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บทคัดย่อ 
การวิ จั ยครั้ งนี้  มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ  ๑ . เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ ว ไปในการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการ
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่พระสังฆาธิการ และ
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๘ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๑ รูป/คน ใช้แบบบันทึก
การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๕๘ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๓๔๕ รูป และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดย
การจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย ตามล าดับลงมาและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละองค์กรไว้ แต่คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างของ
องค์กร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละวัดขาดการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเช่น วัดใดมี
พระสงฆท์ี่มคีวามเชี่ยวชาญในการเผยแผ่ด้านใดก็จะท าแต่ด้านนั้น 
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๒. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีตามหลักการจัดการเครือข่าย ๗ ด้าน ได้แก่ ๑.ด้านการรับรู้มุมมองในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ คณะสงฆ์จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการ 

 ๒.ด้านวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ คณะสงฆ์มีการเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการจัด
โครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ๓.ด้านการ
มีผลประโยชน์และความสนใจ คือ คณะสงฆ์มีการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนให้ประชาชนเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรม สัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
๔.ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง คือ จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้
การอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้น ๕. ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  คือ มีศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลางประจ า
จังหวัด เพ่ือพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๖. ด้านการพ่ึงพิงร่วมกัน คือ การเผยแผ่
กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก ๗.ด้านการปฏิสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยน คือ เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้า
คณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้า
คณะตามล าดับ 

๓. รูปแบบในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ๑. ในการรับรู้มุมมองร่วมกัน น าหลักธรรมและหลักการปฏิบัติธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ๒.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก 
หลากหลาย ๓.การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ๔.การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง คณะสงฆ์จัดให้มีการ
อบรมและฝึกวิปัสนากัมมัฎฐาน ๕.กระบวนการเสริมสร้างซึ่ งกันและกัน ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอย่างจริงจัง ๖. การพ่ึงพิงร่วมกัน คณะสงฆ์ต้องจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗.การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน คณะสงฆ์จัดประชุมหรือนิทรรศการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่และมอบรางวัลให้กับเครือข่ายที่โดดเด่นเป็นประจ า. 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1. To study general context of Buddhism 
disseminating network administration  of Sangha Order in Suphanburi Province, 2. To 
study process of Buddhism disseminating network administration of Sangha Order in 
Suphanburi Province and 3. To propose the Buddhism disseminating network 
administration process of Sangha Order in Suphanburi Province. 
 Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from 18 key informants who were administrative monks and Buddhism 
academicians by  interviewing with structured  in-depth-interviewing scripts and from 
11 participants in focus group discussion and  analyzed data by contextual content 
analysis.    
        The quantitative research collected data by survey method from 345 samples 
who were monks and Buddhism academicians by questionnaires with reliability value 
at 0.958, analyzed data with  statistics: Frequency, Percentile, Mean and SD.   
 Findings were as follows: 

1. General conditions of Buddhism disseminating  
network administratin of Sangha Order in Suphanburi were that Buddhism 
disseminating netwok had systematic organizational structure dividing into sub-
divisions and clearly empowering each sub-divisions. Sangha Order in Suphanburi 
Province is the big organization. Administrators, organizational structures and 
disseminating units, monasteries, sometimes, did not work together as a network. 
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Each monastery concentrated on only the areas of its especially. 
2. The process of Buddhism disseminating networks  

Administration of Sangha order  in Suphanburi in line with network creation in 7 
areas:1) acknowledge and viewpoint of Buddhism dissemination; Buddhism 
dissemination was direct responsibility of administrative monks, 2) vision; Sangha 
Order had pro-active approach including training children, youths and general people 
to apply Buddhism in daily life, 3) benefits and interest; Sangha Order performed 
dissemination to enhance people to have more faith in Buddhism, to live by virtue 
and morality, right livelihood and good people of the country, 4) wide participation 
of members; there were training and workshops for Buddhism disseminating resource 
persons, such as meditation teachers, administrative monks, preachers, in-school-
morality-teaching monks to gain more skills in dissemination. 5) process of helping 
one another; there was Provincial Central Buddhism Disseminating Center to 
coordinate Buddhism dissemination and disseminating personnel development, 6) 
process of inter-dependence on one another; Buddhism disseminating units spread 
around the province, each unit used full specialty and did its best in Buddhism 
dissemination, 7) exchanging inter-relations; the Provincial Governing Monk inspected 
the activities and ordered District and Sub-District governing monks to inspect the 
Buddhism disseminating activities at least 3 times a year and report to the higher 
echelon respectively.  

3. Approaches to Buddhism disseminating network administration of  Sangha 
Order in Suphanburi Province: 
1) joint acknowledge and viewpoint; dissemination should concentrate on the 
principles of Tisikkha, Sila, precepts, Samadhi, concentration, and Panya, wisdom,    
2) joint vision; pro-active dissemination in various contents, 3) joint benefits and 
interest, setting target to promote people to have more faith in Buddhism, 4) wide 
participation of network members; there should be training in meditation practice, 5) 
process of helping one another; there should be serious attention to Provincial 
Central Buddhism dissemination centers, 6) joint inter-dependence, Sangha order 
should establish fund for Buddhism dissemination, 7) exchange inter-relations; there 
should be regular meeting and exhibition to exchange disseminating activities and 
presenting awards annually to those units that performed outstanding works.          
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กิตติวีรำนุวัตร, พระวิมลภำวนำนุสิฐ, พระครูศรีสุตำคม, พระมงคลกิตติวิบูลย์, พระครูสิริวิริยำภรณ์, พระ
ครูศรีรัตนำภิวัฒน์, พระครูอนุกูลปัญญำกร, พระปริยัติวรคุณ, พระรัตนเวที, พระครูโสภณโพธิมัณฑ์, พระ
ครูศำสนกิจจำภรณ์ และเจริญพรดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
สุพรรณบุรี, นำยประยุทธ โอสธีรกุล หัวหน้ำส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ควำมอนุเครำะห์
สัมภำษณ์เชิงลึก และตลอดจนถึงท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือให้ควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร., พระมหำกฤษฎำ กิตฺติ
โสภโณ, พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ดร. พระครูสุวรรณวิจิตร ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุพระพุทธศำสนำ 
เจ้ำอำวำสวัดสำมชุก, พระครูปัญญำศำสนด ำรง เจ้ำคณะต ำบลดอนปรู, พระสมุห์สมพร สมณว โส 
หัวหน้ำส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๓๒, และเจริญพรศำสตรำจำรย์ ดร.บุญทัน 
ดอกไธสง, อำจำรย์ ดร.ยุทธนำ ปรำณีต, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , อำจำรย์ ดร.
อ ำนำจ บัวศิริ, อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ธิลำว ที่อนุเครำะห์ร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะเพ่ือให้ข้อมูลกำรวิจัย 

คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็นพุทธ
บูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และน้อมบูชำเป็นกตเวทิตำคุณแก่ ครูบำอำจำรย์ บิดำมำรดำ พ่ีน้อง ญำติ
สนิทมิตรสหำย ที่เป็นก ำลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัย
จนประสบผลส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

                                                                   พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต) 

                                                                     ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



ฉ 

สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 
   

บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ   ฏ  
   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่าย ๒๙ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕๖ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม ๘๐ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทในการวิจัย ๙๐ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๑ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๔ 
    
   

 
 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 

เร่ือง   หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๖ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๗ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ๑๑๓ 
บทที่ ๔ การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑๕ 

 ๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕๙ 

 ๔.๓ ผลการน าเสนอรูปแบบในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐๒ 

 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย  ๒๓๓ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๓๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๕๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๖๔ 
บรรณานุกรม ๒๖๖ 
ภาคผนวก  ๒๗๓ 

ประวัติผู้วิจัย  ๓๖๒ 
 



ซ 

สารบัญตาราง  
  
ตารางที่   หน้า 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๒๔ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่าย ๕๐ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗๖ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม ๘๗ 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ 
๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านจุดแข็ง (Strengths) ๑๒๔ 
๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) ๑๓๓ 
๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านโอกาส (Opportunities) ๑๔๒ 
๔.๔ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านอุปสรรค (Threats) ๑๕๑ 
๔.๕ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี การรับรู้มุมมองในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๑๖๒ 

๔.๖ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๑๖๕ 

๔.๗ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และ
ความสนใจ ๑๖๘ 

๔.๘ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกอย่างกว้างขวาง ๑๗๑ 

๔.๙ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน ๑๗๕ 



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 

ตารางที่    หน้า 
๔.๑๐ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ๑๗๘ 
๔.๑๑ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน ๑๘๒ 

๔.๑๒ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๘๓ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม ๑๘๕ 

๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ๑๘๖ 

๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๑๘๗ 

๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๑๘๘ 

๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง ๑๘๙ 

๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๑๙๐ 

๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ๑๙๑ 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 

ตารางที่    หน้า 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ๑๙๒ 

๔.๒๑ สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๙๓ 

 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่   หน้า 
๒.๑ แสดงองค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย ๓๗ 
๒.๒ แสดงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำยเชิงพื้นที่ ๓๙ 
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๔.๔ รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำยอย่ำงกว้ำงขวำง ๒๐๙ 
๔.๕ รูปแบบกระบวนกำรเสริมสร้ำงซึ่งกันและกัน ๒๑๑ 
๔.๖ รูปแบบกำรพึ่งอิงร่วมกันในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ๒๑๓ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณแ์ละค ำย่อ 
ค ำอธิบำยกำรใช้อักษรยอ่และหมำยเลขยอ่ในคัมภีรพ์ระไตรปิฎก 

 

กำรใชอ้ักษรย่อ 
อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา. (ไทย) วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) วินยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .นิ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย)  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตกะ (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.อป. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน (ภาษาไทย) 

กำรใชห้มำยเลขย่อ 
การใช้หมายเลขย่อในพระไตรปิฎกจะแจ้ง เล่ม ข้อ หน้า ตามล าดับ ตัวอย่าง เช่น อง.สตฺตก. (ไทย) 

๒๓/๓๗/๕๗ หมายถึง สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) เล่ม ๒๓ ข้อ ๓๗ หน้า ๕๗. 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ไทยประชาชนชาวไทยกว่าร้อยละ ๙๕ นับถือ

ศาสนาพุทธแม้ว่าจุดก าเนิดของพระพุทธศาสนาจะมาจากประเทศอินเดียก็ตามแต่ตลอดระยะเวลา
หลายร้อยปีที่ผ่านมาพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ทั่วไปในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าเมืองไทยเป็น
ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวค าสอนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทุกยุคทุกสมัยมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีเหตุ มีผลที่มวลมนุษยชาติสามารถ
ยอมรับและพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงสร้างความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์๑ อันเนื่องมาจากมนุษย์
เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็ต้องประกอบด้วยธรรมะ ดังนั้นการที่จะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
การน าแนวทางของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กว้างขวางนั้นพระพุทธองค์ได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับ
พุทธบริษัททั้ง ๔ อันมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาที่จะด าเนินการต่อไป แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาอาจกล่าวได้ว่า งานด้านส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
จะเป็นภาระของฝ่ายสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ฝ่ายฆราวาสจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือก็เป็นเพียงส่วนน้อย
ประกอบกับปัจจุบันความเจริญทางวัตถุได้เติบโตอย่างรวดเร็วการแก่งแย่งชิงดี การแข่งขันต่อสู้เพ่ือ
ความอยู่รอด เพ่ือการเอาชนะเพ่ือความส าเร็จก่อให้เกิดความเสื่อมไม่ยึดมั่นในแนวทางของ
พระพุทธศาสนาขาดการพัฒนาด้านคุณธรรมของจิตใจโลกจึงสับสนวุ่นวาย ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมการฉุดคร่าอนาจาร การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมนับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่จ านวนประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นการน าประชากรของโลกไปสู่ทาง
สงบสันติร่มเย็นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจากเหตุผลดังกล่าวประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชน๒ ในไทยจึงจะต้องร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาโดย
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนระดมพลังทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมท างานด้านพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

การขับเคลื่ อนงานพระพุทธศาสนา จึ งมีความจ า เป็นและส าคัญที่ จะท า ให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ ฉะนั้น การท างานจึงต้องอาศัยการด าเนินการเป็น
                                                           

๑พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโ ), หัวใจพระพุทธศำสนำ ศำสนำคือสิ่งจ ำเป็นส ำหรับ
มนุษย,์ พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๕. 

๒
 ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : http://www.vesakday. 

mcu.ac.th/vesak47/encourage/introduct.php [๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 



๒ 
 

องคาพยพ ในรูปแบบขององค์การ แม้ในสมัยพุทธกาลระยะเริ่มแรกนั้นพระสงฆ์ไม่ได้พ านักอาศัยอยู่
ประจ าที่โดยได้จาริกไปเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมศาสนาให้กว้างขวางออกไปเพ่ือเป็นการยังประโยชน์สุข
แก่ชนหมู่มากตามท่ีพระพุทธเจ้า ได้สั่งสอนไว้ดังปรากฏในพระไตรปิฎกว่า 

“ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากเพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๓ 

เมื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยบุคลากร การจัดตั้งองค์การจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญ ทั้งนี้ จากข้อความข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนา
โดยวางเป็นนโยบายที่ส าคัญคือ วางกรอบงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้องค์การไม่ว่าจะเป็น
องค์การใดๆ ก็ตาม จะต้องมีลักษณะดังนี้ 

ในประเทศไทยได้มีการด าเนินงานลักษณะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์อยู่บ้างทั้งโดยการเริ่มต้นจากความพยายามจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์แล้วลงมือด าเนินงาน
โดยอาศัยตัวบุคคลในโครงสร้างเครือข่ายพระสงฆ์ที่ออกแบบไว้เป็นกลไกด าเนินการ ซึ่งมักพบว่ามี
โอกาสล้มเหลวมากกว่าส าเร็จเนื่องจากส่วนมากเครือข่ายพระสงฆ์แบบจัดตั้ง จะละเลยคุณลักษณะ
ส าคัญที่มีความละเอียดอ่อนของแบบแผนของโครงสร้างเครือข่ายพระสงฆ์ และองค์ประกอบเครือข่าย
พระสงฆ์ ทั้งในส่วนที่เป็นตัวปัจเจกบุคคล ต าแหน่งของบุคคลต่างๆ ในเครือข่ายพระสงฆ์ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสาระท่ีต้องการสื่อสาร ท าให้ไม่เกิดกระบวนการเครือข่ายพระสงฆ์อย่างแท้จริง 
ในขณะที่นักวิชาการบางส่วนศึกษาเครือข่ายพระสงฆ์โดยเริ่มต้นจากปรากฏการณ์จริงในพ้ืนที่ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือให้เห็นแบบแผน และกระบวนการท างานของเครือข่ายพระสงฆ์เชิงทฤษฎี
และเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ร่องรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และองค์กรที่ท างานร่วมกัน
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในรูปของเครือข่ายพระสงฆ์มากขึ้น ส าหรับนักทฤษฎีเครือข่ายพระสงฆ์
ต่างประเทศจะให้ความสนใจต่อความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ว่าเป็นการกระท าใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ระดับบุคคลขึ้นไป โครงสร้างที่เป็นรูปธรรมฐานของการเชื่อมโยงของ
โครงสร้างทางสังคมอยู่ที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งทรัพย์สิน 
อ านาจและข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีอยู่ในตัวปัจเจกบุคล กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในสังคม การ
แลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากรจึงเกิดขึ้น ผ่านกระบวนการเครือข่ายพระสงฆ์ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ 

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เกิดการรวมตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานกิจของคณะสงฆ์หลายอย่างก่อเกิดพระนักพัฒนา การศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ พบว่าเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มี ๕ รูปแบบคือ ๑) กลุ่มพระสงฆ์ที่
เน้นการสร้างความสุขผ่านการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เน้นความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่าง
มีสติและปัญญา ๒) กลุ่มพระสังฆพัฒนา เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม เช่น โครงการอบรมประชาชน

                                                           
๓วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๓๙. 



๓ 
 

ประจ าต าบล (อปต.) ๓) กลุ่มพระนักเผยแผ่ เน้นการสร้างสันติภาพแก่สังคม ถ่ายทอดหลักพระธรรม
ที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อ ๔) กลุ่มการจัดการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมเป็นพระสงฆ์ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕) พระสงฆ์ด้านการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
เป็นส าคัญ รวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ต่างๆ เช่น งานประเพณีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน๔ 

เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์เป็นการจัดตั้งขึ้นมาจึงไม่เกิดความ
เข้มแข็ง เนื่องมาจากยังประสบปัญหาขาดผู้ เชื่อมประสานระหว่างเครือข่ายท าให้การติดต่อ
ประสานงานยังไม่ชัดเจน และการท างานเป็นทีมยังมีน้อย ขาดบุคลากรประจ าที่มีความรู้
ความสามารถ ทั้งในด้านการสอนและการปฏิบัติงานการเผยแผ่หลักพุทธธรรม และการใช้สื่อสมัยใหม่
ในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม ในส่วนของวัดส่วนใหญ่อยู่ในชนบทไม่มีรายได้ประจ าท าให้ขาด 
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่จ าเป็น และขาดการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมในเชิงรุกได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการ
ความรู้ในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายยังมีน้อย ขาดการรวบรวมตรวจสอบ จัดระบบเผยแผ่และกระจาย
ข้อมูลองค์ความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการพัฒนาระบบ และขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในบางเรื่องชาวบ้านสนใจเรื่องไสยศาสตร์และอภินิหารต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง
ประชาชนยังมีน้อย ควรเร่งด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรม
อย่างถูกต้อง 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการและหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี และน าเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, พัฒนำเครือข่ำยพระสงฆ์สงฆ์สู่กำรจัดกำรควำมรู้ที่ยั่งยืน, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : http://www.thaihof.org/main/article/detail/๓๓๓๐[๑๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 



๔ 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น

อย่างไร 
๑.๒.๒ กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีอะไรบ้าง 
๑.๓.๓ การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้  
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่าย
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ  

๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception)  
๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)  
๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits)  
๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (all stakeholders participation) 
๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน (interdependence) 



๕ 
 

๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction)๕ 
และหลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่  
๑) ทาน คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๒) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก  
๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์  
๔) สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการในการ
บริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

เชิงปริมำณ (Quantitative Research)  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรของการวิจัยไว้ ๒ ประเภทดังนี้ 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของพระสงฆ์ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษานักธรรม และระดับการศึกษาเปรียญธรรม  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่าย ๗ 
ประการ คือ ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน และ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ ดังนี้ 
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ได้แก่ 
๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ คณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรีและ จ านวน ๑๘ รูป/คน 

                                                           
๕เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, กำรจัดกำรเครือข่ำย : กลยุทธ์ส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จของกำรปฏิรูป

กำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดียจ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖-๔๓. 



