้เขาไปพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในรอบที่ 2 ซ่ึงเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ
เทคนิค Delphi หลังจากนั้น ก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผล เช่นเดียวกับ EDFR แบบเต็มรูป ซึ่ง
เป็นการประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลา (จุมพล พูลภัทรชีวิน, มปป.) 

 รูปแบบที่ 3 เป็นแบบ EDFR เต็มรูป แต่มีการปรับแบบสอบถามในรอบที่ 3 ให้สั้นลงใน
กรณีที่การวิจัยของเราได้ข้อมูลในแง่รายละเอียดมาจากการสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้วน ามาท า
แบบสอบถามในรอบที่ 2 ท าขั้นตอนทุกอย่าง ซึ่งจะได้แบบสอบถามที่ยาวมาก หลังจากนั้น ก็คิด
ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด จะเป็นแบบ rating scale หรือรูปแบบอ่ืน ที่สามารถตอบสนอง
จุดมุ่งหมายการวิจัยได้ แล้วรอบที่ 3 ก็พิจารณาเอาเฉพาะแนวโน้มที่มีระดับความเป็นไปได้มาก หรือ
มากที่สุดมาศึกษาในรอบที่ 3 เพ่ือตัดทอนความยาวของแบบสอบถาม ทั้งนี้ ควรเผื่อไว้ในกรณี เช่น ถ้า
สนใจศึกษาเฉพาะแนวโน้มระดับ 3.5 ก็ควรจะเลือกแนวโน้มที่มีค่าตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปเป็นต้น เพราะ
แนวโน้มที่เลือกเผื่อไว้นี้ อาจมีค่าเพ่ิมในรอบที่ 3 ถ้าลดลงหรือเพ่ิมไม่ถึง 3.5 ก็ไม่มีปัญหา สามารถ
ตัดทิ้งได้ แต่ถ้าไม่เผื่อไว้ แนวโน้มที่มีค่าตั้งแต่ 3.25 จะไม่มีโอกาสขึ้นไปถึงในรอบที่ 3 เพราะตัดทิ้งไป
ก่อนแล้ว  

 ในการสรุปผล เขียนรายงานการวิจัยนั้น ปกติจะเน้นไปที่แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มาก
คือ 3.5 ขึ้นไป แต่สามารถท่ีจะเอาผลของการวิเคราะห์ ในรอบที่ 2 มาประกอบการพิจารณาโดยเลือก
เอาแนวโน้มที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะค่อนข้างสูงมาประกอบการรายงานผลได้ ฉะนั้ น การ
วิจัยแบบ EDFR จึงมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่ตอบสนองปรัชญาและ concept พ้ืนฐานของอนาคตนิยม 
(futurism) อย่างดีมาก คือ highly flexible แล้วก็เป็น systematic เพราะจะ flexible ภายใต้
ระบบที่เป็นระบบและเน้นความเป็นองค์รวม ดังนั้น จึงตอบสนองหรือสอดคล้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ สอดคล้องกับความเป็นไปในสังคมจริง ๆ เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบภายใต้สภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะผู้วิจัยจะต้องท า
การวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเวลามีค่า และไม่ค่อยมีเวลาส าหรับงานวิจัยที่ตนเองไม่ได้รับผลตอบแทน
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โดยตรง แต่จะมีความสุขตรงที่เขาได้ช่วยและเรียนรู้ ได้ข้อมูลเพ่ิมจากการเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 285) 

 2.8.8 การประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 ถึงแม้ว่าระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือตอบสนองปรัชญาพ้ืนฐาน และ basic assumption ของการวิจัยอนาคตนิยมโดยตรง แต่เรา
สามารถเอาเทคนิคการวิจัย EDFR ไปใช้กับการวิจัยธรรมดาทั่วไป หากสามารถตอบจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย ให้ผลที่ดีข้ึน สามารถน าเอาระเบียบวิธีวิจัย EDFR ไปใช้เพ่ือก าหนดนโยบาย เพ่ือวิเคราะห์หา
สาเหตุ เช่น ต้องการเจาะลึกลงไปในเรื่องเล็ก ๆ สาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
จริง ๆ เป็นหลัก และจะได้ค าตอบที่ชัดเจนมากกว่าการวิจัยแบบธรรมดา นอกจากนี้ยังสามารถน าไป
วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ เช่นกรณีที่หน่วยงานของเรามีความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินปัญหาหนึ่ง
ปัญหาใด หากมีการใช้ระเบียบวีวิจัย แบบย่อ ๆ หรือแบบเต็มที่ full scale จะท าให้มีความเชื่อมั่นได้
ค่อนข้างสูงว่า การตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการตัดสินใจที่ปราศจากข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ มากกว่าระเบียบวิธีวิจัยแบบธรรมดา ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย EDFR 
ศึกษาเรื่องของอดีต เพ่ือยืนยันหรือทดสอบอะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยอนาคต 
EDFR นี้ อาจถือเป็น appropriate technology ที่ประเทศก าลังพัฒนาสามารถกระท าได้โดยไม่ต้อง
ลงทุนมาก หรือไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
เพราะสามารถท าได้เองและดีที่สุด (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 285-286) 
 จะเห็นได้ว่าในการวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิค EDFR นั้น สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงาน องค์กร ในการวางแผน ก าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์หรือกลวิธี เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้วิจัย หรือผู้ที่จะน าไปใช้จะต้อง
ศึกษา ท าความเข้าใจในรายละเอียด ของเทคนิคการวิจัยดังกล่าวอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการวิจัย ได้อย่ างราบรื่น  และสมบู รณ์  ซึ่ งจากหลักการและประโยชน์ อัน เกิดจาก
คุณสมบัติเฉพาะของเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR ได้สอดคล้องกับความมุ่งหมายส าคัญของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นงานวิจัยอนาคตที่ต้องการคาดการณ์แนวโน้มของกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน 10 ปีข้างหน้า เพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์วางแผนการส่งเสริมการเผยแผ่ โดยจะ
น าผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  
 นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดที่ส าคัญของเทคนิคการวิจัยอนาคต  EDFR กับ
การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ กล่าวคือ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตว่า มิใช่การท านายที่ถูกต้อง แต่เพ่ือ
ต้องการส ารวจ เพ่ือศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ เพ่ือหาแนวทางท าให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้น และป้องกันแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ และ
สามารถเผชิญปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548, อ้างถึงใน วิโรจน์ สาร
รัตนะ, 2556, หน้า 273)  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR ว่าเป็นระเบียบวิธีวิจัยในการคาดการณ์
อนาคต และเป็นเทคนิคการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คือเป็นทั้ง research technique หรือ 
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research methodologyและเป็นทั้ง educating process หรือเป็นทั้ง communicating process 
ระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันโดยตรง โดยวิธีการสัมมนาหรือระดมสมอง หรือ focus group จึงท าให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการเผชิญหน้ากัน ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจะมีโอกาสเพ่ิมพูน
ความเชี่ยวชาญของตน จากการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืน จากเทคนิค
การวิจัย EDFR 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยหรือการศึกษาอนาคต ซึ่งนักอนาคตนิยมจะ
แบ่งช่วงเวลาของการท านายหรือช่วงของการวางแผนออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ๆ กล่าวคือระยะกระชั้นชิด 
ช่วง 5 ปี ถัดมาคือ ช่วง 5-10 ปี เรียกว่า short range forecasting หรือ short range planning 
เป็นการท านายหรือการวางแผนระยะสั้น ช่วง 10-15 ปี ไปจนถึง 20 ปี เป็นระยะกลาง middle 
range forecasting และช่วง 20-25 ปีขึ้นไป จัดเป็นระยะยาว (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 274)  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นบุคคล
ที่คาดการณ์อนาคตได้ชัดเจน ถูกต้องมากกว่าคนธรรมดา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักมีกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอ านาจที่รู้เรื่องดีอยู่เบื้องหลัง การเลือกผู้เชี่ยวชาญจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้น  ๆ 
อย่างแท้จริง ซึ่งอาจเป็นผู้บริหาร กลุ่มผู้มีอ านาจ ผู้ที่เป็นผู้น า และนักวิชาการ ซึ่งนักวิชาการจะมีองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักบริหารได้รับข้อมูลใหม่ ทันสมัย ท าให้ตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใดได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น หากจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องการให้มีผลในทางการเปลี่ยนแปลง 
จะต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีความต้องการที่จะรับรู้ข้อมูล 
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องมีการเผชิญหน้ากันโดยตรง เป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่
เรียกว่า Phychological Effect เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย เหตุ
ผลต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยอนาคตจะแตกต่างจากการวิจัยธรรมดา เพราะต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง หรือตั้งใจเลือก โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง และเน้นผู้
ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาและมีประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่น้ อยกว่า 10 ปี  
เป็นผู้ที่รู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงกลุ่มพระสงฆ์ ผู้บริหาร และกลุ่มนักวิชาการ เพ่ือให้
สามารถสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดย
อิสระ สามารถสะท้อนความคิดเห็นทั้งสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการใน
อนาคต อนาคตภาพที่ควรจะเป็น และเสนอแนะแนวทางเพ่ือไปสู่อนาคตภาพนั้นในแต่ละยุทธศาสตร์  

 5. แนวคิดเกี่ยวกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโทมัส แมคมิลแลนด์ (T. Macmillan)ได้ท าการ
วิจัยโดยใช้เทคนิค Delphi แล้วพบว่า ถ้าผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป ค่าความคลาดเคลื่อนจะ
ลดลง ดังนั้น จึงควรมีจ านวนอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป และจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรอบควรจะ
เท่ากัน เพราะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ  
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subjects) ต้องมีการติดต่อ
ล่วงหน้า ต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลาที่จะใช้ในแต่ละรอบ ย้ าให้เห็นถึง
ความส าคัญของการวิจัยให้ชัดเจนว่า มีจุดมุ่งหมายและประโยชน์อย่างไรบ้าง เปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้ความเชี่ยวชาญเต็มที่ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาคิดล่วงหน้า ว่าจะให้ข้อมูลกับเราใน
ลักษณะใด อย่างไร 
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 7. แนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนการสัมภาษณ์แบบอื่น ๆ 
เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิด ไม่มีการชักน า เป็นแบบ Non-Directive และ Open-Ended ค าถามที่จะ
ถาม เป็นค าถามกลาง ๆ และกว้าง ๆ ขณะสัมภาษณ์สามารถใช้เทคนิค วิธีการที่จะได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เรียกว่า Cumulative Summarization Technique หรือเทคนิคการสรุปสะสม ให้
ผู้เชี่ยวชาญฟังต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ จนจบการสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในตัวมันเอง
โดยไม่ต้องใช้สถิติช่วยในการทดสอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามเทคนิคดังกล่าว 
 8. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม ที่จะใช้ในรอบที่ 2 และหรือรอบที่ 3 
ใช้ภาษาที่สั้นกะทัดรัด ชัดเจน พยายามคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุดถ้าผู้เชี่ยวชาญ
ใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้ว ไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อยชัดเจน ในการสัมภาษณ์ และรู้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร ก็มีสิทธิที่จะแก้ไขค าพูดนั้นให้ได้ตรงประเด็นให้มากที่สุดที่ส าคัญคือให้สั้น 
กะทัดรัด ชัดเจน ภาษาที่ใช้ควรจะใช้ภาษาที่แสดงความเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พยายาม
หลีกเลี่ยงภาษาที่จะส่อถึงทัศนคติหรือความล าเอียงของผู้วิจัยลงไป การเขียนแนวโน้มจะต้องเขียน
แนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ และไม่ควรมีแนวโน้มย่อยอีก เพราะคะแนนที่ออกมาจะท าให้ตีค่าได้ยาก 
 9. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของแบบสอบถาม หากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ยาวมาก จะต้อง
อธิบายเหตุผล จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบและเข้าใจ เทคนิควิธีวิจัยให้ชัดเจน รัดกุม  
 10. แนวคิดเกี่ยวกับจ านวนรอบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลังคนของ
การวิจัย ประกอบกับการพิจารณาค าตอบที่ได้ในแต่ละรอบว่า มีความเป็นฉันทามติแล้ว หรือ ยังมี 
homogeneity ของค าตอบ หรือค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉันทามติ (consensus) ครอบคลุมเรื่อง
ที่ศึกษามากพอแล้วหรือยัง และเคยมีผู้ศึกษาไว้ พบว่า การท าจ านวน 3 รอบ เป็นจ านวนรอบที่พอดี 
ความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มากนัก และถ้าท าจ านวนรอบมากกว่านี้ขึ้นไป ผลที่ได้จะแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญมากนัก  
 11. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการวิจัย ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR มีความยืดหยุ่นได้ คืออาจเลือกเขียนรายงานออกเป็นอนาคตภาพ 3 อนาคตภาพคือ อนาคต
ภาพทางบวก ลบ แล้วตามด้วยภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด หากต้องการจะย้ าถึงแนวโน้มที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่ง อาจก าหนดค่า median ในกรณีที่แบบสอบถามเป็น range scale อาจจะ
ก าหนดค่า median ระดับมากคือ 3.5 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ในการน าแนวโน้มมาเขียนรายงาน แล้วดู
ความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก interquartile range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 mode-
median ไม่เกิน 1 ซึ่งหลักการนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นตามนี้เสมอไป อาจท าเฉพาะ interquartile range 
ไม่พิจารณา mode-median ก็ได้ อีกรูปแบบหนึ่งคือ รายงานแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้ระดับหนึ่ง เช่น ระดับมาก หรือมากท่ีสุด รวมกันแล้วอาจวงเล็บก ากับว่า แนวโน้มใดที่
ผู้เชี่ยวชาญกี่เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วย  
 12. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย อาจจะเขียนด้วยภาษาที่เป็น
ทางการ มีศัพท์กะทัดรัด ชัดเจน เหมือนการเขียนงานวิจัยทั่วไป หรือจะใช้ภาษาธรรมดา ๆ สละสลวย 
อ่านแล้วให้มีความรู้สึกว่าราบรื่น มิใช่ภาษาที่เป็นวิชาการมากเกินไป คนทั่ว ๆ ไปอ่านแล้วรู้เรื่องและ
เข้าใจ ซึ่งผู้วิจัยเน้นการใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน คนทั่วไปอ่านแล้ว สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย 
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2.9 สรุป 
 จากการศึกษารายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ประเด็น ได้แก่ 1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3) นโยบายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักวิชาการ 5) เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  
6) ยุทธศาสตร์และองค์ความรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต 7) ความสัมพันธ์ระหว่างการเผย
แผ่พระพุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา 8). ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอนาคตศึกษาและการวิจัย
อนาคต ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา ได้ 5 ตัวแปร ประกอบด้วยด้าน
บุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสารและด้านการสนับสนุน ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามกรอบแนวคิด คือ หน้า 7 

 



 
 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic Research) เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า โดยศึกษาในประเด็นสภาพ
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และ
ด้านการสนับสนุน โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ของ ดร.จุมพล พูนภัทรชีวิน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนของการวิจัย 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.7 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.8 สรุป 
 
3.1 ขั้นตอนของการวิจัย  

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยอนาคต การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล สมัยปัจจุบัน และสภาพการด าเนินการเผยแผ่
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นโยบายตลอดจนปัจจัย ที่ เกี่ยวข้องต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามทัศนะของนักวิชาการ จากเอกสาร ต ารา ข้อมูล
สารสนเทศ เว็บไซด์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และสังเคราะห์โดยตาราง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้ทราบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละแหล่ง แต่ละยุค เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ จาก
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการ
สื่อสาร และด้านการสนับสนุน และพิจารณาเห็นว่าหากจะก าหนดยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้ครบองค์ประกอบใน
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงก าหนดกรอบ ใน
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การศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 ด้านดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดแนวคิด ทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้าน
การสื่อสาร และด้านการสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ทศวรรษหน้า ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการ
สื่อสาร และด้านการสนับสนุน ด้วยเทคนิค EDFR กล่าวคือ 

 3.1 ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการก าหนดผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยอนาคต ผู้วิจัยพบแนวคิดที่ส าคัญว่า ผลการวิจัยจะมีความ
น่าเชื่อถือหากได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง ยิ่งได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญมาก   
ก็จะยิ่งท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ที่มี
อ านาจ รู้เรื่องดี เป็นผู้น าองค์กร ก็จะท าให้ผลการศึกษาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ ส่วน
จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยและประเด็นปัญหาที่จะศึกษาเป็นส าคัญ 
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน มีวิธีการได้มาแบบเจาะจง 
ควบคู่กับการท า Snow Ball โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการศึกษาทางโลกและทาง
ธรรม ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานเผยแผ่หรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคัดเลือก
จากบุคคลที่ผู้วิจัยรู้จักโดยตรงเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสายงานพระพุทธศาสนา และตรวจสอบ
ยืนยันจากรายชื่อที่ก าหนด โดยการสอบถามบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แล้ว
พิจารณาชื่อที่ได้รับการแนะน าตรงกันมากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็น Expert 
จากนั้นจึงประสานการติดต่อทาบทามผู้เชี่ยวชาญ จนได้รับการตอบรับและก าหนดนัดสัมภาษณ์ จึงน า
ข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยข้อมูล และผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 พร้อมแบบสัมภาษณ์ 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการให้ความคิดเห็นล่วงหน้า 2 สัปดาห์  
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบ น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นหลัก แล้วสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น น าไปสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 2 น าผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว มาหาค่ามัธยฐาน (median) 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ( interquartile range) และน าแบบสอบถามที่ เพ่ิมเติมค่ามัธยฐาน 
(median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) และต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญตอบในรอบที่
ผ่านมา เพ่ิมช่องแสดงเหตุผล ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเพ่ือทบทวนยืนยันค าตอบ ในรอบที่ 3 จนมีความ
เป็นฉันทามติ หรือ concensus  
 ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการวิจัย โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
มาจัดท ารายงานการวิจัยน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ จนไดร้ายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยแสดงขั้นตอนดังแผนภูมิ ที่ 3.1 
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แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
  

ศึกษากระบวนการเผยแผ่แต่ละยุค เอกสารต ารา เว็บไซด์ การด าเนินการเผยแผ่ฯ ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยอนาคต จากเอกสารแผนงาน 
โครงการ รายงานการเผยแผ่ และการเผยแผ่ตามทัศนะของนักวิชาการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์
ที่จะศึกษา พบองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ 5 ด้าน 

ศึกษารายละเอียดของยุทธศาสตร์การเผยแผ่ฯ แต่ละด้าน ตลอดจนนโยบาย ปัจจัย และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา วรรณกรรมอ่ืน ๆ เว็บไซด์ เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้เชี่ยวชาญ 

ก าหนดผู้เชี่ยวชาญและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค EDFR ประเด็นสภาพ
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า 

เก็บรวบรวม ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปรผล 

 

การสัมภาษณ ์
(EDFR รอบที ่1) 

การสอบถามความ
คิดเห็น 

(EDFR รอบที่ 2) 
 

การสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อยืนยัน 

(EDFR รอบที ่3) 
 

รายงานผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ 
 



127 
 

3.2 กลุม่เป้าหมาย  

 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส จ านวน 17 รูป/
คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 1. กลุ่มพระสงฆ์ พระนักเผยแผ่ จ านวน 7 รูป  
 2. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 3 คน  
  3. กลุ่มนักวิชาการศาสนา อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน  
 4. กลุ่มพุทธศาสนิกชน ได้แก่ ผู้แทนกลุ่มสมาคม/องค์กรพระพุทธศาสนา กลุ่มสื่อมวลชน 
จ านวน 3 คน 
 โดยจะท าการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 1. กลุ่มพระสงฆ์ พระนักเผยแผ่ จะต้องมีคุณสมบัติกล่าวคือ จะต้องเป็นพระภิกษุที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ หรือปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่โดยตรง การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ
จบการศึกษาพระปริยัติธรรม ระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค มีความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 
10ปี เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะที่มีองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพียง
พอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงการวิเคราะห์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือคาดการณ์ในเรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 2. กลุ่มผู้บริหาร ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ จบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดี และมีประสบการณ์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับ
การยอมรับในวงการศึกษา ศาสนา และมีลักษณะเฉพาะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  
 3. กลุ่มนักวิชาการศาสนา อาจารย์มหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติ กล่าวคือ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเอก หรือจบการศึกษาพระปริยัติธรรม ระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค และ/หรือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่โดยตรง มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักของผู้ท างานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 4. กลุ่มพุทธศาสนิกชน ได้แก่ ผู้แทนกลุ่มสมาคม/องค์กรพระพุทธศาสนา กลุ่มสื่อมวลชน จะต้องมี
คุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และ/หรือมีประสบการณ์  หรือมีบทบาทด้านการ
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ท าการศึกษา คือ  
 1. สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 2. ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 5 

ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้โดยอิสระ ส าหรับศึกษาประเด็นการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และการสนับสนุน 

 2) แบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (raiting scale) 5 ระดับคะแนน
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Raiting Scale) โดยข้อค าถามท้ังหมดน ามาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 มาสรุปและสังเคราะห์ประเด็นหลัก แล้วขอให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาค าตอบใหม่ เพ่ือยืนยันความคิดเห็น ในรอบท่ี 2 

 3) แบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (raiting scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิร์ทสเกล รอบที่  3 โดยแบบสอบถามนี้ ได้มาจากการตอบแบบสอบถามรอบที่  2 ของ
ผู้ เชี่ยวชาญแล้วน าค าตอบมาค านวณหาค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) แล้วใช้ข้อค าถามเดิมที่เพ่ิมค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถามในรอบที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่ม และ
ต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญตอบ โดยเพ่ิมช่องระบุเหตุผลในส่วนท้ายของแต่ละข้อค าถาม เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ทบทวนค าตอบของตนเอง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่ หรือยืนยันค าตอบเดิม ในกรณีท่ีค าตอบ
ของผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่ม ขอให้แสดงเหตุผลประกอบ
เพ่ิมเติม 

 
3.5 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือ ส าหรับการวิจัยด้วย
เทคนิค EDFR ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ (raiting 
scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ใช้ศึกษาประเด็นสภาพการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักงานพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน ผู้วิจัย
ด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 แบบสัมภาษณ์  
 โดยศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบทที่ 2 และพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบและแนวทางให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 
ก าหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง แล้วน าแบบสัมภาษณ์
ดังกล่าว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาชี้แนะ 
 จากนั้นจึงท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
ที่สร้างขึ้น พร้อมกับโครงร่างงานวิจัย ไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จ านวน  
3 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องของภาษา 
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สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความครอบคลุมของเนื้อหา และการตีความข้อค าถาม 
ซึ่งแบบสัมภาษณ์ส าหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่ วนประมาณ ค่ า 3 ระดับ โดยใช้ดั ชนี ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ดังนี้ 
 ให้คะแนน   + 1  คะแนน   เห็นด้วย ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 ให้คะแนน      0  คะแนน  ไม่แน่ใจ  ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 ให้คะแนน    - 1  คะแนน ไม่เห็นด้วยว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 ใช้วิธีคิดค่าคะแนนทั้งหมดไปหาค่าเฉลี่ย ด้วยสูตร IOC ของโรวิเนลลีและแฮมเบอร์ตัน 
(Rovinelli and Hambleton, 1977, อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554,หน้า 269 )  
 IOC = R    เมื่อ R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N    
        N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

 โดยใช้เกณฑ์แปลผลความสอดคล้อง เท่ากับหรือสูงกว่า 0.66 ผลจากการตรวจสอบ พบว่า 
ข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) สูงกว่า 0.66 ทุกข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงส านวนภาษา ให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมในบางประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง จนได้แบบ
สัมภาษณ์ที่สมบูรณ์  (ดังภาคผนวก ง) แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ 
เพ่ือพิจารณาความเข้าใจ การใช้ภาษาในแบบสัมภาษณ์ 
 จากนั้น จึงน าแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดดังกล่าว ไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นในรอบที่  1 กับ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 17 รูป/คน ด้วยตนเอง โดยมีการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยการประสานการติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทราบล่วงหน้า และอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน ระเบียบ
วิธี รวมถึงเน้นย้ าถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้จากงานวิจัย พร้อมทั้งแนบเอกสาร  เค้าโครง
วิทยานิพนธ์ บทที่ 1-3 และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างดังกล่าว ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษา ก่อนวัน
ไปสัมภาษณ์ ประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ท าความเข้าใจ ให้มีเวลา
คิดล่วงหน้า และใช้ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่  จากการประสานและส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมเอกสาร
แนบไปให้ผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้เตรียมค าตอบตามประเด็นในแบบ
สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว อาจมีบางประเด็นที่ต้องขอค ายืนยันและสัมภาษณ์เพ่ิมเติม จึงเป็นการช่วย
ให้ประหยัดเวลา และสามารถสอบทานค าตอบได ้
 3.5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (raiting scale) 5 ระดับ 
ส าหรับการท า EDFR รอบ 2 มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
 1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 รูป/คน มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) สังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) สรุปความคิดเห็นที่เป็นประเด็นหลักโดยตัดความ
คิดเห็นที่ซ้ าซ้อนออกไป แล้วใช้ตารางแจกแจงความถี่ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ
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ค าตอบอีกครั้ง จนได้ประเด็นหลัก จ าแนกและจัดกลุ่มรวบรวมเนื้อความที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อความ
เดียวกัน หาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด เพื่อให้มีความกระชับ โดยพยายามคงความหมายเดิม
ของผู้ให้สัมภาษณ์  
 2) จากนั้นน ามาสร้างแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีช่องเสนอแนะ พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดของนิยามที่ใช้
ในการศึกษา ในการนี้  ผู้ วิจัยสร้างแบบสอบถามได้จ านวน 109 ข้อ แล้วจึงน าไปเสนออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น และปรับปรุงแก้ไข 
 3) จากนั้นน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญชุดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จ านวน 3 คน 
ประเมินผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความเหมาะสมสอดคล้องของ
เนื้อหา และนิยามศัพท์เฉพาะ ก่อนที่จะน าไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของของลิ เคิร์ท โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objecttive Congruence: IOC) ดังนี้ 
 ให้คะแนน   + 1  คะแนน   เห็นด้วย ว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท ์
 ให้คะแนน      0  คะแนน  ไม่แน่ใจ ว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท ์
 ให้คะแนน    - 1  คะแนน ไม่เห็นด้วยว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท ์
 ใช้วิธีคิดค่าคะแนนทั้งหมดไปหาค่าเฉลี่ย ด้วยสูตร  IOC (Index of item-objective 
congruence) ของโรวิ เนลลีและแฮมเบอร์ตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977, อ้างถึงใน 
สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, หน้า 269 )   
 IOC = R      เมื่อ R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N    
        N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
แล้วน าค่าคะแนนทั้งหมดไปเทียบกับเกณฑ์ กล่าวคือ  
 คะแนน  IOC  เท่ากับหรือสูงกว่า 0.66   ประเด็นนั้นมีความเหมาะสม ใช้ได้   
 คะแนน  IOC               ต่ ากว่า 0.66   ประเด็นนั้นใช้ไม่ได้ต้องปรับปรุง หรือตัดทิ้ง  
 จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จ านวน 109 ข้อ ของผู้เชี่ยวชาญ ชุดตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาทั้ง 3 ท่าน แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ ผลปรากฎว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง มีค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ 
(IOC  0.66) มีความเหมาะสมน ามาใช้ได้ จ านวน 107 ข้อ และมีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ผ่าน
เกณฑ์ (IOC  0.66) จ านวน 2 ข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นให้ตัดทิ้ง เนื่องจากข้อค าถามมีความ
ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงถ้อยค า ส านวนภาษาในบางข้อ และปรับปรุงการวาง
รูปแบบประเด็นค าถาม เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่ายและสื่อความหมายได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ 
ปรากฎผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (ดังภาคผนวก ฉ) จากนั้นจึงน าข้อค าถามจ านวน 107 ข้อ มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท โดยก าหนดโครงสร้าง
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แบบสอบถาม ระบุข้อค าถาม และระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( raiting scale) 5 
ระดับคะแนน แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นท่ีสอบถามอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นท่ีสอบถาม  
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจกับประเด็นที่สอบถาม 
 2 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นท่ีสอบถามน้อย 

 1 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นท่ีสอบถามน้อยที่สุด  
 จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และ
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เพ่ือดู
ความเข้าใจด้านภาษาในแบบสอบถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์   
จึงน าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 17 รูป/คน ใน
รอบที่ 2 โดยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) ซึ่งใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ด้วยแบบสอบถามในรอบที่ 2 สามารถเก็บรวบรวมได้ครบทั้ง  17 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนได้ดังแผนภูมิ ที่ 3.2 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (การท า EDFR รอบท่ี 2) 

น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดโครงสร้างและสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 

น าแบบสอบถามฯ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 
 

น าแบบสอบถามฯ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเหมาะสม
สอดคล้องเชิงเนื้อหา นิยาม และภาษา แล้วหาค่าเฉลี่ยตามสูตรดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objecttive Congruence: IOC) เทียบเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป  

 

น าแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดท าแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท เสนออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 

น าแบบสอบถามฯไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเพ่ือดูความเข้าใจด้านภาษาของ
แบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไข 

ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 17 รูป/คน 
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 3.5.3 แบบสอบถามความคิดเห็น ส าหรับการท า EDFR รอบที่ 3 มีขั้นตอนในการสร้าง 
ดังนี้ 
  1) น าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น ของรอบที่ 2 มาค านวณหาค่ามัธยฐาน
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของแต่ละข้อค าถาม  
  2) พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่จากแบบสอบถามเดิมโดยเพ่ิมค่ามัธยฐาน (median) ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) และระบุต าแหน่งค าตอบของผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ใน
รอบที่ผ่านมาแต่ละข้อ เพ่ือรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่ม และทบทวนค าตอบ
ของตนเอง เพ่ิมช่องระบุเหตุผลในส่วนท้ายของแต่ละข้อค าถาม เพ่ือผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลเพ่ิมเติม 
กรณีที่ค าตอบของตนมีความแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่ม  และกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ระบุ
เหตุผล ก็จะถือว่าเห็นด้วยกับต าแหน่งค าตอบของกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนได้ดัง
แผนภูม ิที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น รอบที่ 3 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยของ EDFR ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุมและสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ โดย  
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 1. การติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสาน และก าหนดนัด ทั้งด้วยหนังสือ
ราชการ ทางโทรศัพท์/โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง เพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์และรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ ตามกระบวนการวิจัยอนาคต EDFR 
ตลอดจนระยะเวลาที่จะใช้ รวมถึงย้ าให้เห็นความส าคัญของการวิจัย ว่ามีจุดมุ่งหมายและประโยชน์ 
ในการวางแผนการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต โดยแนบเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
ได้แก่ เค้าโครงวิทยานิพนธ์บทที่ 1-3 พร้อมทั้งแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา

น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในการท า EDFR รอบที่ 2 มาค านวณค่ามัธยฐาน (median)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) 

พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่จากแบบสอบถาม (ฉบับเดิม) โดยเพิ่มค่ามัธยฐาน (median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญตอบ และเพ่ิม

ช่องเหตุผลในส่วนท้ายของข้อค าถาม 

จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ ส าหรับท า EDFR รอบท่ี 3 
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ท าความเข้าใจและเตรียมตัวล่วงหน้า ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งผลจากการเตรียมตัวผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้า 
ท าให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้มีเวลาคิดพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และใช้ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่  
และบางท่าน ได้เตรียมเขียนข้อมูลเพ่ือให้การสัมภาษณ์ไว้เป็นการล่วงหน้า  ซึ่งผู้วิจัยสามารถให้
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันค าตอบ และสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย ท าให้ได้ความคิด
เห็นที่ตรงประเด็น ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่มากนัก และเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จเร็วขึ้น  ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เตรียมบทสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยได้น าค าสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้นั้น มาเขียนสรุป
เรียบเรียงบทสัมภาษณ์ตามประเด็น แล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบเพ่ือยืนยันค า
สัมภาษณ์ ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง 
 2. การส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 
  2.1 ในรอบแรก ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยชี้แจง
ประกอบค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียด ควบคู่กับ
การบันทึกเสียง และการใช้เทคนิคสรุปสะสม (Cumulative SummarizationTechnique) โดย
ผู้วิจัยจะท าการสรุปการสัมภาษณ์จากบันทึกที่จดไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญฟังและขอให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขค าสัมภาษณ์ได้ เป็นช่วง ๆ จนจบการสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ท าให้มีความ
เชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นว่าข้อมูลที่ ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือ คือมีทั้งความตรง (Validity) และความเที่ยง 
Reliability) และการบันทึกภาพนิ่งโดยทีมงานผู้ช่วย ซึ่งผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ได้ครบทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2.2 ในรอบที่สอง ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) ตัดประเด็นที่ซ้ ากันออก และจัดกลุ่มประเด็นค าตอบที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท โดยเน้นภาษาท่ีสั้น กระชับชัดเจน และมีความครอบคลุมเนื้อหา 
แล้วน าแบบสอบถามดังกล่าว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ พิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องเชิงเนื้อหาและภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objecttive Congruence: IOC) เทียบเกณฑ์ คะแนนตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มเดิม ตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง โดยน าส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบนี้ พบว่า โดยรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงถึงสูงมาก (ค่ามัธยฐาน 4-5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-1.00) 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่าน มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากกลุ่ม ดังนั้น 
เพ่ือความหนักแน่นของค าตอบ และให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสตรวจสอบ ยืนยันความคิดเห็น ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการเก็บข้อมูลอีกครั้ง ในรอบท่ี 3 
  2.3 ในรอบท่ีสาม ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่พัฒนาขึ้น
ใหม่จากแบบสอบถามเดิม  โดย เพ่ิมค่ ามั ธยฐาน  (median) และค่ าพิ สั ยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) และต าแหน่งที่ผู้ เชี่ยวชาญตอบในรอบที่ผ่านมา และเพ่ิมช่องเหตุผลใน
ส่วนท้ายของแต่ละข้อค าถาม เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญทราบและทบทวนค าตอบของตนเองอีกครั้ง เพ่ือ
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ตรวจสอบ ยืนยัน โดยพิจารณาว่าความคิดเห็นตรงหรือสอดคล้องกับต าแหน่งค าตอบของกลุ่มหรือไม่ 
หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลเพ่ิมเติม แต่ถ้าผู้ตอบไม่แสดงเหตุผลก็จะถือว่าเห็นด้วยกับต าแหน่ง
ค าตอบของกลุ่ม จากการวิเคราะห์ผลค าตอบในรอบที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นแตกต่างไป
จากกลุ่มในรอบที่ 2 ได้พิจารณาค าตอบใหม่และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของกลุ่ม ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 1 ท่านยังคงยืนยันค าตอบเดิมโดยให้เหตุผลประกอบ
เพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่า ค าตอบที่แตกต่างจากกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญรายนี้ ไม่ส่งผลต่อค่าความ
สอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( interquartile 
range) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จงึยุติการท า EDFR ในรอบท่ี 3 
 อนึ่ง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่สองและรอบที่สาม 
โดยใช้แบบสอบถาม จ านวนรอบละ 17 ชุด ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนทั้ง 2 รอบ 
คิดเป็นร้อยละ 100   
 
3.7 สถติิและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็น
หน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 17 รูป/คน โดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.7.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในรอบแรก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) และจัดกลุ่ม ตามประเด็นที่ศึกษาคือสภาพการด าเนินงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ 
ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน  
 3.7.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็น ใช้สถิติค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) วิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นรายข้อ 
โดยน าค่ามัธยฐาน (median) ไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบส (John W. Best, 1970,   p. 190) 
เพ่ือใช้ในการแปลผล ดังนี้  
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
ที่สุด 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 1.50–2.49 หมายความว่า  กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 2.50–3.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับข้อความนั้นปาน
กลาง 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายความว่า   กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4.50–5.00 หมายความว่า  กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก 
ที่สุด 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาเลือกแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงคือ ค่ามัธยฐาน (median) ซึ่งเป็น
ค่าที่มีต าแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงข้อมูลตามล าดับ ไม่ว่าจากน้อยไปหามาก หรือ
จากมากไปหาน้อย มีค่า 3.50 ขึ้นไป และค าตอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกัน 
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โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( interquartile range) ซึ่งเป็นค่าการกระจายโดยการ
ค านวณค่าความแตกต่างระหว่าง ควอไทล์ที่ 3 กับ ควอไทล์ที่ 1 (Q3 - Q1) ไม่เกิน 1.50 ซึ่งหมายความว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถามนั้น ๆ มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น
ฉันทามติ (consensus) แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ในแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 1.50 
หมายความว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(Glass and Stanleys, 1970. อ้างถึงใน ณัฐการ บุญรักษา, 2557, หน้า 64) ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์
ในการแปรผลค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) เพ่ือให้เกิดความละเอียดยิ่งขึ้นในการ
แปลความ ดังนี้  
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 0.00–0.99 หมายความว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
มีความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
มีความสอดคล้องกันสูง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.51 ขึ้นไป หมายความว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
มีความสอดคล้องกันต่ าหรือไม่มีความสอดคล้องกัน 
 3.7.3 พิจารณาจ านวนรอบของการท า EDFR ในการเก็บข้อมูลการวิจัยตามเทคนิคการวิจัย
อนาคต EDFR ในครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ท าการเก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 3 รอบ เนื่องจากมีผู้ศึกษาไว้ พบว่า 
การท าจ านวน 3 รอบ เป็นจ านวนรอบที่พอดีได้ผลที่น่าเชื่อถือ และถ้าท าจ านวนรอบมากกว่านี้ ผลที่
ได้จะแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญโดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) 
หากพบว่าค่ าพิสัยระหว่างควอไทล์  ( interquartile range) ยั งมีการเปลี่ ยนแปลงการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นยังไม่มีความเป็นฉันทามติ (concensus) ก็จะท าการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในรอบที่ 4 แต่หากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(interquartile range) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก หรือค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นฉันทามติ (concensus) 
สามารถตัดสินใจยุติการท า EDFR ได ้(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 281-282) 
 
3.8 สรุป 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ค่าสถิติตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน
ในเชิงสถิติสูง และผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากกลุ่มในบางข้อมีจ านวนไม่มาก 
และผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้พิจารณาทบทวนและเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของกลุ่ม ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสอดคล้องเป็นฉันทามติ (concensus) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในรอบที่ 3 จึงยุติการท า 
EDFR ผู้ วิจัยจึ งได้น าผลของค่าสถิติคือค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) ที่ทับซ้อนความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรอบที่ 3 โดยมีความเห็นด้วยใน
ระดับมากและมากที่สุด (ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) และมีความสอดคล้องกันเป็นฉันทามติ 
(concensus) (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50) มาสรุปเขียนรายงานผลการวิจัยยุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาสภาพการด าเนินงานเผย
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แผ่พระพุทธศาสนา และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในทศวรรษหน้า ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบ วิธีการ ด้านการ
สื่อสาร และด้านการสนับสนุน โดยปรากฎรายละเอียดดังแสดงในตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบค าบรรยาย ในบทที่ 4 ต่อไป 
 



 
 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในทศวรรษหน้า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า 
ในองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
หลักธรรม ด้านรูปแบบ วิธีการ ด้านการสื่อสารและด้านการสนับสนุน ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต 
(EDFR) ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 17 รูป/คน ในรอบแรก ท าการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ได้ข้อมูล
ครบถ้วนทั้ง 17 รูป/คน จากนั้นจึงน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาโดยตัดประเด็น
ที่ซ้ ากันออก แล้วน ามาแจกแจงความถี่ เพ่ือตรวจสอบยืนยัน และจัดกลุ่มข้อความที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือ
สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (likert scale) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ นิยาม
ศัพท์ และเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนของภาษา เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
เดิมในรอบที่ 2 เสร็จแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) และก าหนดเกณฑ์ของประเด็นที่ศึกษาหรือผลจากการวิจัย ส าหรับเขียนเป็น
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ มีค่ามัธยฐาน (median) ซึ่งเป็นค่าท่ีมีต าแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อ
เรียงตามล าดับ ไม่ว่าจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก ที่แสดงถึงระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile range) เป็น
ค่าการกระจาย ที่แสดงถึงความเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้จากผลต่างระหว่าง Q3 กับ Q1 น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1.50 โดยมีสัญญลักษณ์ท่ีใช้ในงานวิจัยดังนี้ 
 Med. หมายถึง ค่ามัธยฐาน (Median) 
 IQR   หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
 ในการนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ได้จากการท า EDFR (รอบ
ที่ 1) โดยการสัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์ (Content 
Synthesis) แจกแจงความถี่ และจัดกลุ่ม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ได้จากการท า EDFR (รอบ
ที่ 2) โดยแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่ามัธยฐานและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์   
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 ที่ได้จาการน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
ค าตอบ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 4.4 สรุป 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ปรากฏรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1)  

 4.1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน ในประเด็นสภาพการด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสังเคราะห์ (Content Synthesis) แจกแจงความถี่ และจัดกลุ่ม ข้อคิดเห็นตาม
ประเด็นหลัก คือ ความครอบคลุมในกระบวนการเผยแผ่ ความทั่วถึง ความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคม บทบาทการท าหน้าที่ ตลอดจนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความ
คาดหวังในอนาคต ต่อการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โดยตัดข้อที่ซ้ าซ้อนออก แล้วน าไปตรวจสอบยืนยันด้วยการแจกแจงความถี่ (ปรากฎรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ฌ) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ มุ่งเน้นส่งเสริมด้าน
บุคลากรเป็นหลัก การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณ ยังไม่ทั่วถึง
แก่วัดและพระสงฆ์ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมืองควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร การท างานมีความสอดคล้องกับบริบทการของสังคมค่อนข้างน้อย ยังไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 ด้านบทบาทการท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง แต่เป็นการเผยแผ่ผ่าน
พิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก 
 ส าหรับด้านประสิทธิภาพในการท างาน  ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และมี
การส่งเสริมการเผยแผ่สู่ประชาชนหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ยังเป็นเชิงตั้งรับ และยังไม่ได้มีการวางแผนให้
การท างานมีเอกภาพ 
 ด้านปัญหาอุปสรรค ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
ขาดเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย และยังขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในการศึกษา  พระ
ปริยัติธรรม ขาดการจัดการด้านการน าหลักธรรมไปเผยแผ่ ขาดการประสานบูรณาการท างานเผยแผ่ 
เพ่ือแก้ปัญหางบประมาณ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ยังไม่เพียงพอ การ
ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ยังมีช่องว่าง การด าเนินงานยังเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ในห้วงระยะสั้น ขาดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรบูรณาการท างาน
กับหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น ให้มีการก าหนดนโยบาย วางแผนกิจกรรม วางแผนร่วมกันทั้งพระสงฆแ์ละ
ฆราวาส ท างานในเชิงรุก การคัดเลือกบุคลากรต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนรู้ธรรม
เนียมสงฆ์ และควรปรับปรุงด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัดที่จัดกิจกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การส่งเสริมและวัด
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ด าเนินการเอง เพ่ือดูแลให้ทั่วถึง และเพ่ิมบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่เองโดยตรงเพิ่มมากข้ึน 
 4.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเผยแผ่ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบวิธีการ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร และยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ศึกษาประเด็นย่อยที่ส าคัญ
ตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 
 4.1.2.1. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ก าหนดประเด็นย่อยตามกรอบโครงสร้าง
โดยศึกษาด้านคุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า และศึกษาวิธีการแนว
ทางการส่งเสริมบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 17 รูป/คน และน าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เนื้อหา ตามประเด็นที่ศึกษา พบว่า 
  1) ด้านคุณสมบัติของบุคลากร  

  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นให้จ าแนกบุคลากรผู้เผยแผ่ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มพระสงฆ์ ควรมีคุณสมบัติภายใน หรือด้านจิตใจ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ 
มีความเข้มแข็งอดทน มีศีลบริบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีใจรัก มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีพรหม
วิหารธรรม มีสภาวะจิตที่ดี มีทัศนคติ แนวคิดท่ีดี  
 คุณสมบัติภายนอก มีศีลจารวัตรงดงาม มีความส ารวมสงบนิ่ง เยือกเย็น มีบุคลิกภาพ มี
การแสดงออกเป็นมารยาทงดงาม มีความองอาจสง่างาม  มีการนุ่งห่มงดงาม มีวาจาดี ใช้ภาษา
เหมาะสมแก่สมณสารูป มีความน่าศรัทธาเลื่อมใส มีความเคร่งครัดในวินัย 
 คุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถ ต้องมีปัญญาแตกฉานลึกซึ้ง รู้เหตุผลตามความเป็นจริง 
มีปฏิสัมปทาน 4 มีจรณะมีไหวพริบปฏิภาณ มีความรู้พ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือปริญญาตรี มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซ้ึง มี
ความรู้ทางโลก รู้วิทยาการสมัยใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทันโลก ทันเหตุการณ์ รู้จักปรับตัวให้
ทันสมัย เข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา รู้จักหาวิธีการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย รู้ จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน 
หมั่นหารูปแบบการสอนที่เหมาะสม หมั่นศึกษาใส่ใจใฝ่รู้ มีทักษะการสื่อสาร มีวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย
และเหมาะสมแต่ละสภาพ มีวิธีการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคความช านาญ รู้วิธีการถ่ายทอด
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความสามารถและรู้
หลักประชาสัมพันธ์ มีความรู้และเข้าใจจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน สามารถสร้างสังคม
เครือข่าย และให้กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่า ที่ไม่สันทัดในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารยุคใหม่ และเป็นที่
ยอมรับของสังคม ท าการเผยแผ่ในลักษณะเชิงตั้งรับ และเป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่ ส่วนพระสงฆ์รุ่นใหม่ 
ที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกโดยอาศัยเทคนิคการ
สื่อสารยุคใหม่ 
  2. กลุ่มฆราวาส ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และฆราวาส
ทั่วไปที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าควรมีคุณสมบัติ ด้านความ
ประพฤติ ต้องมีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่าง มีหลัก
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ฆราวาสธรรม และยึดมั่นในจารีตประเพณี  รู้ธรรมเนียมสงฆ์ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องมีองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม 3 ประโยค มีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ด้านภาษาสากลและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน มีเทคนิคการพูด และ
มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ 
  2) วิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรส่งเสริมพัฒนา 
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการ แนวทาง ดังนี้ 
  1. การจัดวางบุคลากรให้เหมาะสม โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานเผยแผ่ โดยมีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะ (competency) เพ่ือการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

  2. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผู้เผยแผ่ทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ก าลังคนบุคลากรผู้เผยแผ่ จัดท าโครงสร้างบุคลากร วางระบบการบริหาร เพ่ือการเป็นศูนย์รวม
บุคลากรด้านการเผยแผ่แห่งชาติ 

  3. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมพัฒนาความรู้
สร้างทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อบรมพัฒนาเทคนิคเฉพาะการเผยแผ่อย่างเข้มข้น 
อบรมวิปัสสนาอย่างลึกซึ้ง จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า จัดท าหลักสูตร
การเรียนรู้ส าเร็จรูป ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับสูงทาง
พระพุทธศาสนา  

  4. สร้างโอกาสในการเผยแผ่ โดยการประสานจัดหาช่องทาง เวทีการเผยแผ่ 
  5. สร้างสถาบันผลิตบุคลากรนักเผยแผ่ โดยการจัดตั้งส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการ

บุคลากรเผยแผ่ที่เป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานเป็นการเฉพาะ จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพตาม
ความสามารถและความถนัด สร้างหลักสูตรการเผยแผ่ ก าหนดเนื้อหาการเผยแผ่ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยท าความตกลงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตและส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่ 
  7. จัดการความรู้ (Knowlage Management) จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มีหน่วย
เผยแผ่ส่วนกลางในสื่อรูปแบบต่าง ๆ จัดตั้งเครือข่ายจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาโดยการ
สนับสนุนทุนในการวิจัย 
 4.1.2.2. ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ด้านหลักธรรมโดยก าหนดประเด็นย่อยตามกรอบ
โครงสร้างโดยศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ควรเน้นส่งเสริมเผยแผ่ให้ประชาชนได้ซึม
ซับรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติในทศวรรษหน้า และศึกษาวิธีการ แนวทางการส่งเสริมด้านหลักธรรม ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน และน าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เนื้อหา ตาม
ประเด็นที่ศึกษา พบว่า 
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 1) หลักธรรม ค าสอน ที่ควรเน้นเผยแผ่ในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 
 หลักธรรมขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและจรรโลงสังคม ได้แก่ หลักการละชั่วท าความดี 
ท าจิตใจให้ผ่องใส หลักศีล 5 หลักฆราวาสธรรม มงคล 38 ประการ หิริโอตตัปปะ หลักสัปปุริสธรรม 7 
อิทธิบาท 4 หลักความกตัญญูกตเวที หลักความพอเพียง หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4  
 หลักธรรมขั้นสูง ได้แก่ หลักโยนิโสมนสิการ คุณธรรม ความยุติธรรม หลักสมาธิ ปัญญา 
วิปัสนาญาณ หลักอริยสัจ 4 หลักสัจธรรม หลักสัมมาทิฐิ  
 หลักธรรมเพ่ือการครองตน ได้แก่ หลักการคบมิตร หลักอคติ 4 หลักอบายมุข 6  
 หลักธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ สัมมาอาชีวะ  
 โดยในการเผยแผ่หลักธรรม ต้องพิจารณาหลักธรรมตามสถานการณ์ สภาพปัญหาของ
สังคม และกลุ่มเป้าหมาย ต้องอธิบายให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 
 2) วิธีการ แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ค าสอน 
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรส่งเสริมพัฒนา ด้าน
หลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการ แนวทาง ดังนี้ 
 ระดับนโยบาย น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา 
น าเสนอมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ ก าหนดหลักธรรมที่เป็นธรรมะแห่งชาติ เช่นหลักอริยสัจ 4 
และอุดหนุนงานคณะสงฆ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความ
เข้าใจกระบวนการเผยแผ่ตามหลักอริยสัจ 4 
 ระดับการวางแผน ควรก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและห้วงเวลาที่
ชัดเจน วางแผนกลยุทธ์สร้างองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่ วางแผนส่งเสริมเทคนิคการเผย
แผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและทั่วถึงทุกกลุ่ม ตลอดจนวางแผนการเผยแผ่โดยให้มีการประเมินความ
เข้าใจในหลักธรรม ค าสอน 
 การจัดท าหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการวิเคราะห์
ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริง จัดท าฐานข้อมูลอธิบายหลักธรรมที่ส าคัญโดยมีแนวอธิบายหลักธรรมที่
ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดท าต้นแบบหลักธรรมค าสอนส าหรับการเผยแผ่ที่เป็นมาตรฐาน 
เน้นหลักธรรมพ้ืนฐาน กลั่นกรองข้อธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการแปลความตาม
หลักธรรมค าสอน เพ่ือน าเสนอในภาษาที่คนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย ส่งเสริมศักยภาพการ
น าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในหลักธรรมค าสอน ส่งเสริมให้มีการ
น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและให้รางวัลแก่ผู้ที่ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตแล้ว
ประสบความส าเร็จ 
 นอกจากนี้จะต้องด าเนินการเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น ปรับช่องทางการเผยแผ่ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการเปิดช่องทางการเผยแผ่ให้หลากหลาย มีหลักธรรมค าสอนในสื่อ
สังคมออนไลน์ มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเผยแผ่ ส่งเสริมการผลิตสื่อธรรมะทุกรูปแบบ 
 ตั้งคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ท าหน้าที่
ตรวจสอบกลั่นกรอง อธิบาย ชี้แจง สร้างความเข้าใจในข้อธรรมที่ถูกต้องมิให้มีความคลาดเคลื่อน 
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 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบ และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ โดยก าหนดหลักสูตรวิชา
ศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีการวัดและประเมินผลโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การ
สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนครู 
 4.1.2.3.ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบวิธีการ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการโดยก าหนดประเด็นย่อยตามกรอบ
โครงสร้าง โดยศึกษา รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม และมีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตลอดจนศึกษาวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนารูปแบบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน และน าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เนื้อหา ตาม
ประเด็นที่ศึกษา พบว่า 
 1) รูปแบบ วิธีการ ที่เหมาะสมและส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษ
หน้า 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบบดั้งเดิม ตามจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นตามวัด ยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า นอกจากนี้ควรใช้รูปแบบการเผยแผ่สมัยใหม่ ผ่านสื่อผสมผสาน วิทยุ โทรทัศน์ ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพิจารณาให้เหมาะสมและยืดหยุ่นตามกลุ่มเป้าหมายและ
สถานการณ์ รูปแบบมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยมีการใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ 
เข้าใจง่าย มีความกระจ่างชัด มีคุณภาพ ปริมาณที่ เหมาะสมและมีความน่าสนใจ ทั้ งนี้  ทุก
กระบวนการเผยแผ่ต้องจบลงด้วยการปฏิบัติสมาธิ 
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายการเผยแผ่ที่ชัดเจน ปรับปรุงพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง และสามารถถ่ายทอดให้คนเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ต้องสร้างปัญจัยเอ้ือต่อ
การปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรสงฆ์ และเพ่ิมจ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่ ส าหรับผู้ท าหน้าที่ส่งเสริมการ เผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบข้อสงสัยในประเด็นทางพระพุทธศาสนาที่เป็นปัญหาทางสังคม 
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  
 ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมดูแลหน่วยเผยแผ่ให้มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง โดยตั้งงบประมาณด าเนินการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม มีการร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ มากขึ้น มีการประสานหน่วยงาน โรงเรียน เพ่ือเปิดเวทีสร้างโอกาสใน
การ ฝึกทักษะการเผยแผ่ พัฒนาศักยภาพรูปแบบ วิธีการเผยแผ่ที่ทันสมัย เช่น จัดท าเว็บไซด์ อบรม
การใช้สื่อเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อมวลชน
ทุกประเภท 
 นอกจากนี้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสร้างความมั่นคงของหลักธรรม ค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โดยให้ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ท าการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอน และ
เผยแพร่บทบาทการเผยแผ่ของพระสงฆ์สู่สาธารณชน มีการดูแล ตรวจติดตามการถ่ายทอดหลักธรรม 
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ที่ถูกต้อง ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัดที่ท าการเผยแผ่เป็นข้อมูลจ าเพาะของแต่ละวัด และรวบรวม
ปัญหาอุปสรรค การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปหาแนวทางแก้ไข 
 ด้านการสร้างเครือข่าย ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสร้างแนวร่วมบูรณาการ
ท างานร่วมกับเครือข่าย ควรส่งเสริมให้วัดท าการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ ส่งเสริม
การอนุรักษ์และการถ่ายทอดธรรมะผ่านโบราณวัตถุ ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา และต้องสร้าง กุศ
โลบายพาคนเข้าวัด เพ่ือศึกษาธรรมะ  
 4.1.2.4. ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารโดยก าหนดประเด็ นย่อยตามกรอบ
โครงสร้าง โดยศึกษารูปแบบ การสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนศึกษาวิธีการ 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนา ด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า  ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน และน าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เนื้อหา ตามประเด็นที่
ศึกษา พบว่า 
  1) รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่า ควรใช้การสื่อสารผ่านวิธีการเผยแผ่แบบดั้งเดิมตาม
วัฒนธรรมประเพณี โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ที่หลากหลาย ควร
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย การเรียนแบบ
ออนไลน์ (E- Learning) การใช้ระบบคราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowdsourcing) วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อบุคคล โดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา ซึ่งการใช้สื่อ
ควรให้ครบทุกโสตประสาทการรับรู้  ทั้ งการดูการอ่าน การฟัง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีสาระสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาท่ีผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย 
  2) วิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า  
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ควรส่งเสริมพัฒนา 
ด้านการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ด้วยวิธีการ แนวทาง ดังนี้ 
 ด าเนินการให้เกิดการสื่อสารเชิงรุก ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อทุก
รูปแบบ ทั้งสื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่าน  
เว็บไซด์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเว็บไซด์กลางเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลาย
ภาษาและเชื่อมโยงเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต สู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่ต่าง ๆ และควร
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์เผยแผ่ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เผยแผ่และศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน 
มีบุคลากรที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง จากหลายภาคส่วนร่วมด าเนินงาน มีวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาหลายภาษา และการสื่อสารที่สมัยใหม่ มีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ 
กลั่นกรองก่อนการเผยแผ่ และมีการวิเคราะห์ วิจัยความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก ากับ ดูแลเชิงนโยบาย มีคณะกรรมการบริหารจัดการจาก
ภาคคณะสงฆ์ ฆราวาส และนักวิชาการ นอกจากนี้ ควรผลักดันสื่อสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนาโดย
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รัฐให้การอุดหนุนงบประมาณ พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายการสื่อสารมวลชนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และรองรับช่องทางสื่อที่ชัดเจน 
 ควรปรับปรุงโครงสร้างงานโฆษกและการประชาสัมพันธ์ ให้มีความพร้อมทั้งบุคลากรและ
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานเผยแผ่เองโดยตรงมากขึ้น เช่น การผลิตสื่อ รวมทั้งการพัฒนาพุทธมณฑล
ให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย สถานีวิทยุ ดิจิตอลทีวี ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 สร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ผ่านสื่อสารมวลชน และเครือข่ายทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยทางพระพุทธศาสนา และเครือข่ายการจัดการความรู้ จัดท า
คลังข้อมูลองค์ความรู้ด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ ง
จัดท าทะเบียนเครือข่ายเพ่ือประสานสัมพันธ์ ประสานประโยชน์ ดูแล อ านวยความสะดวกจัดอบรม
พระนักเผยแผ่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และบูรณาการงาน
ด้านศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนสถานและศาสนธรรมเพื่อการเผยแผ่  
 4.1.2.5. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนโดยก าหนดประเด็นย่อยตามกรอบ
โครงสร้าง โดยศึกษารูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 รูป/คน และน าผลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
เนื้อหา ตามประเด็นที่ศึกษา และผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกแล้ว พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นควรให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนตามวิธีการ แนวทาง ดังนี้ 
 1. ด้านงบประมาณ โดยสนับสนุนให้เพียงพอและทั่วถึง เพ่ือด าเนินงานจัดการศึกษาธรรมะ 
การด าเนินงานของสื่อโทรทัศน์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่ท าการเผยแผ่ในต่างประเทศ 
 2. ด้านบุคลากร โดยสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ เสริมศักยภาพของบุคลากรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนา และการสร้างโอกาสในการเผยแผ่ ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ การดูแลเอาใจ
ใส่ และอ านวยความสะดวก 
 3. ด้านวิชาการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระยะยาว และจัดหางบประมาณตามแผน ส่งเสริมการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการที่เป็น
การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 4. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับยุค
สมัย เทคโนโลยีดิจิตอล การผลิตสื่อทุกชนิด 
 5. ด้านกฎหมาย โดยสนับสนุนและผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
วาระแห่งชาติ และให้มีกฎ ระเบียบที่รองรับการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ เช่น กฎหมายที่จ าเป็นต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 6. ด้านการสร้างเครือข่าย โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายก าลังคนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สร้างความร่วมมือกับนักเผยแผ่จาหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศด้วย
งบประมาณด าเนินการ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กร เพ่ือเป็นกองทุนเผยแผ่ และแต่งตั้ง
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คณะกรรมการที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ร่วมดูแลด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด ในรอบ  
ที่ 1 ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์เนื้อหา มาจัดกลุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยรวบรวมเนื้อความ 
ที่ใกล้เคียงกันไว้ในข้อความเดียวกัน หาถ้อยค าที่ครอบคลุมเนื้อความทั้งหมด พยายามคงความหมาย
เดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ เน้นปรับปรุงถ้อยค าให้มีความกระชับ ชัดเจน สื่อความหมายได้เข้าใจง่าย เพ่ือ
จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (EDFR 
รอบที่ 2) ผ่านกระบวนการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ดังปรากฎในภาคผนวก ฉ) แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 รูป/คน พิจารณาตอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตอบกลับมาครบถ้วนทั้ง 17 รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มาวิเคราะห์หาค่า 
มัธยฐาน (Median) เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาเลือกแนวโน้มความ
คิดเห็นที่มีความเป็นไปได้สูง คือ ค่ามัธยฐาน (median) 3.50 ขึ้นไป จากเกณฑ์ในการแปลผลตาม
แนวคิดของเบส (Best) (1970, หน้า 190)  ดังนี้  
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 0-1.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 1.50–2.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 2.50–3.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับข้อความนั้น 
ปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50–4.49 หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมายความว่า กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยกับข้อความนั้น 
มากที่สุด 
 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเป็นฉันทามติ (concensus) จากเกณฑ์ในการแปรผล ดังนี้ 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 0.00–0.99 หมายความว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
มีความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความสอดคล้องกันสูง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ตั้งแต่ 1.51 ขึ้นไป หมายความว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
มีความสอดคล้องกันต่ า หรือไม่มีความสอดคล้องกัน 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาเลือกค าตอบจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ซึ่งจากการ
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 ปรากฎผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ค่ามัธยฐาน
(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ปรากฎรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (EDFR รอบที่ 2) 

 4.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ปรากฎผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (EDFR รอบท่ี 2) 

 
ข้อ สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันเน้นส่งเสริม
ด้านบุคลากร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 

5 1.00 

2 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุน
งบประมาณ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง ควรกระจาย
ไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

5 1.00 

3 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีควาสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างน้อย  

4 1.00 

4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็น
การเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การ
สนับสนุน อ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นเพียงการตั้งรับ
มากกว่า 

5 1.00 

5 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา  

5 1.00 

6 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดขาด
อุปกรณ์เครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 

4 0.00 

7 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งยังไม่เพียงพอ 

4 1.00 

8 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียงการ
ด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น  

4 1.00 

9 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการ
สร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็งโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 

5 1.00 
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 จากตารางพบว่า ประเด็นสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูง 
(ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 5 ข้อ คือ 
 (ข้อ 1) การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันเน้นส่งเสริมด้านบุคลากร ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่  
 (ข้อ 2) การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณ ส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในพื้นท่ีเขตเมือง ควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร  
 (ข้อ 4) บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม 
กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นเพียงการตั้งรับ  
 (ข้อ 5) การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางพระพุทธศาสนา  
 (ข้อ 9)  การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  
 นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันสูง (ค่ามัธยฐาน    
อยู่ในระดับ 4, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
 (ข้อ 3) การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีควาสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมค่อนข้างน้อย  
 (ข้อ 7) การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการประสานความ7ร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งยังไม่เพียงพอ 
 (ข้อ 8) การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียงการด าเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น 
  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
(ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 4, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00) จ านวน 1 ข้อ คือ 
 (ข้อ 6) การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 
 จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับทุกข้อที่กล่าวมา เนื่องจากมีค่ามัธยฐาน
สูงกว่าเกณฑ์ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกข้อ  
(ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 4-5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00 -1.00)   

4.2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
(EDFR รอบท่ี 2) 
 ในการศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยท าการศึกษายุทธศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเผยแผ่ของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5 ด้าน ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ คุณสมบัติของ
บุคลากรในทศวรรหน้า และวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า  
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ค าสอน  แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 
หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติ และวิธีการ แนวทางส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านหลักธรรม 
 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ รูปแบบ 
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้าและวิธีการ 
แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า 
 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือรูปแบบการ
สื่อสาร ที่ควรใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า และวิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการ
สื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน  แสดงรายละเอียดวิธีการ แนวทางการ
สนับสนุนที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
ทั้งนี้ มีผลการศึกษาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแสดงรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  4.2.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  

  1) คุณสมบัติของบุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ปรากฎ
รายละเอียดดังตาราง ที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร (ประเด็นย่อย
คุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า EDRFR รอบท่ี 2) 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

คุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า 
10 ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ พระสงฆ์และ

ฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรม ค าสอน ทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย 

5 0.25 

11 กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ เป็นที่
ปรึกษาเชิงพ้ืนที่เผยแผ่เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทัน
เหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 

5 1.00 

12 เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส
แก่ผู้พบเห็น 

5 0.00 

13 เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหาร
ธรรม 

5 0.00 

14 เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีความเข้มแข็ง 
อดทน 

5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

คุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า 
15 เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจใฝ่รู้ในทางธรรมและความรู้ในทางโลก  5 0.00 
16 เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือกหลักธรรม ให้

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
5 0.00 

17 เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน รู้
เหตุผลตามความเป็นจริง  

5 0.00 

18 
 

เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี อย่าง
น้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิ
การศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

5 1.00 

19 บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้ทันสมัย 5 0.25 
20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียมสงฆ์  
5 0.00 

21 เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่าง เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

5 0.00 

22 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
รู้จักผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการเผยแผ่ 

5 1.00 

23 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาหลากหลายภาษา 
เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน 

5 1.00 

24 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการ
สื่อสารมีเทคนิคการพูด  

5 0.25 

25 เป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน  5 0.00 
26 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 1.00 

 
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ประเด็นย่อยคุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด และมีความเห็นสอดคล้องกันสูงมาก 
(ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00 – 0.25) จ านวน 12 ข้อ คือ 
 (ข้อ 10) ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ พระสงฆ์และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรม ค าสอน ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ด้วย 
 (ข้อ 12) เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น  

(ข้อ 13) เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหารธรรม 
(ข้อ 14) เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีความเข้มแข็ง อดทน  
(ข้อ 15) เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจใฝ่รู้ในทางธรรมและความรู้ในทางโลก  
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(ข้อ 16) เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

(ข้อ 17) เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็นจริง 
 (ข้อ 19) บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้ทันสมัย 
 (ข้อ 20) บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียม
สงฆ ์ 

(ข้อ 21) เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม  
(ข้อ 24) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสารมีเทคนิคการพูด
(ข้อ 25) การเป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน 

 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด ความเห็นสอดคล้องกันสูง (ค่ามัธยฐานอยู่ใน
ระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 5 ข้อ คือ  

  (ข้อ 11) กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่เผยแผ่
เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทันเหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 

 (ข้อ 18) เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือ
เปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

 (ข้อ 22) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิต และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการเผยแผ่ 

 (ข้อ 23) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาหลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษา
บาลี ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน  
 (ข้อ 26) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตาราง
ที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) จาก
ความ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
(ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า EDFR รอบที่ 2)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
27 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่

พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้างบุคลากร วางระบบ และ
เพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากข้ึน 

5 0.00 

28 จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกับงาน  

5 0.00 

29 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

5 0.25 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
30 สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
5 0.00 

31 ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในระดับสูง 

5 0.25 

32 ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่บุคลากร
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะ
อย่างลึกซึ้ง 

5 0.00 

33 จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ 
และ ความถนัด เช่น จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป 

5 1.00 

34 มีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย เป็นการ
เฉพาะอย่างเข้มข้น ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 0.00 

35 จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า 
โดยมีการเข้าประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 

5 1.00 

36 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และความส าเร็จ
ของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรงบันดาล
ใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งม่ัน แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่ 

5 0.00 

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มี
มาตรฐาน หรือส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการที่ เป็น
ศูนย์กลางเฉพาะ 

5 0.00 

38 ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พระนักเผย
แผ่อย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร  

5 0.25 

39 จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หรือมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
ในการท างาน 

5 0.25 

40 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลงร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากร
และส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 1.00 

41 ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 5 0.00 
42 ควรจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มี
ในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

5 0.25 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
5 1.00 

  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนา

บุคลากรในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความเห็นสอดคล้องกัน
สูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-0.25) จ านวน 13 ข้อ คือ 

 (ข้อ 27) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้างบุคลากร 
วางระบบ และเพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากขึ้น  

 (ข้อ 28) จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงาน 
 (ข้อ 29) จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 (ข้อ 30) สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 (ข้อ 31) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนใน

การศึกษาต่อในระดับสูง 
 (ข้อ 32) ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง  
 (ข้อ 34) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้น 

ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 (ข้ อ 36) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และความส าเร็จของนั ก เผยแผ่

พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งม่ัน แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่  
 (ข้อ 37) ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือส านัก

จัดฝึกอบรมทางวิชาการท่ีเป็นศูนย์กลางเฉพาะ 
 (ข้อ 38) ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่อย่างจริงจัง เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร 
 (ข้อ 39) จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ในการท างาน 

 (ข้อ 41) ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 
 (ข้อ 42) ควรจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ   
 ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญและเน้น
ด าเนินการในล าดับต้น ๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกันสูงมาก 
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 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด ความเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สูง (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 4 ข้อ คือ  
 (ข้อ 33) จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ และ ความถนัด เช่น 
จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป 
 (ข้อ 35) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า โดยมีการเข้าประชุม
วิชาการและศึกษาดูงาน 

 (ข้อ 40) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลง
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากรและส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 (ข้อ 43) ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 

  4.2.2.2 . ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
   1) หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติใน
ทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  (ประเด็น
ย่อยหลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติใน
ทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 2)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นในการเผยแผ่ทศวรรษหน้า 
44 เน้นหลักธรรมการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส 5 0.00 
45 เน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5 5 0.00 
46 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสันโดษ3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความ

ยินดี พอใจ และพอเพียง 
5 0.00 

47 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสัปปุริสธรรม 7  5 0.00 
48 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักกตัญญูกตเวที  5 0.00 
49 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอคติ 4  5 0.00 
50 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอิทธิบาท 4  5 0.00 
51 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสังคหวัตถุ 4  5 0.00 
52 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักพรหมวิหาร 4  5 0.00 
53 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4  

(อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา) 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

5 0.00 

54 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักโลกปาลธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ) 5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นในการเผยแผ่ทศวรรษหน้า 
55 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอบายมุข 6  5 0.00 
56 ควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย คือ หลักอริยสัจ 4 และ

หลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ)  

5 0.00 

 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ประเด็นย่อยหลักธรรม ค าสอน ที่ควรเน้นเผย
แผ่ฯ ในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด และมีความสอดคล้องกัน
สูงมากในทุกข้อ (ค่ามัธยฐาน อยู่ ในระดับ 5, ค่าพิศัยระหว่างควอไทล์  0.00) ซึ่ งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน สู่ประชาชน เพ่ือให้เกิด
การซึมซับรับรู้ ดังต่อไปนี้  

 (ข้อ 44) เน้นหลักธรรมการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส  
 (ข้อ 45) เน้นหลักธรรมค าสอนข้ันพื้นฐาน หลักศีล 5  
 (ข้อ 46) เน้นหลักสันโดษ 3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และพอเพียง 
 (ข้อ 47) หลักสัปปุริสธรรม 7  
 (ข้อ 48) หลักกตัญญูกตเวที  
 (ข้อ 49) หลักอคติ 4  
 (ข้อ 50) เน้นหลักอิทธิบาท 4  
 (ข้อ 51) หลักสังคหวัตถุ 4  
 (ข้อ 52) หลักพรหมวิหาร 4  
 (ข้อ 53) หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา 

สมถชีวิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 (ข้อ 54) หลักโลกปาลธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ)  
 (ข้อ 55) หลักอบายมุข 6  
 (ข้อ 56) ควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย คือ หลักอริยสัจ 4 และหลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) 
 2) วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ปรากฎรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม (ประเด็นย่อย
วิธีการ แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม EDFR รอบท่ี 2)   

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม 
57 ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 5 1.00 
58 สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ 

ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
5 0.25 

59 น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะใน
ภาคการศึกษา และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

5 
 

1.00 
 

60 ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้
เทคนิคการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