๖ 
 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) คือ พระ
สังฆาธิการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ รูป/คน 

เชิงปริมำณ (Quantitative Research) ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ 
จ านวน ๒,๕๓๕๖ รูป ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณ จ านวน ๓๔๕ รูป 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการวิจัย คือ วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าข่ายเครือข่ายการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาในด้านที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ 
๑) เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

จนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๖ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย                                         
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เพื่อการวิจัย ดังนี้ 
กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการของการวางแผนการจัดการ การกระตุ้นและ

การควบคุมเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เครือข่ายก าหนดไว้ 

เครือข่ำยทำงพระพุทธศำสนำ หมายถึง การมีแนวคิด กระบวนการ วิธีการหรือ
ขั้นตอนอัน เป็นระบบแบบแผนที่เชื่อมโยงความร่วมมือของกลุ่มคนหรือหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจจะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้าง
ของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานการเคารพสิทธิเชื่อถือ เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษากลุ่มเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

                                                           
๖ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี, บัญชีส ำรวจพระภิกษุ สำมเณร และศิษย์วัด ประจ ำปี , 

(สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๕๙). 



๗ 
 

องค์ประกอบของเครือข่ำย หมายถึง การรับรู้มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพ่ึงอิงร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  

เผยแผ่พระพุทธศำสนำ หมายถึง การน าหลักธรรมและแบบอย่างการด ารงชีวิตอัน
ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองออกไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในงานวิจัยนี้เจอะจง
เฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

คณะสงฆ์ หมายถึง คณะสงฆ์มหานิกายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้ อ่ืน ผูกไมตรี 

เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑) ทาน คือ การให้ 
๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน ๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด
หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ๔) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
๑.๖.๒ ได้ทราบกระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีอะไรบ้าง 
๑.๖.๓ ได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ควรเป็นอย่างไร ควรเป็นอย่างไร  
๑.๖.4 ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่าย

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป 
 



บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยมุ่ งศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดโดยมีหลักส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่าย  
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม 
๒.๕ ข้อมูลบริบทในการวิจัย ให้เสนอข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษา “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ซึ่งมีนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความหมาย แนวคิดทฤษฏีไว้หลากหลายดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
การบริหารองค์การให้ประสบผลส าเร็จมีความส าคัญยิ่ง และถือเป็นหัวใจของการ

ขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไปข้างหน้า ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งร่วมกันไว้ การบริหารงานท้องถิ่นเชิงพุทธ 
แม้โดยมากจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก แต่การบริหารจัดการก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ
บริหารองค์การขนาดใหญ่ 

ค าว่า การบริหาร ได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ให้ค านิยามหรือความแตกต่างกันออกไป 
โดยมักใช้ค า ๒ ค า แทนค าว่า การบริหาร ได้แก่ Administration และ Management โดยแยกใช้
ตามความนิยม คือ Administration ใช้กับการบริหารงานในองค์การภาคราชการ หรือ 
Management ใช้กับการบริหารหรือจัดการในองค์การภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีอีกค าหนึ่งซึ่ง
ที่นิยมน ามาแทนสองค าข้างต้นด้วย คือ Implementation ส าหรับนักบริหารทั้งในและนอกประเทศ 



๙ 
 

ก็ได้เช่นกัน ในบทวิชาการของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ต่างก็ได้นิยามและให้ความหมาย
ของการบริหารไว้หลากหลายดังต่อไปนี้ 

ค าว่า การบริหาร ได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ให้ค านิยามหรือความแตกต่างกันออกไป 
โดยมักใช้ค า ๒ ค า แทนค าว่า การบริหาร ได้แก่ Administration และ Management โดยแยกใช้ตาม
ความนิยม คือ Administration ใช้กับการบริหารงานในองค์การภาคราชการ หรือ Management ใช้กับ
การบริหารหรือจัดการในองค์การภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีอีกค าหนึ่งที่นิยมน ามาแทนสองค า
ข้างต้นด้วย คือ Implementation๑  

การบริหาร หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับ
พนักงานในองค์การซึ่งครอบคลุมภารกิจต่างๆ ได้แก่ การสรรหา การกลั่นกรอง การฝึกอบรม การให้
รางวัล และผลประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลและแรงงานสัมพันธ์๒ และขณะเดี่ยวกันการบริหาร
เป็นการใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าขององค์การให้ปฏิบัติงานได้ส า เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ความหมายเชิงพฤติกรรมว่า การบริหาร คือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ๓ เป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืน
ด้วยการเป็นผู้น า (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น (Motivative) ความเพียรของ
ผู้ อ่ืนเพ่ือสู่ เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจ (lnspiring) การสื่อสาร 
(communicating) การวางแผน (planning) และการจัดการ (Management)๔ ในขณะเดี่ยวกันการ
บริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการ
บริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๕ 

การบริหารประกอบด้วยลักษณะ ๒ ประการ คือ มีวัตถุประสงค์และมีความร่วมมือร่วม
ใจกันกล่าวถึง การบริหาร หมายถึง ผู้ที่ใช้ภาวะผู้น าในการท างานกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การใช้อ านาจที่มีอยู่จัดด าเนินงานของสถาบันนั้น ให้ด าเนินการไปสู่

                                                           
๑พระมหาประยงค์ อุปเสน, บทบาทพระภิกษุในการบริหารและการจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัด : ในกรณีศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตจังหวัดหนองคาย, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐. 

๒Gary Dessler, Human Resource Management, (Upper Saddle River, New Jersey : 
Prentice-Hall, 1997), p. 2. 

๓Mondy R. Wayne and Robert M. Noe, Human Resource Management, (Upper 
Saddle River, New Jersey : Prentice-Hall, 1996), pp. 4 - 6.  

๔E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : Science 
Research Associates Inc., 1995), p.3. 

๕วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 
ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๑๐ 
 

จุดหมายที่ต้องการ การบริหาร อาจหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกัน
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน การบริหารหรือการ
จัดการนั้นเป็นศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๖ 

การบริหารนั้น คือ การใช้ศาสตร์ และศิลป์ โดยการน าเอาทรัพยากร (Administration 
Resource) มาประกอบเป็นกระบวนการของการบริหาร เป็น (Process of Administration) ให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่มีบุคคลทั้งสองขึ้นไปท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุอันเดียวกัน๗ การบริหารเป็นศิลปะในการท างานให้ส าเร็จ โดย
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ส่วนความหมายของการบริหารนั้น หมายถึง การแก้ปัญหาให้
บรรลุผลตามเป้าหมายลักษณะของการแก้ปัญหาอาจด าเนินไปในรูปของการตัดสินใจ  และการ
ปฏิบัติงานก็ได้ความหมายว่า การบริหาร คือ การน าทรัพยากรมาใช้ด าเนินงานตามกระบวนการการ
จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๘ การบริหารจึงเป็นการใช้ศาสตร์และ
ศิลป์น าทรัพยากรมาประกอบการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๙  

การบริหารจัดการ คือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของ
สมาชิกในองค์การและการใช้ทรัพย์กรต่างๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้๑๐ 

สรุปได้ว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์ โดยการน าเอาทรัพยากรมาประกอบ
เป็นกระบวนการของการบริหาร และเป็นการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน หรือหมายถึงกระบวนการทางสังคม ซึ่ง
สามารถมองได้ในเรื่องของโครงสร้าง เป็นความส าคัญระหว่างบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา ในหน้าที่เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่เด่นชัด มี
ความรับผิดชอบ และเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย หรือ
ทางการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคลก าลังมี
ปฏิสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือการร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 
                                                           

๖สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
๗พระมหาไพทูรย์ วรรณบุตร, การบริหารคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๐), หน้า ๓๓. 
๘กมล รอดคล้าย, คู่มือการบริหารศูนย์ฯ ในวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), 

หน้า ๙๙. 
๙เอนก สิทธิประศาสน์, การบริหารการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เทศาภิบาล ๘, 

๒๕๔๐), หน้า ๓. 
๑๐James A.F. Stoner, Management : Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice Hall, 

1982). p 89. 



๑๑ 
 

 
 
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
ผู้วิจัยได้ศึกษา “การบริหารการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอ าเภอ

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหาร ซึ่งมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารไว้หลากหลายดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารมีหลากหลายดังมีสาระส าคัญของการบริหารดังนี้ คือ๑๑ 
๑. การบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 
๒. เป็นกระบวนการทางสังคม 
๓. เป็นการตัดสินใจสั่งการ 
๔. เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลตั้งแต ่๒ คนข้ึนไป 
๕. เป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
ภารกิจส าคัญในการบริหารมี ๗ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่

จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการ
บริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อม
ด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างานการบรรจุ การแต่งตั้ง การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจาก
งาน และการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจาก
การได้วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ

                                                           
๑๑พระมหาประยงค์ อุปเสน, บทบาทพระภิกษุในการบริหารและการจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวัด : ในกรณีศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในเขตจังหวัดหนองคาย , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔. 



๑๒ 
 

ท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การ
ประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญไปในตัวด้วย 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท า
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
โดยรอบคอบและรัดกุม๑๒ 

หน้าที่การจัดการ หรือ Management Functions ก็คือ หน้าที่แต่ละอย่างของ
กระบวนการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการ
ควบคุม ซึ่งล้วนเป็นหน้าที่งานที่จ าเป็นที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ภารกิจหรืองงาน
ทั้งหลายที่บุคคลในฝ่ายต่างๆ ในองค์การปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จผลโดยมีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัตินั้น 
ค าว่า กระบวนการจัดการ บางครั้งยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางการอ่ืนๆ ที่ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการท างานตามหน้าที่งานการจัดการนี้ด้วย เช่น การกล่างถึงการตัดสินใจ การ
ติดต่อสื่อสาร หรือการมอบหมายงาน ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วยเช่นกัน๑๓ 

ขอบเขตความหมายและข้อแตกต่างของหน้าที่งานการจัดการ แต่ละประการข้างต้นจะ
ได้ขยายความ ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นการ
ล่วงหน้าเพ่ือผลส าเร็จที่ต้องการ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงผลส าเร็จที่
ต้องการจะได้ และหนทางที่จะท าให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติในการวางแผนผู้บริหารจะ
ท าการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต และจะมีการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลงานต่างๆ และ
จะก าหนดแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะช่วยให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

หน้าที่การวางแผนจึงเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหารเกิดความรอบคอบในการก้าวไปใน
อนาคตโดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาทและสามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ  ที่เกิดขึ้นข้างหน้า 
ผลดีของการวางแผนจึงเท่ากับช่วยให้เกิดการป้องกันปัญหามากกว่าการต้องคอยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารจะใช้ดุลพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ คือ องค์การจะท าอะไร ให้ได้ผลงานอะไร 
ท าอย่างไร ท าโดยใคร ท าเม่ือไร ซึ่งเมื่อคิดตลอดจนได้แผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีออกมาแล้ว 

                                                           
๑๒อารีย์ สวัสดิ์สาลี และคณะ, “บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิ

สามารถ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า 
๓๒. 

๑๓ธงชัย สันติวงษ,์ การบริหารวัดยุคใหม่ หลักการจัดการ, เอกสารค าบรรยาย, (ส านักส่งเสริมและ
บริการสังคม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓-๒๖. 



๑๓ 
 

ก็จะช่วยให้องค์การสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในแง่ผลผลิต
สูง ต้นทุนต่ า และชนะคู่แข่งขันได้ในที่สุด 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนจะมีขั้นตอน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ก) การก าหนดเป้าหมาย 
ข) การวางแผนเพ่ือให้ผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การพัฒนาระบบการท างาน เพ่ือให้งานต่าง ๆ 
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี การจัดโครงสร้างองค์การ คือ การจัดโครงสร้าง
งานที่ประกอบด้วยการก าหนดต าแหน่งงาน การจัดกลุ่มงานเป็นหน่วย เป็นแผนก หรือเป็นกอง การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โครงสร้างที่ดีจึงต้องสามารถชี้ชัดได้ว่า ใคร
ต้องท างานใด และใครจะต้องรายงานต่อใคร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมีระเบียบในขณะปฏิบัติงานเป็น
กลุ่มได้อย่างดี 

การจัดโครงสร้างองค์การโดยมีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ระหว่างกิจกรรมและ
ต าแหน่งต่างๆ นี้เอง จะช่วยให้มั่นใจได้ตลอดเวลาว่า การท างานจะสามารถประสานกันได้และอยู่
ภายใต้การควบคุมเสมอ โครงสร้างองค์การที่จัดขึ้นจึงเป็นขั้นตอนงานการจัดการที่ต้องกระท าต่อเนื่อง
จากการแผน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่า เมื่อลงมือปฏิบัติงานจริงแล้วงานต่างๆ จะบรรลุผล
ส าเร็จลงได้ การจัดองค์การจะช่วยให้เกิดผลดีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือ
การท างาน โดยจะไม่มีต าแหน่งงานที่ขาดหรือเกิน และในขั้นปฏิบัติจะไม่เกิดการสับสนหรือการ
ท างานก้าวก่ายซ้ าซ้อนกัน ผู้ท างานต่างจะรู้ถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายต่างๆ จะรู้ว่า
หน่วยงานใดไว้เป็นหน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานใดเป็นเป็นหน่วยที่ปรึกษา และโดยสายการบังคับ
บัญชาที่ก าหนดไว้จะช่วยให้ทุกๆ ฝ่ายสามารถประสานการท างานได้ตลอดเวลาอย่างเป็นระเบียบ ซึ่ง
ข้อขัดแย้งต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การจัดโครงสร้างองค์การก็คือ การมุ่งพยายามจัดระเบียบให้การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งหลายเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สะดวก และราบรื่น โดยมีขั้นตอนการจัด ๒ ขั้น 
คือ ก) การจัดกลุ่มงานที่จ าเป็นเพ่ือการท างานตามเป้าหมาย ข) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็น
เพ่ือการปฏิบัติงานต่างๆ 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง ภารกิจของผู้บริหารในการจัดในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการจัดการที่เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource 
management) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์การมีก าลังคนที่มีประสิทธิภาพพร้อมในการท างานในทุก
ต าแหน่งงานหลักการและนโยบายของหน้าที่การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่จะใช้ยึดถือปฏิบัติก็คือ     
การพยายามให้เป็นไปตามหลัก “วางคนให้เหมาะกับต าแหน่งงาน” หรือการพยายามท าให้ทุก
ต าแหน่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อม และเหมาะสมกับงานที่ท าให้มากที่สุดตลอดเวลา
นั่นเอง 



๑๔ 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดคนเข้าท างานเพ่ือให้ได้คนดีมีความสามารถพร้อมก็คือการ
ต้องท าการคัดเลือก ปฐมนิเทศ การอบรมและพัฒนาบุคคล ตลอดจนการประเมินงานและการ
จัดระบบรางวัลตอบแทนต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจการท างาน และการริเริ่มสร้างสรรค์ที่
ดี จะทุ่มเทท างานให้องค์การเป็นอย่างดีตลอดไป 

๔. การสั่งการ (Directing) หมายถึง กิจกรรมทางการจัดการโดยผู้น าหรือผู้บริหารใน
การบังคับบัญชาให้การท างานต่างๆ ภายในโครงสร้างองค์การด าเนินไปโดยราบรื่นมีการประสานงาน
ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ทั้งนี้ความพยายามของผู้บริหารในการสร้างศิลปะการบังคับบัญชาที่จะท าให้
การงานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดีนั้น คือ ต้องฝึกทักษะให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถโน้มน้าวและชักจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาให้ทุ่มเทการท างานนั่นเองซึ่งในการนี้สร้างความเข้าใจ
โดยมีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร (communication) นับว่าเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น และการเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์จะเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความคล่องตัวสามารถประยุกต์ศิลปะการสั่งการ
ให้มปีระสิทธิภาพสอดคล้องตามสถานการณ์ได้ 

กล่าวโดยสรุป หน้าที่การสั่งการจะเกี่ยวข้องกับการชักน า และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ท างานของตนอย่างดี ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีนั่นเอง 

๕. การควบคุม (Controlling) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่า
การท างานต่าง ๆ จะส าเร็จผล ตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนการควบคุมที่ส าคัญนั้นจะต้องมีการวัดผล
งาน สิ่งที่ท าได้ มีการเปรียบเทียบผลงานกับเป้าที่ตั้งไว้ และการด าเนินการแก้ไขเม่ือมีสิ่งผิดปกติหรือที่
มีเหตุการณ์ท าให้ผลงานคลาดเคลื่อนจากที่ก าหนดไว้ในแผน ด้วยกลไกของการควบคุมดังที่กล่าวนี้ 
การควบคุม จึงต้องมีการพิจารณาตกลงใจให้ชัดว่าจะวัดผลงานอะไร จะวัดโดยวิธีการอย่างไร จะใช้
เกณฑ์อะไรเป็นตัววัด 

การจัดการมีหลักเกณฑ์นี้มีหลักการที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ๑๔ 
๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนด “วิธีที่ดีที่สุด” (One best way) ส าหรับงานที่จะท าแต่

ละอย่าง 
๒. ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน จัดงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงานและ

จะต้องมีการอบรมคนงาน ให้รู้จักวิธีท างานที่ถูกต้องด้วย และจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้
ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า 

๓. ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างานและคนงาน ซึ่งเชื่อว่าคนงาน
จะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น 

๔. ต้องมีการประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน  

                                                           
๑๔ส านักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคม, บทบาทของพระภิกษุ : ผู้น าสังคมในการอนุรักษ์

มรดกศิลปะวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒ - ๓๔. 