5 1.00 

61 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่าง
ลึกซึ้ง 

5 0.00 
 

62 สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันมีการวิ เคราะห์ข้อธรรมที่ น ามาใช้ ได้ จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  

5 0.00 

63 แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจน  
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

5 1.00 

  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ค าสอน ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็น
สอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิศัยระหว่างควอไทล์ 0.00 – 0.25) ซึ่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 3 ข้อ คือ  

 ข้อ 58 สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ด้วยการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  

 ข้อ 61 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่างลึกซึ้ง (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00) 
 ข้อ 62 สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการวิเคราะห์
ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน   

 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นมีความสอดกันสูง 
(ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 4 ข้อ คือ 

   ข้อ 57 ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 



156 
 

  ข้อ 59 น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา  และ
สร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

 ข้อ 60 ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย 
 ข้อ 63 แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ   

4.2.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบวิธีการ 
1) รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 

ปรากฎรายละอียดดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่ มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
(ประเด็นย่อย รูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ ในทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 2) 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
64 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่านกระบวนการ

ทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความจ าเป็น 
5 1.00 

65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์  

5 1.00 

66 ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุกช่องทาง 5 1.00 
67 รูปแบบและวิธีการ สามารถยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

สถานการณ์ และบริบทของสังคม 
5 0.25 

68 ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย  

5 0.00 

69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน 

5 0.00 

70 หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่เหมาะสม และมีความ
น่าสนใจ 

5 0.00 

 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ ประเด็นย่อยรูปแบบ วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม ในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
และมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-0.25) ใน
ประเด็นที่เป็นเชิงหลักการซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมให้
เกิดรูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน 4 ข้อ คือ 
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 (ข้อ 67) รูปแบบและวิธีการ สามารถยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และบริบท
ของสังคม 

(ข้อ 68)  ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 (ข้อ 69) น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

(ข้อ 70) หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่เหมาะสม และมีความน่าสนใจ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด และมีความสอดคล้องกันสูง (ค่ามัธยฐาน อยู่ใน
ระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
 (ข้อ 64) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี  

(ข้อ65) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(ข้อ 66) ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุกช่องทาง 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกันทุกข้อ 
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า 

ปรากรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.7 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ (ประเด็น
ย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษ
หน้า EDFR รอบท่ี 2) 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า  
71 ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว 5 0.00 
72 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน  
5 0.00 

73 มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ เป็นระบบ โดยมีการ
ตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง  

5 0.25 

74 ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  

5 0.25 

75 ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

5 1.00 

76 ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ทั่วถึง จริงจัง 

5 1.00 

77 สนองงานคณะสงฆ์  ทั้ งในด้านการคิด วางแผน และ
ขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า  
78 สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  

5 0.00 

79 เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรงกระตุ้นให้
บุคลากร ผู้เผยแผ่และผู้รับฟัง 

5 0.00 

80 กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้
ปฏิบัติ และผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลักโอวาทปาฏิ
โมกข์เป็นกรอบ 

5 0.00 

81 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง 5 0.00 
  
 จากตารางพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ ประเด็นย่อย วิธีการ แนวทาง
ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 0.00–0.25 ) จ านวน 9 ข้อ คือ 

(ข้อ 71) ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว 
(ข้อ 72) พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่

ชัดเจน 
(ข้อ 73) มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ โดยมีการตรวจสอบ 

ก าหนดตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง 
(ข้อ 74) ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว 
(ข้อ 77) สนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
(ข้อ 78) สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย

ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  
(ข้อ 79) เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรงกระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่และ

ผู้รับฟัง 
(ข้อ 80) กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้สอนตาม

ความเป็นจริง ยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 
(ข้อ 81) มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง 

 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่ เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูง  
(ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 2 ข้อ คือ   
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 (ข้อ 75) ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

(ข้อ 76) ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง จริงจัง 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในภาพรวม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกัน  
4.2.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
  1) รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า  

ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร (ประเด็น
ย่อยรูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่ฯ ในทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 2) 

  

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
82 ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 5 1.00 
83 ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มากข้ึน 
5 1.00 

84 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning)  5 1.00 
85 ใช้คราวด์ซอร์สซิ่ ง  (Crowd sourcing) เพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
5 1.00 

86 ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์  5 1.25 
87 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท  5 1.00 
88 มีการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็น

ที่เลื่อมใส ศรัทธา 
5 0.00 

 
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบวิธีการ ประเด็นย่อยรูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
และความคิดเห็นสอดคล้องกันสูง ในทุกข้อตั้งแต่ ข้อ 82 – ข้อ 87 (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5,  
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 -1.25) โดยมีความคิดเห็นว่า ในทศวรรษหน้ายังคงใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์มากขึ้น ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ (E- Learning)  
ใช้คราวด์ซอร์สซิ่ง sourcing) เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท 
ตลอดจนใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์ 

 ยกเว้น ข้อ 88 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด และมีความสอดคล้องกัน 
สูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00) และเป็นประเด็นที่น่า
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สังเกตว่า ในทศวรรษหน้าการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้เป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธา ยังคงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความส าคัญและจ าเป็นมาก  
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.9 
 

ตารางที่ 4.9 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร (ประเด็น
ย่ อย  วิธี การ  แนวทางส่ ง เสริม  พั ฒ นา ด้ านการสื่ อสารเพื่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 2) 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
89 
 

สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งศูนย์
ผลิตสื่ อกลางทางพระพุทธศาสนา อย่ างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

5 1.00 

90 ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนาจากหลายภาคส่วน  

5 1.00 

91 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีฝ่าย
วิชาการวิเคราะห์ วิจัยความต้องการทางพระพุทธศาสนา
ของสังคม 

5 0.25 

92 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความ
พร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทาง
พระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่  

5 1.00 

93 จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

5 0.25 

94 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา โดยท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัด
ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ 

5 0.00 

95 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

5 0.00 

96 ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลาย
ภาษา และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5 0.00 
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จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนา 
ด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีค่วามเห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00–0.25) จ านวน 5 ข้อ คือ 

(ข้อ 91) ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนาที่มีความพร้อม มีความรู้ มีฝ่าย
วิเคราะห์ วิจัยความต้องการทางพระพุทธศาสนา 

(ข้อ 93) จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยี เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผลักดันให้มีช่องทาง
สื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์  

(ข้อ 94) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนาโดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ  

(ข้อ 95) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ข้อ 96) ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษา และเชื่อมโยงเครือข่าย

สู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันสูง (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
(ข้ อ 89) สร้างความเข้มแข็ งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้ งศูนย์ ผลิตสื่ อกลางทาง

พระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(ข้อ 90) ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจากหลายภาคส่วน 
(ข้อ 92) ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถทางพระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความ

สอดคล้องกันทุกข้อ และมีข้อสังเกต ส าหรับข้อ 94 - 96 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้อง
น าไปพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกันสูงมาก  
 4.2.2.5. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน EDFR 
รอบท่ี 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

97 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการหน่วยเผยแผ่ 
ทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอและท่ัวถึง 

5 0.00 

98 สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะให้ทั่วถึง 5 0.00 
99 สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือ

พระพุทธศาสนา 
5 0.25 

100 สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และอ านวยความ
สะดวก 

5 1.00 

101 สนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

5 0.00 

102 สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ ต่าง ๆ  5 0.00 
103 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย  5 1.00 
104 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยร่วมมือกับนักเผยแผ่

ทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ  
5 0.25 

105 จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นมือ
อาชีพ 

5 0.00 

106 ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวาระ
แห่งชาติ 

5 0.00 

107 ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้มี
อ านาจใช้บังคับอย่างจริงจัง 

5 0.00 

  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
0.00-0.25) จ านวน 9 ข้อ คือ 
 (ข้อ 97) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการหน่วย  เผยแผ่ทั้งในและ
ต่างประเทศให้เพียงพอและท่ัวถึง  

 (ข้อ 98) การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะ 
 (ข้อ 99) สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือพระพุทธศาสนา 
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 (ข้อ 101) การสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อก าหนดนโยบาย
และวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว 

 (ข้อ 102) การสนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ ต่าง ๆ 
 (ข้อ 104) ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 (ข้อ 105) จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ  
 (ข้อ 106) ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ  
 (ข้อ 107) ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้มีอ านาจใช้บังคับอย่าง

จริงจัง  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้อง
กันสูง (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1.00) จ านวน 2 ข้อ คือ 

 (ข้อ 100) สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และอ านวยความสะดวก 
 (ข้อ 103) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่ที่ทันสมัย  

 จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ได้จากแบบสอบถามความ
คิดเห็น EDFR รอบ 2 ในประเด็นหลัก ทั้ง 2 ประเด็น คือ  

 ประเด็นที่ 1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในปัจจุบัน 

 ประเด็นที่  2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการเผยแผ่ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ค าสอน ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการ
สื่อสารและด้านการสนับสนุน ดังที่ได้แสดงรายละเอียดผลการศึกษามาแล้วนั้น  
 จะเห็นได้ว่า โดยภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป และความคิดเห็นมีความสอดคล้องตรงกัน เป็นฉันทามติ ค่าพิสัยระหว่าง - 
ควอไทล์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ทุกข้อ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้พิจารณาผลการตอบแบบสอบถาม
เป็นรายบุคคลร่วมด้วย และพบว่ายังมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านมีความคิดเห็นที่อยู่นอกขอบเขตพิสัย
ระหว่างควอไทล์ คือความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับกลุ่ม จึงได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่ จาก
รอบที่ผ่านมา โดยเพ่ิมค่ามัธยฐาน และแสดงค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ พร้อมกับต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญ
ตอบในรอบที่ผ่าน เพ่ิมช่องเหตุผลในส่วนท้าย น าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 17 รูป/คน ได้ทราบและ
พิจารณาทบทวนค าตอบในรอบที่ 3 เพ่ือตรวจสอบ ยืนยัน อีกครั้งหนึ่ง 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น (EDFR รอบที่ 3) 
 4.3.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฎผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ EDFR รอบท่ี 3)  

 

ข้อ สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันเน้นส่งเสริม
ด้านบุคลากร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 

5 1.00 

2 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุน
งบประมาณ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง ควรกระจาย
ไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

5 1.00 

3 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีควาสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างน้อย  

4 1.00 

 *4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็น
การเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การ
สนับสนุน อ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นเพียงการตั้งรับ
มากกว่า 

5 0.00 

5 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา  

5 1.00 

*6 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีข้อจ ากัดขาด
อุปกรณ์เครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 

4 0.00 

7 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งยังไม่เพียงพอ 

4 1.00 

8 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียงการ
ด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น  

4 1.00 

*9 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการ
สร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็งโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 

5 0.25 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
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 จากตารางพบว่า ประเด็นสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 9 ข้อ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับทุกข้อที่กล่าวมา เนื่องจากมี
ค่ามัธยฐานสูงกว่าเกณฑ์ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ (ค่ามัธยฐาน 
อยู่ในระดับ 4-5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00 -1.00) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตส าหรับข้อ 4 ,6 และข้อ 9 ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้เปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งผลให้ ความ
คิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-0.25) กล่าวคือบทบาทการท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก และเห็นว่าการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการสร้างนักเผย
แผ่ที่มีประสิทธิภาพ 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า (EDFR รอบท่ี 3)  
  4.3.2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  

  1) คุณสมบัติของบุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ปรากฎ
รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร (ประเด็น
ย่อยคุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

คุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า 
*10 

 
 
 

ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ พระสงฆ์และ
ฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรม ค าสอน ทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย 

5 
 
 
 

0.00 
 
 
 

11 กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ เป็นที่
ปรึกษาเชิงพ้ืนที่เผยแผ่เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทัน
เหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 

5 1.00 

12 เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส
แก่ผู้พบเห็น 

5 0.00 

13 เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหาร
ธรรม 

5 0.00 

14 เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีความเข้มแข็ง อดทน 5 0.00 
15 เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจใฝ่รู้ในทางธรรมและความรู้ทางโลก  5 0.00 
16 เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือกหลักธรรม ให้

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

คุณสมบัติของบุคลากรในทศวรรษหน้า 
17 เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน      

รู้เหตุผลตามความเป็นจริง  
5 0.00 

*18 
 

เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี อย่าง
น้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิ
การศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

5 0.25 

*19 บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้ทันสมัย 5 0.00 
20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียมสงฆ์  
5 0.00 

21 เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่าง เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

5 0.00 

22 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
รู้จักผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการเผยแผ่ 

5 1.00 

23 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาหลากหลายภาษา 
เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน 

5 1.00 

*24 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการ
สื่อสารมีเทคนิคการพูด  

5 0.00 

25 เป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน  5 0.00 
26 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 1.00 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
 

 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรประเด็นย่อยคุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดทุกข้อ (ค่ามัธยฐาน อยู่ใน
ระดับ 5) และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00) จ านวน 13 
ข้อ คือ 
 (ข้อ 10) ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ พระสงฆ์และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรม ค าสอน ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ด้วย  
 (ข้อ 12) เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น  

(ข้อ 13) เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหารธรรม 
(ข้อ 14) เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มีความเข้มแข็ง อดทน  
(ข้อ 15) เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจใฝ่รู้ในทางธรรมและความรู้ในทางโลก  
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(ข้อ 16) เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  

(ข้อ 17) เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็นจริง 
(ข้อ 18) เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือ

เปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
(ข้อ 19) บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้ทันสมัย 
(ข้อ 20) บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียม

สงฆ ์ 
(ข้อ 21) เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม 
(ข้อ 24) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสารมีเทคนิคการพูด  

 (ข้อ 25) การเป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูง 

(ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
(ข้อ 11) กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่เผยแผ่

เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทันเหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 
 (ข้อ 22) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิต และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการเผยแผ่   

 (ข้อ 26) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
จะเห็นได้ว่าในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ(ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่าง-ควอไทล์ 0.00 - 1.00)   
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตาราง
ที่ 4.13 
 

ตารางที่ 4.13 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า (EDFR รอบที่ 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
27 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่

พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้างบุคลากร วางระบบ และ
เพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากข้ึน 

5 0.00 

28 จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกับงาน  

5 0.00 

*29 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

5 0.00 



168 
 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
30 สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
5 0.00 

*31 ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในระดับสูง 

5 0.00 

32 ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่บุคลากร
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะ
อย่างลึกซึ้ง 

5 0.00 

33 จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ 
และ ความถนัด เช่น จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป 

5 1.00 

34 มีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย เป็นการ
เฉพาะอย่างเข้มข้น ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 0.00 

*35 จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า 
โดยมีการเข้าประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 

5 0.25 

36 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และความส าเร็จ
ของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรงบันดาล
ใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งม่ัน แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่ 

5 0.00 

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มี
มาตรฐาน หรือส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการที่ เป็น
ศูนย์กลางเฉพาะ 

5 0.00 

38 ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พระนัก
เผยแผ่อย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร  

5 0.25 

39 จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หรือมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
ในการท างาน 

5 0.25 

40 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือกกระทรวง
ศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากรและส่ง
บุคลากรเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 1.00 

41 ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 5 0.00 
*42 ควรจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มี
ในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทศวรรษหน้า 
43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
5 1.00 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ประเด็นย่อย วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรในทศวรรษหน้า ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความเห็น
สอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-0.25 ) ซึ่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญและเน้นด าเนินการในล าดับต้น ๆ จ านวน 14 ข้อ คือ 

 (ข้อ 27) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้างบุคลากร 
วางระบบ และเพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากขึ้น  

 (ข้อ 28) จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงาน  
 (ข้อ 29) จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 (ข้อ 30) สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  
 (ข้อ 31) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนใน

การศึกษาต่อในระดับสูง 
 (ข้อ 32) ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง  
 (ข้อ 34) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้น 

ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (ข้อ 35) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า โดยมีการเข้าประชุม
วิชาการและศึกษาดูงาน 

 (ข้อ 36) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และความส าเร็จของนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งม่ัน แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่  

 (ข้อ 37) ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือส านัก
จัดฝึกอบรมทางวิชาการท่ีเป็นศูนย์กลางเฉพาะ 
 (ข้อ 38) ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่อย่างจริงจัง เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร 
 (ข้อ 39) จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ในการท างาน   
 (ข้อ 41) ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  
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 (ข้อ42) ควรจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้อง
กันสูง (ค่ามัธฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่พิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อคือ   
   (ข้อ 33) จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ และ ความถนัด เช่น 
จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป  

(ข้อ 40) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือ
กกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากรและส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

(ข้อ 43) ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 

จะเห็นได้ว่าในภาพรวม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดกับทุกข้อที่
กล่าวมา และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
0.00 - 1.00) 
 4.3.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
  1) หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติใน
ทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.14 
 
 

ตารางที่ 4. 14 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
ประเด็นย่อยหลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไป
ปฏิบัติในทศวรรษหน้า (EDFR รอบท่ี 3)  

 
 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นในการเผยแผ่ทศวรรษหน้า 
44 เน้นหลักธรรมการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส 5 0.00 
45 เน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5 5 0.00 
46 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสันโดษ 3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความ

ยินดี พอใจ และพอเพียง 
5 0.00 

47 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสัปปุริสธรรม 7  5 0.00 
48 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักกตัญญูกตเวที  5 0.00 
49 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอคติ 4  5 0.00 
50 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอิทธิบาท 4  5 0.00 
51 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสังคหวัตถุ 4  5 0.00 
52 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักพรหมวิหาร 4  5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

หลักธรรม ค าสอนที่ควรเน้นในการเผยแผ่ทศวรรษหน้า 
53 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4  

(อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมถชีวิตา) 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

5 0.00 

54 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักโลกปาลธรรม 2  
(หิริ โอตตัปปะ) 

5 0.00 

55 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอบายมุข 6  5 0.00 
56 ควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย คือ หลักอริยสัจ  4 และ

หลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ)  

5 0.00 

 
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ประเด็นย่อยหลักธรรม ค าสอน ที่ควรเน้นเผย
แผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด และความคิดเห็นสอดคล้องกันสูงมากในทุกข้อ (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิศัย
ระหว่างควอไทล์ 0.00) ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอน สู่ประชาชน เพ่ือให้เกิดการซึมซับรับรู้ ในทุกข้อ ดังต่อไปนี้  

 (ข้อ 44) เน้นหลักธรรมการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส  
 (ข้อ 45) เน้นหลักธรรมค าสอนข้ันพื้นฐาน หลักศีล 5  
 (ข้อ 46) เน้นหลักสันโดษ 3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และพอเพียง 
 (ข้อ 47) หลักสัปปุริสธรรม 7  
 (ข้อ 48) หลักกตัญญูกตเวที  
 (ข้อ 49) หลักอคติ 4  
 (ข้อ 50) เน้นหลักอิทธิบาท 4  
 (ข้อ 51) หลักสังคหวัตถุ 4  
 (ข้อ 52) หลักพรหมวิหาร 4  
 (ข้อ 53) หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา 

สมชีวิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 (ข้อ 54) หลักโลกปาลธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ)  
 (ข้อ 55) หลักอบายมุข 6  
 (ข้อ 56) ควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย คือ หลักอริยสัจ4 และหลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) 
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 2) วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ปรากฎรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม (ประเด็น
ย่อยวิธีการ แนวทาง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม EDFR รอบท่ี 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

วิธีการ แนวทาง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม 
57 ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 5 1.00 
*58 สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ 

ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 

5 0.00 

59 น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะใน
ภาคการศึกษา และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

5 1.00 

60 ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้
เทคนิคการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

5 1.00 

61 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่าง
ลึกซึ้ง 

5 0.00 

62 สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันมีการวิ เคราะห์ข้อธรรมที่ น ามาใช้ ได้ จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  

5 0.00 

63 แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจน  
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

5 1.00 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
  

 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม ค าสอน ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทาง การ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และ
ความคิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00)  
ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญ และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ  

 (ข้อ 58) สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ด้วยการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
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 (ข้อ 61) สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่างลึกซึ้ง  
 (ข้อ 62) สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการวิเคราะห์
ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดกันสูง (ค่ามัธยฐาน
อยู่ในระดับ 5 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
 (ข้อ 57) ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 

 (ข้อ 59) น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

 (ข้อ 60) ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย 
 (ข้อ 63) แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ    

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความ
สอดคล้องกันในทุกข้อ 

4.3.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบวิธีการ 
1) รูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 

ปรากฎรายละอียดดังตารางที่ 4.16 
 

ตารางที่ 4. 16 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Intergualtile Rang) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ (ประเด็น
ย่อยรูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
EDFR รอบท่ี 3) 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
64 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่านกระบวนการ

ทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความจ าเป็น 
5 1.00 

65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์  

5 1.00 

66 ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุกช่องทาง 5 1.00 
*67 รูปแบบและวิธีการ สามารถยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

สถานการณ์ และบริบทของสังคม 
5 0.00 

68 ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย  

5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน 
5 0.00 

70 หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่เหมาะสม และมีความน่าสนใจ 5 0.00 
 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ ประเด็นย่อยรูปแบบวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและมีความส าคัญในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
0.00) ในประเด็นที่เป็นเชิงหลักการ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน 4 ข้อคือ 

(ข้อ 67)  สามารถยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และบริบทของสังคม  
(ข้อ 68) ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

 (ข้อ 69) น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
(ข้อ 70) หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่เหมาะสม และมีความน่าสนใจ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ที่เห็นด้วยมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันสูง (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
(ข้อ 64) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี  
(ข้อ65) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(ข้อ 66) ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุกช่องทาง 
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 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า 
ปรากรายละเอียดดังตารางที่ 4.17 
 

ตารางที่ 4.17 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
ทศวรรษหน้า (EDFR รอบท่ี 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า  
71 ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว 5 0.00 
72 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน  
5 0.00 

*73 มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ โดยมี
การตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง  

5 0.00 

*74 ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  

5 0.00 

75 ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

5 1.00 

76 ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ทั่วถึง จริงจัง 

5 1.00 

77 สนองงานคณะสงฆ์  ทั้ งในด้านการคิด วางแผน และ
ขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5 0.00 

78 สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  

5 0.00 

79 เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรงกระตุ้นให้
บุคลากร ผู้เผยแผ่และผู้รับฟัง 

5 0.00 

80 กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้
ปฏิบัติ และผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลักโอวาทปาฏิ
โมกข์เป็นกรอบ 

5 0.00 

81 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง 5 0.00 
 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
 



176 
 

 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ ประเด็นย่อย วิธีการ แนวทางส่งเสริม
พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ตั้งแต่ข้อ 71 – ข้อ 81 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5, ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00) จ านวน 9 ข้อ คือ  

(ข้อ 71) ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว 
(ข้อ 72) พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่

ชัดเจน 
(ข้อ 73) มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนด

ตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง 
(ข้อ 74) ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง

และระยะยาว 
(ข้อ 77) สนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
(ข้อ 78) สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย

ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  
(ข้อ 79) เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรงกระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่และผู้รับฟัง 
(ข้อ 80) กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้สอนตาม

ความเป็นจริง ยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 
(ข้อ 81) มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้อง

กันสูง (ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับ 5 ค่าพิสัยระหว่าควอไทล์ 1.00) จ านวน 2 ข้อคือ 
 (ข้อ 75) ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

(ข้อ 76) ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง จริงจัง 
4.3.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
  1) รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า  

ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
(ประเด็นย่อยรูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษ
หน้า EDFR รอบท่ี 3) 

  

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IQR.) 

รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
82 ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 5 1.00 
83 ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มากข้ึน 
5 1.00 

84 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning)  5 1.00 
85 ใช้คราวด์ซอร์สซิ่ ง  (Crowd sourcing) เพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
5 1.00 

86 ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์  5 1.25 
87 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท  5 1.00 
88 มีการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็น

ที่เลื่อมใส ศรัทธา 
5 0.00 

 
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ ประเด็นย่อยรูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ในทุกข้อ ตั้งแต่ ข้อ 82–ข้อ 88 (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5) และความคิดเห็นสอดคล้องกันสูง (ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 - 1.25) โดยมีความคิดเห็นว่า ในทศวรรษหน้ายังคงใช้วัดเป็นศูนย์กลางใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์มากขึ้น ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์  (E- Learning) ใช้
คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd sourcing) เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุก
ประเภท ตลอดจนใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์ 

  ทั้งนี้  มีประเด็นสังเกตส าหรับ ข้อ 88 ว่า ในทศวรรษหน้าการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา ยังคงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกัน
สูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เท่ากับ 0.00)  
 2) วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร (ประเด็น
ย่ อย  วิธี การ  แนวทางส่ ง เสริม  พั ฒ นา ด้ านการสื่ อสารเพื่ อกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า EDFR รอบท่ี 3)  

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
89 

 
สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งศูนย์
ผลิตสื่ อกลางทางพระพุทธศาสนา อย่ างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

5 1.00 

90 ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนาจากหลายภาคส่วน  

5 1.00 

*91 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีฝ่าย
วิชาการวิเคราะห์ วจิัยความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม 

5 0.00 

92 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความ
พร้ อมด้ านบุ คลากรที่ มี ค วามรู้  ค วามสามารถทาง
พระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่  

5 1.00 

*93 จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

5 0.00 

94 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา โดยท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัด
ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ 

5 0.00 

95 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

5 0.00 

96 ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลาย
ภาษา และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

5 0.00 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม  
  
 จากตารางพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ประเด็นย่อยวิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา 
ด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย
ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทล์ 0.00) จ านวน 5 ข้อ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องน าไปพิจารณา
ด าเนินการเป็นอันดับแรก  คือ  
 (ข้อ 91) ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ วิจัย
ความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม 

 (ข้อ 93) จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มี
ช่องทางสื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

 (ข้อ94) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนาโดยท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ  

 (ข้อ 95) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 (ข้อ 96) ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษา และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บ

ไซด์ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคืดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด และมีความสอดคล้องกันสูง (ค่ามัธย
ฐาน อยู่ในระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00) จ านวน 3 ข้อ คือ 
 (ข้อ 89) สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้ งศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 (ข้อ 90) ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจากหลายภาค
ส่วน 
 (ข้อ 92) ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความพร้อมด้านบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถทางพระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ 
 4.3.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 4.20 
 

ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
EDFR รอบท่ี 3 

 

ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

97 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการหน่วยเผยแผ่ 
ทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอและท่ัวถึง 

5 0.00 

98 สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะให้
ทั่วถึง 

5 0.00 

*99 สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือ
พระพุทธศาสนา 

5 0.00 

*100 สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และอ านวย
ความสะดวก 

5 0.00 
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ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน มัธยฐาน
(Med.) 

พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์
(IQR.) 

101 สนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ 
เ พ่ื อ ก า ห น ด น โย บ าย แ ล ะ ว า งแ ผ น ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาได้สอดคล้อง และจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

5 0.00 

102 สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ ต่าง ๆ  5 0.00 
103 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย  5 1.00 
104 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยร่วมมือกับนักเผยแผ่

ทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ  
5 0.25 

105 จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นมือ
อาชีพ 

5 0.00 

106 ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวาระ
แห่งชาติ 

5 0.00 

107 ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้
มีอ านาจใช้บังคับอย่างจริงจัง 

5 0.00 

 

 *ผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
  
 จากตารางพบว่า  ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่เห็นด้วย
กับทุกข้อในระดับมากท่ีสุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกันสูงมาก (ค่ามัธยฐาน อยู่ในระดับ 5, 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.00-0.25) คือ 
 (ข้อ 97) การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการหน่วย เผยแผ่ทั้งในและ
ต่างประเทศให้เพียงพอและท่ัวถึง  

 (ข้อ 98) การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะ  
 (ข้อ 99) สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (ข้อ 100) สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และอ านวยความสะดวก 
 (ข้อ 101) การสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อก าหนดนโยบาย

และวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว 

 (ข้อ 102) การสนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ ต่าง ๆ 
 (ข้อ 104) ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 (ข้อ 105) จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ  
 (ข้อ 106) ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ  
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 (ข้อ 107) ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้มีอ านาจใช้บังคับอย่าง
จริงจัง 
 ยกเว้น (ข้อ 103) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่ที่ทันสมัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นมีความสอดคล้องกันสูง (ค่ามัธยฐาน อยู่ใน
ระดับ 5, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00)   
 จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม รอบที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความคิดเห็น ที่เห็นด้วย เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มใน
รอบที่ผ่านมา ได้ยืนยันค าตอบเดิม ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากกลุ่ม ในรอบที่ 2 
ได้พิจารณาค าตอบใหม่ และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม 
ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน ที่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับกลุ่ม และยืนยันค าตอบเดิม โดยแสดง
เหตุผลประกอบในข้อ 93 ประเด็น “จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์” ซึ่งกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญส่วนใหญ่           
มีความเห็นด้วยในระดับ 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) แต่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ มีความเห็นในระดับ 1 (เห็นด้วย
น้อยที่สุด) โดยให้เหตุผลว่าการมีสื่อเผยแผ่เป็นของตนเอง ย่อมไม่ได้รับความนิยมเม่ือเทียบกับสื่อหลัก
ที่สามารถเข้าถึงง่าย เพ่ือให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ผู้วิจัยได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเห็น
ว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญรายดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลต่อความสอดคล้องของ
กลุ่มในภาพรวม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็น ที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้องกันเป็นฉันทามติ (Consensus) การ
เปลี่ยนแปลงค าตอบของผู้เชี่ยวชาญบางราย ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่ม ส่งผลให้ระดับความ
สอดคล้องสูงมากขึ้น และมีความเป็นฉันทามติ (Consensus) 
  
4.4 สรุป 
 จากการท า EDFR รอบท่ี 2 กับ EDFR รอบท่ี 3 ผู้วิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็น
แตกต่างไปจากกลุ่ม ในรอบที่ 2 แล้วได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค าตอบให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
กลุ่ม ในรอบที่ 3 ส่งผลให้ค่าความสอดคล้องเพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนผู้วิจัย
ได้แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ระหว่างรอบที่ 2 กับ
รอบที่ 3 ทั้ง 107 ข้อ ในภาคผนวก ฐ นอกจากนี้ได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุป ซึ่งมีจ านวน
ทั้งสิ้น 19 ข้อ ปรากฏดังตารางที่ 4.21 

 
  



182 
 

ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระดับความ
คิดเห็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในทศวรรษหน้า ระหว่างการท า EDFR รอบที่  2 กับ  EDFR รอบที่  3 (กรณี
ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจเปลี่ยนแปลงค าตอบ) 

 

ข้อ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
 ค่ามัธยฐาน

(Median) 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquatile rang) 

ค่ามัธยฐาน
(Median) 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquatile rang) 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า 

4 5. 00 1. 00 5. 00 0. 00 
6 4. 00 1. 00 4. 00 0. 00 
9 5. 00 1. 00 5. 00 0.25 
10 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
18 5. 00 1. 00 5. 00 0.25 
19 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
24 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
29 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
31 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
35 5. 00 1. 00 5. 00 0.25 
42 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
58 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
67 5. 00 0. 25 5. 00 0.00 
73 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
74 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
91 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
93 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
99 5. 00 0. 25 5. 00 0. 00 
100 5. 00 1. 00 5. 00 0. 00 

 

 *ส าหรับความคิดเห็นในข้ออ่ืน ๆ ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันค าตอบเดิม โดยมีค่ามัธยฐาน 3.50
ขึ้นไป และมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50  
 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อประเด็นค าถามทั้ง 
107 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป และมีความสอดคล้องกัน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 ค าตอบมีความเป็นฉันทามติ (consensus) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าผลการ
วิเคราะห์ในรอบที่ 3 ดังกล่าวมาเป็นค าตอบของการศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า กล่าวคือ 
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 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ เนื่องจากส่วนใหญ่เน้นส่งเสริมด้านบุคลากรเป็นหลัก 
การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณยังอยู่กระจุกอยู่ในพ้ืนที่เขต
เมืองควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียง
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น มีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมค่อนข้างน้อย บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรมกิจกรรม
คณะสงฆ์ และให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นการท างานแบบตั้งรับ  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องปรับปรุงบทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นเชิงรุก 
และยังประสบปัญหามีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ขาด
อุปกรณ์เครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ในวงจ ากัด และขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  ยังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า พบว่า 
 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องจ าแนกบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย 

 พระสงฆ์ ต้องคุณสมบัติเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบ
เห็น เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติแนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหารธรรม เป็นผู้มีอุดมการณ์มีความตั้งใจ   
มีจิตอาสามีความเข้มแข็งอดทน เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจ ใฝ่รู้ในทางธรรมและความรู้ในทางโลก เป็นผู้
หมั่นหารูปแบบการสอนและรู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็นจริง    
ต้องทันเหตุการณ์และรู้จักปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมบาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป นอกจากนี้กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่า ซึ่งไม่สันทัดในเทคโนโลยีการสื่อสารต้องประพฤติตน
ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่ ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่น
ใหม่ ต้องทันเหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก  
 ฆราวาส ต้องมีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและรู้ธรรมเนียมสงฆ์ เป็นผู้มีประวัติ ความ
ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ควรมีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือประสิทธิภาพใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสาร 
มีเทคนิคการพูด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์เป็นผู้มีจิตวิทยามวลชนและจิตวิทยาการสอน  
 ทั้งนี้ มีวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัด
โครงสร้างบุคลากร วางระบบและเพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากขึ้น จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงาน จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นศูนย์
รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับสูง เน้นการอบรมสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง มีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย
เป็นการเฉพาะให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และ
ความส าเร็จของนักเผยแผ่รุ่นเก่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งมั่น แก่นักเผยแผ่รุ่น
ใหม่ สร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือส านักจัดฝึกอบรมทาง
วิชาการที่เป็นศูนย์กลางเฉพาะ ส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากรโดยประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่อย่างจริงจัง จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ในการท างาน ส่งเสริมพัฒนางานด้านการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนา การจัดการความรู้  (Knowledge Management) ทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือใน
การปฏิบัติงาน จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้ต้องจัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพตามความสามารถ และ
ความถนัด เช่น จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูปจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและ
ภาวะผู้น า โดยมีการเข้าประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ  
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิต
บุคลากรและส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม พบว่า ควรเน้นเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
หลักการละชั่ว ท าความดีและท าจิตใจให้ผ่องใส หลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5 หลักสันโดษ 
3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และพอเพียง หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักกตัญญูกตเวที หลักอคติ 4 
หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 (อุฏฐาน
สัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลักโลกปาล
ธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ) หลักอบายมุข 6 และควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย คือ หลักอริยสัจ 4 และ
หลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) โดยมีวิธีการ แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้
หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ควรสร้าง
นักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์ มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลัก
ธรรมะอย่างลึกซ้ึง สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์
ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ควรก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 
น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และสร้างเครือข่าย
การศึกษาธรรมะ ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย และแปลความตามหลักธรรมค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ พบว่า รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความ
เหมาะสมและมีความส าคัญในทศวรรษหน้า คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า และควรใช้รูปแบบ วิธีการเผยแผ่ ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผสมผสานการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้มีความหลากหลายทุกช่องทาง โดยสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และบริบทของสังคม น าเสนอหลักธรรม ค าสอนที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ใช้ค าที่สั้น กระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย    
มีคุณภาพ มีปริมาณท่ีเหมาะสม และมีความน่าสนใจ  
 ส าหรับวิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว 
พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน จะต้องสนองงาน
คณะสงฆ์ทั้งในด้านการคิด วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ เพ่ิมพ้ืนที่สื่อเพ่ือเผยแผ่ในวงกว้าง และเพ่ิมแรง
กระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้รับฟัง กลั่นกรองบุคลากร ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้สอนตามความเป็นจริง โดยยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ มีการ
ติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็น
ระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง ก าหนดยุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมทั้งด าเนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากขึ้น และ
จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง จริงจัง 
 ยุทธศาสตร์ด้ านการสื่ อสาร  พบว่ารูปแบบการสื่ อสารที่ ควรใช้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า คือการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธา เป็นรูปแบบที่ส าคัญที่สุด และสื่อสารผ่านวิธีการทางวัฒนธรรม ประเพณี โดยใช้วัด
เป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการใช้วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และการสื่อสารผ่านสื่อ
สมัยใหม่ที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ให้มากข้ึน เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning) การใช้ระบบคราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd sourcing) 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งการใช้สื่อควรให้ครบทุกโสตประสาทการรับรู้ ทั้งการดู การอ่าน 
การฟัง ส าหรับวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ต้องสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัดประชุมวิชาการ
พระพุทธศาสนานานาชาติ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเสริม
ให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษา และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัด หรือ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์  
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 นอกจากนี้จะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อกลาง
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด าเนินการให้มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางพระพุทธศาสนา ภาษา และเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ มีฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ วิจัย
ความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม และตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจากหลายภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน พบว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการหน่วยเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง สนับสนุน
งบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะให้ทั่วถึง สนับสนุนการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
พระพุทธศาสนา สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และอ านวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูล
วิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ
ต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ผลักดันให้มี
นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาให้มีอ านาจใช้บังคับอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต
สื่อที่ทันสมัย และการสร้างเครือข่ายโดยร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ตามล าดับ ทั้งนี้ จะได้อภิปรายรายละเอียดของผลการศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบทต่อไป 