๑๕ 
 

ในการศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการที่สามารถใช้ได้กับการจัดการทุกชนิด  ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล ได้สรุปสาระส าคัญไว้ดังนี้ 

๑. เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบด้วยหน้าที่ต่างๆ ๕ ประการ คือ 

    ๑.๑ การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อองค์การ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติขึ้นเป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต 

    ๑.๒ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของานต่างๆ และ
อ านาจหน้าที่ ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยงานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

    ๑.๓ การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งงานต่างๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท าเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วยตลอดจนเข้าใจ
ถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้วย 

    ๑.๔ การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้า
ได ้และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในท่ีสุด 

    ๑.๕ การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้
ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้แล้ว 

๒. เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วย
ความสามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ ปฏิภาณ การศึกษาหาความรู้เทคนิคในการท างานและ
ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่า ความสมารถทางด้านการจัดการ ซึ่งต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติ
ที่จะเน้นหนักที่เทคนิควิธีการท างานเป็นส าคัญ 

๓. เกี่ยวกับหลักการจัดการ (Management principles) ฟาโยล์ ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้
ในการจัดการไว้ ๑๔ ข้อ คือ๑๕ 

    ๓.๑ หลักที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) 
ฟาโยล์ เชื่อว่า อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ และอ านาจหน้าที่ควรจะมี
เท่ากับความรับผิดชอบ นั่นคือ เมื่อผู้ใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานใดงานหนึ่ง ผู้นั้นก็ควรจะ
ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

    ๓.๒ หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) การกระท า
ใดๆคนงานควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสนใน
ค าสั่งที่เกิดขึ้นนั้นเอง 

                                                           
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 



๑๖ 
 

    ๓.๓ หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) ทั้งนี้เพราะกิจกรรม
ของกลุ่มที่มีเป้าหมายอันเดียวกัน ควรจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนเพียง
อันเดียวร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายขององค์การในท่ีสุด 

    ๓.๔ หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain) ซึ่งก็คือ สายบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงมายังระดับต่ าสุดในองค์การจะเอ้ืออ านวยให้การบังคับบัญชาเป็นไปตามหลักของการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว จะช่วยให้เกิดระเบียบในการติดต่อสื่อสารในองค์การอีกด้วย 

    ๓.๕ หลักของการแบ่งงานกันท า (Division of work or specialization) คือ การ
แบ่งงานกันท าตามความถนัด เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ 

    ๓.๖ หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) คือ ระเบียบวินัยในการท างานนั้นเกิด
จากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างานโดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความเคารพเชื่อฟัง  และท างานตาม
หน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความยุติธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

    ๓.๗ หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม
(Subordination of individual to general interest) ระบุไว้ว่า เป้าหมายและผลประโยชน์ส่วนได้
ส่วนเสียของส่วนรวม ของกลุ่มจะต้องมีความส าคัญเหนือกว่าเป้าหมายของส่วนบุคคล  หรือของ
ส่วนย่อยต่างๆ เพ่ือที่จะให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายของกลุ่ม (องค์การ) นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๘ หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remunerations) ต้องมีความยุติธรรม
และก่อให้เกิดความพอใจ และประโยชน์มากที่สุดแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ลูกน้อง และเจ้านาย ให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 

    ๓.๙ หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) การจัดการควรจะต้อง
มีการรวมอ านาจไว้ที่จุดศูนย์กลาง เพ่ือจะควบคุมส่วนต่างๆ ขององค์การไว้ได้เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์รวมสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 

    ๓.๑๐ หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) คือ การจัดระเบียบส าหรับการ
ท างานของคนในองค์การนั้น ผู้บริหารจ าต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตงานให้ถูกต้อง ชัดเจนพร้อม
ทั้งระบุถึงความสัมพันธ์ต่องานอ่ืน (ผังการจัดองค์การ Organization chart) เพ่ือให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    ๓.๑๑ หลักของความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารต้องให้ความเมตตาและให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทุกคน 



๑๗ 
 

    ๓.๑๒ หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (Stability of tenure) การ
ที่คนเข้าออกมาก ย่อมเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลือง และท าให้การจัดการงานไม่เกิดประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ทั้งผู้บริหารและคนงานจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานจนท าได้ดีเสียก่อน 

    ๓.๑๓ หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative) การช่วยคิดริเริ่มของคนงานทุกคนภายใน
ขอบเขตที่คนคนนั้นพึงมี จะเป็นพลังอันส าคัญที่จะท าให้องค์การเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนแผนงานและ
เป้าหมายต่าง ๆ ก็จะถูกท าให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 

    ๓.๑๔ หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) คือ การเน้นถึงความจ าเป็นที่ทุก
คนในองค์การจะต้องท างานเป็นกลุ่มอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือจะให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
เป็นอย่างดีภายในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการจัดการที่ประกอบด้วยหน้าที่งานจัดการ ทั้ง ๕ ประการนี้ จึง
เป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารที่พึงต้องปฏิบัติ เพ่ือการบริหารงานและบริหารคนในระบบ
องค์การธุรกิจเพ่ือให้การท างานต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และจากหน้าที่งานการจัดการนี้ หากน ามาสรุปพิจารณาเป็นขอบเขตงานที่ผู้บริหารต้อง
เกี่ยวข้องคอยจัดการตลอดเวลาแล้ว จะเห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารต้องคอยจัดการจะมี ๓ สิ่ง คือ 
ก) การจัดการเกี่ยวกับด้านความคิด คือ ต้องคอยคิดวิเคราะห์สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้องค์การธุรกิจสามารถ “วางแผน” เพ่ือให้สามารถมีทางเลือกแผนงานที่ดีที่สุด ข) 
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งของ คือ การจัดองค์การเพ่ือให้มีการจัดแบ่งกิจกรรมและจัดระเบียบทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถรวมเป็นกลุ่มงานที่ทุกฝ่ายสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค) การ
จัดการเกี่ยวกับคน คือ เป็นส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ
ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งหน้าที่การจัดการที่เกี่ยวกับคนทั้ง ๓ หน้าที่ คือ การจัดคนเข้าท างานเพ่ือให้ได้คนดีมี
ความสามารถ และการสั่งการเพ่ือให้มีการจูงใจผู้ท างานโดยศิลปะการปกครองบังคับบัญชาที่ดี 
รวมทั้งการควบคุมเพ่ือติดตามดูแลและก ากับการท างานของคนให้เข้าสู่มาตรฐานที่ตั้งไว้  เหล่านี้ล้วน
แต่เป็นการจัดการเกี่ยวกับคนทั้งสิ้น การเปลี่ยนจากความไม่มีประสิทธิภาพ ที่สืบเนื่องมาจากวิธี
ปฏิบัติแบบไม่มีหลักเกณฑ์ มาเป็นความมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น
โดยตัวผู้บริหารตามความรับผิดชอบที่ควรจะมีมากกว่าเดิม 

องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และ

ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน  



๑๘ 
 

๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไป
ถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔ Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ ๖ Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจาเป็นมากข้ึน  

๓) มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ Ms หรือ ๖ Ms ดังกล่าว จะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกัน
และท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ด้วยการน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่
เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดข้ึน  

๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส า เร็จของงานว่า 
บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถ
ขององค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่
มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ
หรือกระบวนการออกแบบและการด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคล ที่จะ
ร่วมมือกัน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ๑๖ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหาร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ 
จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และต้องการอะไรจากการด าเนินการ  ทรัพยากรในการ
บริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรในการบริหาร มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกันท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทฤษฎีของ
การบริหารดังอธิบายได้ดังนี้ 

ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ (System Approach หรือ General System Theory) เป็น
ทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ หาข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหาร
การศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์สิ่งน าเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไป
คุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป๑๗ 
                                                           

๑๖Harold Koont & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York : McGrew 
Hillbook, 1991), p. 4. 

๑๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน้า ๕๐. 



๑๙ 
 

ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) ทฤษฎีนี้ เกตเซลล์ (Getzels) และ กูบา 
(Guba) ได้สร้างขึ้นเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นระบบสังคม แบ่งออกเป็น ๒ 
ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) และด้านบุคลามิติ (Idiographic Dimension)  

ด้านสถาบันมิติ ประกอบด้วย  
(๑) สถาบัน (institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งจะเป็น กรม กอง โรงเรียน 

โรงพยาบาล บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ที่มีวัฒนธรรม (culture) ของหน่วยงานหรือองค์การนั้น
ครอบคลุมอยู่  

(๒) บทบาทตามหน้าที่ (role) สถาบันจะก าหนดบทบาท หน้าที่ และต าแหน่ง ต่างๆ ให้
บุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอย่างเป็นทางการ และมีธรรมเนียม (ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อ
บทบาทอยู่  

(๓) ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (expectations) เป็นความ คาดหวัง
ที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบันจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โรงเรียนมีความ
คาดหวังที่จะต้องผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีค่านิยม (values) ของสังคมครอบคลุมอยู่  

ด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย  
(๑) บุคลากรแต่ละคน (individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้นๆ เป็นบุคคล ใน

ระดับต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมย่อยที่
ครอบคลุมต่างไปจากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม  

(๒) บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ 
อารมณ์ และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรม
เนียมของแตล่ะบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู่  

(๓) ความต้องการส่วนตัว (need - dispositions) บุคคลที่มาท างานสถาบันมี ความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป บางคนท างานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพ บางคนท างานเพราะความรัก บาง
คนต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ความก้าวหน้า บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความมั่นคง 
ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่๑๘  

สรุปได้ว่า ในด้านสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาท ต่างๆ เป็นส าคัญ 
บทบาทที่สถาบันได้คิดหรือก าหนดไว้จะต้องชี้แจงให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่างเด่นชัด เพ่ือจะ
ได้ก าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้ก าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความต้องการของ
ผลผลิตของสถาบันนั้น ส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น ซึ่ง
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละคนต่างก็มีความต้องการใน

                                                           
๑๘จอมพงศ์ มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็น

วายฟิล์ม, ๒๕๕๔). หน้า ๒๗. 



๒๐ 
 

ต าแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานเป็นอันมาก ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถที่จะสังเกต
พฤติกรรมได้ (social behavior or observed behavior) 

ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว์ Abraham H. Maslow เป็นบุคคลแรกที่ได้
ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow's general theory of human and motivation) ไว้และ
ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ ๓ ประการ ดังนี้  

(๑) มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด แต่สิ่งที่ มนุษย์
ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความ
ต้องการอย่างอ่ืนจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  

(๒) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกต่อไป 
ความต้องการที่ไม่ได้รับตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  

(๓) ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความ
ต้องการในระดับต่ า ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง
ทันที๑๙ 

ทฤษฎีการบริหารของเทเลอร์ (Frederick W Taylor) บิดาแห่งการบริหารที่มี
หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ ๔ 
ประการ คือ 

(๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง 
คือ ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิต ทั้งหมด 

(๒) ต้องมีคัดเลือกเเละพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการ
รู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูก
วิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ท า 

(๓) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

                                                           
๑๙จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครั้งที่  ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท,์ ๒๕๕๓), หน้า ๖๕. 
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(๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น วิธีการบริหารต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้น
เรื่อยๆ๒๐ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยตั้งแต่สมัยจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งอาศัยทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ที่มีการปรับปรุงพัฒนาและ
สังเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการอย่างกว้างขว้างยิ่งขึ้น เพ่ือหาข้อบกพร่องของกระบวนการ
บริหารทั้งปวง โดยการวิเคราะห์สิ่งน าเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไป
คุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๒.๑.๔ หน้าที่ในการจัดการ (Management functions) 
หน้าที่ในการจัดการ คือ หน้าที่แต่ละอย่างของกระบวนการการบริหาร ล้วนเป็นหน้าที่

ของงานที่จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ภารกิจหรืองานทั้งหลายที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ใน
องค์การปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จผลโดยมีประสิทธิภาพ POSDCCR คือ 

๑. การวางแผน (Planning) การก าหนดนโยบายและมาตรการการวางแผนปฏิบัติ 
หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพ่ือผลส าเร็จตามที่ต้องการ การ
วางแผนจะเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงผลส าเร็จที่ต้องการจะได้หนทางที่จะท าให้ได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติในการวางแผนผู้บริหาร จะท าการคาดการณ์ในอนาคต และจะมีการคิด
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ 

ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ว่า องค์การจะต้องท าอะไร ให้ได้
ผลงานอะไร ท าอย่างไร ท าโดยใคร ท าเมื่อไหร่ ก็จะช่วยให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้โดย
กล่าวไว้ว่า ในด้านการวางแผนนี้พระพุทธเจ้าทรงก าหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล เพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้บวชในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายแบบเดียวกัน 
ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีที่ทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะพระภิกษุรูปแรกในทาง
พระพุทธศาสนาด้วยพุทธด ารัสว่า “ เธอจงเป็นพระภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” จะเห็นได้ว่าพุทธด ารัสนี้ มีการกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการอุปสมบทชัดเจนว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ

                                                           
๒๐ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗ - ๔๘. 
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เถิด” นั่นหมายถึงว่า ให้สมาชิกปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนตัวหรือแนะน าคนอ่ืนให้หลุดพ้นจาก
ทุกข ์อันเป็นเป้าหมายแห่งการด าเนินชีวิต๒๑ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือการจัดรูปงาน หมายถึง การจัดรูป
งานและโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ คือก าหนดต าแหน่งสายบังคับ
บัญชาในองค์การ รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งภายในองค์การตาม
ความถนัด และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดแจ้งในเชิงทางวิชาการด้วย๒๒ 

ส าหรับคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามล าดับอาวุโส 
หรืออายุพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน คณะสงฆ์ได้มีการบริหารกันมาใน
รูปแบบอาจารย์ปกครองศิษย์หรือพ่อปกครองลูก โดยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ในการ
จัดระเบียบการบริหาร โดยให้อ านาจบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานของคณะสงฆ์ตามความ
เหมาะสม ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองจึงเข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา๒๓ 

๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การสรรหาบุคคลมาบรรจุในต าแหน่งที่ก าหนด
ไว้ หมายถึง การสรรหา การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การบรรจุ การฝึกอบรมบุคลากรให้
เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน  

ส าหรับการบริหารบุคลากรของคณะสงฆ์ เป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่พระ
สังฆาธิการผู้หวังความส าเร็จในการบริหาร ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยในการบริหารภารกิจ
และจ าเป็นที่จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เข้มแข็งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส าหรับการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมี
การกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ ในการท าพิธีอุปสมบท
แก่กุลบุตร พระเถระผู้เป็นประธานในพิธีเรียกว่า พระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ ซึ่งประชุมพร้อมกันในอุโบสถที่ประกอบพิธีอุปสมบท เมื่อ
บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่ (พระนวกะ) จะต้องได้รับการฝึกอบรมและการศึกษา
เล่าเรียนจากอุปัชฌาย์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ ๕ ดังนั้น กระบวนการ
ฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดการศึกษาในวัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ส าคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา๒๔ 

                                                           
๒๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) , พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕- ๖. 
๒๒กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๘), หน้า ๖. 
๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗- ๙. 
๒๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๑๒. 
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ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรตราบใด
ที่บุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ เขาผู้นั้นยังต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไป๒๕ 

๔. การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) คือการเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในจ านวนทางที่มีให้
เลือกเป็นจ านวนมาก การตัดสินใจสั่งการนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารทั้งหมด 
เพราะว่า บรรดากระบวนการต่าง ๆ ล้วนแต่ด าเนินไปเพ่ือช่วยและสนับสนุนในการตัดสินใจสั่งการทั้งสิ้น 

ในการตัดสินใจด้านการบริหารของพระสังฆาธิการ จะต้องอาศัยพระธรรมวินัยตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎ และข้อบังคับ ตลอดทั้งแนวนโยบายและระเบียบประเพณีที่เคยปฏิบัติมา 
ฉะนั้น การตัดสินใจจึงหมายถึง การอ านวยการการสั่งการ การชี้แนะงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอด ทั้งติดตามค าสั่งชี้แนะนั้น และ
ในการสั่งงานซึ่งตัดสินใจสั่งการลงไป พระสังฆาธิการจะต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริงตลอดจนความ
คิดเห็นของบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพิจารณา  การสั่งการจะด าเนินไปใน
ทิศทางอันเป็นจุดหมายของหน่วยงานนั้น ๆ ต้องใช้เทคนิคกลวิธีให้เกิดแรงจูงใจ การติดต่อสื่อ
ความคิด และการท างานให้เกิดขึ้นนั้น จึงจะท าให้การปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ
ที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง๒๖ 

๕. การควบคุมงาน (Controlling) คือ การควบคุมเป็นกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท างานให้ได้คุณภาพที่ต้องการโดยถือหลักปรัชญาที่ว่า  “คุณภาพใส่เข้าไปในผลงานระหว่าง
กระบวนการการท างาน ไม่ใช่การตรวจสอบขั้นสุดท้าย” ดังนั้น การควบคุมคุณภาพจึงหมายถึงการ
ส่งเสริมและการเสริมสร้างคุณภาพทุกขั้นตอน การควบคุมแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้ได้คุณภาพตาม
วัตถุประสงค์นั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มิใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การควบคุมคุณภาพ คือ การท างานเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเปล่า 
ป้องกันไม่ให้ท างานผิดพลาดไปจากข้อก าหนด หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานการ
ก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กร ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างดียิ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัย เพ่ือให้พระภิกษุใช้เป็นมาตรฐานการควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกัน 
พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพ่ือความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ 
เพ่ือข่มบุคคลผู้ไม่มีความละอาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

๖. การประสานงาน (Coordinating) การประสานงานหมายถึง การประสานแนวคิด
พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนร่วมงานผสมผสานกลมกลืนกัน ไม่ขัดหรือแย้งหรือซ้ าซ้อนกันเพ่ือ

                                                           
๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. 
๒๖อ้างแล้ว, หน้า ๒๓. 



๒๔ 
 

ประสานประสานประโยชน์ของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การประสานงานจึงเป็นการ
สร้างวิธีการท างานร่วมกันในหมู่คณะเดียวกัน หรือหมู่คณะที่เกี่ยวข้อง มีการกระท าระหว่างกันกับ
เพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ส าหรับคณะสงฆ์ต้องมีการ
ประสานงานกันระหว่างพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดับบนลงไประดับล่างและระดับล่างข้ึนสู่ระดับบน๒๗ 

๗. การเสนอรายงาน (Reporting) การเสนอรายงาน คือ การเสนอจะเป็นด้วยวาจา
หรือด้วยการบันทึกเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน พร้อมกับเสนอแนะปัญหาและสถิติข้อมูลที่แท้จริง
ต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์เพ่ือขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส าหรับพระ
สังฆาธิการซึ่งเป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์ ควรน าหลักและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในงาน
คณะสงฆ์ก็จะเป็นประโยชน์ต่องานคณะสงฆ์อย่างยิ่ง 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการบริหาร
คณะสงฆ์เนื่องจากคณะสงฆ์มีภารกิจที่ต้องท าร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จึงต้องอาศัยหลักการบริหารที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาประยงค์ อุปเสน,  
(๒๕๔๙ : ๒๐).  

๑) การบริหาร ได้แก ่Administration และ Management  
๒) Administration ใช้กับการบริหารงานในองค์การ
ภาคราชการ  
๓) Management ใช้กับการบริหารหรือจัดการใน
องค์การภาคธุรกิจ  

Gary Dessler, (1997 : 2).  การบริหาร หมายถึง การก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ต้องด า เนินการเกี่ยวกับพนักงานใน
องค์การซึ่งครอบคลุมภารกิจต่างๆ  

Mondy R. Wayne and Robert M. Noe, 
(1996 : 4 - 6).  

การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัด
องค์การ การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ  

 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
E.N. Chapman, (1995 : 3).  การบริหารเป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้

เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้ อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า 
การแนะแนว และการกระตุ้น  

วิโรจน ์สารรัตนะ, (๒๕๔๒ : ๑).  การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่
ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์การ 
การวางแผน การติดตาม และการควบคุม  

สมคิด บางโม, (๒๕๔๕ : ๖๑).  การบริหารหรือการจัดการนั้นเป็นศิลปะในการใช้
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

พระมหาไพทูรย์ วรรณบุตร, (๒๕๕๐ : ๓๓). ๑) การบริหาร หมายถึง การทางานของคณะ
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
๒) การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 
๓) การบริหารประกอบด้วยลักษณะ ๒ ประการ 
คือมีวัตถุประสงค์และมีความร่วมมือร่วมใจกัน 
๔) การบริหารเป็นการใช้ศาสตร์ และศิลป์ โดย
การน าเอาทรัพยากรมาประกอบเป็นกระบวนการ
ของการบริหารให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กมล รอดคล้าย, (๒๕๓๗ : ๙๙). ๑) การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้ส าเร็จ 
๒) การบริหาร หมายถึง การแก้ปัญหาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย 
๓) การบริ หาร เป็นการน า ทรัพยากรมาใช้
ด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอนก สิทธิประศาสน์, (๒๕๔๐ : ๓). การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น า



๒๖ 
 

ทรั พยากรมาประกอบการบริ หารให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
James A.F. Stoner, (1982 : 89). ๑) การบริหารจัดการ คือ กระบวนการ (Process) 

ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organization) การสั่งการ (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) 
๒) การบริหารจัดการ คือ ความพยายามใช้ทรัพย์กร
ต่างๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์การก าหนดไว้ 

อารีย์ สวัสดิ์สาลี และคณะ, (๒๕๔๘ : ๓๒) ๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนดโครงการอย่าง
กว้างๆ ว่ามีอะไรบ้าง 
๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างโดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
๓) การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง การบริหารงาน
เกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงาน 
๔) การสั่งการ หมายถึง การอ านวยการวินิจฉัยสั่งการ 
๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือ
ติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยในองค์กร 
๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชา 
๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร 

ธงชัย สันติวงษ์, (๒๕๔๒ : ๑๓ - ๒๖). ๑) หน้าที่แต่ละอย่างของกระบวนการบริหาร คือ 
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 
การสั่งการ และการควบคุม 
๒) กระบวนการบริหาร เป็นหน้าที่งานที่จ าเป็นที่
ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติ 
๓) การบริหารเพ่ือให้ภารกิจหรืองานทั้งหลายที่
บุคคลในฝ่ายต่างๆ ในองค์การปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จ
ผลโดยมีประสิทธิภาพ 

 



๒๗ 
 

 
 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ส านักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคม, 
(๒๕๔๔ : ๓๒ - ๓๔). 

๑) การบริหารจัดการต้องมีการคิดค้นและก าหนด
วิธีที่ดีที่สุด 
๒) การบริหารต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน 
๓) การบริหารต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับวิธีการท างานและคนงาน 
๔) การบริหารต้องมีการประสานร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน 

Harold Koont & Heinz Weihrich, (1991 : 4). องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่ 
๑) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน 
๒) ทรัพยากรในการบริหาร 
๓) มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามี
ปฏิกิริยาระหว่างกัน 
๔) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมยศ นาวีการ, (๒๕๔๔ : ๕๐). ๑) ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบเป็นทฤษฎีในการตรวจสอบ
หาข้อบกพร่องของกระบวนการบริหาร 
๒) โดยการวิเคราะห์สิ่งนาเข้า วิเคราะห์กระบวนการ 
และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ 
แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไข 

จอมพงศ์ มงคลวนิช, (๒๕๕๔ : ๒๗). ๑) ทฤษฎีระบบสังคม แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้าน
สถาบันมิติ และด้านบุคลามิติ 
๒) ด้านสถาบันมิติ ประกอบด้วย หน่วยงานหรือองค์การ 
บทบาทตามหน้าที่ และความคาดหวังของสถาบัน 
๓) ด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย บุคลากรแต่ละคน 
บุคลิกภาพ และความต้องการส่วนตัว 

 
 
 



๒๘ 
 

 
 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๕๓ : ๖๕). ๑) มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอ

และไม่มีสิ้นสุด 
๒) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่
เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป 
๓) ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดับขั้นตามลา
ดับความส าคัญ 

ธงชัย สันติวงษ์, (๒๕๔๓ : ๔๗ – ๔๘). ทฤษฎีการบริหารของเทเลอร์ (Frederick W Taylor) 
มีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 
๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด 
๒) ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึง
ความส าคัญและคุณค่าของการรู้จักงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับคนงาน 
๓) คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น 
๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บริหารและคนงาน 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๒๘ : ๖). 

๑) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปงานและ
โครงสร้างการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒) การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ  
๓) การก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งภายในองค์การตามความถนัด และความ
รับผิดชอบ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต),  
(๒๕๔๙ : ๑๒). 

๑) การบริหารงานบุคคล คือ การสรรหาบุคคลมาบรรจุ
ในต าแหน่งที่ก าหนดไว้  
๒) การบริหารบุคลากรของคณะสงฆ์ ต้องปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัยในการบริหารภารกิจ 
๓) การบริ หารงานบุ คคลในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ 



๒๙ 
 

๒.๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่าย 
ตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง “เครือข่าย” ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายทั้งในแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ 
ภาวการณ์แข่งขันแบบใหม่ (New Competition) ในยุคการค้าใหม่ ท าให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างและ
การบริหารจัดการแบบเก่าซ่ึงเป็นแบบอ านาจตามล าดับชั้น (Hierarchical) ได้อีกต่อไป อ านาจแนวดิ่ง
ไม่อาจน าองค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายในยุคใหม่นี้ได้จึงต้องมีการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นแนวนอน ให้
เป็น“เครือข่าย” ประการที่สองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร (IT) ท าให้องค์กรต่างๆ สามารถ
ปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้าย
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ก่อให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมในลักษณะที่เป็น
เครือข่าย และองค์กรต่างๆ ล้วนมีลักษณะเป็นเครือข่ายทั้งภายในตัวมันเองและในความสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอก๒๗ 

ด้วยเหตุนี้ค าว่า “เครือข่าย” จึงถูกน าไปใช้ในทุกวงการ ซึ่งมีผลท าให้การนิยาม
ความหมายของเครือข่ายมีความหลากหลายตามไปด้วย แต่ไม่ว่าจะถูกน าไปประยุกต์ใช้ในวงการใดก็
ตาม ก็มักจะมีนัยส าคัญเกี่ยวข้องกับความหมายตามรูปศัพท์เดิมอยู่เสมอ นั่นคือ “การเชื่อมต่อ/
เชื่อมโยง” “ความสัมพันธ์” และ “การติดต่อสื่อสาร” ภายใต้ “วัตถุประสงค์หรือข้อตกลง” อย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย ซึ่งท าให้การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเท่ากับการเชื่อมโยง
หลายๆ ระบบย่อยให้รวมกันขึ้นมาใหม่เป็นอีกหนึ่งระบบของหน่วยสมาชิกทุกหน่วยงานที่เข้ามารวมกัน 

๒.๒.๑ ความหมายของค าว่าเครือข่าย 
สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งรอบข้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบต่างๆ ที่มาบรรจบกัน

แล้วก่อรูปและสร้างกระบวนการจนเป็นข่ายใยชีวิต (web of life)ที่ปรากฏอัตลักษณ์หรือภาพแห่ง
ความเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ  โดยที่เราอาจลืมนึกถึงความเป็นจริงแห่งข่ายใยชีวิตใน
มิติแห่งความสัมพันธ์อันนั้น 

สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งต่างๆ ในโลกและสากลจักรวาลนั้น เกิดขึ้นด้วยการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ทุกสิ่งมีที่มา มีที่ไป มีเหตุ มีปัจจัย เมื่อเหตุและปัจจัย
เกิดข้ึนพร้อมกันอย่างเก้ือกูล ย่อมเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ก็สร้างเส้นทางการเชื่อมโยง
กับสิ่งเก่าและสรรพสิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่โยงใย สลับซับซ้อน เป็นเครือข่าย 
(network)ท่ีเชื่อมโยงจากสิ่งเล็กๆ และภายในสิ่งเล็กๆ ก็มีการเกาะเกี่ยวกันอย่างน่าอัศจรรย์ 

ในทางพุทธศาสนากล่าวถึงสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันว่า ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึง อาการและความที่สรรพสิ่งต่างก็พ่ึงพาอาศัยกัน

                                                           
๒๗เสรี พงศ์พิศ, วัฒนธรรมองค์การของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชมุชน

เข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘),หน้า ๓๓ - ๓๔. 



๓๐ 
 

เกิดขึ้น โดยต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกัน  เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกัน
อย่างลึกซึ้งและเป็นองค์รวมเสมือนห่วงโซ่ที่ร้อยรัดและผูกพัน ซึ่งก่อให้เกิดปัจจยาการอ่ืนๆ ตามมาใน
ลักษณะที่ว่า  “เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” และท้ายที่สุดในทัศนะของพุทธศาสนา กล่าวถึงสภาวะ
ของสิ่งต่างๆ ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงองค์ประกอบที่มีการเกื้อหนุนหรือเกิดขึ้นอย่างพร้อม
เพรียงของสิ่งต่างๆ ที่สมมติขึ้นในความหมายและภาษาที่ใช้พูดของมวลมนุษย์ ซึ่งนั่นก็หมายถึง 
“ความเป็นสิ่ง หรือสิ่งมีชีวิต” ที่เราเข้าใจในความหมาย ความคิด และภาษาของเราเอง๒๘ ในขณะ
ทีน่ฤมลนิราทร กล่าวถึงเครือข่ายว่า การท างานที่มีรูปแบบการประสานงานของกลุ่มคนหรือองค์กรที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจึง
อาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายเป็นการท างานที่เป็นรูปแบบความร่วมมือหรือการพ่ึงพาอาศัยกัน๒๙ 

อย่างไรก็ตาม สนธยา พลศรี ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อ
เครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียง
การรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็น
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์ และพัฒนาไปสู่การ
ลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมาย และจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็น
เพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ 
วัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๓๐ 

ในทัศนะของวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ กล่าวถึงระบบหรือสิ่งต่างๆ ว่า ทุกอย่างจะ
ถูกมองในภาพกว้างและมองเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายในทุกระบบ โดยไม่มี
การแยกส่วนหรือแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ไม่พยายามคาดเดาผลและหวังผล หรือเข้าไปวัดสิ่ง
ต่างๆ อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน โดยมองสรรพสิ่งในลักษณะของความไร้ระเบียบที่ก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบ๓๑ 

 

                                                           
๒๘พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส), ๒๕๔๗), หน้า ๑-๒. 
๒๙นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓. 
๓๐สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

๒๕๕๐), หน้า ๒๐๗. 
๓๑Margaret J. Wheatley, Leadership and the new science : Discovering order in a 

chaotic world,  2nd Edition,  (San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 1999), p.11. 
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สรุปความหมายของเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างระบบการปฏิบัติงานหรือ
เชื่อมโยงบทบาทของบุคคล องค์การต่างๆ ที่เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ภายใต้ความ
ต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดโครงสร้างและรูปแบบการท างานด้วยระบบใหม่ ในลักษณะสร้าง
ความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการระดมสรรพก าลัง และมีกลยุทธ์
ในการพัฒนา ด้วยการให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ 

๒.๒.๒ ความส าคัญของเครือข่าย 
สภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ พบว่า การท างานจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อม

ประสานงานกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หากต่างหน่วยงานต่างท างานกันไม่สัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกัน ก็อาจจะมีการท างานซ้ าซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน มีการท างานคล้ายคลึงกัน ยุ่งอยู่กับการ 
แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องไปแบบวันต่อวัน เพ่ือให้หน่วยงานของตนอยู่รอด แต่ละหน่วยงานก็มีการส่งข่าว
ข้อมูลไหลเวียนกันอยู่ภายในหน่วยงานของตน และข้อมูลข่าวสารก็ค่อนข้างจ ากัด การท างานใช้กรอบ
ความคิดหรือหลักการเฉพาะที่เคยใช้ไม่เกิดการพัฒนา รับรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่างๆ ไม่มีคนมา
ช่วยชี้แนะเมื่อเดินหลงทางหรือก าลังจะก้าวไปสู่หนทางที่เกิดความเสี่ยง เกิดความเสียหายกับคนใน
ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กร การ ท างานในปัจจุบันซึ่งต้องการความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีความเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือได้ สามารถตัดสินผลงานได้จากการท างานที่มีลักษณะ “ข้ามาคน
เดียว” กับ “ทีมเวิร์ค” ได้เป็นอย่างดี ในกระบวนการท างานของเครือข่ายนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้รับนอกจาก
ผลส าเร็จตามที่ต้องการคือ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยการท างานแบบเครือข่ายมี
ความส าคัญ ดังนี้๓๒ 

1. เครือข่ายคือธรรมชาติที่แท้ของสรรพสิ่ง ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราได้มองธรรมชาติ
ของสรรพสิ่งว่า “เป็นสิ่ง” ซึ่งเป็นกระบวนการที่มาของการสื่อสารทางภาษาและความคิด เมื่อสรรพ
สิ่งมีความหมายว่า “เป็นสิ่ง” สิ่งต่างๆ นั้นก็สามารถมีชื่อเสียงเรียงนามได้หรือในทางนามธรรมสรรพ
สิ่งก็ถูกตั้งขึ้นเป็นประเด็นให้ขบคิดตามสมมติบัญญัติที่เราเรียกขาน และในบางครั้ง เราก็ไปติดกับ
บัญญัติที่เราสมมติขึ้น แล้วมองเห็นสิ่งต่างๆ “เป็นสิ่ง” แม้แต่การเรียกสิ่งต่างๆ เราก็ต้องใช้ค าว่าสิ่ง
ต่างๆ หรือสรรพสิ่ง ซึ่งหนีไม่พ้นค าว่า “สิ่ง” เพราะภาษาทั้งหมดต้องอาศัยการบัญญัติ เพ่ือจะได้
ติดต่อสื่อสารอ้างอิงถึงเรื่องราวที่พูดคุยกันได้ ความคุ้นชินอันนี้ ท าให้ยากที่จะมองเห็นความเป็นจริงที่
ด ารงอยู่ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

2. เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบ ความเข้าใจในความสัมพันธ์เชิง
กระบวนระบบดังกล่าว จัดเป็นความสัมพันธ์ในมิติของความเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงและได้ถูกน ามา

                                                           
๓๒วิศิษฐ์ วังวิญญู, ความหมายเครือข่าย, (เชียงราย : เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การ

สนทนาอย่างสร้างสรรค์” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, ๒๕๔๖), หน้า ๕. 