 
 

บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในทศวรรษหน้า ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการศึกษาการด าเนินงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
ในองค์ประกอบส าคัญที่อยู่ในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร 
ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน ท าการศึกษาจากความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวนทั้งสิ้น 17 รูป/คน ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR ของ ดร.จุมพล พูล
ภัทรชีวิน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดในรอบแรก และใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) ในรอบที่สองและรอบที่สาม โดยใช้
สถิติค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในการวิเคราะห์หาค าตอบตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จาก
การศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล าดับดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในทศวรรษหน้า พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นปรากฎผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
สรุปได้ ดังนี้ 
  5.1.1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พบว่าในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และการสนับสนุนงบประมาณยังไม่ทั่วถึง การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียงแผน
ยุทธศาสตร์ระยะสั้น มีความสอดคล้องกับบริบทการของสังคมค่อนข้างน้อย บทบาทการท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นผู้เผยแผ่โดยตรง ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนอ านวยความสะดวก การ
ท างานเป็นแบบตั้งรับ ประสบปัญหามีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดอุปกรณ์
เครื่องมือที่ทันสมัย มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ อยู่ ในวงจ ากัด และขาด
กระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
 5.1.2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร 
ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสารและด้านการสนับสนุน จากการศึกษาวิจัยความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องจ าแนกบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาออกเป็น 
2 กลุ่ม คือกลุ่มพระสงฆ์และฆราวาส  

 กลุ่มพระสงฆ์ ต้องมีคุณสมบัติภายในและภายนอกที่ดีและเหมาะสม จะต้องเป็นผู้มีศีลา-
จารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติแนวคิดที่ดี และมีพรหม
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วิหารธรรม เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน และมีความรู้ในทางโลก 
พ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค 
หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป รู้จักเลือกหลักธรรมและรูปแบบการสอนให้ 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทันเหตุการณ์และรู้จักปรับตัว กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนให้เป็น
ที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่ พระสงฆ์รุ่นใหมต่้องเผยแผ่เชิงรุก  
 ฆราวาส ต้องมีองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและรู้ธรรมเนียมสงฆ์ มีประวัติ ความ
ประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งพระและฆราวาส ต้องมีจิตวิทยามวลชนและจิตวิทยาการ
สอน มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านภาษาที่หลากหลาย มีความสามารถใน
การถ่ายทอด และด้านการประชาสัมพันธ์  
  ทั้งนี้ มีวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัด
โครงสร้างบุคลากร จัดวางตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนา สร้างบุคลากร ที่มี
คุณภาพ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทั้งภายในและภายนอก จัดอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจธรรมะ
อย่างลึกซึ้ง จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย ประชาสัมพันธ์การท างานและความส าเร็จ
ของนักเผยแผ่รุ่นเก่า สร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือส านักจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการที่เป็นศูนย์กลางเฉพาะ ส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร จัดให้มีการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ในการท างาน 
ส่ ง เสริม พัฒ นางานด้ านการวิ จั ยท างพระพุทธศาสนา  การจั ดการความรู้  (Knowledge 
Management) จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ และความถนัด จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า โดยประชุมวิชาการและ
ศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
  หลักธรรมที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติ ควรเน้นหลักการละชั่ว 
ท าความดีและท าจิตใจให้ผ่องใส หลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5 หลักสันโดษ 3 เพ่ือปลูกฝัง
ให้มีความยินดี พอใจ และพอเพียง หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักกตัญญูกตเวที หลักอคติ 4 หลักอิทธิ
บาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทาอารักข
สัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลักโลกปาลธรรม 2 (หิริ 
โอตตัปปะ) หลักอบายมุข 6 หลักอริยสัจ 4 และหลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) ทั้งนี้ มีวิธีการ แนวทาง
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ต้องสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างนักเผยแผ่แม่แบบ สร้างหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ น าเสนอ
นโยบายการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ ส่งเสริมศักยภาพการ
น าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ วิเคราะห์ข้อธรรมและแปลความตามหลักธรรมค าสอนให้มีแนวอธิบายที่
ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
 รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษ
หน้า คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี ผสมผสาน
การเผยแผ่ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ ให้มีความ
หลากหลายทุกช่องทาง โดยยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และบริบทของสังคม น าเสนอ
หลักธรรม ค าสอนที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีความ
น่าสนใจ  
 มีวิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยปลูกฝังธรรมะ
ผ่านสถาบันครอบครัว พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
จะต้องวางแผนและขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ สร้างโอกาสในการฝึก
ทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลั่นกรองบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้อง มีการวางแผนการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทุกระยะ 
รวมทั้งด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ 
เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
 รูปแบบการสื่อสารที่ต้องใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า คือ สื่อบุคคล 
โดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และสื่อสารผ่านวัฒนธรรม ประเพณี โดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการใช้สื่ออ่ืน ๆ สื่อสารให้ครบทุกโสตประสาทการรับรู้ ทั้งการดู การ
อ่าน การฟัง โดยมีวิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กล่าวคือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา จัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายภาษา และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัด หรือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
อ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดให้มี
ช่องทางสื่อเป็นของตนเอง ต้องสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
 แนวทางการสนับสนุน โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการบริหารจัดการหน่วยเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะให้
เพียงพอและทั่วถึง การด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพ่ือพระพุทธศาสนา ขวัญก าลังใจและอ านวย
ความสะดวก ข้อมูลวิชาการเพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว การฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ 
ผลักดันกฎหมายด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้มีอ านาจใช้บังคับ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย และการสร้างเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ ผลความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ ที่มีต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย 
ปรากฎรายละเอียด ดังนี้ 
 5.2.1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  

 จากผลการวิจัยที่ พบว่า การด าเนิ นงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ ส่วนใหญ่เน้นส่งเสริมด้านบุคลากรเป็น
หลัก การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณ ยังกระจุกอยู่ในพ้ืนที่เขต
เมือง เหตุที่ เป็น เช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่ องจากแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระยะที่ผ่านมา ก าหนดแผนงาน โครงการ
เน้นพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากร รวมถึงพระภิกษุ สามเณรเป็นหลัก ซึ่งจากข้อมูลพ้ืนฐานทาง
พระพุทธศาสนาด้านบุคลากรและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในปี 2558 พบว่า มีพระภิกษุ และ
บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องดูแลให้การสนับสนุนมี
จ านวนประมาณ 3 แสนรูป จึงท าให้ไม่เพียงพอและสนับสนุนได้เพียงบางส่วน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เพชรพิกุล ณ นคร (2555, หน้า 210) ที่ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การได้รับงบประมาณ
และเงินอุดหนุน จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย เพราะ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสรรให้เฉพาะงบอุดหนุน ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรทุกวัด จึงไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ  

 จากผลการวิจัยที่พบว่า บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้การสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นการท างานแบบตั้งรับมากกว่าเชิงรุก มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากที่ผ่านมา บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นบทบาทของพระสงฆ์เป็นหลัก และวิถีการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนคนไทย มีความผูกพันกับ 
ศาสนพิธีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ดังนั้น พิธีกรรมและกิจกรรมคณะสงฆ์ จึงเป็นช่องทางในการเผยแผ่
ธรรมะสู่ประชาชน อีกทั้ งในการพิจารณารับบรรจุข้าราชการ เพ่ือท าหน้าที่ ในส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องด าเนินตามระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีความหลากหลายในสาย
สังคมศาสตร์ โดยมิได้จ ากัดวุฒิทางพระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ ท าให้การคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท างาน ตลอดจนการจัดวางตัวบุคลากรโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ยังไม่มีความสอดคล้องกับงาน จึงท าให้มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรเผยแผ่ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น จึงท าหน้าที่ได้เพียงการเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส่วนในด้านการจัด
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การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นบทบาทหน้าที่ด าเนินการโดยคณะสงฆ์  ท่ามกลางสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และโอกาสทางการศึกษาของเด็ก เยาวชนไทยมีมากขึ้น รัฐโดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เรียนฟรีตั้งแต่ระดับก่อนประถม จนถึง
มัธยมตอนปลาย จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือเรียนแล้วอาจเลิก
เรียนกลางคัน  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย (แสนทวีสุข) (2558, หน้า 83-84)  ทีไ่ด้
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพศาสนทายาทด้านการศึกษาตามแนวพุทธธรรม โดยพิจารณาผลการสอบ
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี ปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ พบว่าจ านวนผู้ขาดสอบใน
แต่ละปีมีสูงมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สถิติดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความด้อยคุณภาพในด้าน
การสอน การกวดขันใส่ใจของครูและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสงฆ์โดยรวมผลผลิตทาง
การศึกษา ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของพระพุทธศาสนา และระบุว่าระบบการศึกษา
ของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย เนื่องจากยังไม่สามารถสร้าง ศาสนทายาทที่มี
คุณภาพให้กับพระศาสนา ไม่สามารถผลิตพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ไม่
สามารถสร้างพระสงฆ์ที่มีความเป็นผู้น าทางสติปัญญาและจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ไม่สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ซึ่งผลการด าเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การ
ส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  

 จากผลการวิจัยที่พบว่า การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเพียงการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น มีความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสั งคมค่อนข้าง
น้อย ยังประสบปัญหา ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย การด าเนินงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ในวงจ ากัด ยังไม่เพียงพอ 
เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ผ่านมา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2554 - 2559 ซึ่งเป็น
เพียงระยะ 5 ปี อีกทั้งแผนงาน โครงการ เป็นแบบเดิมที่ใช้มานานมีการเปลี่ยนแปลงน้อย และไม่มี
แผนระยะยาวรองรับ จึงท าให้ทิศทางการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในแผนแม่บทดังกล่าว ยังมิได้
ก าหนดแผนด้านการพัฒนาการสื่อสาร และยังไม่มีช่องทางสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของ
ตนเอง เช่น ขาดสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์ผลิตสื่อ เป็นต้น  
 5.2.2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้า ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน ผู้วิจัยอภิปราย
ผลได้ ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มพระสงฆ์และฆราวาส
ผู้ท าหน้าที่ เผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส า นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยได้เปิด
โอกาสให้ฆราวาส มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น มีความสอดคล้องกับความคิดเห็น
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ของคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา (อ้างถึงใน พยับ ปญฺ าธโร
,2548) ที่ระบุว่าบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์แต่เป็น
หน้าที่ของนักเผยแผ่ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ดังนั้น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงควรได้
พิจารณาทบทวนนิยามความหมายของบุคลากรเผยแผ่ทั้ง 2 กลุ่ม ตลอดจนปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติแนวคิดที่ดี และมีพรหมวิหารธรรม เป็นผู้มี
อุดมการณ์มีความตั้งใจ มีจิตอาสามีความเข้มแข็งอดทน เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจใฝ่รู้ในทางธรรมและ
ความรู้ในทางโลก เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตาม
ความเป็นจริงต้องทันเหตุการณ์และรู้จักปรับตัวให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า ในทศวรรษหน้าคุณสมบัติพ้ืนฐานของพระสงฆ์ผู้ที่ท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังต้องมีคุณสมบัติที่สร้างความศรัทธา เลื่อมใส สมควรต่อการรับทักษิณาทาน 
เหมาะสมต่อการเคารพ กราบไหว้ ดังเช่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาลที่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะผู้ท าการเผยแผ่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม มีความสามารถในการอบรม สั่งสอนธรรม 
ให้ผู้รับฟังมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง มีความสอดคล้องกับ เพชรพิกุล ณ นคร (2555, หน้า 234) ที่
ได้แสดงทัศนะไว้ในงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า พระธรรมทูตต้องมีศีลาจารวัตที่ดีงาม มีความสามารถในการเทศน์ มีความ
นุ่มนวล มีกริยาที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามนตรี  ศรีบุญฮุง (2550, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ในทรรศวรรษหน้า (พ.ศ. 2551 - 2560) พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศด้านบุคลิกภาพ ภูมิรู้ภูมิธรรมแนวคิดอุดมการณ์ในการท างาน จะต้องเป็นผู้มี ศีลาจารวัตร
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ มีความอดทน มีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน พร้อมที่จะ
เสียสละเพ่ืองานพระพุทธศาสนา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ และมี
ความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่า ที่ ไม่สันทัดในเทคโนโลยีการสื่อสารต้อง
ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่ ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงตั้งรับ 
พระสงฆ์รุ่นใหม่ ต้องทันเหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นฆราวาส ควรมี
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและรู้ธรรมเนียมสงฆ์ เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็น
แบบอย่างเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งพระและฆราวาส ควรเป็น
ผู้มีจิตวิทยามวลชน (Mass psychology) และจิตวิทยาการสอน  

เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากจิตวิทยามวลชน เป็นกระบวนการเปลี่ยนหรือ
ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ที่รวมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะให้เป็นไปตามความต้องการของผู้น า
มวลชน โดยใช้การโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความรัก ศรัทธา คล้อยตามและลงมือปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งเน้นที่
ส าคัญคือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างคนดีและ
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ประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น ในด้านศาสนาจึงต้องมีการใช้จิตวิทยามวลชนในการสร้างความเชื่อและ
ศรัทธา เพ่ือชักจูงโน้มน้าวประชาชนให้ตื่นตัวและมีความเลื่อมใส ศรัทธา เช่น นรกสวรรค์ที่ปราชญ์
โบราณจินตนาการขึ้น เพ่ือป้องปรามการท าผิดบาปของผู้คน (มยุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557) สอดคล้อง
กับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2547, หน้า 19-21) ได้พิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจ้าอัน
เป็นพุทธวิธีในการเผยแผ่ให้ประสบผลส าเร็จ ด้วยทรงมีบุคลิกภาพและคุณธรรม 3 ประการ คือพระ
ปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ โดยเฉพาะปัญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน มีความรู้ใน
สรีรวิทยาและจิตวิทยาการสอน ทราบองค์ประกอบในการเรียนรู้ของบุคคล 

 จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิตและใช้สื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือประสิทธิภาพ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสาร มีเทคนิค
การพูด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษา และมีความรู้ความสามารถด้านการ
ประชาสัมพันธ์  เหตุที่ เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากบุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เปรียบเสมือนครูผู้สอน ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักธรรม ค าสอน ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง
อย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงต้องอนุวัตรพัฒนาไปตามการเปลี่ ยนแปลงของบริบทสังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคสมัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ความคิดเห็นข้างต้นสอดคล้องกับ
ทัศนะของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) (2556) ที่กล่าวว่า พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการ 
เผยแผ่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางทั่วโลก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทัศนะของ พระมหาวุฒิชัย  
วชิรเมธี (อ้างถึงในพระครูโสภณปริยัติสุธี , 2555) ที่กล่าวว่า พระนักเผยแผ่ต้องประยุกต์ใช้ภาษาที่
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ๆ และปรับภาพลักษณ์เป็นพุทธศาสนาเชิงรุก โดยน าธรรมะเสนอผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
วุฒิสภา (อ้างถึงใน พยับ ปญฺญาธโร, 2548) กล่าวว่า นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งพระและฆราวาส 
ควรมีความคล่องตัวในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ และควรเพ่ิมภาษาสากลในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับทัศนะของ พระมหาศรีบรรดร ไชยวุฒิกุล (มปป.) ที่กล่าวว่าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ศาสนทายาทจะต้องมีคุณสมบัติที่เอ้ือต่อเผยแผ่ สามารถน าเสนอและใช้
สื่อทันยุคทันสมัย 
  จากผลการวิจัยที่ พบว่า  วิธีการ แนวทางการส่ งเสริม พัฒ นาบุ คลากรผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้มีคุณสมบัติสอดคล้องดังที่กล่าวมาแล้ว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้างบุคลากร วางระบบและ
เพ่ิมก าลังบุคลากรให้มากขึ้น จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
งาน จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากร เพ่ือจัดวาง
อัตราก าลังได้เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งสามารถเพ่ิมพูน ทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
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ปรับปรุงพฤติกรรมได้ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถท าได้โดยการ ฝึกอบรม (Training) เพ่ือ
เรียนรู้การท างานในปัจจุบัน การศึกษา (Education) มุ่งเน้นการท างานในอนาคต และการพัฒนา 
(development) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น  (เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ, 
2547, หน้า 151)   
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในระดับสูง เน้นอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่
บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง มีการจัดอบรมพัฒนา
เทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้นให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เหตุที่
เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากพ้ืนฐานความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา เกิดจากตัวของคณะ
สงฆ์ จึงต้องรักษาพระธรรมวินัย การศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่าง
ลึกซึ้ง เพ่ือให้มีองค์ความรู้เหมาะสม เพียงพอต่อการถ่ายทอด อบรมสั่งสอนธรรม สอดคล้องกับ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2556) กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์จะต้องให้ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพราะจะเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งของพุทธศาสนาให้ด ารงสืบไป  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (2555-2558) ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พบว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีโครงการส่ง เสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ-
สามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอุดหนุนงบประมาณด าเนินโครงการไปยังโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ต่าง ๆ เพ่ือจัดการศึกษาแผนกธรรม-บาลี ปีละ 300 ล้านบาท และแผนกสามัญ ปีละ 1,400 
ล้านบาท (อ านาจ บัวศิริ : 2557) ซึ่งเป็นงบประมาณที่มีจ านวนมากกว่างบประมาณด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น 
จึงเป็นข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท างาน และความส าเร็จของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และ
อุดมการณ์ ความมุ่งมั่นแก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่ ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ที่มีมาตรฐาน หรือส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการที่เป็นศูนย์กลางเฉพาะ ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่อย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากร จัดให้มีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ใน
การท างาน และควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  

เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า ในการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็น
จะต้องด าเนินการพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นมีสถาบันการอบรมที่มีมาตรฐาน การที่มีโอกาส หรือมี
เวทีได้ท าการเผยแผ่ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และสะสมความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่ รวมถึงการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของนักเผยแผ่ อีกท้ังในปัจจุบันปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงในการเผยแผ่เชิงรุก จึงควรมีการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้
สามารถวางแผนการเผยแผ่ได้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหามนตรี ศรีบุญฮง (2550, 
บทคัดย่อ) ที่พบว่า วิธีการพัฒนาพระธรรมทูต ควรมีระบบคัดเลือก การอบรม มีการประเมิน การ
ติดตามดูผลงาน ควรมีวิทยาลัยพระธรรมทูตหรือเปิดสอนปริญญาโท ในหลักสูตรที่เอ้ือต่อการปลูกฝัง
อุดมการณ์การเผยแผ่ และสอดคล้องกับประเวศ วะสี (2555) ได้แสดงทัศนะเรื่องการเผยแผ่และการ
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ท างานของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ว่าจะต้องปรับภาพลักษณ์ของพระนักเผยแผ่ไปสู่การเป็นนักเผยแผ่  
เชิงรุก โดยส่งเสริมให้พระสงฆ์ท างานวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสังคม 

 จากผลการวิจัยที่พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ  ควรจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มี 
ในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตามความสามารถ และ
ความถนัด มีความสอดคล้องกับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (อ้างถึงในพระครูโสภณปริยัติสุธี, 2555) ได้
กล่าวว่า พระนักเผยแผ่ที่จะออกไปสู่สังคม ควรมีมาตรฐานเดียวกันเพราะการเผยแผ่เป็นการสะท้อน
บุคลิกลักษณะวิถีชีวิต กิริยามารยาทของพระสงฆ์ ดังนั้น จึงต้องมีการการจัดท าหลักสูตรส าหรับพระ
นักเผยแผ่ที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า หลักธรรม ค าสอน ที่ควรเน้น เผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อม
น าไปปฏิบัติ คือการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส เน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพื้นฐาน หลักศีล 
5 หลักสันโดษ 3 เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และพอเพียง หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักกตัญญู
กตเวที หลักอคติ 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4  หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม หลักโลกปาลธรรม 2 (หิริ โอตตัปปะ) หลักอบายมุข 6 และ ควรเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ ด้วย 
คือ หลักอริยสัจ 4 และหลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากหลักธรรมดังกล่าว เป็นค าสั่งสอนของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจทางพระพุทธศาสนา หากบุคคลได้ประพฤติ 
ปฏิบัติตาม ด ารงตนเป็นคนดี ย่อมน ามาซึ่งความสุข ความเจริญต่อชีวิต สังคมและครอบครัว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาเอกรชต แหล่งสิน (2555, หน้า 238) ที่ได้ศึกษาบูรณาการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเถรวาทหลังนวยุค (Postmodern) พบรูปแบบการส่งเสริมด้านเนื้อหา (Content) 
ยึดตามหลักการโอวาทปาฏิโมกข์และหลักการหลังนวยุคอย่างกลมกลืน ทั้งเรื่องการละชั่ว ท าดี  
ท าจิตใจให้ผ่องใส โดยไม่ยึดกฎที่ตายตัว นอกจากนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบประสิทธิผลของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านการด ารงชีพ โดยใช้หลักทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์ ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ทิศ 6 ภาวนา 4 พรหมวิหาร 4 ซึ่งจะส่งผลทั้งในส่วนตนและสังคม 
สอดคล้องกับ วงศกร เพิ่มผล (2555, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาศีล 5 มิติอารยธรรมสากล พบว่า ศีล 5 ใน
พระพุทธศาสนา เป็นหลักของการฝึกฝนตนเองเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นรากฐาน
ของการด าเนินชีวิตในสังคม หากคนในสังคมต่างมีศีล 5 ด้วยกันแล้ว สังคมนั้นจะมีความสงบสุขอย่าง
แท้จริง  
 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุวรรณรัตน์ (2560, 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ด้วยหลักพุทธธรรม 
พบว่า ใช้หลักธรรม 4 หมวด ได้แก่ หลักสาราณียธรรม หลักอปริหานิยธรรม และหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสังคหวัตถุ ส าหรับชุมชนใช้ในการอยู่ร่วมกัน ใช้ในการประกอบอาชีพ หลักธรรมส่งเสริมการ
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รวมกลุ่ม และส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า วิธีการ แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรม
ให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เหตุที่เป็นเช่นนั้น
อภิปรายได้ว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างบุคลากร
ผู้เผยแผ่ และศาสนทายาท การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งที่มี
การใช้งบประมาณในด้านดังกล่าวแต่ละปีจ านวนมาก จะเห็นได้จากข้อมูลงบประมาณ ปี 2557 
(อ านาจ บัวศิริ , 2555) พบว่า ในวงงบประมาณทั้ งหมดจ านวน 4,000 ล้านบาท ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับงบประมาณส าหรับอุดหนุนการจัดการศึกษาพระะปริยัติธรรมแผนก
สามัญมากที่สุด จ านวน 1,400 ล้านบาท และงบประมาณการจัดการศึกษาสงฆ์ แผนกธรรมบาลี  อีก
จ านวน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนมิได้แปรผันตามจ านวนงบประมาณที่
มากดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) (2552, บทคัดย่อ ) 
ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในบริบทแห่งสังคมไทยปัจจุบัน พบจุดอ่อนของ
การจัดการศึกษาสงฆ์ว่า ไม่สามารถเตรียมคนหรือศาสนทายาท ให้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท าให้
สังคมสงฆ์อ่อนแอและเกิดวิกฤติขึ้นภายในองค์กรสงฆ์ การจัดการศึกษาหลักสูตร  ยังไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม ไม่สามารถผลิตศาสนทายาทที่มีคุณภาพ จึงต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบอย่างเร่งด่วน 
  จากผลการวิจัยที่พบว่า ต้องสร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจ
กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่างลึกซึ้ งสร้างหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนี้ควรก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอ
ธรรมะให้น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และแปลความตามหลักธรรม 
ค าสอน ให้มีแนวอธิบายที่ชัดเจนทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ และบรรจุรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก มีจ านวนมากถึง 84,000 พระ
ธรรมขัณฑ์ และมีความเป็นนามธรรม (มัลลิกา แก้วเกิด, 2558) ดังนั้น การที่พระสงฆ์มีความเข้าใจใน
หลักธรรมอย่างลึกซึ้ง จะส่งผลดีต่อการเผยแผ่ ท าให้เกิดความมั่นใจ สามารถสั่งสอนธรรมะได้อย่าง
กระจ่างชัด ประชาชนสามารถรับรู้และมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเมื่อมีการสร้างหลักสูตรการเผยแผ่
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็จะยิ่งส่งผลให้การเผยแผ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการ
ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ เนื่องจากหลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย 1) ทุกข์  
2) สมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ 3) นิโรธ คือความดับทุกข์ 4) มรรค คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่ง
เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงค้นคว้าหาวิธีการปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ โดยวิธีต่าง ๆ อยู่นานถึง 6 ปี ทรง
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ค้นคว้าทางจิตจึงได้ตรัสรู้ คือรู้แจ้งทางพ้นทุกข์ สรุปย่อได้ตามหลักอริยสัจ 4 และเป็นแม่บทของ
ศาสนาพุทธที่มีความส าคัญ เพราะเป็นที่รองรับข้อธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในพุทธศาสนา (พันเอกปิ่น มุทุ
กันต์, 2539, หน้า 110-114) สอดคล้องกับพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (2548) ที่ได้สรุปทัศนะของ
นักวิชาการเกี่ยวกับขบวนการพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่ ว่าจะต้องจัดวางหลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้มีโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงสัจธรรม ซึ่งหลักธรรมดังที่กล่าว
มานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดความสุขสงบได้
เป็นอย่างด ี
 3. ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบบดั้งเดิม ผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหน้า การเผยแผ่ ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผสมผสานการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้มีความหลากหลายทุกช่องทาง โดยสามารถยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย 
สถานการณ์ และบริบทของสังคม น าเสนอหลักธรรม ค าสอนที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน ใช้ค าที่สั้น กระชับ มีความกระจ่างชัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีคุณภาพ มีปริมาณ        
ที่เหมาะสม และมีความน่าสนใจ  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า วัฒนธรรม ประเพณี เกิดจากวิถีการด าเนินชีวิตที่สืบทอด
กันมาเป็นเวลาช้านาน แม้สภาพสังคมจะแปรเปลี่ยนไปแต่คนไทยส่วนหนึ่งจะยังคงมีความยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประเพณี  อีกทั้ งจะมีความใกล้ชิดและรับรู้ ได้ ง่าย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกั บ
พุทธศาสนิกชน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ดังนั้น จึงต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่าน
วัฒนธรรม ประเพณี และจะต้องใช้ควบคู่กับการใช้สื่ออ่ืน ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหามนตรี ศรีบุญฮง (2550, บทคัดย่อ) ที่พบว่าแนวทางการพัฒนายุทธวิธีในการเผยแผ่ 
จะต้องเผยแผ่ผ่านเว็บไซด์ ใช้ภาษาร่วมสมัย อาจท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างเครือข่าย สอดคล้องกับพระไพศาล วิสาโล (2552, หน้า 142) ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่าการเผยแผ่
ยุคบริโภคนิยม ต้องมีวิธีการที่เข้าถึงได้ง่าย และมีความยืดหยุ่น 
  จากผลการวิจัยที่พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะ
ผ่านสถาบันครอบครัว เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของ
สังคมที่มีหน้าที่ถ่ายทอดให้การเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมแก่สมาชิก รวมทั้งกล่อมเกลาพฤติกรรม
หรือบุคลิกภาพให้เป็นไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคม โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2555, หน้า 91) เป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะของสมาชิก ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นหน่วยขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) หากได้รับการปลูกฝังธรรมะ ก็จะมีผลต่อการแสดงบทบาททางสังคมที่ดี 
(ภิญโญ ทองดี, มปป.)  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มลฑา กระวีพันธ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่ดีงามของนักเรียนจะ
สูงขึ้น ก็ต่อเมื่อครู พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อการสอน การปลูกฝังคุณธรรมในการด าเนิน
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ชีวิตที่ดีงามแก่นักเรียนและเน้นการสอนไปสู่การปฏิบัติเป็นส าคัญ จึงจะส่งผลให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีงาม
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องสนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้าน
การคิด วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เหตุที่เป็นเช่นนั้น
อภิปรายได้ว่า เนื่องจากในการคิด วางแผนและขับเคลื่อนภารกิจ  เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสหวิชาการ และการประยุกต์ประสบการณ์ทาง
โลกมาบูรณาการกับความรู้ทางธรรม ดังนั้น หากบุคลากรส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วม
คิด ร่วมวางแผนและขับเคลื่อนร่วมกับคณะสงฆ์ ก็จะช่วยให้การส่งเสริมการเผยแผ่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ต้องสร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ เพ่ิมพ้ืนที่
สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรงกระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้รับฟัง 
กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้สอนตามความเป็นจริง โดยยึด
หลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็น
พระปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสไว้แก่บรรดาพระสงฆ์สาวก อันเป็นหัวใจ
ส าคัญของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามิให้ผิดเพ้ียน หรือมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้น หากบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้
ทั้งจากการศึกษา และการฝึกปฏิบัติด้วยแล้ว ย่อมมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และ
สามารถถ่ายทอดต่อไปยังพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง กระจ่างชัด  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ควรมีการติดตามประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรม มีการวาง
แผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตามประเมินผล
ในแต่ละช่วง ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว สอดคล้องกับพระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ) (2554, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบการท างานเป็น
องค์กร มีนโยบาย มีแผน มีการประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพ
การเผยแผ่  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธา ควบคู่กับการสื่อสารผ่านวัฒนธรรม ประเพณี โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง และการ
สื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ที่หลากหลาย เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากในทศวรรษหน้า บริบท
สังคมไทยได้เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกก้าวสู่ไปสู่ ยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสังคมดิจิตอล พลเมืองมีทั้งชนพ้ืนเมืองดิจิตอล และผู้อพยพดิจิตอล มีทั้ง
สันทัดและไม่สันทัดกับการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ดังนั้น จึงต้องใช้สื่อที่หลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว เด็กและเยาวชน  
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 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศักดิ์พิชิต านสิทฺโธ (ชัยดี) (2549) ที่ศึกษาบทบาท
การเผยแผ่พุทธธรรมของพระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) พบว่า รูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธ
ธรรมตามพุทธวิธีการสื่อสาร และวิธีการเผยแผ่ มีการน าหลักนิเทศศาสตร์เข้ามาช่วยเพ่ือเป็นกลยุทธ์
ในการโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดศรัทธากล้าหาญ เลื่อมใส อยากประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรูปแบบการเผยแผ่ ทั้งการใช้สื่อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาพพจน์บุคลาธิษฐานโดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการชี้น า ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ควบคู่กับการใช้สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้สื่อเฉพาะกิจ 
บทความ แถบบันทึกเสียง จะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้การเผยแผ่ประสบผลส าเร็จ และพระมหา
มนตรี ศรีบุญฮง (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศในทรรษวรรษหน้า ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่ด้านยุทธวิธีในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จะต้องเผยแผ่ทางเว็บไซต์ (website)  
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พระสมนึก จรโณ (ทับโพธิ์) (2555) ที่ได้ศึกษาการเผยแผ่    
เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน โดยกล่าวว่าองค์ประกอบบทบาทเชิงรุกของวัดในบริบทใหม่
ในการสร้างรูปแบบเชิงรุกจะต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วย เพราะการเรียนรู้ปัญหาในชุมชน ท าให้วัดจัดกิจกรรม โครงการที่เหมาะสม ผ่านประเพณี
ท้องถิ่น โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการเผยแผ่ ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน และการใช้สื่อ
ผ่านเว็บไซด์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เสียงตามสาย รวมทั้งการออกพบปะชุมชน ที่ไม่สามารถมาวัดได้ 
โดยการท างานเป็นทีม มีการประสานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน 
กลุ่มต่าง ๆ และสอดคล้องกับ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน (ด้วงวงศ์) (2553,หน้า ข) ที่ได้ศึกษาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน พบว่า แนวทางใน
การพัฒนารูปแบบกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ในอนาคต พระสงฆ์ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทัน
กับความเจริญของเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการพระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัดประชุม
วิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่ ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลาง
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายภาษา และเชื่ อมโยงเครือข่ายสู่ เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ และจะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า เนื่องจากการสร้างเครือข่ายเป็นการบูรณาการท างาน
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมวางรากฐานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มั่นคงยั่งยืน พร้อมกับการวางแนว
ทางการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น ภายใต้ข้อจ ากัดของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ประสบปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนา ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา และเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ การสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา โดยให้ความส าคัญและมีการบูรณาการท างานร่วมกับกระทรวง 
ทบวงกรม ต่าง ๆ เช่น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง 2 แห่ง คือ
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนหน่วยงาน อ่ืน  ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ มากขึ้น และการมีคณะกรรมการบริหารจากหลายภาคส่วน จะสามารถแก้ไข
ปัญหาข้อจ ากัดของบุคลากรและท าให้มีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเพ่ิม
ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหลักธรรมลงสู่ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน (ด้วงวงศ์) (2553, หน้า ข) ที่ได้
ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน พบว่า พระเถระยัง
ไม่เข้าใจรูปแบบและกระบวนการท างานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซด์ เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนามากนัก 
ส่วนคณะสงฆ์รุ่นใหม่ พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนสร้างเว็บไซต์ ได้ แต่ยังประสบปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และปัญหาด้านภาษาสากลท าให้เผยแผ่ได้ในวงจ ากัด และยังไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง จึงควรมีองค์กรเพ่ือให้การสนับสนุนและควบคุมดูแลในการใช้
อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสมณภาวะ เพราะในอนาคตสถาบันสงฆ์ องค์กรสงฆ์และวัดต่าง ๆ มีความ
จ าเป็นต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับความ
เจริญของยุคสมัย 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือ
การบริหารจัดการหน่วยเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะให้
เพียงพอและทั่วถึง ข้อมูลวิชาการที่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบายและวาง
แผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง
และเป็นมืออาชีพ ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ ผลักดันกฎหมาย
ด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้มีอ านาจใช้บังคับอย่างจริงจัง ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ เพ่ือพระพุทธศาสนา และการสร้างเครือข่ายโดยร่วมมือกับนักเผยแผ่
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ อ านวยความ
สะดวก และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อที่ทันสมัย ตามล าดับ  
 เหตุที่เป็นเช่นนั้นอภิปรายได้ว่า ความต้องการสนับสนุนดังกล่าว มีความสอดคล้องตาม
ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามหลัก 6 M. ซึ่งมีปัจจัยในการบริหารงานที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 
1. คนหรือบุคคล (Man) ต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงาน นั้น ๆ 2. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็น
จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน หากขาดงบประมาณ การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่
จะบรรลุเป้าหมาย 3.ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) ต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร หากหน่วยงาน
ขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากร การบริหารก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคและเกิดปัญหา 4. การบริหารจัดการ 
(Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในการผลักดันและก ากับปัจจัย
ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 5. เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน เทคโนโลยี (Machine) ซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิภาพใน
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การท างาน และ 6. ขวัญและก าลังใจของบุคลากรในระบบ หรือค่านิยมของคนในองค์กรที่มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Morale) (อัจฉริยาภร กิ่งการ, มปป) 
 นอกจากนี้สถาบันพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่สถาบันหลัก
ของชาติส่วนอ่ืน หากละเมิดกฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษไว้ชัดเจน แต่สถาบันศาสนาในส่วนของ
พระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ มิได้ก าหนดบทลงโทษไว้แต่อย่างใด 
รวมทั้งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็มิได้มีอ านาจใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อมีการละเมิด หรือกระท า
ผิดส่งผลต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จึงท าให้เกิดเป็นช่องว่าง เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถ
ด าเนินคดีเพ่ือลงโทษได้  
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางด้านสังคม (social support) ที่แคพ-
แพลน (Caplan, 1976 อ้างถึงใน เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 2550, หน้า 39-42) ได้กล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคมอาจอยู่ในรูปของ ข้อมูลข่าวสาร เงิน ก าลังงานหรือทางอารมณ์ และสอดคล้องกับ
วิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน (2557) ได้กล่าวว่า รัฐบาลควรเป็นแหล่งสนับสนุนที่มั่นคง สนับสนุนให้วัด
ต่าง ๆ มีเว็บไซต์ เพ่ือการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับประชาชน ช่วยให้คนใกล้ชิดธรรมะ
มากขึ้น และสอดคล้องกับพระมหามนัส กิตฺติสาโร (สุภาพ), (2554, บทคัดย่อ) ที่ ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรมของนักจัดรายการวิทยุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า งบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอจากรัฐและเอกชน เป็นปัจจัยสนับสนุนประสิทธิภาพวิธีการเผยแผ่ธรรม  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.3.1.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งได้จากความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์  หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ไปใช้ในวางแผนการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท าค าของบประมาณสนับสนุน หรือ
เสนอรัฐบาลก าหนดนโยบาย เพ่ือการส่งเสริม พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งใน  และ
ต่างประเทศ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  5.3.1.2 ส านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ  ควรวางแผนส่ งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยพิจารณาด าเนินการให้ครบทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผยแผ่ 
เนื่องจากในแต่ละองค์ประกอบจะมีผลเกื้อกูล หรือมีความสัมพันธ์กัน 