๓๒ 
 

อธิบายในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่มองถึงกระบวนการของสรรพสิ่งว่า มีการประสาน
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือก ากับความเป็นไปของการท าหน้าที่ตามระบบนั้นๆ ให้มี
ความสัมพันธ์และมีความเป็นปกติยิ่งข้ึน ซึ่งความเป็นปกตินี้ มิได้หมายถึงความสมดุลที่หยุดนิ่ง แต่เป็น
องค์กรที่สามารถจัดการตัวเองได้ และมีความเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หรือเกิดสถานการณ์ในรูปแบบหนึ่งๆ เราไม่สามารถที่จะใช้กรอบคิด
อันเดิม หรือมุมมองอันเดิมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมด เราจ าเป็นต้องใช้สถานการณ์ที่
แปรเปลี่ยน และระบบย่อยที่สลับซับซ้อน หรือใช้บริบทที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหา กล่าว
อย่างง่ายๆ ก็คือ การเข้าไปจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและมองสรรพสิ่งอย่างบูรณา
การ ซึ่งเป็นเหมือนเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ยากๆ และทับซ้อนกันอยู่อย่างมากกมาย โดยที่มี
สมการย่อยแต่ละอันไม่เหมือนกัน แต่เมื่อสามารถแก้สมการย่อยนั้น สมการใด สมการหนึ่งได้ ก็
สามารถน าไปสู่การแก้สมการใหญ่ที่ยากๆ นั้น ได้ในเวลาชั่วพริบตา 

3. เครือข่าย : โครงสร้างที่ออกแบบและโครงสร้างตามธรรมชาติ โครงสร้างที่
ออกแบบ และโครงสร้างตามธรรมชาติที่โผล่ปรากฏขึ้นมาจากการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ 
นวัตกรรมใหม่จึงเป็นฐานคิดที่ส าคัญของเครือข่าย ที่อธิบายถึงกระบวนการสร้างภาระหน้าที่ของ
ตนเองและเครือข่าย และเพ่ือให้กระบวนการนั้นให้มีความเลื่อนไหลและเป็นไปอย่างมีระบบ มี
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน โดยไม่เข้าจ ากัดหรือท าลายโครงสร้าง กระบวนการ และแบบแผนแห่งความเป็น
องค์กรจัดการตัวเองที่ลื่นไหลไปอย่างอิสระเสรี 

ฐานคิด ๓ ประการ เป็นการอธิบายถึงเครือข่ายในฐานะของข่ายใยชีวิต และความเป็น
เครือข่าย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  โดยเป็นการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่โยงใยของสรรพสิ่ง แล้วสร้างภาระหน้าที่เชิงปฏิสัมพันธ์ต่อกันจนกลายเป็น
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เสมือนตาข่ายที่โยงใยและซับซ้อน และเหมือนห่วงโซ่ของสิ่งต่างๆ ที่มีการสาน
ต่อกันอย่างแนบแน่นแต่มีความยึดหยุ่นและมีความเป็นอิสระในตนเอง โดยเป็นกระบวนการที่มีความ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4. เครือข่ายเป็นระบบความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ความสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ 

5. เครือข่าย คือ การขยายผลและเติบโตอย่างมีพลัง ในขณะที่ฐานคิดข้อที่ ๔-๕ เป็น
การอธิบายถึงเครือข่ายทางสังคม (social network) ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในสังคมมนุษย์ 
ที่กล่าวถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกันในเชิง
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีทั้งในด้านการพ่ึงพา การขัดแย้งและการครอบง าสิทธิและ
ประโยชน์แล้วพัฒนาระบบความสัมพันธ์นั้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดทั้ง 5 ประการนั้น มี
ความส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจถึงความเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะการน าฐานคิดข่ายใยชีวิตมา



๓๓ 
 

อธิบายเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกันในมิติของความสัมพันธ์ที่โยงใยความหมายของเครือข่าย
โดยนัยต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่ท างานด้าน
เครือข่าย ดังนี้ 

1. เครือข่าย : นัยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ในมิติแห่งความสัมพันธ์ เครือข่าย คือ 
ความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยที่เป็นไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหว่างความไร้ระเบียบกับการจัด
ระเบียบและระหว่างการแตกดับกับการเกิดขึ้นใหม่ท่ีพร้อมจะสานต่อกับสิ่งต่างๆ 

2. เครือข่าย : นัยแห่งการประสานความร่วมมือคือ  ความเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นความ
ร่วมมือและการเปิดรับเพ่ือให้เกิดความรู้และกระบวนการใหม่ กล่าวคือ การที่ปัจเจกบุคคล กลุ่ม
องค์กรแต่ละฝ่ายได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน 

3. เครือข่าย : นัยภารกิจและกระบวนการภายใต้ยุทธศาสตร์ของความเป็นเครือข่ายนั้น  
ภารกิจและกระบวนการท างานของฝ่ายต่างๆ  เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความเป็นเครือข่ายนั้น

มีความต่อเนื่อง การท าภารกิจต่อกัน โดยมีการขยายภารกิจและอุดมการณ์นั้นออกไปสู่กลุ่มอ่ืน 
เครือข่ายอ่ืน ก็เท่ากับว่า เป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นดังนั้น เครือข่ายจึงมีนัยของการท าภารกิจที่
เป็นกระบวนการ โดยเป็นทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการ
กลุ่มท่ีเป็นการระดมทรัพยากรในการสร้างพลังและอ านาจในการต่อรองให้สูงขึ้น 

จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวคิดที่ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “เครือข่าย” นั้น
เริ่มต้นจากการอธิบายความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยเหลือพ่ึงพาจนกระทั่งการสร้างพลังและอ านาจการต่อรอง และต่อมาก็มีการขยายความสัมพันธ์
นั้นไปสู่ระดับที่กว้างข้ึน โดยการเชื่อมโยงกับพันธมิตรอ่ืนๆ ในสังคม เป็นลักษณะของการสร้างประชา
สังคม ที่นับว่า เป็นพัฒนาการอีกระดับหนึ่งของความเป็นเครือข่ายที่มีกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมในส่วน
ในการท างานอย่างหลากหลาย ตามประเด็นปัญหาที่ต้องการผลักดัน/แก้ไข ซึ่งอาจจะมีความซับซ้อน
หรือเป็นประเด็นสาธารณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับหน่วยชีวิตในระดับ
ของเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงกันจากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นองคาพยพและระบบปฏิบัติการภายในร่างกาย
ที่ยิ่งใหญ ่

จะเห็นได้ว่า เครือข่ายนั้น หมายถึง ความร่วมมือและการเปิดรับของฝ่ายต่างๆที่จะมี
ข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร่วมกัน ซึ่งข้อก าหนดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความพยายามท่ีจะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรู้ และ
วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ จากการร่วมมือและการเปิดรับในสิ่งที่ใหม่นั้นเสมอ 

สรุปได้ว่า เครือข่ายนั้น ได้ถูกน ามาอธิบายในมิติของความสัมพันธ์และปรากฏการณ์
ทางสังคมมนุษย์มากกว่าการอธิบายในมิติของความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในเชิง
ชีววิทยา ตามทัศนะของวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ โดยเป็นการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง



๓๔ 
 

ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกันและขยายผลการท างานหรือแนวคิดไปสู่กลุ่ม 
องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างพลังในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โดยผ่านระบบการ
สื่อสารที่ท าให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสในการรับรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
นอกจากนี้ยังได้พยายามอธิบายถึง คุณค่าแห่งความสัมพันธ์ ความเท่าเทียม ความร่วมมือ การต่อสู้
ขัดแย้ง และการเชื่อมโยงที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย 

๒.๒.3 องค์ประกอบของเครือข่าย 
ในทางพุทธศาสนากล่าวถึงโครงสร้างของร่างกายหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ธาตุ ๔ ดิน 

น้ า ลม ไฟ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่รูปธรรมภายนอกนั้นจะดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะที่
คงตัวและถูกมองว่าเป็น “อัตตา” แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือ สิ่งที่เป็นนามธรรม 
ได้แก่ จิต เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อยู่ที่การสืบ
ต่อหรือการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่องในสิ่งมีชีวิตนั้น การสืบต่อเป็นการด ารงรักษาสิ่งมีชีวิตให้อยู่รอด โดย
ที่เราไม่สามารถเห็น “ความสืบต่อ” หรือ “กระบวนสร้างข้อมูล” เราจะเห็นเพียงโครงสร้างภายนอก
เท่านั้น สิ่งมีชีวิตต้องการข้อมูลใหม่ตลอดเวลา เพ่ือการด ารงอยู่ การเติบโต หากไม่มีข้อมูลใหม่ยืนยัน
สิ่งที่มีอยู่ว่าถูกต้องอยู่แล้วตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตนั้นก าลังดับสูญเหมือนกับเป็นระบบปิด ดังนั้น 
องค์ประกอบหลักของสิ่งต่างๆ จึงมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ เพ่ือรักษาความสมดุลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลานั้น เช่นเดียวกับ ความเป็นเครือข่ายที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักที่
ส าคัญและสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน จากฐานคิดและความหมายของเครือข่ายดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีจุดร่วมที่ส าคัญอย่างน้อย ๕ ประการ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของความเป็นเครือข่าย ได้แก่  

(๑) หน่วยชีวิตหรือสมาชิก หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความ
เป็นเครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์ โดยแต่ละหน่วยชีวิต และแต่ละปัจเจกบุคคล จะด าเนินการสาน
ต่อเพ่ือหาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกัน ตามหลักของธรรมชาติที่
ทุกสรรพสิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่อง เพ่ือรักษาความเป็นไปของชีวิต ดังนั้น 
หน่วยชีวิต หรือสมาชิกในองค์กรนั้น จะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย 

(๒) จุดมุ่งหมาย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม 
องค์กร มารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไร้ความมุ่งมั่นหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน  
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่า เป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง 
“การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น  



๓๕ 
 

(๓) การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก การที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลจะมา
รวมกันนั้น สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน คือ การท าหน้าที่ต่อกัน และกระท าอย่างมีจิตส านึก 
เพราะหากขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว กระบวนการนั้นจะเป็น
เพียงการจัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น และการที่คนจะมารวมกลุ่ม เป็นองค์กร
เครือข่ายได้นั้น นอกจากจะมีความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันแล้ว บุคคลยังต้องมีจิตส านึก
ต่อส่วนรวมกล่าวคือ เมื่อพวกเขาเห็นปัญหาหรือต้องการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จิตใจที่มุ่งมั่นซึ่งเป็นปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นแรงขับที่น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการ
ค้นหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ รวมทั้งแสวงหาแนวร่วมจากเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ เพ่ือสร้างพลังอ านาจ
ในการต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนกลายเป็นองค์กรเครือข่ายที่ทุกฝ่ายต่างก็มี
ความไว้วางใจต่อกัน ทั้งนี้ เพราะความเป็นเครือข่ายนั้น สามารถที่จะตอบสนองกระบวนการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่า  

(๔) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน ในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย สิ่ง
หนึ่งที่จะขาดมิได้ ก็คือ การมีส่วนร่วม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก จะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีส่วน
ร่วมจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้า
หากันและพ่ึงพากันมากข้ึน นอกจากนี้ ในระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือให้ภารกิจ
ที่เครือข่ายด าเนินการร่วมกันนั้นบรรลุถึงเป้าหมาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นทั้งแนวคิด 
กระบวนการ และวิธีการของการจัดการเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่องเพราะถ้าไม่มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่มาจากการมีส่วนร่วมแล้ว พัฒนาการของเครือข่ายจะเป็นไป
อย่างช้าๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เป็นแรงผลัก
ให้ความเป็นเครือข่ายด าเนินไปอย่างเนื่อง  

(๕) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่า เป็นความสัมพันธ์ที่
โยงใยแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่าย คือ ข้อมูล และการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่ การสื่อสาร
ระหว่างปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบ
ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิด
การรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน๓๓ 

                                                           
๓๓วิศิษฐ์ วังวิญญู, ความหมายเครือข่าย, (เชียงราย : เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การ

สนทนาอย่างสร้างสรรค์” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓-๓๕. 



๓๖ 
 

อย่างไรก็ตาม ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าวถึง องค์ประกอบของ
เครือข่าย โดยใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ ๔ ตัว คือ link หรือการเชื่อมต่อเพ่ืออธิบายองค์ประกอบ
ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(๑) การเรียนรู้ (learning) ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นและความต้องการ
ของตนเองและผู้อ่ืน 

(๒) การลงทุน (investing) ได้แก่ การลงทุนด้านเวลา และพลังงานในการติดต่อและ
เชื่อมประสานกับบุคคลต่างๆ  

(๓) การดูแล (nurturing) ได้แก่ การดูแลสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกของเครือข่าย
อย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการท างานและสัมพันธภาพส่วนตัว 

(๔) การรักษา (keeping) ได้แก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ
การตรวจสอบความต้องการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือแสวงหา
แนวทางท่ีทรงพลังในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย๓๔  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายว่ามีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ 

(๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) หมายถึงการที่สมาชิกที่เข้ามา
อยู่ในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มี
ความเข้าใจในปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน  

(๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) หมายถึงการมองเห็นจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะ
ด าเนินไปด้วยกัน จะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไป 

(๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
หมายถึงการที่การสมาชิกแต่ละคนมาร่วมกันเพ่ือประสานผลประโยชน์และคว ามต้องการซึ่ง
ผลประโยชน์ 

(๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  (allstakeholders 
participation)การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 

                                                           
๓๔ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, (กรุงเทพมหานคร :

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ๓ “การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง” สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการ
เรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๓๗ 
 

N= network 

เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
กระท าอย่างแข็งขัน ดังนั้น สมาชิกในเครือข่าย จึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของความ
เท่าเทียมและในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่าย และควรสานต่อความสัมพันธ์ในแนวราบ 

(๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมกระบวนการท างานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็ง
ของฝ่ายหนึ่ง ไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 
การเสริมสร้างต่อกันนั้น เกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

(๖) การพึ่งอิงร่วมกัน (interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
ฝ่ายเนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างาน และมีความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่าง 
ดังนั้น จึงมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

(๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่าย
มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วย๓๕ ในขณะที่ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
และ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์กล่าวถึงสมการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างเครือข่าย คือ 
การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ การสื่อสาร การบริหารข้อมูลข่าวสาร และการปฏิสัมพันธ์ เพ่ือน าไปสู่การ
ตีความหมาย หรือการสร้างความหมายร่วมและสุดท้าย คือ การเห็นและเข้าใจในเป้าหมายร่วม ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างเครือข่าย 

                                                           
๓๕เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดียจ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖-๔๓. 

 

 เห็นและเข้าใจ
เป้าหมายร่วมทั้ง
ระยะสั้นระยะยาว
และเฉพาะหน้า 

 
การถ่ายทอด 

ความรู,้ ทักษะ 
 
 

การสื่อสาร 
การบริหารข้อมูล 
การปฏสิัมพันธ์ 

การตีความ,สร้างความหมาย 
 
 

Making Meaning 
N= 

networ



๓๘ 
 

ที่มา : ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์,สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสัมคม, ๒๕๔๖), 
หน้า ๗. 

จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า N = Network เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่สมาชิกทุก
ฝ่ายเห็นและเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้น ระยะยาว และเป้าหมายเฉพาะหน้า  
ในขณะที่เครือข่ายจะมีกลไกการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ หรือทักษะต่างๆ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  โดยที่แต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลจะมีการรับรู้ และ
ตีความหมายของข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไป และภายในเครือข่ายนั้นจะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่
หลากหลาย ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน มีชีวิตชีวาหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
มีการลื่นไหลของข้อมูลข่าวสารที่สื่อถึงกัน มีพ้ืนที่รูปธรรมในการท างานมีชุมทาง (hub) มีโหนด
(node) หรือ “ศูนย์ประสานงานย่อย” ที่หลากหลายและกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆและที่ส าคัญมี
ผู้จัดการเครือข่ายในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในระดับชุมทาง
และโหนดย่อยในพ้ืนที่ เพ่ือให้เครือข่ายนั้นมีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งในบางครั้ง
กิจกรรมย่อยในระดับโหนด/ศูนย์ประสานก็มีความหมายและสามารถสร้างเป็นพลังของเครือข่ายได้๓๖ 

สรุปองค์ประกอบของเครือข่าย เริ่มจากการมีสมาชิก กรรมการและผู้ประสานงาน
เครือข่ายมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน  จัดกิจกรรมร่วมกัน   การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก  
การรับรู้มุมมองรวมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  การมีผลประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน การ
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ การสื่อสาร และการบริหารข้อมูลข่าวสาร 

๒.๒.4 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกันไปตามนิยาม และกิจกรรมที่แต่

ละกลุ่ม หรือผู้ที่ใช้กิจกรรมเครือข่ายก าหนดขึ้น โดยในที่นี้จะกล่ าวถึงเกณฑ์บางประการในการจัด
ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ทุกฝ่ายดังนี้ 

๑) เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area)  
๒) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue) 
๓) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ของ

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ในสังคมไทยนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการประสานงานเข้าสู่การบริหารจัดการ
ในส่วนกลางหรือในเขตพ้ืนที่ตามการปกครองขนาดใหญ่ ดังแผนภาพต่อไปนี้   

                                                           
๓๖อ้างแล้ว, หน้า ๗. 