  5.3.1.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรผลักดันด้านกฎหมาย เช่น กฎหมาย
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ให้มีผลใช้บังคับอย่างแท้จริง การผลักดันนโยบายให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกัน 
  5.3.1.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวน แนวทาง หลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพ่ือให้เกิดการกระจาย ส่งถึงบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริงและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กรอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชน
ที่มีศักยภาพเพียงพอ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
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 เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แพร่หลายในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอีกทั้งสามารถสร้างประเด็นใหม่   
ที่สามารถน าไปต่อยอดหรือการวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
แก่คณะสงฆ์ ผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  5.3.2.1 ควรมีการศึกษาว่าในการเผยแผ่ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ใดมีความส าคัญ
ที่สุด และหากเน้นยุทธศาสตร์นั้นแล้วจะมีผลต่อยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ หรือไม่ 
  5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้เทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
และจ าเพาะเจาะจงในแต่ละองค์ประกอบ เช่น การวิจัยตัวบ่งชี้รูปแบบ วิธีการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
มีประสิทธิผล ตัวบ่งชี้ส าคัญที่สะท้อนความเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา การวิจัยรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา สัมฤทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน คุณลักษณะของพระสงฆ์และฆราวาสที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นต้น 
  5.3.2.3 ควรมีการศึกษาหลักสูตรการเผยแผ่หลักธรรมที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับผู้เรียน
การศึกษาหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และศึกษา
รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยสถาบันครอบครัว และควรศึกษาความคาดหวัง หรือแนวโน้ม
ความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  5.3.2.4 ควรมีการศึกษาหลักสูตรส าเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า  
  5.3.2.5 ควรมีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสงฆ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพศาสน
ทายาท เนื่องจากการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการท า EDFR 
ล าดับ ผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 

1 พระธรรมวิสุทธิกวี,ดร.  เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) อาจารย์คณะศาสนาและ
ปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2 พระราชบัณฑิต  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3 พระศรีธีรวงศ์  เจ้าคณะอ าเภอดอนตูม 
4 พระศรีวิสุทธิวงศ์  เจ้าคณะอ าเภอบางเลน 
5 พระมหาภูมิชาย อคฺคปญโฺ ,ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6 พระครูภาวนาโชติคุณ, ดร. เจ้าคณะต าบลปากช่อง เขต 2 อ าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี 
7 พระปลัดประพจน์ สุปภาโต เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี 
8 ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
9 นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
10 ดร.สมชาย สุรชาตร ี ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
11 ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ อาจารย์ประจ า วิทยาลัยศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
13 ผศ.ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  
14 นายแก้ว ชิดตะขบ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม อดีต ผอ.ส่วนการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  

15 พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ท าคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา 
แห่งประเทศไทย 

16 พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก ผู้จัดรายการรักเมืองไทย 
ทาง ททบ.5 

 17 นายณรงค์ หนูเชื้อ  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย นายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวสายศาสนา 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
ล าดับ ผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 

1 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2 ผศ.ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและเก็บข้อมูล 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (EDFRรอบท่ี 1) 

เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2568)” 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับงานวิจัย
อนาคต ตามเทคนิค EDFR (ของดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน) โดยการน าข้อมูลความคิดเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่ม แล้วสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพ่ือสร้าง
ข้อสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ทศวรรษหน้า โดยแบ่งข้อค าถามในการสัมภาษณ์ ออกเป็น 2 ประเด็นหลักได้แก่ 

1. ประเด็นสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ในปัจจุบัน  

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน  
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ...................... 
ต าแหน่ง................................................................................................. ................................................ 
สถานที ่........................................................................................................... ....................................... 
การศึกษา.............................................................................................................................. ................. 
อายุ............................................................................................................................. ........................... 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่.................................................................................. ................................................ 
เริ่มเวลา.................................................................................................................... .............................. 
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
ประเด็นสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

1.1 ท่านเห็นว่าการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร (มีความเหมาะสม ครอบคลุมในกระบวนการเผยแผ่ หรือสอดคล้อง
กับบริบทสังคมหรือไม่ อย่างไร) 
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษ
หน้า 
 2.1 ยุทธศาสตร์ ด้านบุคลากร  
  2.1.1 ท่านคิดว่าบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้าควรมีคุณสมบัติ
อย่างไร  
............................................................... ............................................................................................ .....  
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............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................................. 
  2.1.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีรูปแบบ วิธีการหรือแนวทางการ
ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 2.2 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักธรรมค าสอน  
  2.2.1 ท่านคิดว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ควรเน้นหลักธรรม
ใดบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
  2.2.2 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีรูปแบบ มีวิธีการ หรือ
แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรมค าสอนอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................ 
 2.3 ยุทธศาสตร์ ด้านรูปแบบ วิธีการ  
  2.3.1 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีรูปแบบ วิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้าอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
  2.3.2 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ หรือแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้าอย่างไร  
 2.4 ยุทธศาสตร์ ด้านการสื่อสาร  
  2.4.1 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีรูปแบบการสื่อสารเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................
  2.4.2 ท่านคิดว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีวิธีการ หรือแนวทางการ
ส่งเสริมด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า อย่างไร 
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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....................................................................................................................................... .........................
 ยุทธศาสตร์ ด้านการสนับสนุน  
  ท่านคิดว่าส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ  ควรมีรูปแบบ วิธีการสนับสนุน  
เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้าอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 2.6 ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะว่า  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ควรเพิ่มเติมยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในด้านใดอีกหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์เวลา..............................น. 
 

ผู้สัมภาษณ์โดย ว่าที่ ร.ต.หญงิ สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์  
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา เอ้ือเฟ้ือทางวิชาการ 
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แบบสอบถามหมายเลข............ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (EDFR รอบท่ี 2) 

เรื่อง“ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2568)” 
 ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับ
งานวิจัยอนาคต ตามเทคนิค EDFR (ของดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)โดยข้อค าถามทั้งหมดน ามาจากการ
ประมวลความคิดเห็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 มาจัดท าเป็น
แบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิ เคราะห์  หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartil rang) ของแต่ละข้อ เพ่ือให้ท่านได้ทราบค าตอบของท่านกับค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งท่านสามารถพิจารณาตรวจสอบ ยืนยันค าตอบ โดยแบ่ง  ข้อ
ค าถามออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์ คือ 
 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
 2. เสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ได้แก่ด้านบุคลากร 
ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 นี้
ภายในระยะ เวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือผู้วิจัยจะได้น าค าตอบอันมีประโยชน์และมีคุณค่านี้ ไปด าเนินการ
ตามวิธีวิจัย และแจ้งผลกลับคืนมาให้ท่านทราบ เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
โปรดท าเครื่องหมาย √ ตามระดับคะแนนที่ท่านมีความคิดเห็น 
 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง เห็นด้วย  
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการ 
ว่าที ่ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ประเด็นที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในปัจจุบัน 
1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในปัจจุบันเน้นส่งเสริมด้านบุคลากร 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 

     

2 การส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และการสนับสนุน
งบประมาณ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพื้นที่
เขตเมือง ควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร 

     

3 การส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีความสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ค่อนข้างน้อย  

     

 4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นการ
เผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะ
สงฆ ์และให้การสนับสนุน อ านวย
ความสะดวก ซึ่งเป็นเพียงการตั้งรับ
มากกว่า 

     

5 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา  

     

6 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีข้อจ ากัดขาดอุปกรณ์เครื่องมือใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 

     

7 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งยัง
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ไม่เพียงพอ 

8 การส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นเพียงการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในห้วง
ระยะสั้น  

     

9 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง โดยเฉพาะการส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม 

     

ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
10 ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม

คือ พระสงฆ์และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่
เผยแผ่หลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติด้วย 

     

11 กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตน
เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษาเชิงพื้นท่ี
เผยแผ่เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้อง
ทันเหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 

     

12 เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม 
ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบ
เห็น 

     

13 เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดท่ี
ดี และมีพรหมวิหารธรรม 

     

14 เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิต
อาสา มีความเข้มแข็ง อดทน 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
15 เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจ ใฝ่รู้ในทาง

ธรรมและความรู้ในทางโลก  
     

16 เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และ
รู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

17 เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มี
ปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตามความ
เป็นจริง  

     

18 เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรม
เอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค 
หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 

     

19 บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จัก
ปรับตัวให้ทันสมัย 

     

20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และ รู้
ธรรมเนียมสงฆ์  

     

21 เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม 
เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับ ของ
สังคม 

     

22 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิต และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเผยแผ่ 

     

23 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
ภาษาหลากหลายภาษา เช่น 
ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสากล 
และภาษาอาเซี่ยน 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
24 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ

ถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสารมีเทคนิค
การพูด  

     

25 เป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยา
การสอน  

     

26 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

     

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
27 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้

เผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดโครงสร้าง
บุคลากร วางระบบ และเพ่ิมก าลัง
บุคลากรให้มากข้ึน 

     

28 จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับ
งาน  

     

29 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือเป็นศูนย์รวม
บุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     

30 สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท า
แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

     

31 ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี รวมทั้ง
สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อใน
ระดับสูง 

     

32 ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจธรรมะอย่างลึกซ้ึง 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
33 จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ 

ตามความสามารถ และความถนัด 
เช่น จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้
ส าเร็จรูป 

     

34 มีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผย
แผ่ที่ทันสมัย เป็นการเฉพาะอย่าง
เข้มข้น ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

35 จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารและภาวะผู้น า โดยมีการเข้า
ประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 

     

36 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท างาน และความส าเร็จของนัก เผย
แผ่พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจ และอุดมการณ์ ความ
มุ่งม่ัน แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่ 

     

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือ
ส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการที่เป็น
ศูนย์กลางเฉพาะ 

     

38 ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่
อย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถให้แก่บุคลากร  

     

39 จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency) 
ในการท างาน  

     

40 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยท าความ
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ตกลงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
และมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากร
และส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

41 ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา 

     

42 ควรจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูล
องค์ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่ใน
รูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 

     

43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ 
โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

     

ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
หลักธรรมค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติ 
 44 เน้นการละชั่ว ท าความดี และท า

จิตใจให้ผ่องใส 
     

45 เน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลัก
ศีล 5 

     

46 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสันโดษ 3 
เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และ
พอเพียง 

     

47 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสัปปุริส
ธรรม 7  

     

48 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักกตัญญู
กตเวที  

     

49 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอคติ 4       
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
50 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอิทธิบาท 

4  
     

51 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสังคห
วัตถุ 4  

     

52 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักพรหม
วิหาร 4  

     

53 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักทิฏฐธัม
มิกัตถะประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา 
อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมถชี
วิตา) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  

     

54 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักโลกปาล
ธรรม 2 (หิริ โอตัปปะ) 

     

55 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอบายมุข 
6  

     

56 ควรเผยแผ่หลักธรรมอื่น ๆ ด้วย คือ 
หลักอริยสัจ 4 และหลักมรรค 8 
(สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ)  

     

วิธีการ แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม 
57 ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะ

แห่งชาติ 
     

58 สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้
หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ด้วยการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม 

     

59 น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
และสร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

60 ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะ
ให้น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผย
แผ่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

     

61 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีความเข้าใจกระบวนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลัก
ธรรมะอย่างลึกซ้ึง 

     

62 สร้างหลักสูตรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันมีการวิเคราะห์ข้อธรรมที่
น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

     

63 แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มี
แนวอธิบายที่ชัดเจนทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ  

     

ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
64 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบ

ดั้งเดิม ผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความจ าเป็น 

     

65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

     

66 ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุก
ช่องทาง 

     

67 รูปแบบและวิธีการ สามารถยืดหยุ่น
ได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ 
และบริบทของสังคม 

     

68 ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่าง      
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ชัด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  

69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

     

70 หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่
เหมาะสม และมีความน่าสนใจ 

     

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทศวรรษหน้า  
71 ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบัน

ครอบครัว 
     

72 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตาม
หลักธรรม ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน  

     

73 มีการวางแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เป็นระบบ โดยมี
การตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตาม
ประเมินผลในแต่ละช่วง  

     

74 ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น 
ระยะปานกลางและระยะยาว  

     

75 ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
เชิงรุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

     

76 ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล 
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง จริงจัง 

     

77 สนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด 
วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อ
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     

78 สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและ
ส่งเสริมบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยประสาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิม
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
พ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  

79 เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้าง
และเพ่ิมแรงกระตุ้นให้บุคลากร ผู้เผย
แผ่และผู้รับฟัง 

     

80 กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ 
และผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 

     

81 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอด
หลักธรรมที่ถูกต้อง 

     

ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
รูปแบบการสื่อสารที่ควรใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
82 ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง       
83 
 

ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มากข้ึน 

     

84 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนแบบ
ออนไลน์ (E-Learning)  

     

85 ใช้คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd 
sourcing) เพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

86 ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์       
87 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท       
88 มีการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่าง เป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธา 

     

วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
89 สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ผลิต
สื่อกลางทางพระพุทธศาสนา อย่าง
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ถูกต้องตามกฎหมาย 

90 ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์
ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจาก
หลายภาคส่วน  

     

91 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีฝ่ายวิชาการ
วิเคราะห์ วิจัยความต้องการทาง
พระพุทธศาสนาของสังคม 

     

92 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีความพร้อมด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทาง
พระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือ
สื่อสารสมัยใหม่  

     

93 จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็นของตนเอง 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

     

94 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
และจัดประชุมวิชาการ
พระพุทธศาสนานานาชาติ 

     

95 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

     

96 ส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายภาษา และ
เชื่อมโยงเครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัด
หรือศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอื่น ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

     

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
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ข้อ 
 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย  

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
97 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหาร

จัดการหน่วยเผยแผ่ทั้งใน และ
ต่างประเทศ ให้เพียงพอและทั่วถึง 

     

98 สนับสนุนงบประมาณด้านการจัด
การศึกษาธรรมะให้ทั่วถึง 

     

99 สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์ เพ่ือพระพุทธศาสนา 

     

100 สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอา
ใจใส่ และอ านวยความสะดวก 

     

101 สนับสนุนข้อมูลวิชาการท่ีเป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 

     

102 สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการ 
ต่าง ๆ  

     

103 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการ
ผลิตสื่อที่ทันสมัย  

     

104 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดย
ร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วน ทั้ง
ในและต่างประเทศ  

     

105 จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ 

     

106 ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ 

     

107 ผลักดันกฎหมายด้านความม่ันคงของ
พระพุทธศาสนา ให้มีอ านาจใช้บังคับ
อย่างจริงจัง 
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แบบสอบถามหมายเลข........... 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (EDFR รอบที่ 3) 

 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2568)”  
 ค าชี้แจง แบบสอบถามรอบที่ 3 จัดท าขึ้น เพ่ือให้ท่านได้ทราบถึงการตอบในรอบที่ 2 ของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartil rang) 
และระดับคะแนนที่ท่านได้ตอบไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดทบทวน
ค าตอบของท่าน ร่วมกับค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืน ๆ ในแบบสอบถามรอบที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง 
โดยพิจารณาดังนี้ 
 หากค าตอบของท่านมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มแล้ว คืออยู่ในขอบเขตพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ท่านไม่จ าเป็นต้องท าเครื่องหมายใด ๆ  
 หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงค าตอบในข้อใด ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย ⁄ ในช่องระดับ
ความคิดเห็น  
 หากค าตอบของท่านไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม คือไม่อยู่ในขอบเขตพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ และท่านยังยืนยันค าตอบนั้น ขอความกรุณาท่านได้โปรดแสดงเหตุผลอธิบาย
เพ่ิมเติม อนึ่ง ผู้วิจัยได้แสดงค่าสถิติด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  
ดอกจัน (*) แทนค่ามัธยฐาน (Median) หมายถึงระดับคะแนนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้ตอบไว้ 
       แทนค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ( Interquartile Rang) หมายถึง ช่วงความเห็นที่
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งกลุ่ม 
  (X) หมายถึงระดับคะแนนของท่านที่ตอบในรอบที่ 2 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาแสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่า และตอบ
แบบสอบถามงานวิจัยทั้ง 3 รอบของท่าน /ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมร.ศาลายา 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

ประเด็นที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในปัจจุบัน 
1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน

ปัจจุบันเน้นส่งเสริมด้านบุคลากร ซึ่งยัง
ไม่ครอบคลุมกระบวนการ เผยแผ่ 

X *      

2 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และการสนับสนุนงบประมาณ ส่วนใหญ่
ยังอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง ควรกระจายไปให้
ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

X *      

3 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
ความสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมค่อนข้างน้อย  

X  *     

 4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นการเผยแผ่
ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะสงฆ์ และให้
การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ซึ่ง
เป็นเพียงการตั้งรับมากกว่า 

X *      

5 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา  

X *      

6 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
ข้อจ ากัดขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 

 X *     

7 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ อยู่ในวงจ ากัด ซึ่งยังไม่เพียงพอ 

X  *     

8 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นเพียงการด าเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น  

X  *     

9 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา

* X      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

พระปริยัติธรรม 
ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า  
10 ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

พระสงฆ์และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรม ค าสอน ทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย 

X *      

11 กลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็น
ที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษาเชิงพ้ืนที่เผยแผ่
เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทัน
เหตุการณ์เผยแผ่เชิงรุก 

X *      

12 เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิด
ความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 

X *      

13 เป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดท่ีดี 
และมีพรหมวิหารธรรม 

X *      

14 เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิต
อาสา มีความเข้มแข็ง อดทน 

X *      

15 เป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจ ใฝ่รู้ในทางธรรม
และความรู้ในทางโลก  

X *      

16 เป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จัก
เลือกหลักธรรม ให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

X *      

17 เป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มี
ปัญญาแตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็น
จริง  

X *      

18 
 

เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก 
หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิ
การศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

19 บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จัก
ปรับตัวให้ทันสมัย 

X *      

20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้
ทางพระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียม
สงฆ์  

X *      

21 เป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็น
แบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม 

X *      

22 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิต และใช้
สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเผยแผ่ 

X *      

23 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษา
หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษา
บาลี ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน 

X *      

24 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอด มีทักษะการสื่อสารมีเทคนิค
การพูด  

X *      

25 เป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการ
สอน  

X *      

26 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

X *      

วิธีการ แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
27 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผย

แผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงสร้าง
บุคลากร วางระบบ และเพ่ิมก าลัง
บุคลากรให้มากข้ึน 

X *      

28 จัดวางตัวบุคลากรโดยคัดเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงาน  

X *      

29 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

X *      

30 สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท า X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

31 ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนใน
การศึกษาต่อในระดับสูง 

X *      

32 ควรเน้นอบรมสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ธรรมะอย่างลึกซ้ึง 

X *      

33 จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตาม
ความสามารถ และความถนัด เช่น จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป 

X *      

34 มีการจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่
ทันสมัย เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้น 
ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X *      

35 จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารและภาวะผู้น า โดยมีการเข้า
ประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 

X *      

36 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน
และความส าเร็จของนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนารุ่นเก่า เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งมั่น 
แก่นักเผยแผ่รุ่นใหม่ 

X *      

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน หรือส านัก
จัดฝึกอบรมทางวิชาการท่ีเป็นศูนย์กลาง
เฉพาะ 

X *      

38 ประสานจัดหาเวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่อย่าง
จริงจัง เพื่อส่งเสริมความสามารถให้แก่
บุคลากร  
 

X *      

39 จัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency) ใน
การท างาน  

40 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลง
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบุคลากรและส่ง
บุคลากรเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X *      

41 ควรส่งเสริมพัฒนางานด้านการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

 * X     

42 ควรจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์
ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อ
ต่าง ๆ เช่น คู่มือในการปฏิบัติงาน 

X *      

43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ 
โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 

X *      

ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
หลักธรรมค าสอนที่ควรเน้นเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติ  
 44 เน้นการละชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้

ผ่องใส 
X *      

45 เน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 
5 

X *      

46 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสันโดษ 3 
เพ่ือปลูกฝังให้มีความยินดี พอใจ และ
พอเพียง 

X *      

47 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสัปปุริสธรรม 
7  

X *      

48 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักกตัญญู
กตเวที  

X *      

49 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอคติ 4  X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

50 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอิทธิบาท 4  X *      
51 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักสังคหวัตถุ 4  X *      
52 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักพรหมวิหาร 4  X *      
53 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักทิฏฐธัมมิกัต

ถะประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา อารักข
สัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา) เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

X *      

54 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักโลกปาล
ธรรม 2 
 (หิริโอตัปปะ) 

X *      

55 เน้นหลักธรรม ค าสอน หลักอบายมุข 6  X *      
56 ควรเผยแผ่หลักธรรมอื่น ๆ ด้วย คือ หลัก

อริยสัจ 4 และหลักมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)  
 

X *      

วิธีการ แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 57 ก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะ

แห่งชาติ 
X *      

58 สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้
หลักธรรมให้แก่คณะสงฆ์ ด้วยการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 

X *      

59 น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

X *      

60 ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้
น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย 
 

X *      

61 สร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้ X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

พระสงฆ์มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่าง
ลึกซึ้ง 

62 สร้างหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์
ข้อธรรมที่น ามาใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  

X *      

63 แปลความตามหลักธรรม ค าสอน ให้มี
แนวอธิบายที่ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ  

X *      

ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
64 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม 

ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ยังมีความจ าเป็น 

X *      

65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์  

X *      

66 ใช้สื่อผสมผสาน หลากหลายทุกช่องทาง X *      
67 รูปแบบและวิธีการ สามารถยืดหยุ่นได้

ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 

X *      

68 ใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด 
และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

X *      

69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอน ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชน 

X *      

70 หลักธรรม ค าสอน มีปริมาณที่เหมาะสม 
และมีความน่าสนใจ 
 
 

X *      

วิธีการ แนวทางการส่งเสริมพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
71 ส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบัน X *      



247 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

ครอบครัว 
72 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตาม

หลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
ชัดเจน  

X *      

73 มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่เป็นระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนด
ตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง  

X *      

74 ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะ
ปานกลางและระยะยาว 

X *      

75 ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิง
รุก โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงมากข้ึน 

* X      

76 ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล 
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง จริงจัง 

X *      

77 สนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด 
วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อ
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X *      

78 สร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริม
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดงธรรมะใหม่ ๆ  

X *      

79 เพ่ิมพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและ
เพ่ิมแรงกระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่และ
ผู้รับฟัง 

X *      

80 กลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต้องเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ 
และผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 

X *      

81 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอด
หลักธรรมที่ถูกต้อง 

X *      

ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

การสื่อสารที่ควรใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
82 ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง  X *      
83 ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มากข้ึน 

X *      

84 ใช้สื่อสังคมออนไลน์การเรียนแบบ
ออนไลน์ (E-Learning)  

X *      

85 ใช้คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd sourcing) 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X  *     

86 ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์  X *      
87 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท X *      
88 มีการใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา 
X *      

วิธีการ แนวทางส่งเสริม พัฒนา ด้านการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า 
89 
 

สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยจัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อกลาง
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

X *      

90 ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิต
สื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจากหลาย
ภาคส่วน  

X *      

91 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ 
วิจัยความต้องการทางพระพุทธศาสนา
ของสังคม 

X *      

92 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีความพร้อมด้าน
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทาง
พระพุทธศาสนา ภาษาและเครื่องมือ
สื่อสารสมัยใหม่  

X *      

93 จัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มี

X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

ช่องทางสื่อเป็นของตนเอง เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ 

94 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา โดยท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และจัด
ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา
นานาชาติ 

X *      

95 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

X *      

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน  
97 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหาร

จัดการหน่วยเผยแผ่ทั้งใน และ
ต่างประเทศ ให้เพียงพอและทั่วถึง 

X *      

98 สนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษา
ธรรมะให้ทั่วถึง 

X *      

99 สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์ เพ่ือพระพุทธศาสนา 

X *      

100 สนับสนุนขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ 
และอ านวยความสะดวก 

X *      

101 สนับสนุนข้อมูลวิชาการท่ีเป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนด
นโยบายและวางแผนการเผยแผ่ฯได้
สอดคล้องกับสถานการณ์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 

X *      

102 สนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ  X *      
103 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการ

ผลิตสื่อที่ทันสมัย  
* X      

104 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยร่วมมือ
กับนักเผยแผ่ฯ ทุกภาคส่วน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

X *      

105 จัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่ฯที่เข้มแข็งและเป็นมือ
อาชีพ 

X *      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 เหตุ
ผล 

106 ผลักดันให้มีนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ 

X *      

107 ผลักดันกฎหมายด้านความม่ันคงของ
พระพุทธศาสนาให้มีอ านาจใช้บังคับ
อย่างจริงจัง 

X *      



 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
แบบตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ (แบบสอบถามรอบที่ 2) 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ค าชี้แจง  
 แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 โดยตัดข้อที่ซ้ าซ้อนออก เพ่ือจัดท าเป็นแบบค าถามประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (likert scale) และจะน าไปใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 
ของการวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2559-2568) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเสนอยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ในองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักธรรม ด้านรูปแบบวิธีการ ด้านการสื่อสาร และด้านการสนับสนุน 
 ทั้งนี้ เพ่ือพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างค าถามกับประเด็นที่ศึกษาว่า มี
ความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประเด็นหลักที่สังเคราะห์ได้ ตลอดจนมีความ
ชัดเจน ของภาษาหรือไม่ ดังนั้น จึงขอความกรุณาให้ท่านท าเครื่องหมาย ⁄ ในช่องแสดงความคิดเห็น 
ดังนี้ 
  + 1  หมายถึง มีความสอดคล้อง  
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจ  
  -1  หมายถึงไม่สอดคล้อง  
 อนึ่ง เพ่ือความชัดเจน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม ที่ปรากฎในแบบสอบถาม ดังนี้  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การเปิดเผย ถ่ายทอด หลักธรรมค าสอน ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายออกไปหรือเป็นที่ซึมซับรับรู้ทั่วกันและน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพ่ือ
ความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชีวิต ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  
 บุคลากร หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนเทคนิค 
หลักการและวิธีการในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรม หมายถึง หลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนาอันเกิดจาก พระปัญญาตรัสรู้
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประชาชนสามารถน้อมน าไปประพฤติ ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพ่ือ
ความเป็นคนดี มีศีลธรรม เกิดความสงบสุขแก่ชีวิต 
 รูปแบบ วิธีการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือแนวทาง ที่จะท าให้การเผยแผ่หลักธรรม ค า
สอนของพระพุทธเจ้าส่งผลต่อการรับรู้  
 การสื่อสาร หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรู้สึก
และเกิดพฤติกรรมตามความมุ่งหมายของการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ 
 ศีลาจารวัตร หมายถึง มีศีล มีมารยาทความประพฤติดี 
 การสนับสนุน หมายถึง การช่วยเหลือ อุปการะ อาจเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ
เครื่องมือ เงิน ก าลังงาน หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ หรือขวัญก าลังใจ เพื่อผลักดันให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบรรลุตามเป้าหมาย 
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดย ................................................... เมื่อ............ .................... 
 

ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

ประเด็นที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในปัจจุบัน 
1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในปัจจุบัน 

มุ่งเน้นส่งเสริมด้านบุคลากร เป็นหลัก ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 

    

2 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการ
สนับสนุนงบประมาณ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่เขต
เมือง ควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 

    

3 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความ
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ค่อนข้างน้อย  

    

4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วน
ใหญ่เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรมคณะ
สงฆ ์และให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ซึ่ง
เป็นเพียงการตั้งรับมากกว่า 

    

5 การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา  

    

6 การด าเนินงาน ยังมีข้อจ ากัดขาดเครื่องมือในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 

    

7 การด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ 

    

8 การด าเนินงาน ยังเป็นการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น  

    

9 การด าเนินงานยังขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการ การสร้างความเข้มแข็งในการศึกษา
พระปริยัติธรรม  

    

ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน
ทศวรรษหน้า 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 



254 
 

ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

10 ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ พระสงฆ์
และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะซ่ึงรวมถึง
เจ้าหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ด้วย 

    

11 บุคลากรกลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตนเป็นที่
ยอมรับ เป็นที่ปรึกษา เผยแผ่เชิงตั้งรับ พระสงฆ์รุ่น
ใหม่ต้องทันเหตุการณ์ เผยแผ่เชิงรุก 

    

12 ควรเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 

    

13 ควรเป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดท่ีดี มี
พรหมวิหารธรรม 

    

14 ควรเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มี
ความเข้มแข็ง อดทน 

    

15 ควรเป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจ ใฝ่รู้ในทางธรรมและ
ความรู้ในทางโลก  

    

16 ควรเป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือก
หลักธรรมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

    

17 ควรเป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญา
แตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็นจริง  

    

18 ควรเป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญ
ธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิการศึกษาทางโลกระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป 

    

19 นอกจากความรู้ทางโลกและทางธรรมแล้ว 
บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้
ทันสมัย 

    

20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียมสงฆ์  

    

21 ควรเป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็น
แบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม  

    

22 บุคลากรควรมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี     
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

การสื่อสาร รู้จักผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการเผยแผ่ 

23 ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษา
หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี 
ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน 

    

24 ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด มี
ทักษะการสื่อสาร มีเทคนิคการพูด  

    

25 ควรเป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการสอน      
26 ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 
    

27 ควรพัฒนาส่งเสริมบุคลากรผู้เผยแผ่ด้วยวิธีการ 
ดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่ 
จัดโครงสร้างบุคลากรวางระบบ และเพ่ิมก าลัง
บุคลากรให้มากข้ึน 

    

28 ควรจัดวางตัวบุคลากร โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ สอดคล้องกับงาน  

    

29 ควรจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

    

30 ควรสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท าแผนการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง  

    

31 ควรส่งเสริมให้พระศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อใน
ระดับสูง 

    

32 ควรเน้นการอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่าง
ลึกซึ้ง 

    

33 ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตาม
ความสามารถและความถนัด เช่น จัดท าหลักสูตร
การเรียนรู้ส าเร็จรูป 

    

34 ควรจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย     
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้นให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

35 ควรสร้างศักยภาพแก่บุคลากรโดยจัดสัมมนา
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า โดย
มีการเข้าประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 

    

36 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน และ
ความส าเร็จของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมต่อการเป็นแบบอย่าง เพื่อสร้าง แรง
บันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งมั่น แก่นักเผย
แผ่รุ่นใหม่ 

    

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน โดยสร้างวิทยาลัย
หรือสถาบันผลิตบุคลากรทางการเผยแผ่ หรือส านัก
ฝึกอบรมทางวิชาการท่ีเป็นศูนย์กลางเฉพาะ 

    

38 ควรสร้างโอกาส เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่ โดย
ประสานจัดหาช่องทาง เวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่ อย่างจริงจัง 

    

39 ควรจัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือมีการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ในการท างาน 

    

40 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลงร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิต
บุคลากร และส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

    

41 ควรส่งเสริมพัฒนางาน ด้านการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

    

42 ควรมีการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ทางการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ที่มีในหน่วยเผยแผ่
ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น จัดท าคู่มือในการ
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

ปฏิบัติงาน  
43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้าง

ชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

    

ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
44 หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ควรเน้น

เผยแผ่ ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติใน
ทศวรรษหน้า คือหลักธรรมที่เป็นหลักของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การละชั่ว ท าความดี และ
ท าจิตใจให้ผ่องใส 

    

45 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5     
46 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสันโดษ 3 เพ่ือ

ส่งเสริมปลูกฝังให้ชาวพุทธมีความยินดี พอใจ และ
มีความพอเพียง 

    

47 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสัปปุริสธรรม 7      
48 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักกตัญญูกตเวที      
49 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักอคติ 4 เพ่ือการ

ปลูกฝังให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรม 
    

50 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักอิทธิบาท 4      
51 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็น

ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน  
(ทาน ปิยวาจา อุตถจริยา และสมานัตตา) 

    

52 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักพรหมวิหาร 4 
(เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) 

    

53 ควรเน้นเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์ 4 (อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัล
ยาณมิตตตา สมชีวิตา) 

    

54 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักโลกปาลธรรม 2  
(หิริ โอตัปปะ) 

    

55 ควรเน้นเผยแผ่หลักธรรมค าสอนหลักอบายมุข 6  
เพ่ือเป็นหลักในการครองตน  
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
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56 ควรมีการเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ คือ หลักอริยสัจ 4 
และมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)  

    

57 ควรก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค) เป็นธรรมะแห่งชาติ  

    

58 ควรสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรม
ให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม  

    

59 ควรน าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และสร้าง
เครือข่ายการศึกษาธรรมะ 

    

60 ควรส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ 
โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุค
สมัย 

    

61 ควรสร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์
มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และหลักธรรมะอย่างลึกซ้ึง  

    

62 ควรจัดท าหลักสูตรการเผยแผ่ธรรมะให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์ข้อธรรมที่น ามาใช้
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

    

63 ควรแปลความตามหลักธรรม ให้มีแนวอธิบายที่
ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

    

ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ 
64 รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ มี

ความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษหน้า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความ
จ าเป็น 

    

65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสาร ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

66 ควรใช้สื่อผสมผสานหลากหลายทุกช่องทาง     
67 รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถ

ยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 

    

68 ควรใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด และ
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  

    

69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชน 

    

70 หลักธรรมค าสอนมีปริมาณที่เหมาะสม และมีความ
น่าสนใจ 

    

71 ควรส่งเสริมพัฒนารูปแบบ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
สร้างพ้ืนฐานที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

    

72 ควรส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบัน
ครอบครัว 

    

73 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม ค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 

    

74 มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็น
ระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด ติดตาม
ประเมินผลในแต่ละช่วง 

    

75 ควรก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ครบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  

    

76 ควรด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผย
แผ่ โดยตรงมากข้ึน 

    

77 ควรพัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน เพ่ือให้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมที่เป็น
ประเด็นปัญหาได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 

    

78 ควรสนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด วางแผน 
และขับเคลื่อนภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

+1 0 -1 
ข้อ 

เสนอ 
แนะ 

พระพุทธศาสนา 
79 ควรส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยพัฒนาวิธีการน าเสนอที่
ทันสมัย 

    

80 ควรสร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริม
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่ ๆ  

    

81 ควรเพิ่มพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิมแรง
กระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่และผู้รับฟัง 

    

82 ควรกลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่ ต้องเป็นผู้รู้ ผู้
ปฏิบัติ และเป็นผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 

    

83 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรมที่
ถูกต้อง 

    

ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
84 ควรใช้สื่อต่อไปนี้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ทศวรรษหน้า ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง  
    

85 ควรใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มาก
ขึ้น 

    

86 ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สาย การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning) 

    

87 ควรใช้คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd sourcing)เพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

    

88 ควรมีการเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดีทัศน์      
89 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท     
90 ควรใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่าง เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา 
    

91 ควรส่งเสริมพัฒนาด้านการสื่อสาร โดยสร้างความ
เข้มแข็งทางเทคโนโลยี ด้วยการจัดตั้งศูนย์ผลิต
สื่อกลางทางพระพุทธศาสนา และก าหนดให้มี
กฎหมายรองรับที่ชัดเจน 

    



261 
 

ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 
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92 ควรตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิต
สื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจากหลายภาคส่วน  

    

93 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย
ความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม 

    

94 ควรส่งเสริมด้านการสื่อสาร โดยด าเนินการให้ศูนย์
ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความพร้อม
ด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  

    

95 ควรจัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อเป็น
ของตนเองเช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

    

96 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
โดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และจัดประชุมวิชาการ
พระพุทธศาสนานานาชาติ 

    

97 ควรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

    

98 ควรส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางที่เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายภาษาและเชื่อมโยงเครือข่าย
สู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

    

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
99 ควรสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการ

หน่วยเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง 

    

100 ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา
ธรรมะให้ทั่วถึง 

    

101 ควรสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสื่อ
โทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

    

102 ควรสนับสนุน ขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ และ     
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อ านวยความสะดวก 
103 ควรสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ที่เป็นการวิเคราะห์

สถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการ
เผยแผ่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 

    

104 ควรสนับสนุนด้านวิชาการ โดยสนับสนุนการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  

    

105 ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อ
เพ่ือการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย  

    

106 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยสนับสนุนการ
สร้างความร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วน ทั้งใน
และต่างประเทศ  

    

107 ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่ และแต่งตั้ง
กรรมการที่เข้มแข็งเป็นมืออาชีพ 

    

108 ควรสนับสนุนผลักดันให้ก าหนดนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ 

    

109 ควรสนับสนุนผลักดันด้านกฎหมาย เพื่อรองรับและ
เพ่ิมบทบาทให้มีสถานะเชิงอ านาจ เพ่ือการ
ตัดสินใจ แก้ไข ยับยั้งสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

    

  



 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ  
ตารางแสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ประเด็นที่ 1 สภาพการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในปัจจุบัน 
1 การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน

ปัจจุบัน มุ่งเน้นส่งเสริมด้านบุคลากร เป็นหลัก 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการ
สนับสนุนงบประมาณ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในพ้ืนที่เขต
เมือง ควรกระจายไปให้ถึงพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความ
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ค่อนข้างน้อย  0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

 4 บทบาทการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ส่วนใหญ่เป็นการเผยแผ่ผ่านพิธีกรรม กิจกรรม
คณะสงฆ์ และให้การสนับสนุน อ านวยความ
สะดวก ซึ่งเป็นเพียงการตั้งรับมากกว่า 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5 การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6 การด าเนินงาน ยังมีข้อจ ากัดขาดเครื่องมือใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

7 การด าเนินงาน มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่เพียงพอ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8 การด าเนินงาน ยังเป็นการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ในห้วงระยะสั้น  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9 การด าเนินงานยังขาดกระบวนการสร้างนักเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการ การสร้างความเข้มแข็งใน
การศึกษาพระปริยัติธรรม  0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้า 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
10 ควรจ าแนกบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

พระสงฆ์และฆราวาส ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ
ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย 

11 บุคลากรกลุ่มพระสงฆ์รุ่นเก่าต้องประพฤติตน
เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปรึกษา เผยแผ่เชิงตั้งรับ 
พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องทันเหตุการณ์ เผยแผ่เชิงรุก 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

12 ควรเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ก่อให้เกิดความ
ศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13 ควรเป็นผู้มีสภาวะจิต มีทัศนคติ แนวคิดท่ีดี มี
พรหมวิหารธรรม 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

14 ควรเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ มีจิตอาสา มี
ความเข้มแข็ง อดทน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15 ควรเป็นผู้หมั่นศึกษา ใส่ใจ ใฝ่รู้ในทางธรรมและ
ความรู้ในทางโลก  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16 ควรเป็นผู้หมั่นหารูปแบบการสอน และรู้จักเลือก
หลักธรรมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

17 ควรเป็นผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง มีปัญญา
แตกฉาน รู้เหตุผลตามความเป็นจริง  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

18 ควรเป็นผู้มีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม-บาลี อย่างน้อยนักธรรมเอก หรือเปรียญ
ธรรม 3 ประโยค หรือวุฒิการศึกษาทางโลก
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

19 นอกจากความรู้ทางโลกและทางธรรมแล้ว 
บุคลากรต้องทันเหตุการณ์ และรู้จักปรับตัวให้
ทันสมัย 

1 
 

1 
 

1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
 

20 บุคลากรที่เป็นฆราวาส ควรมีองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา และรู้ธรรมเนียมสงฆ์  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

21 ควรเป็นผู้มีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็น
แบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของสังคม  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

22 บุคลากรควรมีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร รู้จักผลิต และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการเผย
แผ่ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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23 ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางภาษา
หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาบาลี 
ภาษาสากล และภาษาอาเซี่ยน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

24 ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด 
มีทักษะการสื่อสาร มีเทคนิคการพูด  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

25 ควรเป็นผู้มีจิตวิทยามวลชน และจิตวิทยาการ
สอน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

26 ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27 ควรพัฒนาส่งเสริมบุคลากรผู้เผยแผ่ด้วยวิธีการ
ดังนี้ 
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนผู้เผยแผ่ จัด
โครงสร้างบุคลากรวางระบบ และเพ่ิมก าลัง
บุคลากรให้มากข้ึน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

28 ควรจัดวางตัวบุคลากร โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ สอดคล้องกับงาน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

29 ควรจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

30 ควรสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจัดท า
แผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

31 ควรส่งเสริมให้พระศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี รวมทั้งสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อ
ในระดับสูง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

32 ควรเน้นการอบรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่าง
ลึกซึ้ง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

33 ควรจัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพ ตาม
ความสามารถและความถนัด เช่น จัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ส าเร็จรูป 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

34 ควรจัดอบรมพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่ที่ทันสมัย 
เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้นให้แก่บุคลากรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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35 ควรสร้างศักยภาพแก่บุคลากรโดยจัดสัมมนา
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า 
โดยมีการเข้าประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

36 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน 
และความส าเร็จของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมต่อการเป็นแบบอย่าง เพื่อสร้าง แรง
บันดาลใจ และอุดมการณ์ ความมุ่งมั่น แก่นัก
เผยแผ่รุ่นใหม่ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

37 ควรสร้างสถาบันผลิตบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีมาตรฐาน โดยสร้างวิทยาลัย
หรือสถาบันผลิตบุคลากรทางการเผยแผ่ หรือ
ส านักจัดฝึกอบรมทางวิชาการที่เป็นศูนย์กลาง
เฉพาะ 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

38 ควรสร้างโอกาส เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากรผู้เผย
แผ่ โดยประสานจัดหาช่องทาง เวทีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้พระนักเผยแผ่ อย่างจริงจัง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

39 ควรจัดให้มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือมีการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ในการท างาน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

40 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยท าความตกลงร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิต
บุคลากร และส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

41 ควรส่งเสริมพัฒนางาน ด้านการวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

42 ควรมีการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ทางการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้
ที่มีในหน่วยเผยแผ่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น 
จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

43 ควรจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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แลกเปลี่ยนความรู้ 
ยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม 
44  หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ควรเน้น

เผยแผ่ ให้ประชาชนรับรู้และน้อมน าไปปฏิบัติใน
ทศวรรษหน้า คือหลักธรรมที่เป็นหลักของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การละชั่ว ท าความดี 
และท าจิตใจให้ผ่องใส 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

45 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนขั้นพ้ืนฐาน หลักศีล 5 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
46 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสันโดษ 3 เพ่ือ

ส่งเสริมปลูกฝังให้ชาวพุทธมีความยินดี พอใจ 
และมีความพอเพียง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

47 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสัปปุริสธรรม 7  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
48 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักกตัญญูกตเวที  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
49 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักอคติ 4 เพ่ือการ

ปลูกฝังให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรม 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
50 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักอิทธิบาท 4  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
51 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักสังคหวัตถุ 4 ซ่ึง

เป็นธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน  
(ทาน ปิยวาจา อุตถจริยา และสมานัตตา) 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

52 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักพรหมวิหาร 4 
(เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

53 ควรเน้นเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทิฏฐธัมมิกัต
ถะประโยชน์ 4 
 (อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา 
สมชีวิตา) 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

54 ควรเน้นหลักธรรมค าสอนหลักโลกปาลธรรม 2 
(หิริ โอตัปปะ) 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

55 ควรเน้นเผยแผ่หลักธรรมค าสอนหลักอบายมุข 6 
เพ่ือเป็นหลักในการครองตน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

56 ควรมีการเผยแผ่หลักธรรมอ่ืน ๆ คือ หลักอริยสัจ 
4 และมรรค 8 (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ)  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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57 ควรก าหนดให้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค) เป็นธรรมะแห่งชาติ  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

58 ควรสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรม
ให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงกระบวน
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

59 ควรน าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา และสร้าง
เครือข่ายการศึกษาธรรมะ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

60 ควรส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้
น่าสนใจ โดยการใช้เทคนิคการเผยแผ่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

61 ควรสร้างนักเผยแผ่แม่แบบโดยส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีความเข้าใจกระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมะอย่างลึกซึ้ง  1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

62 ควรจัดท าหลักสูตรการเผยแผ่ธรรมะให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์ข้อธรรมที่
น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

63 ควรแปลความตามหลักธรรม ให้มีแนวอธิบายที่
ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการ  
64 รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ มี

ความเหมาะสม และมีความส าคัญในทศวรรษ
หน้า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม ประเพณี ยังมีความ
จ าเป็น 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
65 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสาร ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
66 ควรใช้สื่อผสมผสานหลากหลายทุกช่องทาง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
67 รูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถ

ยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
68 ควรใช้ค าสอนที่สั้นกระชับ มีความกระจ่างชัด 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
69 น าเสนอหลักธรรม ค าสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของประชาชน 
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
70 หลักธรรมค าสอนมีปริมาณที่เหมาะสม และมี

ความน่าสนใจ 
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
71 ควรส่งเสริมพัฒนารูปแบบ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
สร้างพ้ืนฐานที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

1 0 0 0.33 

ตัดทิ้ง 
72 ควรส่งเสริมการปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบัน

ครอบครัว 
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
73 พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปฏิบัติตามหลักธรรม 

ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน 
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
74 มีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็น

ระบบ โดยมีการตรวจสอบ ก าหนดตัวชี้วัด 
ติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
75 ก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้

ครบทั้ง ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
76 ด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดย

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เผยแผ่ 
โดยตรงมากข้ึน 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
77 ตั้งงบประมาณให้ครอบคลุม ดูแล ส่งเสริม

สนับสนุนอย่างทั่วถึง 
0 1 1 0.67 

ใช้ได้ 
78 ควรสนองงานคณะสงฆ์ ทั้งในด้านการคิด 

วางแผน และขับเคลื่อนภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
79 ควรส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยพัฒนาวิธีการน าเสนอที่
ทันสมัย 

1 0 0 0.33 

ตัดทิ้ง 
80 ควรสร้างโอกาสในการฝึกทักษะและส่งเสริม

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แสดง
ธรรมะใหม่ ๆ  

1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
81 ควรเพิ่มพ้ืนที่สื่อ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้างและเพ่ิม 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

แรงกระตุ้นให้บุคลากรผู้เผยแผ่และผู้รับฟัง 
82 ควรกลั่นกรองบุคลากรผู้เผยแผ่ ต้องเป็นผู้รู้ ผู้

ปฏิบัติ และเป็นผู้สอนตามความเป็นจริง ยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบ 

1 0 1 0.67 

ใช้ได้ 
83 มีการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดหลักธรรม

ที่ถูกต้อง 
1 1 1 1.00 

ใช้ได้ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
84 ควรใช้สื่อต่อไปนี้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ทศวรรษหน้า  
ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

85 ควรใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มาก
ขึ้น 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

86 ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สาย การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning) 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

87 ควรใช้คราวด์ซอร์สซิ่ง (Crowd sourcing)เพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

88 ควรมีการเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวีดี
ทัศน์  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

89 มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
90 ควรใช้สื่อบุคคลโดยพระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่าง เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
91 ควรส่งเสริมพัฒนาด้านการสื่อสาร โดยสร้าง

ความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี ด้วยการจัดตั้งศูนย์
ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา และก าหนดให้
มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

92 ควรตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ผลิต
สื่อกลางทางพระพุทธศาสนาจากหลายภาคส่วน  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

93 ด าเนินการให้ศูนย์ผลิตสื่อกลางทาง
พระพุทธศาสนา มีฝ่ายวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย
ความต้องการทางพระพุทธศาสนาของสังคม 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

94 ควรส่งเสริมด้านการสื่อสาร โดยด าเนินการให้
ศูนย์ผลิตสื่อกลางทางพระพุทธศาสนา มีความ
พร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ รายละเอียดของข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

95 ควรจัดตั้งศูนย์สื่อสารทางเทคโนโลยีเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยผลักดันให้มีช่องทางสื่อ
เป็นของตนเองเช่น วิทยุ โทรทัศน์ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

96 ควรสร้างเครือข่ายทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
โดยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และจัดประชุมวิชาการ
พระพุทธศาสนานานาชาติ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

97 ควรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

98 ควรส่งเสริมให้มีเว็บไซด์กลางที่เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายภาษาและเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่เว็บไซด์ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน 
99 ควรสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการ

หน่วยเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอ
และท่ัวถึง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

100 ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา
ธรรมะให้ทั่วถึง 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

101 ควรสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของสื่อ
โทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

102 ควรสนับสนุน ขวัญก าลังใจ การดูแล เอาใจใส่ 
และอ านวยความสะดวก 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

103 ควรสนับสนุนข้อมูลวิชาการ ที่เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพ่ือก าหนดนโยบายและวาง
แผนการเผยแผ่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

104 ควรสนับสนุนด้านวิชาการ โดยสนับสนุนการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ  1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

105 ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตสื่อ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย  1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

106 ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่าย โดยสนับสนุน
การสร้างความร่วมมือกับนักเผยแผ่ทุกภาคส่วน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
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ทั้งในและต่างประเทศ  
107 ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เผยแผ่ และแต่งตั้ง

กรรมการที่เข้มแข็งเป็นมืออาชีพ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
108 ควรสนับสนุนผลักดันให้ก าหนดนโยบายการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
109 ควรสนับสนุนผลักดันด้านกฎหมาย เพื่อรองรับ

และเพ่ิมบทบาทให้มีสถานะเชิงอ านาจ เพ่ือการ
ตัดสินใจ แก้ไข ยับยั้งสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก ช  
ตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (EDFR รอบที่ 1) 
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ภาคผนวก ช ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นการสัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี1)
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
1.สภาพการด าเนินงานเผยแผ่ ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ การเผยแผ่อยู่ในวงแคบ ยังไม่ครอบคลุมในกระบวนการ พศ.ท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน
พระพุทธศาสนาของส านักงาน ยังไม่ท่ัวถึงพ้ืนท่ีชายขอบ ท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน ยังเข้าไม่ถึง ยังไม่ท่ัวถึง
พระพุทธศาสนาแห่งชาติในปัจจุบัน ท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวกและ ควรปรับปรุงด้านการส่ือสาร มีความสอดคล้องกับบริบท
และแนวโน้มความต้องการ ไม่ได้เผยแผ่โดยตรง ประสานงาน บุคลากรยังเข้าไม่ถึงหลักธรรม

มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ยังไม่มีความชัดเจนในการ สอดคล้องกับบริบทสังคม
ควรบูรณาการความร่วมมือ เผยแผ่โดยตรง เป็นบางส่วน
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานอ่ืน ไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี และไม่ท่ัวถึง ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการ
ควรคิดกิจกรรมใหม่ๆ ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม เผยแผ่
ควรก าหนดนโยบาย วางแผน ไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง ยังไม่ท่ัวถึง
วางกรอบแนวทาง เสนอมส.  ในสังคมปัจจุบัน ควรปรับปรุงด้านการส่ือสาร
ให้บุคลากรให้การสนับสนุน ควรท างานในเชิงรุกให้มากข้ึน

ปัญหาบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะ
มาจากหลายสาขา แต่ขาดความ
เช่ียวชาญ
ต้องมีองค์ความรู้ท้ังทางธรรมะ
และทางโลก รู้ธรรมเนียมสงฆ์

ความคิดเห็น

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

1.สภาพการด าเนินงานเผยแผ่ ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ ยังขาดการเผยแผ่โดยตรง พศ.เป็นเพียงหน่วยสนับสนุน พศ.ด าเนินการเผยแผ่ยังไม่ครอบคลุม
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และไม่ท่ัวถึง เป็นฝ่ายสนับสนุน ตามนโยบายและเสนอนโยบาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พศ.ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัด พร้อมงบประมาณสนับสนุน ยังขาดแผนงานเชิงรุก
ของส านักงานพระพุทธ ท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแผ่ ท้ังวัดท่ีพศ. ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ กาสนับสนุนงบประมาณยังไม่ท่ัวถึง

ให้การส่งเสริม และวัดท่ีด าเนินการ เผยแผ่โดยตรง แก่วัดและพระสงฆ์
เผยแผ่เอง เพ่ือให้การดูแลให้ท่ัวถึง

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

1.สภาพการด าเนินงานเผยแผ่ พศ.ด าเนินการมีความเหมาะสม พศ. เป็นผู้สนับสนุน และเป็น พศ. เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน พศ.ด าเนินการตามบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีการส่งเสริมวิชาการและ จุดแข็ง มีงบประมาณและ พศ.กับคณะสงฆ์ยังไม่เป็น ได้พอสมควร แต่ควรเพ่ิมโอกาส
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่ มีเครือข่าย อันหน่ึงอันเดียวกัน การระดมสมอง นักคิดชาวพุทธ
ของส านักงานพระพุทธ ส่งเสริมองค์ความรู้สู่ประชาชน  เห็นว่ามีความเหมาะสม การท าหน้าท่ีเผยแผ่ยังมีช่องว่าง ท้ังพระและฆราวาส วางแผน

อย่างย่ังยืน หลายรูปแบบ สอดคล้องกับบริบทสังคม ในการประสาน แนวทางการเผยแผ่
เช่น หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ การส่งเสริมมหาวิทยาลัยจัดประชุม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทางอินเตอร์เน็ต วิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

1.สภาพการด าเนินงานเผยแผ่ บทบาทการท างานเผยแผ่เชิงรุก การท างานเผยแผ่ของพศ.ยังเป็น พศ.ยังขาดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  - ไม่มีความคิดเห็น-
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ของพศ.ยังไม่ชัดเจน เชิงต้ังรับ เป็นผู้สนองงาน ไม่มีแผนปฏิบัติการด้านการเผยแผ่
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ คณะสงฆ์และเป็นผู้สนับสนุน รองรับแผนระยะยาว
ของส านักงานพระพุทธ ธรรมยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ การด าเนินงานยังไม่ครบ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง

และยังไม่ครอบคลุม กระบวนการเผยแผ่ ขาดการจัดการ ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการ
ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่ ด้านการน าหลักธรรมไปเผยแผ่ เผยแผ่อย่างเป็นระบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ ไม่สามารถจัดระเบียบการเผยแผ่
การขับเคล่ือนการเผยแผ่ยังไม่ สามารถ อย่างเป็นข้ันเป็นตอน
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ควรให้ข้าราชการสามารถท า ประสบปัญหาขาดเคร่ืองมือ

ท าหน้าท่ีเผยแผ่ได้ เพ่ือให้ครบ ในการเผยแผ่ ต้องอาศัยส่ืออ่ืน
ท้ังพระและพุทธบริษัท ยังขาดการประสานบูรณาการ
ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เพ่ือแก้ปัญหางบประมาณ
ในการจัดหาช่องทางส่ือเป็นของ ควรประสาน บูรณาการท างาน
ตนเอง ท้ังจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ
ยังไม่ได้มีการวางแผนให้การ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน
ท างานเผยแผ่มีเอกภาพ องค์กรชาวพุทธ เป็นต้น

ความคิดเห็น
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ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

1.สภาพการด าเนินงานเผยแผ่ การเผยแผ่ของพศ.ยังไม่ได้ด าเนิน
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน การเองโดยตรง เผยแผ่ผ่านพิธีกรรม
การด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กิจกรรมของคณะสงฆ์ และ
ของส านักงานพระพุทธ มีบทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุน

พศ.ควรมีแผนการเผยแผ่ท่ีตนเอง
เป็นผู้เผยแผ่โดยตรงเพ่ิมข้ึน

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 

 

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4

คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่ 1.มีความเข้มแข็ง อดทน 1.จ าแนกบุคลากรออกเป็นพระและ 1.กรณีเจ้าหน้าท่ีต้องมีพฤติกรรม 1.พระต้องมีวิชชา ความรู้
ในทศวรรษหน้า 2. มีความรู้ทางธรรม ฆราวาส/เจ้าหน้าท่ีพศ. เป็นแบบอย่าง 2.มีจรณะ มีการปฏิบัติท่ีสามารถอธิบายได้

3.มีสภาวะจิตท่ีดี 2.กรณีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ทางธรรม 2.มีหลักฆราวาสธรรม ชัดเจน ลึกซ้ึง
4.มีจิตอาสา อย่างเช่ียวชาญ 3.มีความรู้ความสามารถท าการเผยแผ่ 3. มีความส ารวม ระวัง สงบน่ิง  
5.มีศีลบริบูรณ์ ถึงพร้อม กรณีพระสงฆ์ต้องมีความรู้ทางโลก  4. มีความประพฤติท่ีสร้างศรัทธา เล่ือมใส
6. มีปัญญา ไหวพริบ  ปฏิภาณ 3.มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์. 5. มีทัศนคติ มีแนวคิดท่ีดี
7. มีปฏิสัมปทาน 4 4. มีความรู้ด้านจิตวิทยา 6.มีจิตวิทยาการสอน
8.มีความน่าศรัทธาเล่ือมใส  5. มีใจรัก สนใจ ต้ังใจ 7.หม่ันหารูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับ
9.มีความสามารถทางภาษาและ ประชาชน
เทคโนโลยีการส่ือสาร

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่ 1.พระต้องมีความรู้ 1.มีความส ารวม 1. มีการแสดงออก เคล่ือนไหว 1.พระต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรมลึกซ้ึง
ในทศวรรษหน้า 2.มีความช านาญและความถนัด 2.เข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา เป็นมารยาทงดงาม สังคมยอมรับ 2.รู้จักหาวิธีการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย

3.มีศักยภาพในการเผยแผ่ให้เหมาะสม 3.มีจิตบริสุทธ์ิ 2.มีท่าทีสง่า ผ่าเผย องอาจ เยือกเย็น 3มีความเข้าใจเทคโนโลยี
กับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย 4.ใช้ภาษาเหมาะสมแก่สมณสารูป 3.ปนิธาน มีความต้ังใจในการเผยแผ่ 4.รู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตาม 
4.มีเทคนิคในการถ่ายทอด 4.มีความเข้าใจ มีปัญญาแตกฉาน วัตถุประสงค์
5.มีประสบการณ์ ในเน้ือหาสาระ
6.มีความสามารถทางภาษาและ 5.มีความเข้าใจช่ าชองในภาษา
เทคโนโลยี 6.มีไหวพริบ

7.มีความรอบรู้ พหูสูต
8.รู้เหตุผลตามความเป็นจริง
9.รู้จักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่ 1.พระเผยแผ่ต้องมีความรู้ดี ปฏิบัติดี 1.พระต้องเคร่งครัดในวินัย 1.จ าแนกพระเผยแผ่เป็น 2 กลุ่ม 1.ผู้เผยแผ่ต้องมีองค์ความรู้ทางพระพุทธ
ในทศวรรษหน้า 2.ต้องมีพ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม 2.รู้ทันโลกทันสมัย ทันเหตุการณ์ 2.พระสงฆ์รุ่นเก่าต้องรู้ธรรมะลึกซ้ึง ศาสนา

3.มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่าง 3.มีความรู้ภาษาสากล และเป็นท่ีปรึกษาเชิงพ้ืนท่ี 2.ต้องรู้วิทยาการสมัยใหม่
ลึกซ้ึง 4.รู้เทคโนโลยี 3.พระสงฆ์รุ่นใหม่ต้องรู้เท่าทัน 3.มีทักษะการส่ือสาร
4.มีภูมิรู้ ภูมิธรรม 6.ฆราวาสต้องยึดม่ันในจารีต ประเพณี การเปล่ียนแปลง 4.มีทักษะภาษาอังกฤษ
5.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้าน 7.มีความรู้ภาษาสากลและเพ่ือนบ้าน 4.สามารถเผยแผ่ผ่านส่ือเทคโนโลยี 5.มีบุคลิกภาพ
เทคโนโลยี 8.รู้เทคโนโลยี เป็นสังคมเครือข่าย 6.มีคุณธรรม จริยธรรม

7.มีอุดมการณ์
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16
คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่ 1.มีบุคลิกภาพ 1.พระผู้เผยแผ่ต้องมีองค์ความรู้ท้ังทาง 1.พระผู้เผยแผ่ต้องมีภูมิรู้ ภูมิธรรม  1. พระนักเผยแผ่ต้องมีใจรักงานเผยแผ่
ในทศวรรษหน้า 2.มีภูมิรู้ ภูมิธรรม โลกและทางธรรม อย่างลึกซ้ึง 2.หม่ันศึกษาใส่ใจใฝ่รู้

3.มีแนวคิด อุดมการณ์ 2.ควรจบการศึกษาระดับป.ตรี หรือ 2.มีความสามารถในวิธีการน าเสนอ 3.มีองค์ความรู้พร้อมท่ังภูมิรู้ ภูมิธรรม
4.มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เปรียญธรรม 3 ธรรมะท่ีมีประสิทธิภาพ 4. รู้วิธีถ่ายทอดให้ประชาชนเข้าใจ
5.มีความรู้และเข้าใจภาษาบาลีเพ่ือ 3.รู้จักปรับตัวให้ทันสมัย 3.มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 5.มีความเมตตา กรุณา
เป็นหลักและพ้ืนฐาน 4.รู้วิธีเผยแผ่แต่ละสภาพ 4.รู้จิตวิทยามวลชน 6.มีวิธีการเผยแผ่ทันยุค ทันสมัย
6.มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 5.รู้ภาษาสากลและเพ่ือนบ้าน 5.รู้ภาษาสากลและประเทศเพ่ือนบ้าน 7.รู้จักผลืตส่ือเทคโนโลยี
7.มีความรู้ความสามารถในส่ือเทคโน 6.ฆราวาสต้องมีองค์ความรู้ทาง 6.รู้เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร
โลยี พระพุทธศาสนา

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

คุณสมบัติของบุคลากรผู้เผยแผ่ 1.ฆราวาสต้องมีองค์ความรู้ทางพระ
ในทศวรรษหน้า พุทธศาสนา

2.มีประวัติความประพฤติท่ีดีงาม
เป็นท่ียอมรับของสังคม
3.มีเทคนิคการพูดให้เป็นท่ีสนใจ
4.พระต้องมีศีลาจารวัตรงดงาม
5.มีการนุ่งห่มงดงาม
6.มีวาจาดี
7.มีพรหมวิหารธรรม
8.มีวิธีการเผยแผ่ทันสมัย
9.รู้จักผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยี
10.มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น



278 
 

 

ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริม 1.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ัง 1.ควรจัดวางบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม 1.ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจ 1.สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า ด้าน ศีล จิตใจ วิชา เฉพาะต าแหน่ง ในพระพุทธศาสนาในแนวทาง 2.จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

2.สร้างวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ 2.จัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้เสริมศักยภาพ เดียวกันอย่างลึกซ้ึง เพ่ือเผยแผ่ บุคลากรส าเร็จรูป
เป็นการเฉพาะ มีใบรับรองวุฒิท่ีใช้ ท้ังบุคลากรพระและฆราวาส
ประโยชน์ได้
3.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร
การสอนโดยพศ.สนับสนุนทุนการจัด
การศึกษา
4.ก าหนดเป้าหมายการผลิตท่ีชัดเจน

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริม 1.พัฒนาบุคลากรโดยฝึกอบรมเชิง 1.ส่งเสริมฝึกอบรมพระภิกษุสามเณร 1.ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 1.ส่งเสริมความสามารถของบุคลากรอย่าง
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า ปฏิบัติการ ให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนา ทางวิชาการและน าเสนอผลงาน ท่ัวถึง จริงจัง

 2.สร้างโอกาสการเผยแผ่ 2.สนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมด้านการ  2.ให้มีการประเมินผล
พัฒนาเทคนิควิธีการเผยแผ่ 3.ส่งเสริมมาตรฐานในหลาย ๆ ด้าน
3.ส่งเสริมให้ทัศนศึกษา ดูงานท้ังใน
และต่างประเทศ
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การพัฒนางานวิชาการและ
การเผยแผ่ในระยะยาว
5.สนับสนุนทุนศึกษาต่อให้
บุคลากรฝ่ายเผยแผ่

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริม 1.สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา 1.มีส านักฝึกอบรมท่ีมีมาตรฐาน  1. ควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล 1.ให้ทุนการศึกษา
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า 2.จัดให้มีการเรียนการสอน 2.เป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่ 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 2.ให้ทุนในการวิจัย

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 3.ส่งเสริมเชิงรุก 3. รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
3.ส่งเสริมศักยภาพโดยจัดอบรม 4. วางแผนจากฐานข้อมูล
เฉพาะทางอย่างเข้มข้นและท่ัวถึง 5.ท าแผนพัฒนาทุก ๆ 5 ปี
ท้ังพระวิปัสนาจารย์ พระธรรมทูต 6.จัดท าวาระแห่งชาติการพัฒนา
พระบัณฑิตเผยแผ่ ฯ บุคลากรเผยแผ่ฯ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริม 1.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคน 1.จัดอบรมเพ่ิมจ านวนนักเผยแผ่ 1.พศ.ต้องจัดท าแผนการสร้างและ 1.พศ.ต้องสร้างบุคลากรเผยแผ่
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า ผู้ท าการเผยแผ่ 2.มีเวทีส่งเสริมให้พระได้ออกเผยแผ่ พัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 2.สร้างศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการโดยเฉพาะ

2.จัดท าหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติม 3.จัดต้ังศูนย์การเผยแผ่ก าหนดแนว องค์กร มีนักเผยแผ่ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
3.จัดต้ังกลุ่มศูนย์รวมนักเผยแผ่แห่งชาติ ปฏิบัติ ก าหนดเน้ือหาให้การเผยแผ่ 2.ก าหนดแผนการเผยแผ่เป็น 3 ระยะ เผยแผ่

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.ระยะเร่งด่วน รวบรวมจัดท าข้อมูล
บุคลากร
4.จัดท าหลักสูตรสร้างบุคลากร
5.ระยะปานกลาง จัดหลักสูตรสร้าง
ประสิทธิภาพตามความสามารถ
ความถนัด
6.ท าความตกลงร่วมมือกับกระทรวง
ศึกษาธิการ อุดมศึกษาให้มีหลักสูตร 4ปี
7.ระยะยาว ส่งเสริมการเข้าสู่การเผยแผ่
ผ่านส่ือสารมวลชนทุกประเภท
8.ผลักดันด้านกฎหมายให้มีการส่ือสาร
มวลชนเพ่ือการเผยแผ่

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริม 1.พศ.ต้องมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านบุคลากรผู้เผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า ท่ีมีมาตรฐาน

2.ต้องสร้างเครือข่ายการเผยแผ่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
หลักธรรมท่ีควรเน้นในทศวรรษหน้า 1.ละช่ัว ท าความดี ท าจิตใจให้ผ่องใส 1.ละเว้นช่ัว ท าความดี ท าจิตใจให้ 1.ศีล 5 เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 1.หลักธรรมท่ีช่วยจรรโลงสังคม

บริสุทธ์ิ ผ่องใส 2.หลักฆราวาสธรรม ฝึกกาย วาจา ใจ 2.สังคหวัตถุ 4
2. หลักสัปปุริสธรรม 7 2.ใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้สอนต้องประยุกต์ จนถึงหลักธรรมข้ันสูง 3.ความกตัญญูกตเวที

ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย 4.ศีล
5.หลักคุณธรรม

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

หลักธรรมท่ีควรเน้นในทศวรรษหน้า 1.หลักธรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ 1.ศีล สมาธิ ปัญญา 1.เว้นช่ัว ท าความดี 1.หลักทางสายกลาง พอเพียง สันโดษ
ด าเนินชีวิต เช่น ศีล 5 2.วิปัสสนาญาณ ให้ประชาชนเข้าใจ 2.สังคหวัตถุ 4 2.ความยุติธรรม.
2.พรหมวิหาร 4 ตามความเป็นจริง 3.อิทธิบาท 4 3.สัปปุริสธรรม 7
3.สังคหวัตถุ 4  4.ความยุติธรรม 4.มงคล 38 ประการ
4.หลักธรรมข้ันสูง โดยพิจารณา
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

หลักธรรมท่ีควรเน้นในทศวรรษหน้า 1.หลักธรรมพ้ืนฐานให้เยาวชน 1. หลักการครองตน 1.หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 1.โยนิโสมนสิการ
ประชาชนเข้าใจง่าย  ศีล 5  อคติ 4 อบายมุข 6 มรรค) 2.เบญจศีล เบญจธรรม
2.เข้ากับสถานการณ์ ใกล้ตัว 2.หลักการครองคน สังคหวัตถุ 4

3.หลักส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจ
อิทธิบาท 4  การรักษาทรัพย์
การคบมิตร สัมมาอาชีวะ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

หลักธรรมท่ีควรเน้นในทศวรรษหน้า 1.หลักธรรมใช้ได้ไม่จ ากัดกาล 1. สัจจธรรม(หลักธรรมท่ีเป็นความจริง 1.หลักธรรมท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ 1.การรู้หน้าท่ี
2.พิจารณาตามสถานการณ์และ สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ สามารถ ในชีวิตประจ าวัน 2.ความกตัญญู เร่ิมจากสถาบันครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย พิสูจน์ได้ 3.หลักพรหมวิหาร 4
3.ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ 2.ส่งเสริมการท าความดี 4.หลักฆราวาสธรรม
เกิดองค์ความรู้ เป็นเอกภาพ 3.สัมมาทิฐิ มีความเห็นท่ีถูกต้อง 5.หลักอิทธิบาท 4