๓๙ 
 

 
   เครือข่ายพระสงฆ ์   

 
     

  

    

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.2 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่๓๗ 
ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการกล่าวถึง 

กระบวนการท างานของเครือข่ายในเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
เป็นเครือข่ายประชาคมในระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่ โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะพหุภาคี 
ความเป็นเครือข่ายในรูปแบบนี้ ในสังคมไทยจะมีในบางพ้ืนที่ บางจังหวัดที่เครือข่ายภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งเท่านั้น แต่ในบางพ้ืนที่บางจังหวัด เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมของจังหวัดหรือตาม
พ้ืนที่ตามเขตการปกครองยังอยู่ในระหว่างการก่อตัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และความเป็น
เครือข่าย 

(1) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็น
กิจกรรม หรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดย
มองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิด
ความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น สามารถแบ่ง
ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายได้อย่างมากมาย ตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที่เกิดขึ้น
ของฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ได้ยึดติดกับพ้ืนที่ด าเนินการ แต่ใช้หลัก
                                                           

๓๗มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, “รูปแบบของเครือข่าย”, เอกสาร
การสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๔), หน้า ๘๘. 

กลุ่มธุรกิจ 

เครือข่าย
เกษตรกร 

ศูนย์ประสานงาน 

ประชาคมในระดับจังหวัด 

ภาคบริการ 

องค์การพัฒนา 

เครือข่าย
ภาครัฐ 



๔๐ 
 

ของกิจกรรมหรือประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นตัวก าหนด เช่น เครือข่ายป่าชุมชน  เครือข่ายภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายสุขภาพ กิจกรรมการท างาน
ของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมย่อยในพ้ืนที่บางจังหวัด และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเด็นอ่ืนๆ ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.3 แสดงความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม๓๘ 
ภาพแสดงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของเครือข่ายตามประเด็นกิจกรรมนี้ จะเห็น

ได้ว่ามีการเชื่อมโยงกิจกรรมจากเครือข่ายกิจกรรมเล็กๆ เข้าเป็นเครือข่ายใหญ่ในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ โดยที่ทุกฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานในระยะเวลาและสถานการณ์ที่
เหมาะสม และในขณะเดียวกันแต่ละเครือข่ายก็ท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลักของตน โดยไม่สูญเสีย
ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมาย 

(๑) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นหรืออาศัยภารกิจ/
กิจกรรมและการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย โดยเป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นการ
ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือ
โครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ 

 

                                                           
๓๘มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, “รูปแบบของเครือข่าย”, เอกสาร

การสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์,หน่วยที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๔), หน้า ๘๙. 

แม่ข่าย

ระดับประเทศ 

เครือข่ายย่อยในพื้นที ่

เครือข่ายประเด็น 

เครือข่ายประชาคม 

เครือข่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 



๔๑ 
 

(๒) ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่าย เครือข่ายประเภทนี้มีการก่อตัวตามภารกิจ
ของกลุ่มผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การสนับสนุนในจัดตั้งเครือข่ายหรือเข้าไป
เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีกระบวนการพัฒนาเครือข่ายให้มีแนวทางการด าเนินการที่
สอดคล้องกับภารกิจ กิจกรรม และเป้าหมายหลักของกลุ่ม/หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งเครือข่ายในแต่ละภาค
ส่วนนั้น อาจมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายประเด็นกิจกรรมได้ ถ้าแต่ละฝ่ายเห็น
ความส าคัญในการรวมพลังเพ่ือการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ส าหรับสังคมไทยนั้น อาจแบ่งกลุ่ม
ผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  

เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยเครือข่ายองค์กรอิสระของภาครัฐเช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 

เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น เครือข่ายสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้
ส่งออกเครือข่าย SME ฯลฯ 

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพ่ือนตะวันออก เครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนภาคเหนือเครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคมเครือข่ายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 

เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 
เครือข่ายสมัชชาคนจนเป็นต้นขณะที่ สหัทยา วิเศษ๓๙ ได้แบ่งประเภทเครือข่ายออกเป็น 2ประเภท
ใหญ่ๆ โดยยกกรณีตัวอย่างเครือข่ายในจังหวัดพะเยา คือ  

(๑) เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะการเกิดของเครือข่ายโดยเครือข่ายประเภทนี้ อาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายในด้านต่างๆ อีก คือ 1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของภาครัฐ เช่น เครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นเครือข่าย
ที่มีกระบวนการท างานและโครงสร้างที่ค่อนข้างเป็นทางการมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดมาจาก
ภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ 2) เครือข่ายที่เกิดจากการสนับสนุนของ
องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายตามประเด็นปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น เช่น ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม โดยลักษณะของเครือข่าย
ประเภทนี้จะเป็นกลุ่ม/เครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ มีการจัดโครงสร้าง
ที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะอยู่ในแนวราบ (horizontal) ไม่มีประธาน มีการเปลี่ยนบทบาทในการน า 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง  3) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของภาคประชาชน หรือเครือข่าย
ภาคประชาชน โดยเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับวิถี

                                                           
๓๙สหัทยา วิเศษ, องค์การเครือข่ายในจังหวัดพะเยา, (เอกสารรายงานการวิจัยโครงการ “ความ

ร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”, เสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๒-๓.  
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ชีวิตและเชื่อมโยงกระบวนการนั้นเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เครือข่ายปราชญ์
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(๒) เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้แก่ เครือข่ายที่ด าเนินการโดยยึด
ภารกิจ/กิจกรรมที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเครือข่าย โดยเป็นการรวมตัวกันเพ่ือ
ท ากิจกรรมเป็นครั้งคราวตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ประเภทของเครือข่าย แบ่งตามเชิงพ้ืนที่ เชิงประเด็นกิจกรรม และตาม
โครงสร้างหน้าที่ เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์ประสานประชาคมระดับจังหวัด เครือข่ายพระสงฆ์ 
ภาคบริการ เครือข่ายภาครัฐ องค์การพัฒนา เครือข่ายเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ ส่วนเครือข่ายเชิง
ประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญา เครือข่ายธนาคาร เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายสิทธิ
มนุษยชน  เครือข่ายสุขภาพฯลฯ และเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น ในการรวมตัวเป็น
เครือข่ายทั้งสามประเภท ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมและพัฒนา
เครือข่ายให้เข้มแข็ง 

๒.๒.5 แนวคิดในการจัดการเครือข่าย 
แนวคิดในการจัดการเครือข่ายนั้น เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลเริ่มมีการ

ติดต่อสื่อสารเพ่ือที่คบค้าสมาคมกับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มและเครือข่ายอ่ืนๆ โดยแนวคิดนั้นเป็นไป
เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคล และองค์กร เครือข่าย โดยคาดหวังถึงยุทธศาสตร์ความเป็น
เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เป็นหลักการ
เบื้องต้นที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของบุคคลผู้ที่ได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและมีความต้องการที่จะ
แก้ไขสถานการณ์นั้นด้วยพลังของกลุ่มและเครือข่าย   

แนวคิดของการจัดการเครือข่าย โดยยกตัวอย่างแนวคิดการจัดการเครือข่ายของกลุ่ม 
“พันธมิตรแห่งดวงดาว” หรือ “Star Alliances” เกิดจากความคิดที่ของแกนน าในกลุ่มสายการบิน 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รถเช่า ธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ โดยสาร ที่ต้องการเชื่อมโยง
กระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลที่ดีต่อการให้การบริการและการจัดการเชิงธุรกิจ โดย
จุดส าคัญของแนวคิด คือ การรวมกลุ่ม จากองค์กรที่เคยเป็นคู่แข่งให้หันหน้าเข้าหากัน ผนวกความ
ร่วมมือ จนเป็นพันธมิตรในเชิงธุรกิจที่เอ้ือประโยชน์ต่อกันและกัน แทนการทุ่มเทในการแข่งขันอย่างที่
เป็นมาในอดีต โดยยึดจุดหมายร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ก่อให้เกิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการจัดการเครือข่าย ซึ่งมี ๖ ประการ โดยมีการประสาน
สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาว คือ 
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(๑) จุดมุ่งหมายร่วมการท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูง หากทุกฝ่ายสามารถ
ก าหนดจุดหมายร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้เกิดข้ึน 

(๒) บุคคลในการท างานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่ายจะต้องมีจิตส านึกร่วม มี
ความถนัดในงานที่ท า และมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากความเป็ น
สมาชิกในเครือข่าย 

(๓) การเชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงที่
เหมาะสม โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ  การเชื่อมต่อโดยมีศูนย์ประสานงานและการ
เชื่อมต่อโดยเทคโนโลยี 

(๔) การสร้างความรู้สึกร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่ายจะต้องมี
ความสึกร่วมกับกระบวนการท างานของเครือข่าย เพ่ือให้เกิดพลังในการผลักดันเป้าหมาย 

(๕) การพัฒนาระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ระบบการท างานของเครือข่ายจะต้อง
สามารถและพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็น
การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อทุกฝ่ายผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

(๖) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารระบบการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของเครือข่าย เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทราบถึง
กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข่าย    

แนวคิดการจัดการเครือข่ายทั้ง ๖ ประการ สามารถน ามาเป็นเป้าหมายของการท างาน
ในเชิงรุกของเครือข่ายได้ ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.4 แสดงการเชื่อมโยงของเครือข่าย “พันธมิตรแห่งดวงดาว”๔๑ 

                                                           
๔๐อ้างแล้ว, หน้า ๑๓. 

จุดมุ่งหมาย
ร่วม 

การพัฒนาระบบที่
โปร่งใส 

การสร้างความรู้สึก
ร่วม 

คน 

การจัดระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

การเชื่อมโยง 
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พุทธศาสนาสนับสนุนการรวมพลังเป็นหมู่คณะเป็นสหธรรมิกเพ่ือประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรค์ความดีงามและความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยให้บุคคลผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรช่วยพัฒนาหมู่
คณะให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการเพ่ือประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก โดยมี
หลักธรรมและวิธีการปฏิบัติที่ว่าด้วยการจัดการหมู่คณะและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมากมาย  ดังเช่น หลักความสามัคคี ที่สนับสนุนความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มของปัจเจก
บุคคล  กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีการพัฒนาตนเองได้ดีแล้ว ย่อมก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่ และสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลนั้น ก็ท าหน้าที่ในการพัฒนาคน และทั้งปัจเจกบุคคล
ชุมชน องค์กร ก็ยึดหลักการความสามัคคี คือการมอบความเป็นใหญ่แก่หมู่คณะในการที่จะจัดการ
และปกครองเพ่ือมีชีวิตที่ดีร่วมกัน๔๒ 

สรุปได้ว่า แนวคิดในการจัดการเครือข่ายนั้น เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปัจเจก
บุคคลเริ่มมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือที่คบค้าสมาคมกับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มและเครือข่ายอ่ืนๆโดยแนวคิด
นั้นเป็นไปเพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของปัจเจกบุคคล และองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการจัดการ
เครือข่าย ซึ่งมี ๖ ประการ โดยมีการประสานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเป็น
แสงสว่างแห่งดวงดาว คือ (๑) จุดมุ่งหมายร่วมการท างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพสูง (๒) บุคคล
ในการท างานของเครือข่ายนั้น บุคคลในเครือข่ายจะต้องมีจิตส านึกร่วม มีความถนัดในงานที่ท า และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างาน รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากความเป็นสมาชิกในเครือข่าย  (๓) การ
เชื่อมโยงการท างานของเครือข่ายจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงที่เหมาะสม (๔) การสร้าง
ความรู้สึกร่วม หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว ทุกฝ่ายจะต้องมีความสึกร่วมกับกระบวนการ
ท างานของเครือข่าย เพ่ือให้เกิดพลังในการผลักดันเป้าหมาย  (๕) การพัฒนาระบบที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ระบบการท างานของเครือข่ายจะต้องสามารถและพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการ
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย (๖) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารระบบการติดต่อสื่อสารและ
สารสนเทศ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของเครือข่าย  

๒.๒.6 การจัดการเครือข่ายตามวงจรชีวิตเครือข่าย 
การจัดการเครือข่ายนั้น มีวิธีการที่หลากหลายตามแต่บุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

นั้นๆ ก าหนดขึ้น ซึ่งแต่ละวิธีการก็มีความเหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย บางกลุ่มบาง
แนวคิดใช้วิธีการจัดการตามระบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเครือข่าย  บางกลุ่มใช้วิธีการให้
เหมาะสมกับประเภทของเครือข่ายในแต่ละด้านซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลาย ในที่นี้จะกล่าวถึง

                                                                                                                                                                      
๔๑ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, สื่อสารกับสังคมเครือข่าย, (กรุงเทพมหานคร :

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ๓ “การสร้างเครือข่ายที่มีพลัง” สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการ
เรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓. 

๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๕. 



๔๕ 
 

กระบวนการจัดการเครือข่ายที่เน้นการจัดการตนเองของเครือข่าย โดยยึดขั้นตอนตามวงจรชีวิตของ
เครือข่ายเป็นส าคัญทั้งนี้ โดยพิจารณาเห็นว่า การจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่าย จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของเครือข่าย เพราะ
พัฒนาการของเครือข่ายในแต่ละช่วงเวลานั้นมีความแตกต่างกัน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังเช่น ใน
ระยะการก่อตัวของเครือข่าย จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการศึกษาข้อมูล/สถานการณ์ การแสวงหาแนวร่วม 
เพ่ือให้เกิดความรู้และการยอมรับในการพัฒนาเป็นเครือข่าย และในบางช่วง จะต้องมีการสรุป
บทเรียน เพ่ือให้เครือข่ายได้มีการเรียนรู้และการปรับตัว ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาและการรักษาความเป็นเครือข่ายในระยะยาว ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคนิค 
เครื่องมือ ความรู้ และวิธีการที่เหมาะสมกับขั้นตอนต่างๆ จะกล่าวถึงกระบวนการจัดการเครือข่าย ๔
ขั้นตอนตามวงจรชีวิตเครือข่าย ดังนี้  

(๑) ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย ในขั้นตระหนักและการก่อตัวของ
เครือข่ายนี้ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังกลุ่มและความ
เป็นเครือข่ายในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสมาชิกในเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเครือข่าย จะต้องมีความเข้าใจถึงขั้นตอนดังกล่าว เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมการจัดการตนเอง
ภายในเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ 

    ๑.๑ การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์ 
    ๑.๒ การสร้างศรัทธาและหาแนวร่วมในการก่อตัวของเครือข่าย  
    ๑.๓ การสร้างความตระหนักหรือการเสนอให้เห็นประเด็นปัญหา 
    ๑.๔ การแสวงหาข้อมูลทางเลือกเป็นการแสวงหาทางออกของฝ่ายต่างๆ  
    ๑.๕ การค้นหาความต้องการและการหาจุดร่วมในการพัฒนาเครือข่าย 
    ๑.๖ การแสวงหาทางเลือกในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการ

แสวงหาแกนน าเครือข่าย 
    ๑.๗ การสร้างระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย 

(๒) ขั้นการสร้างพันธกรณีและการบริหารเครือข่าย ขั้นตอนนี้ เป็นจุดก่อเกิดความ
ร่วมมือของความเป็นเครือข่าย และการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย โดยในขั้นตอนนี้ มีวิธีการจัดการ ดังนี้ 

 ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วม 
 ๒.๒ การก าหนดบทบาท หน้าที่ และการวางผังเครือข่าย 
 ๒.๓ การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าในการจัดการเครือข่าย 
 ๒.๔ การจัดระบบการติดต่อสื่อสารการสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 

และเครือข่าย  
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    ๒.๕ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
 ๒.๖ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 ๒.๗ การส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์คือ การส่งเสริมการรักษาผลประโยชน์ 

และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
(๓) ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และ

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะท าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 

 ๓.๑ การทบทวนและสรุปบทเรียนการทบทวนบทเรียนและการสรุปกระบวนการ
ท างาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาเครือข่าย 

 ๓.๒ การเสริมสร้างผู้น าและหน่วยน าของเครือข่าย 
 ๓.๓ การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ๓.๔ การขยายกิจกรรมและมโนทัศน์การขยายแนวคิดและภารกิจของเครือข่ายที่ได้

จากประสบการณ์ท างาน และการสรุปบทเรียนที่เป็นองค์ความรู้ 
 ๓.๕ การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง  
 ๓.๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้งในการท างานของ

เครือข่าย  
     ๓.๗ การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมในการที่

จะพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายที่ยั่งยืน  
(๔) ขั้นการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า วงจรชีวิต

เครือข่ายก็คล้ายคลึงกับวงจรชีวิตของสรรพสิ่งที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป แต่วงจรชีวิตเครือข่าย
นั้นอาจมีศักยภาพที่จะพลิกฟ้ืนขึ้นมาใหม่ได้ โดยใช้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนการ
รักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเครือข่ายนั้น มีแนวทางดังนี้ 

 ๔.๑ การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องการที่จะรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของ
เครือข่าย   

 ๔.๒ การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในเครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญ  

 ๔.๓ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ 
 ๔.๔ การก าหนดและสร้างระบบจูงใจในการท างานบุคคลที่เข้ามาท างานด้าน

เครือข่าย  
    ๔.๕ การบริหารจัดการข้อมูล ระบบสื่อสาร และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่องการที่

เครือข่ายจะด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๔๗ 
 

 ๔.๖ การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย 
 ๔.๗ การเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ผู้น ารุ่นใหม่ของ

เครือข่ายสามารถกระท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น   
๑) การให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามารับผิดชอบในกระบวนการ

ท างานของเครือข่าย  
๒) การเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่ในการเรียนรู้กับกระบวนการท างานของเครือข่ายเช่น การ

มอบหมายงานการติดต่อประสานงานการลงพื้นที่ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
๓) การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและคนรุ่นใหม่ในเครือข่าย โดยการศึกษาดูงานการ

ฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น 
จากกระบวนการจัดการเครือข่ายทั้ง ๔ ขั้นตอนตามวงจรชีวิตเครือข่ายดังกล่าว จะเห็น