6. โดยพิจารณาให้ถูกกาลเวลา เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

หลักธรรมท่ีควรเน้นในทศวรรษหน้า 1.หลักธรรมพ้ืนฐาน ศีล 5
2.ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาสังคม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านหลักธรรม
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
วิธีการ แนวทางด าเนินงานส่งเสริม 1.ควรมีกรรมการกลางท าหน้าท่ีตรวจ 1.พศ.ควรด าเนินการในเชิงรุกมากข้ึน  -ไม่มีความเห็น- 1.พศ.ต้องสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้
ด้านหลักธรรม สอบ กล่ันกรอง อธิบาย ช้ีแจง 2.สร้างงานให้ มส.เห็นชอบ หลักธรรม

สร้างความเข้าใจมิให้ข้อธรรมมีความ 2.จัดอบรมธรรมะโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้
คลาดเคล่ือน ถ่ายทอด และมีการสอบ
2.มีผู้ทรงคุณวุฒิจากพศ.และบุคคล 3.น าเสนอในระดับนโยบายให้เห็นความ
ภายนอกเป็นท่ียอมรับท าหน้าท่ี ส าคัญของการศึกษาธรรมะ

4.ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะ
ให้น่าสนใจ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

วิธีการ แนวทางด าเนินงานส่งเสริม 1.พศ.ควรวิเคราะห์ข้อธรรมท่ีสามารถ  -ไม่มีความเห็น- 1.ควรปรับช่องทางการเผยแผ่ให้เหมาะ 1.ควรวางแผนหาแนวทางส่งเสริม
ด้านหลักธรรม น ามาใช้ได้จริง กับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน โดย เทคนิคการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุค

2.กล่ันกรองข้อธรรมให้เหมาะสมกับ ให้มีหลักธรรมค าสอนในส่ือสังคม ปัจจุบันและท่ัวถึงทุกกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย และระดับการศึกษา ออนไลน์ 2.ให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.ควรท าหลักสูตรการเผยแผ่ให้เป็น 2.แปลความตามหลักธรรมค าสอน การเผยแผ่
มาตรฐานเดียวกัน โดยสัมมนา เพ่ือการน าเสนอในภาษาท่ีคนท่ัวไป
พระวิทยากรผู้เผยแผ่ เพ่ือให้เป็น เข้าใจได้ง่าย โดยไม่รู้สึกว่าก าลัง
ไปในทิศทางเดียวกัน ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

วิธีการ แนวทางด าเนินงานส่งเสริม 1.ควรมีการจัดต้ังสถานีวิทยุ โทรทัศน์ 1.ควรก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 1.พศ.ควรส่งเสริมการเผยแผ่ 1.ส่งเสริมการผลิตส่ือเผยแผ่หลักธรรม
ด้านหลักธรรม เพ่ือการเผยแผ่ โดยมีพระนักเทศน์ ในระยะ 5 ปี 10 ปี จะท าอะไรอย่างไร ให้หลักอริยสัจ 4 เป็นธรรมะแห่งชาติ 2.หนังสือการ์ตูนธรรมะ

บรรยายธรรมทุกวัน 2.ควรวางแผนกลยุทธ์ในการสร้าง 2.ให้พระสงฆ์เข้าใจกระบวนการ 3. ให้รางวัลคนใช้หลักธรรมและประสบ
องค์กรเผยแผ่แนวใหม่ เผยแผ่ตามหลักอริยสัจ 4 ความส าเร็จ
3.สร้างนักเผยแผ่แม่แบบ 3.สอนคนให้เข้าใจรับรู้สุข ทุกข์
4.สร้างเครือข่ายการศึกษา สถาบันการ ตามเหตุปัจจัย
ศึกษา 4.ให้ธรรมะเป็นชีวิตจริงในทุกด้าน
5.อุดหนุนงานคณะสงฆ์ให้มีความ ของประชาชน
เข้มแข็ง 5.เปิดช่องทางการเผยแผ่

6.วางแผนการเผยแผ่ ให้มีการ
ประเมินความเข้าใจในหลักธรรม

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

วิธีการ แนวทางด าเนินงานส่งเสริม 1.พศ.ต้องท าฐานข้อมูลอธิบายหลักธรรม 1.พศ.ต้องท าให้การน าเสนอหลักธรรม 1. พศ.ต้องส่งเสริมให้มีการน าหลัก 1.พศ.ต้องจัดท าต้นแบบหลักธรรม ค าสอน
ด้านหลักธรรม ท่ีส าคัญ โดยมีแนวอธิบายหลักธรรม มีความเข้าใจง่ายข้ึน ผ่านส่ือทุกช่อง ธรรมมาสู่วิถีชีวิตประจ าวัน ส าหรับการเผยแผ่ท่ีเป็นมาตรฐาน

น้ัน ๆ ท่ีชัดเจน เป็นไปทิศทางเดียวกัน ทาง 2.สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนัก เน้นหลักธรรมพ้ืนฐานท่ีประชาชนรับรู้
และผ่านกระบวนการกล่ันกรอง 2.จัดต้ังศูนย์การเผยแผ่ก าหนดแนว ในหลักธรรม และเข้าใจง่าย โดยผลิตออกมาทุกรูปแบบ
ท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ ปฏิบัติ ก าหนดเน้ือหาให้การเผยแผ่ 3.สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตาม

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พระธรรมวินัย เกิดความเข้าใจใน
แนวทางเดียวกัน

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

1.พศ.ควรร่วมกับหน่วยงานการศึกษา
ก าหนดหลักสูตรวิชาศีลธรรมในโรงเรียน
และมีการวัดประเมินผล
2.สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับครูพระสอนศีลธรรม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสม 1.ใช้รูปแบบด้ังเดิม 1.ควรใช้การเผยแผ่รูปแบบด้ังเดิม โดย 1.ควรใช้ท้ังรูปแบบด้ังเดิมและ 1.รูปแบบการน าเสนอไม่ต่างจากปัจจุบัน

2.ใช้ส่ือผสม เผยแผ่ตามวัฒนธรรมประเพณี ส่ือผสมผสาน ท่ีส าคัญเน้นการเผยแผ่ให้กระจ่าง ชัดเจน
2.ใช้ส่ือเทคโนโลยี ให้เหมาะกับกลุ่ม มีคุณภาพ มีปริมาณ ให้น่าสนใจ
เป้าหมายและสถานการณ์ ให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม
3.ใช้ค าสอนท่ีส้ันกระชับและเข้าใจง่าย
4.สอดแทรกด้านคุณธรรม

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสม 1.ควรใช้ท้ังรูปแบบเดิมถ่ายทอดผ่าน 1.ใช้ท้ังรูปแบบเดิมกับประชาชนท่ียัง 1.ใช้ท้ังรูปแบบเดิมกับประชาชน 1.ควรเป็นรูปแบบท่ีทันสมัย เข้ากับบริบท
พระวิทยากรและการส่ือสารผ่านเทคโน นิยมไปวัด และรูปแบบใหม่ ส่ือสังคม- ท่ีนิยมไปวัด มีพระเป็นผู้บรรยายธรรม ของสังคม 
โลยี ออนไลน์ กับคนรุ่นใหม่ ท าให้ 2.ใช้รูไลน์ปแบบใหม่ส่ือสังคมออน 2.น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา.ใช้มากกว่า 

ประชาชนสามารถเข้าถึงธรรมะได้ทุกท่ี ประชาชนสามารถเข้าถึงธรรมะได้ รูปแบบเดิมๆ เช่น การเทศนา
ทุกเวลา ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสม 1.ควรเป็นรูปแบบท่ีทันสมัย เข้ากับ 1.ควรเผยแผ่ผ่านส่ือผสมผสาน 1.ควรเป็นรูปแบบท่ีสามารถยืดหยุ่น 1.ส่ือออนไลน์ โทรทัศน์
บริบทของสังคม หลากหลาย ท้ังวิทยุโทรทัศน์ ได้ตามสถานการณ์ ไม่ก าหนดตายตัว
2.น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2.ทุกกระบวนการเผยแผ่จะต้องจบ
ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ด้วยการปฏิบัติ ผู้สอนและผู้ฟังจะต้อง

ท าสมาธิ ปฏิบัติธรรม ต่อเน่ือง
มีมาตรฐาน

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสม 1.เชิงรุกและเชิงรับและปฏิบัติ 1.ต้องใช้รูปแบบท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 1.ต้องใช้รูปแบบให้สอดคล้องกับกลุ่ม 1.ควรมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับเหตุ
2.แบบด้ังเดิมตามวิถีวัฒนธรรม 2.เชิงรุกปรับให้เหมากับสถานการณ์ เป้าหมาย ตามวัย อายุ อาชีพ ปัจจัย อาการ ปัญหา (สภาพการณ์)
ประเพณี เผยแผ่ผ่านส่ือทุกช่องทาง 2.แบบด้ังเดิม ส่ือสารทางตรงส าหรับ
3.เชิงรุก ผ่านส่ือซ่ึงมีอิทธิพลมาก เช่น 3.พระต้องออกไปเผยแผ่ คนรุ่นเก่า
สังคมออนไลน์ โทรทัศน์ 4.เชิงรับ ตามวัฒนธรรม ประเพณี 3.ใช้ส่ือ วิทยุ โทรทัศน์ กับทุกกลุ่ม
ส านักปฏิบัติธรรมเพ่ือลงสู่การปฏิบัติ การเทศยนา อธิบาย ยังต้องคงไว้ ร่วมสมัย เผยแผ่ในวงกว้าง

4.ใช้ส่ือเทคโนโลยีส าหรับคนรุ่นใหม่
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.17
รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ท่ีเหมาะสม 1.ควรใช้ส่ือท่ีประชาชนนิยม เช่น

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ท้ังรูปแบบ
ข่าวสาร บทความ
2.ก าหนดรูปแบบท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4

การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ 1.ควรส่งเสริมโดยยึดโอวาททปาฏิโมกข์ 1.พศ.ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลัก 1.พศ.ต้องสร้างปัจจัยเอ้ือต่อการ 1.พศ.ต้องส่งเสริมศักยภาพ บทบาท
ในทศวรรษหน้า เป็นกรอบ ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรสงฆ์ การเผยแผ่ของพระสู่สาธารณชน

2.พัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการศึกษา 2.ต้องสามารถรับมือได้ทันเหตุการณ์ 2.ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายทอด
พระปริยัติธรรมเพ่ือเป็นฐานท่ีเข้มแข็ง ตอบข้อสงสัยทางพระพุทธศาสนา ให้คนเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ให้บุคลากร แก่สังคมได้รวดเร็วและถูกต้อง 3.เพ่ิมจ านวนบุคลากรเผยแผ่
3.ปลูกฝังธรรมมะผ่านสถาบันครอบครัว
4.สร้างความม่ันคงของหลักพุทธธรรม
ในสถานศึกษา โดยให้ผู้มีภูมิรู้
ภูมิธรรมโดยตรงท าการถ่ายทอด

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ 1.พศ.ควรรวบรวมปัญหา อุปสรรค 1.ผู้สอนหรือผู้เผยแผ่ต้องรู้จริง 1.พศ.ควรพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ 1.พศ.ต้องวางแผน ก าหนดเป้าหมาย
ในทศวรรษหน้า การเผยแผ่แต่ละพ้ืนท่ี ปฏิบัติจริง สอนตามความเป็นจริง โดยสร้างแนวร่วม บูรณาการท างาน การด าเนินการให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร

2.ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัดท่ีท าการ ร่วมกับเครือข่าย ในอนาคต
เผยแผ่ เป็นข้อมูลจ าเพาะของแต่ละวัด 2.ต้ังงบประมาณ ให้เกิดการเผยแผ่อย่าง
3.ควรประสานระหว่างพระเผยแผ่กับ เป็นรูปธรรม เน้นให้คนเข้าถึงธรรมะ
สถานท่ีหรือหน่วยงาน เพ่ือสร้างเวที
โอกาสและการฝึกทักษะแก่ผู้
เผยแผ่

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ 1.พศ.ควรส่งเสริมให้หน่วยเผยแผ่ 1.พศ.ต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่ 1.พศ.ควรร่วมมือกับภาคเอกชนมากข้ึน 1.ส่งเสริมการอนุรักษ์และการถ่ายทอด
ในทศวรรษหน้า พระพุทธศาสนา หรือพระภิกษุผู้เผยแผ่ เชิงรุก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีแสดงธรรมะใหม่ ๆ ธรรมะผ่านโบราณวัตถุ ศิลปะกรรมทาง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ 2.ส่งเสริมให้วัดท าการศึกษาสงเคราะห์ และเพ่ิมแรงกระตุ้นให้พระผู้เผยแผ่ พระพุทธศาสนา
วิธีการท่ีทันสมัย เช่น จัดท าเว็บไซด์ และการสาธารณสงเคราะห์ และผู้รับฟัง
เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ 1.พศ.ต้องเข้าไปดูแล ตรวจ ติดตาม 1.พศ.ต้องส่งเสริมให้พระออกเผยแผ่ 1.พศ.ควรจัดอบรมหลักสูตรเทคนิค 1.พศ.จะต้องสร้างธรรมะให้เข้าถึงสถาบัน
ในทศวรรษหน้า การถ่ายทอดหลักธรรม เป็นไปโดย เชิงรุก การเผยแผ่ การน าเสนอหลักธรรม ครอบครัว ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของสังคม

ถูกต้องหรือไม่ มีส่วนใด ท่ีจะต้อง 2. ต้องเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือ สู่กลุ่มเป้าหมาย 2.ส่งเสริมการท าหน้าท่ีตามหลักโครงสร้าง
เข้าไปส่งเสริม ดูแลหน่วยเผยแผ่ 3.มีเวทีให้พระได้เผยแผ่ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเสนอ ของสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบ เรียบร้อย
ให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง หลักธรรมให้สอดคล้องกับกลุ่ม 3.สร้างกุศโลบายพาคนเข้าวัด

เป้าหมาย
3.ระยะยาว ส่งเสริมการเข้าสู่การ 
เผยแผ่ผ่านส่ือสารมวลชนทุกประเภท

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

การส่งเสริมพัฒนารูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ 1.พศ.ต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่
ในทศวรรษหน้า ผ่านส่ือหลากหลาย ทุกรูปแบบ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
การส่ือสารท่ีเหมาะสม และประเภท 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี
ของส่ือท่ีจะต้องใช้ ควบคู่กับการใช้ส่ือทุกชนิดท่ีหลากหลาย ควบคู่กับการใช้ส่ือทุกชนิดท่ีหลากหลาย โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 2.ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

2.ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 2.ใช้ส่ือให้ครอบคลุมประสาทรับรู้ 2.คนรุ่นเก่าใช้วัด คนรุ่นใหม่ใช้ 3.กลุ่มคนท่ัวไปใช้วิทยุ อินเตอร์เน็ต
3..ใช้ส่ือเทคโนโลยีให้มากข้ึน การอ่าน การฟัง เทคโนโลยีการส่ือสาร

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

การส่ือสารท่ีเหมาะสม และประเภท 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี 1.รูปแบบวิธีการตามวัฒนธรรมประเพณี 1..ใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 1.รูปแบบวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่กับ
ของส่ือท่ีจะต้องใช้ 2.ควบคู่กับการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 2.ใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้ส่ือทุกชนิดท่ีหลากหลาย

3.ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย 2. แนวโน้มใช้เทคโนโลยีมากข้ึน
(Mobility Technology)
4.การเรียนแบบออนไลน์
(E-Learning)
5.คราวด์ซอร์สซ่ิง
(Crowdsoursing)

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

การส่ือสารท่ีเหมาะสม และประเภท 1.รูปแบบวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่กับ 1.แนวโน้มใช้เคร่ืองมือส่ือสมัยใหม่ 1.ใช้ผสมผสานท้ังการเผยแผ่แบบ 1.ใช้ผสมผสานท้ังการเผยแผ่แบบ
ของส่ือท่ีจะต้องใช้ การใช้ส่ือทุกชนิดท่ีหลากหลาย มากข้ึน ด้ังเดิม และการใช้ส่ือสมัยใหม่ ด้ังเดิม และการใช้ส่ือสมัยใหม่

2. แนวโน้มใช้เทคโนโลยีมากข้ึน 2.เน้นค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย 2.เน้นค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
และภาษาส่ือสารให้ผู้รับฟังมีความ และภาษาส่ือสารให้ผู้รับฟังมีความ
เข้าใจ เข้าใจ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

การส่ือสารท่ีเหมาะสม และประเภท 1.ใช้ส่ือออนไลน์ 1.ใช้ผสมผสานท้ังการเผยแผ่แบบ 1.ใช้การส่ือสารมวลชนทุกประเภท 1.ควรเป็นการส่ือสารท่ีครบท้ังการดู
ของส่ือท่ีจะต้องใช้ 2.ใช้ส่ือโทรทัศน์ ด้ังเดิม และการใช้ส่ือสมัยใหม่ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์  สังคมออนไลน์ การอ่าน การฟัง ส่ิงพิมพ์ วีดีทัศน์

3.เน้นสาระท่ีประชาชนเอาไปใช้ได้ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ในชีวิตประจ าวัน 2.ใช้ภาษาหลากหลาย เข้าถึงผู้ฟัง

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

การส่ือสารท่ีเหมาะสม และประเภท 1.ใช้ส่ือบุคคล โดยพระสงฆ์
ของส่ือท่ีจะต้องใช้ ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้เป็นท่ี

เล่ือมใส ศรัทธา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4

วิธีการหรือแนวทางส่งเสริมด้านการส่ือสาร1.สร้างเคร่ืองมือผลิตส่ือธรรมะ 1.พศ.ควรมีเครือข่าย MOU กับ 1.ควรบูรณาการงานด้านศาสนพิธี 1.พศ.ต้องผลักดันให้มีช่องทางส่ือสาร
ในทศวรรษหน้า 2.เผยแผ่ผ่านส่ือออนไลน์ หน่วยงาน องค์กรด้านการส่ือสาร ศาสนบุคคล ศาสนสถานและ ทางพระพุทธศาสนาเฉพาะเป็นของตนเอง

3.พศ.ควรมีเว็บไซด์กลางท่ีเป็นการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ศาสนธรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ และมีการบริหารจัดการ เพ่ือวัตถุประสงค์
เผยแผ่หลากหลายภาษา 2.พิจารณาความคุ้มทุนและความพร้อม เผยแผ่ ของการเผยแผ่จริง ๆ
4.สรรหานักวิชาการร่วมด าเนินการ ในการบริหารจัดการ 2.มีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบกล่ันกรอง

ก่อนการเผยแผ่
3.มีคณะกรรมการบริหารจัดการจากภาค
คณะสงฆ์ ฆราวาส นักวิชาการ
4.ควรมีการวิเคราะห์วิจัยความต้องการ
ทางพระพุทธศาสนาของสังคม

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

วิธีการหรือแนวทางส่งเสริมด้านการส่ือสาร1.พศ.ต้องสร้างเครือข่ายการท างาน 1.ส่งเสริมฝึกอบรมพระเผยแผ่ให้ 1.จัดต้ังเครือข่ายการจัดการความรู้ 1.พศ.ต้องส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่
ในทศวรรษหน้า เผยแผ่ มีความเข้าใจและเลือกใช้ส่ือท่ี ของฝ่ายเผยแผ่เพ่ือส่งเสริมให้เกิด ผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน

2.ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่านเว็บไซด์ ท่ีเหมาะสม การส่ือประสานระหว่างบุคคลากร
3.ขยายผลการเผยแผ่ของวัดต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืน ๆ
ลงสู่เว็บไซด์ ในวงกว้าง 2.ส่งเสริมการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ
4.มีการตรวจสอบข้อมูลติดตาม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ 3.จัดฝึกอบรมการใช้เว็บบล็อก
เผยแผ่ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา (weblog)

4.จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ในส่ือ
รูปแบบต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ ซีดี
แถบบันทึกเสียง และเอกสาร
ไว้บนเว็บไซด์

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

วิธีการหรือแนวทางส่งเสริมด้านการส่ือสาร1.ส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่โดยน า 1.พศ.ควรยกฐานะงานโฆษกและ 1.พศ.ควรด าเนินการให้เกิดการส่ือสาร 1.เพ่ิมโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทศวรรษหน้า เทคโนโลยีมาใช้ ประชาสัมพันธ์ข้ึนเป็นองค์กรหลัก เชิงรุก โดยสนับสนุนทุนวิจัยทางพระพุทธศาสนา

มีโครงสร้างถูกต้อง มีบุคลากรมืออาชีพ 2.ผลักดันให้เกิดช่องทางส่ือเป็นของ 2.ท าความตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
มีงบประมาณสนับสนุน เพ่ือปฏิบัติงาน ตนเอง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา 
เผยแผ่เองโดยตรง เช่น การผลิตส่ือ 3.ก ากับดูแลสถานีในเชิงนโยบาย นานาชาติ
เพ่ือการเผยแผ่ 4.ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ผลิตส่ือกลาง
2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นมาตรฐาน
สร้างเว็บไซด์และเครือข่ายการเผยแผ่ 5.ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับชัดเจน
ทางอินเตอร์เน็ต 6.มีบุคลากร วิทยากรจากภายนอก
3.พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น ร่วมด าเนินงาน สร้างความเข้าใจ
ศูนย์กลางการเผยแผ่เต็มรูปแบบ ทางพระพุทธศาสนากับประชาชน
มีสถานีวิทยุ มีดิจิตอลทีวี
มีห้องสมุดไอที ฯ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

วิธีการหรือแนวทางส่งเสริมด้านการส่ือสาร1.พศ.ควรมีเว็บไซด์เฉพาะส าหรับ 1. พศ.ควรสนับสนุนให้มีการเผยแผ่ 1.พศ.ควรมีส่ือวิทยุ โทรทัศน์ เป็นของ 1.พศ.ควรส่งเสริมให้มีศูนย์ผลิตส่ือกลาง
ในทศวรรษหน้า การเผยแผ่ และเช่ือมโยงกับเว็บไซด์อ่ืน ผ่านส่ือหลากหลายทุกรูปแบบ ตนเอง อย่างน้อย 1 ช่อง ทางพระพุทธศาสนา ท่ีประกอบด้วย

2.พศ.ควรเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.ผลักดันส่ือสาธารณเพ่ือพระพุทธ- เคร่ืองมือ บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง
ทุกรูปแบบ ศาสนา โดยรัฐต้องอุดหนุนงบประมาณ พระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึงจากหลาย

3.พศ.ต้องสร้างเครือข่ายองค์กร ภาคส่วนมาร่วมมือกัน
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิด 2. จัดต้ังศูนย์เผยแผ่ เพ่ือน าเสนอหลักธรรม
เครือข่ายในการเผยแผ่
4.จัดท าทะเบียนเครือข่าย ประสาน
สัมพันธ์ ประสานประโยชน์
ดูแล อ านวยความสะดวก
5..ผลักดันด้านกฎหมายให้มีการส่ือสาร
มวลชนเพ่ือการเผยแผ่

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

วิธีการหรือแนวทางส่งเสริมด้านการส่ือสาร1.พศ.ควรส่งเสริมให้มีการเผยแผ่
ในทศวรรษหน้า ผ่านส่ือทุกรูปแบบ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
รูปแบบ วิธีการสนับสนุน 1.สนับสนุนงบประมาณ ด าเนินงาน 1.สนับสนุนงบประมาณ 1.สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ 1.สนับสนุนด้านวิชาการ

ของส่ือโทรทัศน์ 2.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้อง ของบุคลากรผู้เผยแผ่ เช่น การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเผยแผ่
2.สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการ กับยุคสมัย เทคโนโลยีดิจิตอล 2.สนับสนุนจัดต้ังกลุ่มผู้เผยแผ่
ศึกษาธรรมะ 3.สนับสนุนการสร้างโอกาส

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

รูปแบบ วิธีการสนับสนุน 1.สนับสนุนงบประมาณเป็นบางส่วน 1.สนับสนุนงบประมาณ 1.สนับสนุน ส่งเสริมการอบรมให้ผู้ 1. สนับสนุนงบประมาณ
2.สนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจ เผยแผ่สามารถพัฒนาเทคนิค วิธีการ 2.สนับสนุนด้านบุคลากร ให้มีโอกาส
การท าโล่ห์ยกย่อง เผยแผ่ท่ีทันสมัย และช่องทางการเผยแผ่ ให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น โทรทัศน์
โรงเรียน สถานท่ีท่ีจะเข้าไปเผยแผ่

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

รูปแบบ วิธีการสนับสนุน 1.ด้านบุคลากร โดยเสริมศักยภาพ 1.เคร่ืองมือ ช่องทางการเผยแผ่ 1.สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็น 1.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายก าลังคน
และคุณภาพการเผยแผ่ 2.สนับสนุนการผลิตส่ือทุกชนิด การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนด เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
2.สนับสนุนขวัญก าลังใจ 3.สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับ นโยบายและวางแผนการเผยแผ่ท่ี ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
3.การดูแล เอาใจใส่ นักเผยแผ่ทุกภาคส่วน สอดคล้องสถานการณ์ ท่ีจะเป็นก าลังของพระพุทธศาสนา
4.การอ านวยความสะดวก 4.สนับสนุนให้มีการจัดท าแผน 2.สนับสนุนผลักดันให้มีระเบียบ ท้ังพระและฆราวาส

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ระยะยาว กฎหมายท่ีรองรับต่อการน านโยบาย 2.วางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของบประมาณ
5.สนับสนุนแต่งต้ังคณะกรรมการ ลงสู่การปฏิบัติ เช่น กฎหมายท่ีจ าเป็น จากรัฐบาล
ด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ต่อการเผยแผ่ เพ่ือให้ พศ.มี อ านาจ
6.สนับสนุนผลักดันก าหนด จัดการและแก้ไขปัญหา
นโยบายการเผยแผ่เป็นวาระแห่งชาติ

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

รูปแบบ วิธีการสนับสนุน เพ่ือการเผยแผ่ 1.สนับสนุนงบประมาณ โดย พศ. 1. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี 1.สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน 1.สนับสนุนผลักดันนโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธ จัดท าแผนการเผยแผ่ท่ีมีประสิทธิภาพ 2.สนับสนุนการเสริมศักยภาพผู้เผยแผ่ องค์กรท่ีเก่ียวข้องต่อกระบวนการ พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนโดยก าหนด
ศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ของบประมาณจากรัฐบาล ให้มีทักษะการเผยแผ่ผ่านส่ือเทคโนโลยี เผยแผ่อย่างครอบคลุมและเพียงพอ แนวทางไม่ให้หลักธรรมค าสอนเบ่ียงเบน

2.ประสานหน่วยงาน องค์กร เพ่ือเป็น เน่ืองจากหากไม่เพียงพออาจท าให้วัด 2.เสนอ ให้ มส.มีมติให้ความเห็นชอบ
กองทุนเผยแผ่ และแต่งต้ังคณะกรรมการ จะต้องหารายได้เข้าวัดโดยวิธีการ ให้คณะสงฆ์ปฏิบัติตาม
เข้ามาดูแล ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมและกระทบ 3.สนับสนุนงบประมาณ

ต่อการเผยแผ่ 4.สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ทาง
2.สนับสนุนความรู้ทางวิชาการด้านการ พระพุทธศาสนา 
บริหารจัดการ 5.อยากให้ผลักดันให้เกิดการจัดต้ังศูนย์

อบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
6. อยากให้มีศูนย์ผลิตส่ือท่ีมีมาตรฐาน
7.อยากให้มีศูนย์การเผยแผ่ เกิดข้ึนอย่าง
จริงจัง

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

รูปแบบ วิธีการสนับสนุน เพ่ือการเผยแผ่ 1.สนับสนุนความเอาใจใส่ ประสาน
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธ ความร่วมมือถึงเจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ศาสนาแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ปกครองสงฆ์ เพ่ือก าชับสอดส่อง ดูแล

ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
แก่สมณสารูป  ท าตนเป็นแบบอย่าง  
เพ่ือสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และเผยแผ่โดยบุคคลากรสงฆ์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
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ตารางสรุปผลการสัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า
ประเด็นท่ีศึกษา

ผชช.1 ผชช.2 ผชช.3 ผชช.4
2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  1.พศ.ควรสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่  -ไม่มี-  -ไม่มี- 1.พศ.ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ท่ีกว้างไกลในต่างประเทศ โดย ภายใต้กฎระเบียบของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการ 2.บุคลากรจะต้องเข้าสนองงานคณะสงฆ์
ส านักงานท่ีท างานด้านการเผยแผ่ใน สนับสนุนกิจการของวัด ช่วยคิดวางแผน
ต่างประเทศ โครงการ อาสาช่วยงาน

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.5 ผชช.6 ผชช.7 ผชช.8

2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 1.เพ่ิมยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย  -ไม่มี- 1.ยุทธศาสตร์การเผยแผ่เน้นการน า 1.เพ่ิมยุทธศาสตร์การการเผยแผ่เพ่ือสร้าง
2. พศ.ควรบูรณาการการท างานกับศูนย์ หลักธรรมสู่สังคมไทยและสังคมโลก สันติสุขและสร้างศักยภาพ พระสงฆ์
เผยแผ่ต่าง ๆ โดยค านึงถึงเน้ือหาของธรรมะ เพ่ือความม่ันคงแก่พระพุทธศาสนา

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.9 ผชช.10 ผชช.11 ผชช.12

2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 1.เพ่ิมยุทธศาสตร์การพัฒนาพุทธมณฑล 1.พศ.ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์ท่ีเป็นการ  1.พศ.ควรผลักดันบทบาทให้มีสถานะ 1.ควรก าหนดยุทธศาสตร์สร้างก าลังคน
ให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี เชิงอ านาจ เพ่ือให้มีอ านาจในการ โดยส่งเสริมทุนเยาวชนเรียนดี ศรัทธา
โลก เพ่ือการเผยแผ่ ตัดสินใจ แก้ไขยับย้ังสถานการณ์ พระพุทธศาสนา โดยใช้ช่ือทุน เช่น

ทางสังคม ท่ีผลกระทบต่อพระพุทธ พระพุทธศาสนาเพ่ือนักกฎหมาย เป็นต้น
ศาสนา มิให้บานปลาย และส่งผล
กระทบต่อความม่ันคงทางพระพุทธ
ศาสนา  

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.13 ผชช.14 ผชช.15 ผชช.16

2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 1.ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย 1.พศ.ควรก าหนดกลยุทธ์ มีแผนปฏิบัติ 1.พศ.ควรมียุทธศาสตร์การเผยแผ่  -ไม่มี-
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมหลากหลาย งาน ท่ีชัดเจน  จริงจัง เพ่ือสร้างกระแส ท่ีเป็นระบบ
ทุกภาคส่วน กระตุ้นเตือนชาวพุทธ สนใจศึกษา 2.ต้องมีการตรวจสอบระบบข้อมูล 

เรียนรู้พระพุทธศาสนา พ้ืนฐานการเผยแผ่ในปัจจุบัน
ก าหนดตัวช้ีวัด มีการตรวจติดตาม
ประเมินและพัฒนาในแต่ละช่วง
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ประเด็นท่ีศึกษา
ผชช.17

2.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 1.พศ.ควรศึกษาสถานการณ์ความเป็นไป
ของสังคม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เผยแผ่  ในเชิงคุณภาพ เช่น การประพฤติ
ผิดศีล ภาพรวมการมีความสุข ความทุกข์
ของประชาชน เพ่ือศึกษาแนวโน้ม
ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น



 
 

 
 

ภาคผนวก ซ  
ตารางแสดงการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์สภาพการด าเนินงานของส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติในปัจจุบัน (EDFR รอบที่ 1) 
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ตารางแสดงการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์สภาพการด าเนินงานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในปัจจุบัน (EDFR รอบท่ี 1) 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ ตารางสังเคราะห์ประเด็นการด าเนินงานเผยแผ่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ล าดับ ประเด็นจัดกลุ่ม ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
ความครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ 1.ครอบคลุม ⁄ 1

2.ไม่ครอบคลุมกระบวนการเผยแผ่ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 8
ความท่ัวถึง 3.การส่งเสริมไม่ท่ัวถึงพ้ืนท่ีชายขอบ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4

4.งบประมาณยังไม่ท่ัวถึงแก่วัดและ ⁄ 1
พระสงฆ์

ความสอดคล้องกับบริบทของสังคม 5.สอดคล้องบริบทสังคมบางส่วน ⁄ ⁄ ⁄ 3
6.ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ⁄ ⁄ ⁄ 3
7.ไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง ⁄ 1

บทบาทการท าหน้าท่ี 8.ไม่ได้เผยแผ่โดยตรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6
9.พศ.เผยแผ่ผ่านพิธีกรรมและกิจกรรม ⁄ 1
คณะสงฆ์
10.เป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 10

ด้านประสิทธิภาพการท างาน 11.การท างานยังเป็นเชิงต้ังรับ ⁄ ⁄ ⁄ 3
12.ยังไม่ได้มีการวางแผนให้การท างาน ⁄ 1
เผยแผ่มีเอกภาพ
13.มีการส่งเสริมวิชาการ ⁄ 1
14.มีการพัฒนาศักยภาพผู้เผยแผ่ ⁄ 1
15.มีการส่งเสริมการเผยแผ่สู่ประชาชน ⁄ 1
หลายรูปแบบ

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ
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ล าดับ ประเด็นจัดกลุ่ม ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

ปัญหาอุปสรรค 16.ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 5
17.การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ⁄ 1
ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
18.ขาดกระบวนการสร้างนักเผยแผ่ท่ีมี- ⁄ 1
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
19.ขาดการจัดการด้านการน าหลักธรรม ⁄ ⁄ 2
ไปเผยแผ่
20.พศ.ยังขาดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ⁄ 1
21.ยังขาดเคร่ืองมือ ส่ือ ท่ีใช้ในการเผยแผ่ ⁄ 1
22.การประสานเพ่ือการท าหน้าท่ีเผยแผ่ ⁄ 1
ระหว่างพศ.กับคณะสงฆ์ยังมีช่องว่าง
23.ยังขาดการประสานบูรณาการการ
ท างาน ⁄ 1
เผยแผ่เพ่ือแก้ปัญหางบประมาณ

แนวโน้มท่ีต้องการ
24.อยากให้บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ⁄ 1
องค์กรอ่ืน
25.อยากให้ก าหนดนโยบาย วางแผนกิจกรรมใหม่ๆ⁄ 1
26.อยากให้ท างานเชิงรุก ⁄ 1
27.อยากให้คัดกรองบุคลากรท่ีมีความรู้
ทางโลก ⁄ 1
ทางธรรมและรู้ธรรมเนียมสงฆ์
28.ควรปรับปรุงด้านการส่ือสาร ⁄ 1

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

29.ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัดท่ีจัดกิจกรรม ⁄ 1

การเผยแผ่ ท้ังท่ีพศ.ให้การส่งเสริมและ

วัดด าเนินการเอง เพ่ือให้การดูแลท่ัวถึง

30.ควรเพ่ิมโอกาสการวางแผนร่วมกัน ⁄ 1

ท้ังพระและฆราวาส

30. อยากให้บุคลากรทางศาสนา ของ พศ. ⁄

เข้าสนองงานคณะสงฆ์ สนับสนุนกิจการของ 

วัด ช่วยคิดช่วยวางแผนโครงการ อาสาช่วยงาน

มากข้ึน

31.ส่งเสริมมหาวิทยาลัยจัดประชุมทาง ⁄ 1

พระพุทธศาสนานานาชาติ

32.ให้ข้าราชการสามารถท าหน้าท่ีเผยแผ่ได้ ⁄ 1

33.อยากให้ พศ.เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้เผยแผ่ 

เองโดยตรงเพ่ิมข้ึน

33.พศ.ควรมีแผนการเผยแผ่ท่ีตนเองเป็นผู้ ⁄ 1

เผยแผ่โดยตรง



 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ  

(EDFR) รอบที่ 1) 
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ภาคผนวก ฌ ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบด้านบุคลากร 

ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

2.1 ด้านคุณสมบัติบุคลากรผู้เผยแผ่

1. ควรจ าแนกบุคลากรผู้เผยแผ่ ออกเป็น 2 กลุ่ม ⁄ 1

คือกลุ่มพระและฆราวาสซ่ึงรวมถึงเจ้าหน้าท่ี ของ พศ.ด้วย

2. กลุ่มพระต้องมีอุดมการณ์ ⁄ ⁄ 2

3. มีความเข้มแข็ง อดทน ⁄ 1

4. มีศีลบริบูรณ์  ⁄ 1

5. มีคุณธรรมจริยธรรม ⁄ 1

6. มีใจรัก  มีความต้ังใจ ⁄ 1

7. มีจิตอาสา ⁄ 1

8. มีพรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) ⁄ ⁄ 2

9. มีสภาวะจิตท่ีดี ⁄ ⁄ 2

10. มีทัศนคติ แนวคิดท่ีดี ⁄ 1

11. มีปัญญาแตกฉานลึกซ้ึง  ⁄ ⁄ 2

12. รู้เหตุผลตามความเป็นจริง ⁄ ⁄ 2

13.มีปฏิสัมปทาน 4 ⁄ 1

14. มีจรณะ ⁄ 1

15.มีไหวพริบ ปฏิภาณ ⁄ ⁄ 2

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

16. มีความรู้พ้ืนฐานทางพระปริยัติธรรม ⁄ ⁄ ⁄ 3

17. มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซ้ึง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 11

18. มีความรู้ทางโลก วิทยาการสมัยใหม่ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 10

19. รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง/ทันโลก/ทันเหตุการณ์ ⁄ ⁄ ⁄ 3

20. เข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา ⁄ 1

21. รู้จักหาวิธีการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย ⁄ 1

22. รู้จักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน ⁄ 1
23. มีความส ารวม สงบน่ิง  เยือกเย็น ⁄ ⁄ ⁄ 3
24. มีบุคลิกภาพ ⁄ ⁄ 2
25. มีการแสดงออกเป็นมารยาทงดงาม ⁄ 1
26. มีความองอาจ สง่างาม ⁄ 1
27. มีการนุ่งห่มงดงาม ⁄ 1

28. มีวาจาดี  ใช้ภาษาเหมาะสมแก่สมณสารูป ⁄ ⁄ 2

29. มีความน่าศรัทธาเล่ือมใส ⁄ ⁄ 2

30. มีศีลจารวัตรงดงาม ⁄ ⁄ 2

31. มีความเคร่งครัดในวินัย ⁄ 1

32. รู้จักปรับตัวให้ทันสมัย ⁄ 1

33. หม่ันหารูปแบบการสอนท่ีเหมาะสม ⁄ 1
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

34. หม่ันศึกษาใส่ใจ ใฝ่รู้ ⁄ 1

35. มีทักษะการส่ือสาร ⁄ 1

36. มีวิธีการเผยแผ่ท่ีทันสมัยและเหมาะสมแต่ละสภาพ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 4

37. มีวิธีการเผยแผ่ท่ีมีประสิทธิภาพ ⁄ 1

38. มีเทคนิค ความช านาญ รู้วิธีการถ่ายทอด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

39. มีความรู้ความสามารถเผยแผ่ผ่านส่ือเทคโนโลยี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 5

40.รู้จักเลือกหลักธรรมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ⁄ 1

41. รู้จักผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยี ⁄ ⁄ 2

42. แสดงธรรมตามข้ันตอน ให้เข้าใจง่าย ⁄ 1

43. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม 3 ประโยค ⁄ 1

44. มีความรู้ ความสามารถทางภาษาหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 10

ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน

45. มีความสามารถในการถ่ายทอด ⁄ ⁄ 2

46. มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการส่ือสาร ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 7

47. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ ⁄ ⁄ ⁄ 3

48. มีความรู้และเข้าใจจิตวิทยามวลชน ⁄ ⁄ ⁄ 3

49. มีความรู้และเข้าใจจิตวิทยาการสอน ⁄ ⁄ 2

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

50. กรณีเจ้าหน้าท่ีพศ.และฆราวาสผู้เผยแผ่จะต้องมีองค์ความรู้ทาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 8

พระพุทธศาสนา รู้ธรรมเนียมสงฆ์

51. เจ้าหน้าท่ีฯ ต้องมีประวัติ ความประพฤติดีงาม เป็นท่ียอมรับ ⁄ ⁄ 2

52. เจ้าหน้าท่ี ฯ จะต้องมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง ⁄ 1

53. มีหลักฆราวาสธรรม ⁄ 1

54. ยึดม่ันใจจารีต ประเพณี ⁄ 1

55. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม 3 ประโยค ⁄ 1

56. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ⁄ ⁄ ⁄ 3

57. มีความรู้ภาษาสากลและเพ่ือนบ้าน ⁄ 1

58. มีเทคนิคการพูด ⁄ ⁄ 2

2.1.2 วิธีการหรือแนวทางการส่งเสริมด้านบุคลากร

1. คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถ ⁄ 1

สอดคล้องกับงานเผยแผ่

2. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ⁄ 1

3. เป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านการเผยแผ่ ⁄ ⁄ 2

4. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรผู้เผยแผ่ ท้ังภายในและภายนอก ⁄ 1

5. วางแผนจากฐานข้อมูล ⁄ ⁄ 2
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

6. จัดโครงสร้างบุคลากร วางระบบ ⁄ 1

7. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคน(บุคลากรเผยแผ่) ⁄ 1

8. วางแผนจากฐานข้อมูล ⁄ ⁄ 2

9. จัดท าวาระแห่งชาติการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่โดย ⁄ 1

10. มีแผนการพัฒนาทุกๆ 5 ปี ⁄ 1

11.จัดอบรมเพ่ิมจ านวนนักเผยแผ่ ⁄ 1

12.จัดอบรมพัฒนาความรู้สร้างทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง ⁄ ⁄ 2

13. ส่งเสริมมาตรฐานในหลาย ๆ ด้าน ⁄ 1

14. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมท้ังด้านศีล จิตใจ วิชาความรู้ ⁄ 1

15. สนับสนุนนให้เข้าอบรมพัฒนาเทคนิควิธีการเผยแผ่ ⁄ 1

เป็นการเฉพาะอย่างเข้มข้น

16 . จัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้พระพุทธศาสนาเสริมศักยภาพ ⁄ 3

อย่างเข้มข้น

17. ส่งเสริมฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณรให้เข้าการปฏิบัติวิปัสสนา ⁄ 1

18. สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น า ⁄ 1

19. สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ⁄ 1

20. ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและน าเสนอผลงาน ⁄ 1

21. จัดท าหลักสูตรการอบรมและการเรียนรู้ส าเร็จรูปเพ่ือพัฒนาบุคลากร ⁄ ⁄ 2

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

22. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ⁄ 1

23. ส่งเสริมให้ทัศนศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ ⁄ 1

24. สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อระดับสูงทางพระพุทธศาสนา ⁄ ⁄ ⁄ 3

25. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ⁄ 1

26. ประเมินสมรรถนะ(competency) เพ่ือพัฒนาเป็นรายบุคคล ⁄ 1

27. สร้างโอกาสการเผยแผ่ โดยประสานจัดหาช่องทาง เวทีการเผยแผ่ ⁄ ⁄ ⁄ 3

28. ส่งเสริมความสามารถอย่างจริงจัง ท่ัวถึง ⁄

29. พศ.จะต้องจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาบุคลากรเผยแผ่ ⁄ ⁄ 2

ท้ังภายในและภายนอก

30. สร้างวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะโดยมีใบรับรองวุฒิ ⁄ 1

ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้

31. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการสอนโดยก าหนดเป้าหมาย ⁄ 1

การผลิตท่ีชัดเจน และสนับสนุนทุนในการจัดการศึกษา

32. จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการบุคลากรท่ีเป็นศูนย์กลาง ⁄ ⁄ ⁄ 3

และมีมาตรฐานเฉพาะ

33. จัดท าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพตามความสามารถและความถนัด ⁄ 1

34. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานวิชาการ ⁄ ⁄ 2

และการเผยแผ่ระยะยาว
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

35. ท าความตกลงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฯ ⁄ 1

และมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตและส่งบุคลากรเข้าเผยแผ่

36. จัดการองค์ความรู้โดยจัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ท่ีมีในหน่วย ⁄ 1

 เผยแผ่ส่วนกลาง ในส่ือรูปแบบต่าง ๆ

37. จัดต้ังเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ⁄ 1

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้

38. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ⁄ 1

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบด้านหลักธรรม 
ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
2.2.1 หลักธรรมท่ีควรเน้นเพ่ือการเผยแผ่

ในทศวรรษหน้า
1. ละช่ัวท าความดี ท าจิตใจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
ให้ผ่องแผ้ว บริสุทธ์ิ
2. ฆราวาสธรรม ⁄ ⁄ 2
3. สัปปุริสธรรม7 ⁄ ⁄ 2
4. สังคหวัตถุ 4 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
5. ความกตัญญูกตเวที ⁄ ⁄ 2
6. คุณธรรม ความยุติธรรม ⁄ ⁄ ⁄ 3
7. อิทธิบาท4 ⁄ ⁄ ⁄ 3
8. หลักธรรมพ้ืนฐาน  ศีล 5 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 11
9. โยนิโสมนสิการ ⁄ 1
10. พรหมวิหาร 4 ⁄ ⁄ 2
11. มงคล 38 ประการ ⁄
12. หิริโอตัปปะ ⁄ 1
13. หลักทางสายกลาง ⁄ 1
 (พอเพียง/สันโดษ)

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ
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14. สมาธิ ปัญญา วิปัสสนาญาณ ⁄ 1
15. อริยสัจ 4 (ให้ประชาชนเข้าใจ ⁄ 1
ตามความเป็นจริง)
16.  หลักธรรมท่ีเป็นความจริงพิสูจน์ได้ ⁄ 1
(สัจจธรรม)
17. สัมมาทิฐิ (ความเห็นท่ีถูกต้อง) ⁄ 1
18. สัมมาอาชีวะ ⁄ 1
19. การรักษาทรัพย์ ⁄ 1
20. การคบมิตร ⁄ 1
21. อคติ 4 ⁄ 1
22. อบายมุข 6 ⁄ 1
23. พิจารณาหลักธรรมตามสถานการณ์สภาพปัญหา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
ของสังคม และกลุ่มเป้าหมาย
24. ต้องอธิบายให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ⁄ 1
25. การรู้หน้าท่ี ⁄ 1
26. หลักธรรมข้ันสูง ⁄ ⁄ ⁄ 3
27. หลักธรรมท่ีจรรโลงสังคม ⁄ 1

ล าดับ ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

2.2.2 วิธีการ หรือแนวทาง ด าเนินการ เพ่ือการ
ส่งเสริมด้านหลักธรรมของส านักงาน พศ.
เพ่ือการเผยแผ่ฯในทศวรรษหน้า
1. สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้หลักธรรม ⁄ 1
แก่คณะสงฆ์
2. พศ.ควรด าเนินการในเชิงรุกมากข้ึน ⁄ 1
3. น าเสนอแผนงานให้มส.เห็นชอบ ⁄ 1
4. น าเสนอนโยบายให้เห็นความส าคัญ ⁄ 1
ของการศึกษาธรรมะในภาคการศึกษา
5. ส่งเสริมศักยภาพการน าเสนอธรรมะให้น่าสนใจ ⁄ 1
6. จัดอบรมธรรมะและให้มีการประเมินผล ⁄ 1
7. จัดท าหลักสูตรการเผยแผ่ให้เป็น ⁄ 1
มาตรฐานเดียวกัน เช่น การสอน การอบรม
8. วิเคราะห์ข้อธรรมท่ีน ามาใช้ได้จริง ⁄ 1
9. ท าฐานข้อมูลอธิบายหลักธรรมท่ีส าคัญ ⁄ 1
โดยมีแนวอธิบายท่ีชัดเจน เป็นไปทิศทางเดียวกัน
10. จัดท าต้นแบบหลักธรรมค าสอนส าหรับการ ⁄ 1
เผยแผ่ท่ีเป็นมาตรฐาน เน้นหลักธรรมพ้ืนฐาน

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ



296 
 

 

11. แปลความตามหลักธรรมค าสอน เพ่ือน าเสนอ ⁄ ⁄ ⁄ 3
ในภาษาท่ีคนท่ัวไปสามารถรับรู้ เข้าใจได้ง่าย
12. สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตามพระธรรมวินัย ⁄ 1
เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
13.ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาสู่ชีวิตประจ าวัน ⁄ 1
14. ให้รางวัลคนใช้หลักธรรมและประสบความส าเร็จ ⁄ 1
15. กล่ันกรองข้อธรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ⁄ 1
16.  ต้ังคณะกรรมการกลาง มีผู้ทรงคุณวุฒิ ⁄ 1
ท้ังภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตวจสอบ
กล่ันกรอง อธิบาย ช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
ในข้อธรรมท่ีถูกต้อง มิให้มีความคลาดเคล่ือน
18. ควรก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่ และ ⁄ 1
ห้วงเวลาท่ีชัดเจน
19. วางแผนกลยุทธ์สร้างองค์กรเผยแผ่แนวใหม่ ⁄ 1
20. วางแผนส่งเสริมเทคนิคการเผยแผ่ให้ ⁄ 1
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและท่ัวถึงทุกกลุ่ม
21.วางแผนการเผยแผ่ให้มีการประเมินความเข้าใจ ⁄ 1
ในหลักธรรม
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

22. สร้างนักเผยแผ่แม่แบบ ⁄ 1
23. สร้างเครือข่ายการศึกษาธรรมะกับสถาบัน ⁄ 1
การศึกษา
24. ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาก าหนดหลักสูตร ⁄ 1
วิชาศีลธรรมในโรงเรียนโดยมีการวัดประเมินผล
และพศ.ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนครู
25. ก าหนดหลักธรรมท่ีส าคัญให้เป็นธรรมะ ⁄ 1
แห่งชาติ เช่น หลักอริยสัจ 4
26. ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความเข้าใจ ⁄ 1
กระบวนการเผยแผ่ตามหลักธรรมตามหลักอริยสัจ
27. สอนให้คนเข้าใจรับรู้สุข ทุกข์ ตามเหตุปัจจัย ⁄ 1
28. สอนให้คนเข้าใจง่ายและปรับใช้ได้จริง
29. ปรับช่องทางการเผยแผ่ให้เหมาะสม กับ ⁄ ⁄ 2
กลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน
30. มีหลักธรรม ค าสอนในส่ือสังคมออนไลน์ ⁄ 1
31. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเผยแผ่ ⁄ 1
32. ส่งเสริมการผลิตส่ือธรรมะทุกรูปแบบ ⁄ 1
33. เปิดช่องทางการเผยแผ่ให้หลากหลาย ⁄ 1

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

34. อุดหนุนงานคณะสงฆ์ให้มีความเข้มแข็ง ⁄ 1
35. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักใน ⁄ 1
หลักธรรมค าสอน

36รวม
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ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบ วิธีการ
ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
2.3.1 รูบแบบวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการเผยแผ่ 

ในทศวรรษหน้า
1. แบบด้ังเดิม ตามจารีต วัฒนธรรมและ ประเพณี ท่ีวัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 10
2. แบบสมัยใหม่  ผ่านส่ือผสมผสานวิทยุโทรทัศน์ฯลฯ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 14
3. ใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบทของสังคม
4. .ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6
5. ยืดหยุ่นได้ตามกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
6. รูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ⁄ 1
7. ใช้ค าสอนท่ีส้ันกระชับ เข้าใจง่าย ⁄ 1
มีความกระจ่างชัด  
8. สอดแทรกคุณธรรม ⁄ 1
9.มีคุณภาพ ปริมาณ และมีความน่าสนใจ ⁄ 1
10.ทุกกระบวนการเผยแผ่ต้องจบด้วยการปฏิบัติสมาธิ ⁄ ⁄ 2

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

ล าดับ ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

2.3.2 วิธีการ หรือแนวทางส่งเสริมเพ่ือการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการเผยแผ่ฯ ในทศวรรษหน้า
1.พศ.ควรส่งเสริมโดยยึดหลักโอวาทปาฎิโมกข์เป็นกรอบ ⁄ 1
2. พัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการศึกษา ⁄ 1
พระปริยัติธรรม
3. ปลูกฝังธรรมะผ่านสถาบันครอบครัว ⁄ ⁄ 2
4. พศ.ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในนหลักปฏิบัติทาง ⁄ 1
พระพุทธศาสนาท่ีชัดเจน
5. พศ.ต้องสามารถรับมือได้ทันเหตุการณ์ ตอบข้อสงสัย ⁄ 1
ทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมได้รวดเร็ว ถูกต้อง
6. พศ. ต้องสร้างปัจจัยเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ⁄ 1
แก่บุคลากรสงฆ์
7. เพ่ิมจ านวนบุคลากรเผยแผ่ ⁄ 1
8. วางแผนและก าหนดเป้าหมายชัดเจน ⁄ 1
9. ส่งเสริมดูแลหน่วยเผยแผ่ให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง ⁄ 1
10. ต้ังงบประมาณ ด าเนินการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม ⁄ 1
11. ร่วมมือกับภาคเอกชนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี ⁄ 1
แสดงธรรมะใหม่ๆ

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

12. ประสานหน่วยงาน โรงเรียน เพ่ือเปิดเวที ⁄ ⁄ 2
สร้างโอกาส ในการฝึกทักษะการเผยแผ่
13. พัฒนาศักยภาพรูปแบบ วิธีการท่ีทันสมัย ⁄ ⁄ 2
เช่น จัดท าเว็บไซด์ อบรมการใช้ส่ือเพ่ือการเผยแผ่
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเผยแผ่ การน าเสนอหลักธรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอหลักธรรม
14. เพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือ เพ่ือเผยแผ่ในวงกว้าง ⁄ 1
และเพ่ิมแรงกระตุ้นให้พระ-ผู้รับฟัง
15. ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่านส่ือมวลชนทุกประเภท ⁄ ⁄ 2
16. สร้างความม่ันคงของหลักพุทธธรรมในสถานศึกษา ⁄ ⁄ 2
โดยให้ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ท าการถ่ายทอด
17. พศ.ต้องส่งเสริมศักยภาพ บทบาทการเผยแผ่ของพระ ⁄ 1
สู่สาธารณชน
18. ดูแล ตรวจ ติดตามการถ่ายทอดหลักธรรมท่ีถูกต้อง ⁄ 1
19. พศ.ควรรวบรวมปัญหา อุปสรรคการเผยแผ่แต่ละพ้ืนท่ี ⁄ 1
20. ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานของวัดท่ีท าการเผยแผ่เป็นข้อมูล ⁄ 1
จ าเพาะของแต่ละวัด

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

21.พศ.ควรพัฒนารูปแบบการเผยแผ่โดยสร้างแนวร่วม ⁄ 1
บูรณาการท างานร่วมกับเครือข่าย
22.พศ.ควรส่งเสริมให้วัดท าการศึกษาสงเคราะห์และ ⁄ 1
การสาธารณสงเคราะห์
23. พศ.ควรส่งเสริมการอนุรักษ์และการถ่ายทอดธรรมะ ⁄ 1
ผ่านโบราณวัตถุ ศิลปะกรรมทางพระพุทธศาสนา
24. ส่งเสริมการท าหน้าท่ีตามหลักโครงสร้างของสังคม ⁄ 1
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
25.ต้องสร้างกุศโลบายพาคนเข้าวัด ⁄ 1
26. พศ.ต้องส่งเสริมความสามารถในการถ่ายทอด ⁄ 1
ให้คนเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
27. พศ. ต้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่เชิงรุก ⁄ 1
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ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการส่ือสาร
ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
2.4.1 วิธีการ แนวทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม

กับการเผยแผ่ฯ ในทศวรรษหน้า
1. วิธีการเผยแผ่แบบด้ังเดิมตามวัฒนธรรมประเพณี ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 12
ควบคู่กับการส่ือสารผ่านส่ือสมัยใหม่ท่ีหลากหลาย
2. ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ⁄ 1
3. ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้มากข้ึน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
4. ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
5. เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สาย ⁄ 1
6. การเรียนแบบออนไลน์ (E-Learning) ⁄ 1
7. คราวด์ซอร์สซ่ิง (Crowd sourcing) ⁄ 1
8 . วิทยุ โทรทัศน์ ⁄ ⁄ 2
9. วีดีทัศน์ ⁄ 1
10. ส่ือส่ิงพิมพ์ ⁄ 1
11. ส่ือบุคคล (พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ⁄ 1
เป็นท่ีเล่ือมใส ศรัทธา)
12.ใช้ส่ือให้ครอบคลุมประสาทการรับรู้ การดู  ⁄ ⁄ 2
การอ่าน การฟัง

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

13. คนรุ่นเก่าใช้วัด คนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ⁄ 3
14. คนท่ัวไปใช้วิทยุ อินเตอร์เน็ต ⁄ 4
15. พิจารณาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 5
16. มีสาระสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ⁄ 1
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
17.ใช้ภาษาท่ีผู้ฟัง เข้าใจง่าย หลากหลายภาษา ⁄ ⁄ ⁄ 3

2.4.2 วิธีการ แนวทางการส่งเสริมด้านการส่ือสาร
เพ่ือการเผยแผ่ฯ ในทศวรรษหน้า
1. พศ.ควรด าเนินการให้เกิดการส่ือสารเชิงรุก ⁄ 1
2.ส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ผ่านส่ือทุกรูปแบบ ⁄ 1
3. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่ผ่านส่ือเทคโนโลยี ⁄ ⁄ 2
4. ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน ⁄ ⁄ 2
5. ส่งเสริมการเผยแผ่ผ่านเว็บไซด์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
6. พศ. มีเว็บไซด์กลางท่ีเป็นการเผยแผ่หลายภาษา ⁄ ⁄ ⁄ 3
 และเช่ือมโยงเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต สู่เว็บไซด์
ของวัดหรือศูนย์เผยแผ่ต่าง ๆ
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ล าดับ ผลสัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม

7. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ⁄ 1
ของศูนย์เผยแผ่เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
8. สร้างเคร่ืองมือผลิตส่ือธรรมะ ⁄ 1
9. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์เผยแผ่และศูนย์ผลิตส่ือกลาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 4
ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีมาตรฐาน 
10. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ทางพระพุทธศาสนา ⁄ ⁄ ⁄ 4
อย่างลึกซ้ึงจากหลายภาคส่วนร่วมด าเนินงาน  
11. มีบุคลากร/วิทยากร  ท่ีมีความรู้ความสามารถ ⁄ 1
 ด้านเคร่ืองมือส่ือสารสมัยใหม่
12. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษา ⁄ 1
หลายภาษาจากประเทศสมาชิกพระพุทธศาสนาโลก
13. ผลักดันให้มีช่องทางส่ือเป็นของตัวเอง เช่น ⁄ ⁄ ⁄ 3
วิทยุ โทรทัศน์ โดยพศ.ก ากับดูแลเชิงนโยบาย
14. มีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบกล่ันกรองก่อนการเผยแผ่ ⁄ 1
15. มีคณะกรรมการบริหารจัดการจากภาคคณะสงฆ์ ⁄ 1
ฆราวาสและนักวิชาการ
16. มีการวิเคราะห์ วิจัยความต้องการทาง ⁄ 1
พระพุทธศาสนาของสังคม

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

17. ผลักดันส่ือสาธารณเพ่ือพระพุทธศาสนาโดยรัฐ ⁄ 1
ต้องอุดหนุนงบประมาณ
18. ผลักดันกฎหมายให้มีการส่ือสารมวลชน ⁄ ⁄ 2
เพ่ือการเผยแผ่ฯ และรองรับช่องทางส่ือท่ีชัดเจน
19. ปรับปรุงโครงสร้างงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ ⁄ 1
ให้มีความพร้อมท้ังบุคลากรและงบประมาณเพ่ือ
ปฏิบัติงานเผยแผ่เองโดยตรงมากข้ึน เช่น การผลิตส่ือ
20. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ ⁄ 1
เต็มรูปแบบ โดยมีสถานีวิทยุ ดิจิตอลทีวี ห้องสมุดไอทีฯ
21. สร้างเครือข่ายการท างานเผยแผ่ ⁄ ⁄ 2
22. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรด้านการส่ือสาร ⁄ 1
 เพ่ือเผยแผ่ผ่านการส่ือสารมวลชน
23. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ พระพุทธศาสนา ⁄ 1
24. MOU กับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ⁄ 1
25. จัดประชุมวิชาการประพุทธศาสนานานาชาติ ⁄ 1
26. สนับสนุนทุนวิจัยทางพระพุทธศาสนา ⁄ 1
27. จัดต้ังเครือข่ายการจัดการความรู้ ⁄ 1
28. จัดท าคลังข้อมูลองค์ความรู้ในส่ือรูปแบบต่าง ๆ ⁄ 1
29. จัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ⁄ 1
30. จัดท าทะเบียนเครือข่ายประสานสัมพันธ์ ⁄ 1
 ประสานประโยชน์ ดูแล อ านวยความสะดวก
31. จัดฝึกอบรมพระเผยแผ่ให้มีความเข้าใจ สามารถ ⁄ 1
ผลิตและเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม
32. จัดฝึกอบรมการใช้เว็บบล็อก (weblog) ⁄ 1
33. ควรบูรณาการงานด้านศาสนพิธี ศาสนบุคคล ⁄ 1
ศาสนสถานและศาสนธรรมเพ่ือการเผยแผ่
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ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการสนับสนุน
ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
2.5.1 รูปแบบวิธีการหรือแนวทางสนับสนุน

เพ่ือการเผยแผ่ในทศวรรษหน้า
1. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและท่ัวถึง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 7
2. สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาธรรมะ⁄ 1
3. สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของส่ือโทรทัศน์ ⁄ 1
4. สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ⁄ 1
ผู้เผยแผ่
5. สนับสนุนการสร้างโอกาสในการเผยแผ่ ⁄ ⁄ ⁄ 3
6. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ ⁄ 1
หน่วยงานท่ีท าการเผยแผ่ในต่างประเทศ
7. สนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือเสริมศักยภาพผู้เผยแผ่ ⁄ ⁄ ⁄ 3
8. สนับสนุนด้านการเสริมศักยภาพ ⁄ ⁄ 2
9. สนับสนุนด้านการสร้างขวัญก าลังใจ ⁄ ⁄ 2
กาดูแลเอาใจใส่และอ านวยความสะดวก ⁄ ⁄ 2
10. สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมต่าง ๆ. ⁄ 1
11. สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ⁄ 1
 การเผยแผ่ฯ ระยะยาว และจัดหางบประมาณ

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

12. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นการวิเคราะห์ ⁄ 1
สถานการณ์เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผน
การเผยแผ่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
13. ก าหนดนโยบายการเผยแผ่ฯ เป็นวาระแห่งชาติ ⁄ ⁄ 1
14. สนับสนุนผลักดันให้มีระเบียบ กฎหมายท่ี ⁄ 1
รองรับต่อการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ เช่น 
กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการเผยแผ่
15. สนับสนุนแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง ⁄ 1
เป็นมืออาชีพ
16. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือการเผยแผ่ ⁄ ⁄ ⁄ 3
ท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิตอล
สนับสนุนการผลิตส่ือทุกชนิด ⁄ 1
17. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับนักเผยแผ่ ⁄ 1
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ โดยสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการ
18. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายก าลังคนเพ่ือเผยแผ่ ⁄ 1
พระพุทธศาสนา
19. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรเพ่ือเป็น ⁄ 1
กองทุนเผยแผ่และแต่งต้ังกรรมการเข้ามาดูแล
20. สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มผู้เผยแผ่ ⁄ 1
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ตารางสังเคราะห์ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ล าดับ ผลสัมภาษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 รวม
2.6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1. พศ. ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างภายใต้ ⁄ 1
กฎระเบียบสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และสนองงาน
คณะสงฆ์ ท้ังในด้านการคิด วางแผน และ
 และขับเคล่ือนภารกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่
2. ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย และ ⁄ ⁄ ⁄ 3
พศ.ควรบูรณาการการท างานกับศูนย์เผยแผ่ต่าง ๆ
3. ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์การเผยแผ่เพ่ือการสร้าง ⁄ 1
สังคมสันติสุขและสร้างศักยภาพพระสงฆ์
เพ่ือความม่ันคงแก่พระพุทธศาสนา
4. ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์การพัฒนาพุทธมณฑล ⁄ 1
ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
5. พศ.ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง ⁄ 1
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
6. ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์การสร้างก าลังคน โดยเพ่ิม ⁄ 1
แผนการส่งเสริมทุนเยาวชนเรียนดี ศรัทธา-
พระพุทธศาสนา

ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

7. พศ.ควรผลักดันด้านกฎหมาย เพ่ือรองรับ ⁄ 1
และเพ่ิมบทบาทให้มีสถานะเชิงอ านาจ
เพ่ือการตัดสินใจ แก้ไข ยับย้ังสถานการณ์
ท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนา
8. พศ. ควรมีแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่ ⁄ ⁄ 2
ท่ีเป็นระบบ  มีการตรวจสอบ ก าหนดตัวช้ีวัด
 ติดตาม ประเมินผลการเผยแผ่ และพัฒนาในแต่ละ
ช่วง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
9. พศ. ควรก าหนดแผนกลยุทธ์ ในทางปฏิบัติ ⁄ ⁄ 2
ท่ีชัดเจน จริงจัง เพ่ือสร้างกระแส กระตุ้นเตือน
ชาวพุทธให้สนใจ ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
10.พศ.ควรมีแผนการเผยแผ่ท่ีตนเองเป็นผู้ ⁄ 1
เผยแผ่เองโดยตรงเพ่ิมข้ึน
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14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
17 5 4 5 5 3 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5
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ภาคผนวก ญ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบ 2)
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5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 4.75 4.00 5.00 5.00 4.00 4.75 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.25 1.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบ 2)



 
 

 
 

ภาคผนวก ฎ  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 3) 
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คนที่

ข้อ
ที1่

ข้อ
ที2่

ข้อ
ที3่

ข้อ
ที4่

ข้อ
ที5่

ข้อ
ที6่

ข้อ
ที7่

ข้อ
ที8่

ข้อ
ที9่

ข้อ
ที1่

0

ข้อ
ที1่

1

ข้อ
ที1่

2

ข้อ
ที1่

3

ข้อ
ที1่

4

ข้อ
ที1่

5

1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5

2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5

4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5

6 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5

10 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5

11 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

12 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

13 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

17 5 4 5 5 5 4 5 *1 4 5 5 5 5 5 5

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Med. 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Q3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Q1 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.75 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

IQR. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบที ่3)
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ข้อ
ที1่

6

ข้อ
ที1่

7

ข้อ
ที1่

8

ข้อ
ที1่

9

ข้อ
ที2่

0

ข้อ
ที2่

1

ข้อ
ที2่

2

ข้อ
ที2่

3

ข้อ
ที2่

4

ข้อ
ที2่

5

ข้อ
ที2่

6

ข้อ
ที2่

7

ข้อ
ที2่

8

ข้อ
ที2่

9

ข้อ
ที3่

0

ข้อ
ที3่

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5

5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)
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ข้อ
ที3่

2

ข้อ
ที3่

3

ข้อ
ที3่

4

ข้อ
ที3่

5

ข้อ
ที3่

6

ข้อ
ที3่

7

ข้อ
ที3่

8

ข้อ
ที3่

9

ข้อ
ที4่

0

ข้อ
ที4่

1

ข้อ
ที ่

42

ข้อ
ที4่

3

ข้อ
ที4่

4

ข้อ
ที4่

5

ข้อ
ที4่

6

ข้อ
ที4่

7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 4.00 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)
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ข้อ
ที4่

8

ข้อ
ที4่

9

ข้อ
ที5่

0

ข้อ
ที5่

1

ข้อ
ที5่

2

ข้อ
ที5่

3

ข้อ
ที5่

4

ข้อ
ที5่

5

ข้อ
ที5่

6

ข้อ
ที5่

7

ข้อ
ที5่

8

ข้อ
ที5่

9

ข้อ
ที6่

0

ข้อ
ที6่

1

ข้อ
ที ่

62

ข้อ
ที6่

3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)
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ข้อ
ที6่

4

ข้อ
ที6่

5

ข้อ
ที6่

6

ข้อ
ที6่

7

ข้อ
ที6่

8

ข้อ
ที6่

9

ข้อ
ที7่

0

ข้อ
ที7่

1

ข้อ
ที7่

2

ข้อ
ที7่

3

ข้อ
ที7่

4

ข้อ
ที7่

5

ข้อ
ที7่

6

ข้อ
ที7่

7

ข้อ
ที7่

8

ข้อ
ที7่

9

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)
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ข้อ
ที8่

0

ข้อ
ที8่

1

ข้อ
ที8่

2

ข้อ
ที8่

3

ข้อ
ที8่

4

ข้อ
ที8่

5

ข้อ
ที8่

6

ข้อ
ที8่

7

ข้อ
ที8่

8

ข้อ
ที8่

9

ข้อ
ที ่

90

ข้อ
ที9่

1

ข้อ
ที9่

2

ข้อ
ที9่

3

ข้อ
ที9่

4

ข้อ
ที9่

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5

5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5

5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5

5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 *1 5 5

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.75 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.25 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)
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ข้อ
ที9่

6

ข้อ
ที9่

7

ข้อ
ที9่

8

ข้อ
ที9่

9

ข้อ
ที1่

00

ข้อ
ที1่

01

ข้อ
ที1่

02

ข้อ
ที1่

03

ข้อ
ที1่

04

ข้อ
ที1่

05

ข้อ
ที1่

06

ข้อ
ที1่

07

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม (EDFR รอบท่ี 3)



 
 

 
 

ภาคผนวก ฏ  
ตารางแสดงการแสดงการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  

(EDFR รอบที่ 2 กับ รอบที่ 3) 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ระหว่างรอบท่ี 2 กับรอบที่ 3 

ระดับความคิดเห็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2559 – 2568) 

 
ข้อ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

(Med.) (Q1) (Q3) IQR. (Med.) (Q1) (Q3) IQR. 
1 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
2 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
3 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
4 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
5 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
6 4. 00 3. 00 4. 00 1. 00 4. 00 3. 00 4. 00 1. 00 
7 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
8 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
9 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
10 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
11 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
12 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
13 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
14 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
15 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
16 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
17 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
18 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
19 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
20 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
21 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
22 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
23 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
25 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
26 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
27 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
28 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
29 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
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ข้อ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
(Med.) (Q1) (Q3) IQR. (Med.) (Q1) (Q3) IQR. 

30 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
31 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
32 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
33 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
34 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
35 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
36 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
37 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
38 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
39 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
40 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
41 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
42 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
43 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
44 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
45 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
46 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
47 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
48 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
49 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
50 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
51 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
52 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
53 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
54 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
55 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
56 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
57 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
58 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
59 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
60 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
61 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
62 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
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ข้อ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
(Med.) (Q1) (Q3) IQR. (Med.) (Q1) (Q3) IQR. 

63 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
64 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
65 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
66 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
67 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
68 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
69 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
70 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
71 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
72 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
73 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
74 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
75 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
76 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
77 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
78 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
79 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
80 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
81 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
82 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
83 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
84 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
85 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 4. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
86 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
87 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
88 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
89 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
90 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
91 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
92 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
93 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
94 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
95 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
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ข้อ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
(Med.) (Q1) (Q3) IQR. (Med.) (Q1) (Q3) IQR. 

96 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
97 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
98 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
99 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
100 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
101 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
102 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
103 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 5. 00 4. 00 5. 00 1. 00 
104 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 5. 00 4.75 5. 00 0. 25 
105 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
106 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
107 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล   ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์  
วัน เดือน ปี เกิด    1 กันยายน 2513 
ภูมิล าเนาเดิม   อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. 2536    การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา  
พ.ศ. 2549    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการพัฒนา   
    สังคม (การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางสังคม) 
พ.ศ. 2561      ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     สาขาการบริหารการศึกษา 

หน้าที่การท างาน    
พ.ศ. 2542    อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2545    นักวิชาการศาสนา ระดับ 3 กรมการศาสนา 
พ.ศ. 2550    นักวิชาการศาสนา ระดับ 6 ว. 
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551    นักวิชาการศาสนา ระดับช านาญการ  
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557    นักวิชาการศาสนา ระดับช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2557    นักวิชาการศาสนา ระดับช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2559    นักวิชาการศาสนา ระดับช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  
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