ได้ว่าในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตเครือข่ายนั้นมีกระบวนการและวิธีการจัดการที่หลากหลาย ซึ่งหลายๆ 
วิธีการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในเกือบทุกขั้นตอนของการจัดการ การรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งวิธีการและกระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้การจัดการเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเครือข่ายนั้น สิ่งที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่าย
จะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  

๑) การจัดการเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อกระบวนการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ที่ต่อเนื่อง 

๒) การจัดการเครือข่ายเพื่อให้เกิดการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
และผู้คนในสังคม 

๓) การจัดการเครือข่าย จะต้องค านึงถึงบริบทและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในสังคม 

๔) การจัดการเครือข่าย ที่เน้นการจัดการตัวเองของเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
สรุปได้ว่า จากแนวทางการจัดการเครือข่ายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วิธีการจัดการ

เครือข่ายในแต่ละช่วงตามวงจรชีวิตเครือข่ายนั้น มีวิธีการจัดการที่หลากหลายและมีความใกล้เคียงกัน 
เช่น การเสริมสร้างและการพัฒนาผู้น า การสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการทั้งหมด เป็นทั้งเทคนิค วิธีการปฏิบัติ และเครื่องมือในการจัดการเครือข่าย ดังนั้น   
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเครือข่ายจะต้องเลือกใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม 

๒.๒.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 
จากกระบวนการและวิธีการจัดการเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีปัจจัยหลาย

ประการที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ในที่นี้ จะกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกของเครือข่าย ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือขาย ดังนี้ 
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ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย ได้แก่  การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน จิตส านึกต่อส่วนรวมของปัจเจกบุคคล การมีผู้น าเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถ 
การมีระบบการบริหารจัดการในเครือข่ายที่เป็นระบบหรือมีกลไกที่เหมาะสมกับเครือข่าย การมีระบบ
สารสนเทศ/ข้อมูล/ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีพันธกรณีที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กัน การจัดการและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างภูมิความรู้และขบวนการทางปัญญา 
และการมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอกได้แก่ การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุน สถาบัน
วิชาการ หน่วยงานวิจัย และกองทุนสนับสนุนต่างๆ การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม และ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังเครือข่าย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เป็นต้น 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการพัฒนาเครือข่ายภาคประชานตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเครือข่ายภาคประชาชน พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน คือ ๑) ความหลากหลายของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่มีอยู่ใน
สังคม ๒) การสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรของภาคประชาชนด้วยกันและกับ
ภาครัฐ/นักวิชาการ  ๓) การสร้างระบบฐานข้อมูลขององค์กรเครือข่ายที่เป็นระบบ ๔) การเฝ้าติดตาม
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ๕) การเข้าใจและยอมรับในกระบวนการท างานของกันและกัน ๖) 
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น ๗) ทุนจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนและ 8) การประสานงานความ
ร่วมมือขององค์กรชุมชนในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทน 

ในขณะที่ข้อจ ากัดต่อกระบวนการพัฒนาของเครือข่ายภาคประชาชนคือ ๑) นโยบาย
ของภาครัฐบางนโยบายที่ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๒) การประสานงานที่มิได้
อยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจร่วมกับภาคประชาชน ๓) ขาดงบประมาณ/ทุนด าเนินการ ๔) ขาดองค์
ความรู้และหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างจริงจัง ๕) ขาดการพ่ึงพาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งทางเทคโนโลยี 
ทุน หรือบุคลากร ผู้น า และ ๖) ขาดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง๔๓ 

ปาน กิมปี ได้กล่าวถึง วิธีการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ประสบผลส าเร็จว่า ควรมี
การด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 

(๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ การเสริมสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา แสวงหาทางเลือกส าหรับการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
                                                           

๔๓สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สภาที่ปรึกษาฯ ในความคาดหวังของ
สังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน , (กรุงเทพมหานคร :  รายงานการวิจัยเสนอสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐-๔๑. 



๔๙ 
 

(๒) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้แก่ การประสานเชื่อมโยง หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 
และองค์กรภายนอกชุมชน เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง 
และจะต้องมีการระดมทรัพยากร ความรู้ วิทยากร อาคารสถานที่ ฯลฯเพ่ือให้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายการเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ ๑) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความตระหนักปัญหา การมีผู้น าชุมชนที่มีความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม การ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการพ่ึงตนเอง ๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเผยแพร่แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา การให้
ความส าคัญและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
ที่เก่ียวข้อง๔๔ 

นอกจากการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของเครือข่ายแล้วสิ่งที่ผู้ที่ท างาน
ด้านเครือข่ายจะต้องค านึงถึงคือ การเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ง  

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ถิระพันธุ์ ได้เสนอข้อควรค านึงในการท างานและ
การจัดการเครือข่ายไว้ ๕ ขั้นตอน คือ  

(๑) เครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย กล่าวคือ สมาชิกในเครือข่ายส่วนใหญ่
มีความสนใจในการท างานมีแนวคิด วิธีการ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ดังนั้น ในการ
ด าเนินการกับบุคคลฝ่ายต่างๆ ในเครือข่าย จึงต้องค านึงถึงความหลากหลายของสมาชิก 

(๒) เครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีชีวิตชีวากล่าวคือ ควรมีกระบวนการที่
เกื้อหนุนความสามารถของสมาชิกในฐานะปัจเจกบุคคลให้สูงขึ้น เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลได้พัฒนาตนเอง 
และพัฒนากลุ่มและเครือข่ายให้ไปสู่เป้าหมายของสังคมร่วมกัน โดยความมีชีวิตชีวานั้น ยังหมายถึง
การมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การมีความเลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสาร และการรักษาความสัมพันธ์ของมวล
สมาชิก 

(๓) เครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการไหลเลื่อนของข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ 
เครือข่ายจะต้องมีการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร มีการกระจายระบบสารสนเทศแก่สมาชิก ที่สามารถ
ให้ความหมาย หรือมุมมองในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายซึ่งข้อมูลสารสนเทศนั้น จะต้องมาจาก
การวิเคราะห์บนฐานข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาเครือข่าย 

(๔) เครือข่ายจ าเป็นต้องมีชุมทาง (hub) ที่หลากหลายโดยชุมทางหรืออาจเรียกว่า 
“ศูนย์ประสานงาน” ควรมีกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ และท าหน้าที่สื่อสารเรื่องราวให้สมาชิกทราบ 
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข่าย 

                                                           
๔๔ปาน กิมปี,“การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน”,

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓๐-๓๑. 



๕๐ 
 

(๕) เครือข่ายจ าเป็นต้องมีผู้จัดการเครือขาย (network manager) เพ่ือช่วยดูแล
กิจกรรมและประเมินความต้องการของสมาชิกในเครือข่าย  โดยการสนับสนุนการบริการต่างๆ ที่
สมาชิกต้องการ เช่น ช่วยจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการท างาน 
ตลอดจนช่วยวิเคราะห์ระบบและสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน โดยผู้จัดการ
เครือข่ายอาจเป็นเพียงผู้ที่สมาชิกในเครือข่ายมอบหมายให้ด าเนินการแทนสมาชิกในบางช่วงเท่านั้น 
นอกจากนี้ เครือข่ายควรมีทีมจัดการ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
เรียนรู้ได้เร็ว รอบรู้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถจัดการ “ชุมทาง” ที่เป็นพ้ืนที่ท างานของ
เครือข่ายในท้องถิ่นต่างๆ๔๕ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความส าเร็จของเครือข่ายนั้นมา
จากปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งปัจจัยภายในเครือข่ายที่เป็นการจัดการในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม
และเครือข่าย และปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวรวมทั้ง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เข้ามาเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย โดยปัจจัยในแต่
ละด้านนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับฐานคิด บริบททางสังคม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ 
อยู่เสมอ  ดังนั้น การเสริมสร้างความเป็นเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีชีวิตชีวานั้ น 
จะต้องศึกษาถึงสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ตามที่กล่าวแล้ว  และมีการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งมี
การจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเครือข่าย 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
เสรี พงศ์พิศ, (๒๕๔๘ : ๓๓ - ๓๔). “เครือข่าย” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งใน

แวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ ๑) ภาวการณ์
แข่งขันแบบใหม่ ๒) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข่าวสาร ๓) ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
เครื่องมือในการวิ เคราะห์โครงสร้างสังคมใน
ลักษณะที่เป็นเครือข่าย 

 
 
 
 

                                                           
๔๕อ้างแล้ว, หน้า ๘. 



๕๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น),  
(๒๕๔๗ : ๑-๒). 

ในทางพุทธศาสนากล่าวถึงสภาวะความเป็นจริง
ตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
ว่า ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งหมายถึง อาการและความที่
ส ร รพสิ่ ง ต่ า งก็ พ่ึ งพาอาศั ยกัน เกิ ดขึ้ น  เป็ น
กระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งและ
เป็นองค์รวมเสมือนห่วงโซ่ที่ร้อยรัดและผูกพัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัจจยาการอ่ืนๆ ตามมาในลักษณะที่ว่า  
“เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” 

นฤมล นิราทร, (๒๕๔๓ : ๔๓). “เครือข่าย” คือ การท างานที่มีรูปแบบการ
ประสานงานของกลุ่มคนหรือองค์กรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือท า
กิจกรรมร่วมกันให้ความช่วยเหลือระหว่างกันจึง
อาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายเป็นการท างานที่เป็น
รูปแบบความร่วมมือหรือการพึ่งพาอาศัยกัน 

สนธยา พลศรี, (๒๕๕๐ : ๒๐๗). “เครือข่าย” หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล 
บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย 
กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ใน
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการ
รวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มี เป้าหมายในการท า
กิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็น
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

Margaret J. Wheatley, (1999 : 11). ระบบหรือสิ่งต่างๆ ทุกอย่างจะถูกมองในภาพ
กว้างและมองเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและ
เป็นเครือข่ายในทุกระบบ โดยไม่มีการแยกส่วน
หรือแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ไม่พยายามคาด
เดาผลและหวังผล หรือเข้าไปวัดสิ่งต่างๆ อย่าง
เป็นชิ้นเป็นอัน โดยมองสรรพสิ่งในลักษณะของ
ความไร้ระเบียบที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ 



๕๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
วิศิษฐ์ วังวิญญู, (๒๕๔๖ : ๕). กระบวนการท างานของเครือข่ายนั้น สิ่งหนึ่งที่

ได้รับนอกจากผลส าเร็จตามที่ต้องการ คือ ความ
ร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยการ
ท างานแบบเครือข่ายมีความส าคัญ ดังนี้ 
๑. เครือข่ายคือธรรมชาติที่แท้ของสรรพสิ่ง 
๒. เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เชิงกระบวนระบบ 
๓. เครือข่าย : โครงสร้างที่ออกแบบและโครงสร้าง
ตามธรรมชาติ 
๔. เครือข่ายเป็นระบบความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ 
๕. เครือข่าย คือ การขยายผลและเติบโตอย่างมีพลัง 

วิศิษฐ์ วังวิญญู, (๒๕๔๖ : ๓๓-๓๕). จากฐานคิดและความหมายของเครือข่ายดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีจุดร่วมที่ส าคัญอย่างน้อย ๕ 
ประการ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของความเป็นเครือข่าย ได้แก่  
๑. หน่วยชีวิตหรือสมาชิก 
๒. จุดมุ่งหมาย 
๓. การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก 
๔. การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน 
๕. ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 
(๒๕๔๖ : ๙). 

กล่ าวถึ งองค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้
ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษ ๔ ตัว คือ link หรือ
การเชื่อมต่อเพ่ืออธิบายองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
๑. การเรียนรู้ (learning)  
๒. การลงทุน (investing)  
๓. การดูแล (nurturing)  
๔. การรักษา (keeping) 

 
 



๕๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, (๒๕๔๓ : ๓๖-๔๓). กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายว่ามี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ 
๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) 
๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
(mutual interests/benefits) 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง (allstakeholders participation) 
๕ .  ก ระบวนกา ร เส ริ มส ร้ า งซึ่ ง กั นและกั น 
(complementary relationship) 
๖. การพ่ึงอิงร่วมกัน (interdependence) 
๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (๒๕๔๔ : ๘๘). ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายมีความแตกต่าง
กันไปตามนิยาม และกิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม หรือผู้ที่
ใช้กิจกรรมเครือข่ายก าหนดขึ้น เพ่ือให้เหมาะสม
กับการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ทุกฝ่าย ดังนี้ 
๑) เครือข่ายเชิงพื้นที่ (Area)  
๒) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue) 
๓) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 

สหัทยา วิเศษ, (๒๕๔๗ : ๒-๓). ส าหรับสังคมไทยนั้น “เครือข่าย” อาจแบ่งกลุ่ม
ผลประโยชน์ได้ ๔ ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
๑. เครือข่ายภาครัฐ  
๒. เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
๓. เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 
๔. เครือข่ายภาคประชาชน 

 
 
 



๕๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๓ : ๑๒๕). พุทธศาสนาสนับสนุนการรวมพลังเป็นหมู่คณะเป็น

สหธรรมิกเพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความดี
งามและความสงบเรี ยบร้อยในสั งคม  โดยมี
หลักธรรมและวิธีการปฏิบัติที่ว่าด้วยการจัดการหมู่
คณะและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
มากมาย ดังเช่น หลักความสามัคคี  ที่สนับสนุน
ความสมานฉันท์และการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
(๒๕๔๕ : ๔๐-๔๑). 

ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ ๑) ความหลากหลาย
ของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่มีอยู่ในสังคม ๒) การ
สร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรของ
ภาคประชาชนด้วยกันและกับภาครัฐ/นักวิชาการ  
๓) การสร้างระบบฐานข้อมูลขององค์กรเครือข่ายที่
เป็นระบบ ๔) การเฝ้าติดตามประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ๕) การเข้าใจและยอมรับใน
กระบวนการท างานของกันและกัน ๖) ทรัพยากร
ในชุมชนท้องถิ่น ๗) ทุนจากทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนและ ๘) การประสานงานความร่วมมือของ
องค์กรชุมชนในเชิงผลประโยชน์ต่างตอบแทน 

ปาน กิมปี, (๒๕๔๐ : ๓๐-๓๑). วิธีการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้  ที่ประสบ
ผลส าเร็จว่า ควรมีการด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 
๑.  ส่ ง เสริมกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  การ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ คน ใน ชุ ม ช น มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
๒. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ การประสาน
เชื่อมโยง หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน และองค์กร
ภายนอกชุมชน เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 



๕๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 
(๒๕๔๖ : ๘). 

เสนอข้อควรค านึงในการท างานและการจัดการ
เครือข่ายไว้ ๕ ขั้นตอน คือ  
๑. เครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย ใน
การด าเนินการกับบุคคลฝ่ายต่างๆ ในเครือข่าย จึง
ต้องค านึงถึงความหลากหลายของสมาชิก 
๒. เครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมี
ชีวิตชีวา กล่าวคือ ควรมีกระบวนการที่เกื้อหนุน
ความสามารถของสมาชิกในฐานะปัจเจกบุคคลให้
สูงขึ้น 
๓. เครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
ไหลเลื่อนของข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ เครือข่าย
จะต้องมีการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร มีการ
กระจายระบบสารสนเทศแก่สมาชิก 
๔. เครือข่ายจ าเป็นต้องมีชุมทาง (hub) ที่
หลากหลายโดยชุมทางหรืออาจเรียกว่า “ศูนย์
ประสานงาน” ควรมีกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ 
และท าหน้าที่สื่อสารเรื่องราวให้สมาชิกทราบ  
๕. เครือข่ายจ าเป็นต้องมีผู้ จัดการเครือขาย 
(network manager) เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมและ
ประเมินความต้องการของสมาชิกในเครือข่าย  
โดยการสนับสนุนการบริการต่างๆ ที่สมาชิก
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน คือ นับถือพระพุทธศาสนา

แบบเถรวาทจากการเข้ามาเผยแผ่ของพระโสณะและพระอุตตระ และนับถือพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานโดยได้รับอิทธิพลจากการที่ถูกขอมปกครอง จนมาถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธศาสนาแบบเถร
วาท มีการศึกษาพระพุทธพจน์และการปฏิบัติธรรมอย่างแพร่หลาย พุทธศาสนิกชนมีจิตใจใฝ่ในการ
ท าบุญ จนกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดในปัจจุบัน การเผยแผ่ของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบันมีทั้งแบบเชิงรับคือยึดถือกันมาเป็นประเพณี เช่น เทศน์สอนโยมที่วัด เป็นต้น และแบบเชิงรุก
คือปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง เช่น จัดค่ายอบรมเยาวชน    
เป็นต้น ลักษณะของผู้เผยแผ่มีทั้งแบบ ปัจเจกบุคคล คณะและหน่วยงานองค์กร การเผยแผ่ที่ท าเป็น
หน่วยงานหรือองค์กร เช่น พระธรรมทูต, หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงาน องค์กรเผยแผ่ต่างๆ ที่ฆราวาสเป็นผู้ด าเนินงาน เช่น องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, 
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น 

หลักในการเผยแผ่ธรรม ท่านทั้งหลายในขณะนี้ มีหน้าที่เป็นพระธรรมทูตก็คือเป็นผู้แทน
ของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้า ในฐานพระธรรมทูตมีหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม พระ
ธรรมทูตมีหน้าที่เดียว หน้าที่หลักก็คือการเผยแผ่ธรรม การเผยแผ่ธรรมท าอย่างไร มีหลายวิธี วิธีแรก
ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติก็ คือ การเทศน์ และถือว่าเป็นวิธีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบัติด้วย
พระองค์เองมาโดยตลอด ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าเทศน์ไม่หยุดเลย ส่วนวิธีอ่ืน เช่น พูดคุย ปาฐกถา 
บรรยาย มีผู้รวบรวมท าวิจัยเอาไว้ว่า วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า หรือวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า
นั้นมีอยู่ ๗ ประการด้วยกันเทา่ที่ทา่นค้นคว้าไว้นานแล้ว คือ 

๑. อุปนิสินนกถา 
๒. ธรรมีกถา 
๓. โอวาทกถา  
๔. อนุสาสนีกถา  
๕. ธรรมสากัจฉากถา  
๖. ปุจฉาวิสัชชนากถา  
๗. ธรรมเทศนากถา 
ในเรื่องนี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียด ก็ให้รู้ว่าวิธีเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าก็คือการเทศน์ 

การเทศน์คืออะไร การเทศน์ก็คือการแสดงธรรม การชี้แจง การบอกกล่าว นี่เรียกกันว่าเทศน์ สมัย
ปัจจุบันนี้ เราก็น าวิธีการเทศน์นั้นมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย การเทศน์นั้นก็ยังคงอยู่ แต่
ว่าหนัก (ค่อนขา้ง) ไปทางพิธีการ และเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือการเทศน์แบบเดิม ปรับเปลี่ยนมา
เป็นปาฐกถา เรียกว่า “ปาฐกถาธรรม” พูดธรรมะ เปลี่ยนเป็นบรรยายธรรม ก็คือพูดธรรมะ 
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เปลี่ยนเป็นอภิปรายธรรม ก็คือการบรรยายธรรมเหมือนกัน แต่บรรยายหลายคน ปรับเปลี่ยนเป็นการ
เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา สองธรรมาสน์ สามธรรมาสน์ ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย นี้ก็เป็นการท า
หน้าที่เหมือนกัน ทีนี้ท าอย่างไรถึงจะได้ผล นี้คือตัวหลัก และนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นิมนต์ท่ าน
ทั้งหลายมาประชุมกันนี้ เพ่ือที่จะได้รู้แนวทางในการเผยแผ่ธรรมในฐานะที่เป็นพระธรรมทูต ให้รู้จัก
แนวทางให้รู้จักวิธีการ ส่วนรายละเอียด เนื้อหาสาระนั้นก็คงจะพูดอะไรกันไม่ได้ ธรรมะนั้นเป็นเรื่อง
ใหญ่ ท่านทั้งหลายต้องมีทุนเดิมกันอยู่แล้ว นั่นก็คือต้องมีความรู้ด้านธรรมะ ได้ศึกษานักธรรมบ้าง 
บาลีบ้าง อา่นหนังสือด้วยตนเองบ้าน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นต้นทุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้
แพร่หลาย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ท าให้มีผู้เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกหัวใจส าคัญของ
การเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้เกิดประโยชน์สุข ตามที่
พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้) สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน) 
พระภิกษุผู้ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรตรา ๓๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้๔๖ 

ตามบทบัญญัตินี้ ได้จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะต้องจัดท า อัน
เป็นภารกิจประจาตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส หรือต าแหน่งที่สูงขึ้นไปแยกออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 

๑. เป็นธุระในการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
๒. เป็นธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้ งวัด และพระสงฆ์ได้ท า การเผยแผ่

พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนา และ
หน่วยอบรมทางจิต มีทั้งหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้การเผยแผ่จะ
ได้ผลก็ต่อเมื่อ 

๑. พระสงฆ์จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยและปฏิบัติตาม
อย่างจริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติอย่างนั้น 

                                                           
๔๖กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
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๒. ไมส่อนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือประโยชน์ของตน 
๓. ไม่ยึดติดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
๔. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความพระธรรมวินัยตามความชอบใจ หรือความต้องการของ

ประชาชน 
๕. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
๖. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอื่นๆ 
พระพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์

สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ 
การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ค าที่ใช้อยู่ คือ ค าว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” ค าว่า 
“เผยแพร่” เป็นลักษณะของมิชชันนารี คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมานับถือคาสอนนั้นๆ ค าว่า “เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ 
หากทราบแล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงมีความ
ใจกว้าง และไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน๔๗ ในการเผยแพร่หรือเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์นิยมใช้ค าว่า “เผยแพร่” เช่น อ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของ
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ คือ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนับเป็นศาสนาประจ าชาติ
องค์การ สมาคมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะใช้ค า ว่าเผยแพร่
พระพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรหรือพระสงฆ์จะใช้ค า ว่าเผยแผ่... เช่น 
“พระพุทธศาสนาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพระสาวกได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้า
ขาดการเผยแผ่แล้ว พระพุทธศาสนาจักไม่แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้”  

หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรม
สั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด 
จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้๔๘ 

๑. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาทตลอด
จนถึงการปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย่างต่างๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการปฏิบัติ 

                                                           
๔๗สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิ

การว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔. 
๔๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒. 
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๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ ในศีลธรรม และได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง 

๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้น หรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดย
ที่ชอบ 

๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการ
ไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น 

๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่างๆ ได้ท่อง ได้
อ่านได้ ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 

๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทสาหรับชั้นประถมขึ้นไว้
เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 

การท างานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะงานด้านการเผยแผ่ ที่ถือได้ว่าเป็นบทบาทหลักของ
คณะสงฆ์และมีความโดดเด่นมาโดยตลอด มีผลท าให้สังคมมีคุณธรรม มีศีลธรรม สังคมมีความสงบสุข
ร่มเย็น เด็กๆ มีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ลูกๆ มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย ปัญหาต่างๆ 
ในสังคมมีน้อย แม้ปริมาณพระสงฆ์จะมีน้อย สื่อการสอนเพ่ือการเผยแผ่มีน้อย เช่น ไม่มีหนังสือพิมพ์ 
ไม่มีวิทยุ ทีวี อินเตอร์เน็ต อย่างสมัยทุกวันนี้ แต่การท างานค่อนข้างจะมีคุณภาพ พระสงฆ์มี
อุดมการณ์ในการท างานมีทิศทางการท างานที่ชัดเจน แต่เพราะสื่อทั้งหลายไม่ส่งผลต่อการท างานเผย
แผ่ธรรมะ ตรงกันข้ามอาจเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่ธรรมะด้วยซ้ าไป คณะสงฆ์จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ดังนี้ 

กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบ
ประเพณี และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะจัด
ขึ้น๔๙ มีการด าเนินการดังนี้ 

๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน และผู้อาราธนาที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูป
เดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน าไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ และโอกาสต่างๆ 

๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่ อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ  หรือทาง

                                                           
๔๙อ้างแล้ว, หน้า ๕๒. 
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน า ไปเผยแพร่ในที่อ่ืนๆ ใน
โอกาสต่างๆ รวมถึงตลอดการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจ า 
หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น งานพระธรรมทูต 
งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ยุวพุทธิกสมาคมประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ การบรรยายธรรมในที่ประชุมและ
ทางสื่อมวลชนต่างๆ การตั้งชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ 

๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ บางวัดจัดให้มีปาฐกถา
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการประกวด
กัน วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย 

นอกจากนั้น กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จัดให้มีการเทศน์หรือปาฐกถาธรรมเป็นประจ าทุกสัปดาห์นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมอีกหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษา มีการประกวดเทียนพรรษา วันสงกรานต์มีการ
จัดพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การก่อเจดีย์ทราย การขนทรายเข้าวัดการรดน้ าด าหัวผู้มีอายุ การเวียน
เทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

สรุป ยุทธศาสตร์การท างานเผยแผ่ ของคณะสงฆ์ มีดังนี้ 
๑. ตั้งคณะท างานของคณะพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะจัดกลุ่มจัดประเภทของปัญหา จัดล าดับความส าคัญความจ าเป็นและ
ความเร่งด่วนของปัญหา สภาพปัญหาต่างๆ ในสังคม ตีกรอบของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดขึ้น
ของปัญหา วางกรอบการท างานและเครือข่ายการประสานงานการเผยแผ่ให้ชัดเจนในทุกๆ ระดับ 
เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดบัจังหวัด ระดับภาค และส่วนกลาง 

๒. จัดให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทุกระดับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกองค์กร ให้
มีการประชุมสัมมนา ระดมสมอง (brain storming) เพ่ือให้เกิดการศึกษาหาข้อมูลสภาพปัญหาของ
สังคมว่า สังคมขณะปัจจุบันนี้ มีปัญหาอะไรบ้าง มาแยกแยะปัญหา จัดล าดับความส าคัญ ความ
เร่งด่วนของปัญหา และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นเสนอต่อคณะท างานของคณะสงฆ์ในวงที่
กว้างมากขึ้น อาจมีคณะท างานจากภาคประชาชน องค์กรของรัฐและเอกชนด้วย 

ในการแสวงหาปัญหาเพื่อให้ได้ทราบปัญหาที่แท้จริง อาจมีการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับ เก็บรวบรวมรายงานการวิจัย หรือให้พระสงฆ์เราเองท าการศึกษาวิจัยใน
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ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ การท างานหากท าไปบนฐานของข้อมูล มีฐานของงานวิจัย
รองรับ คณะสงฆ์เราจะท างานไปอย่างเข้มแข็ง เพราะหลักของโพชฌงค์ ๗ นั้น ข้อที่ว่า “ธัมมวิจย 
หรือ ธัมมวิจโย หรือ ธัมมวิจัย” เป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เปรียบเสมือนตัวดาบ
นอกนั้นอีก ๖ ข้อเปรียบเสมือนฝักดาบ 

๓. วางกรอบการท างานเผยแผ่ให้ชัดเจน ก าหนดทิศทางการท างานให้ชัดเจน ขั้นนี้จะ
ด าเนินการหลังจากได้ผลจากการสรุปกรอบแนวคิด ผลการศึกษาจากที่ประชุมมาแล้วเพ่ือให้การ
ท างานเผยแผ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนกองทัพของก าลังทหารโจมตีไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
ไม่ให้เป็นก าลังที่กระจายแต่ไร้พลัง เพราะเห็นว่าการท างานเผยแผ่ของคณะสงฆ์มีอิสรภาพมากเกินไป
และเป็นอิสรภาพที่ไม่มีคุณภาพแต่กระจายแบบกระจุยกระจายไร้ทิศทาง คือ ประเภทต่างคนต่างท า
ขาดการวางแผนในการท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและเอกภาพเชิงเป้าหมายและทิศทาง 

๔. คณะพระสงฆ์เราควรมีสื่อ คือ มีหนังสือพิมพ์ มีสถานีวิทยุ มีสถานีโทรทัศน์ หรือ ทีวี 
มีอินเตอร์เน็ต มี Website แต่ต้องให้มีการฝึกอบรมการรู้จักใช้สื่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างดีและให้
ถูกต้องจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ แต่ในส่วนของเนื้อหานั้นต้องให้มีเนื้อหาที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีกรณีตัวอย่างที่เป็นไปเพ่ือแก้ประเด็นปัญหาที่สังคมก าลังประสบอยู่เป็น
ส าคัญ ตามผลสรุปจากคณะท างาน ทีเ่ห็นว่าเร่งด่วนและจ าเป็น 

๕. การวัดผลประเมินการเผยแผ่ ขั้นสุดท้ายทุกขั้นตอนในทุกเรื่อง ทุกประเด็นเพราะ
การท างานทุกอย่างต้องมีการประเมินผลการท างานเผยแผ่กันอย่างจริงจังเป็นช่วงๆ เป็นระยะๆ อาจมี
การตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ทั้งฝ่ายผู้ด าเนินการ ฝ่ายผู้รับผลการเผยแผ่หรือผู้บริโภคเพ่ือน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการท างานเผยแผ่ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖. ประการต่อมาที่คณะสงฆ์หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ควรจะตระหนัก
หรือระมัดระวัง คือ ตามที่มีผู้ใช้วิธีการเผยแผ่ที่ท าท่าจะดี คือ การน าบทสวดมนต์ต่างๆ มาปรับใส่
ท านองเพลงก าลังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป แต่อยากเสนอว่าควรมีคนคอยดูแลสนับสนุนให้อยู่ในกรอบ
ที่เหมาะสม ไม่ควรมองในด้านเผยแผ่ มองด้านดีเพียงอย่างเดียว เพราะต่อไปหากมีคนคิดดัดแปลง
ท านองให้ผิดเพี้ยนมากเกินไป เช่น ใส่ท านองดิสโก้เท็ก ท านองเร็วๆ เต้นในท่าทางที่ไม่เหมาะสม แล้ว
จะมาคิดหาองค์กรแก้ภายหลัง อาจไม่ทันการณ์ เพราะบางทีเกิดจากเจตนาดีแต่อาจขาดความรู้เท่า
ทัน หรือไม่คาดคิดถึงผลเสียที่จะตามมา (เพลงให้มีเนื้อหาธรรมะนั้นดีแต่การปรับธรรมะให้เป็นเพลง
หรือการลดเนื้อหาสาระของธรรมะลงนั่นไม่น่าจะเหมาะสม) 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์และมาตรการในการเผยแผ่ที่ได้รวบรวมมานี้น่าจะเป็นวิธีการที่ท้า
ทายของวงการพระสงฆ์เราในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือจะได้ดึงเอาศักยภาพของพระภิกษุสงฆ์ยุคใหม่ที่มาก
ไปด้วยความรู้ความสามารถมีพระภิกษุสามเณรที่ได้เปรียญธรรมสูงๆ มากขึ้น  มีเรียนจบปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกมากขึ้น ใครเทศน์ได้ บรรยายได้ ใครเขียนบทความได้ ใครเขียนแนว
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นิยายได้ ใครเขียนหนังสือได้ ใครวิจัยเป็นให้ท างานวิจัย ให้ท างานตามที่ใครถนัด แต่เนื้อหาต้อง
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนรวบรวมเอาสื่อแขนงต่างๆ มารวมพลังกันแล้วท างานให้
เดนิไปสู่ทิศทางเดียวกัน 

สรุปได้ว่า เผยแผ่ หมายถึง ขยายออกไป หรือ ท าให้ขยายออกไป การเผยแผ่แก่
พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้น จน
สามารถนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต รักการปฏิบัติธรรมและตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
จนกระทั่งช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก ผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ มีอุดมการณ์ มีศีลาจาร
วัตรงดงามและมีความรู้ความสามารถ จึงจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๑ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่ คือ การท าให้ขยายออกไป๕๐ การท าให้ขยายวงกว้างออกไปท าให้แพร่หลาย

ออกไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมค าสั่ งสอนใน
พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ย าเกรง ในพระรัตนตรัย
น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 

หลักประโยชน์ ๓  
การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งถือ

เป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่า
พระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป
จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม 
จักมีผู้รู้ทั่วถึงธรรม”๕๑ 

พระพุทธพจน์นี้  เป็น เครื่ องชี้ ชั ดถึ งบทบ าทส าคัญของการสื่ อหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวกจน
ตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการก็คือ ให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธ
ประสงค์ ๓ ประการ คือ๕๒  

๑) ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้  
                                                           

๕๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๗๘. 

๕๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๕๒ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓ : ๗๕๕/๓๘๙. 



๖๓ 
 

๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า  
๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง  
ประโยชน์ คือ ผลตอบสนอง ได้รับสืบมาจากพฤติกรรมที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมที่

พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักส าคัญ เพราะก่อให้เกิดผลเป็นความสุข ความมั่งคั่งบริบูรณ์ ความไปเกิด
ในสุคติโลกสวรรค์ และจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ถือเป็นสุขที่สงบเย็น เป็นชีวิตที่อยู่จบพรหมจรรย์ 
สิ้นทุกข์ท้ังปวง 

การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน คือเกิดเป็นความสุขนั้นทรง
หมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับ อาจจ าแนกออกเป็น ๓ ประการคือ๕๓  

๑) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัสสนะอันสูงสุด  
๒) ดับกิเลส หมายถึง ก าจัดความชั่วร้ายและของเสียงต่างๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะ

ก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆ แก่ชีวิตและสังคม  
๓) ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่นิรันดร์

ความสุขถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา กล่าวให้ชัดเจนก็คือ การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข เริ่มแต่ข้ันต้น คือ บุญ มีพุทธพจน์รับรองว่า “บุญเป็นชื่อ
ของความสุข”๕๔ คนจะถึงความสุขได้ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา 
ศีลถือเป็นตัวท าให้จิตนิ่ง เกิดเป็นฌาน ความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌาน ฌานยิ่งสูงขึ้นความสุขก็
ยิ่งประณีตขึ้น เป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ก็เป็นสุข และเป็นบรมสุขด้วย ดังพุทธพจน์
ว่า “นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”๕๕ ประโยชน์สุขถือเป็นความชัดเจนในค าสอน พุทธศาสนามุ่ง
หมายความสุขด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ แต่มีข้อที่ต้องระวังก็คือผู้ปฏิบัติต้องไม่
ติดใจหลงใหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นครอบง าจิตใจของตน ต้อง
เป็นอิสระสมบูรณ์จากกิเลสทั้งปวง จึงถือเป็นความสุขที่เป็นจุดหมายปลายทางทางพระพุทธศาสนา 
ประโยชน์สุข ๓ ประการที่ยกไว้เบื้องต้น จะเกิดขึ้นด้วยการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริง โดยกระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองก่อน ในขณะเดียวกันก็มองถึงเพ่ือนมนุษย์รอบข้าง
ด้วยการเผื่อแผ่ยังประโยชน์ที่ตนได้ปฏิบัติตามจนเกิดผล ดังพุทธด ารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้
พิจารณาเห็นประโยชน์ของตน สมควรแท้ เพ่ือที่จะท ากิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
หรือว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อ่ืน สมควรแท้เพ่ือที่จะท ากิจของผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท หรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สมควรแท้ที่จะท ากิจของทั้ง ๒ ฝ่าย

                                                           
๕๓พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา้ ๕๒. 
๕๔ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๐๐/๒๔๐ ; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๙๐. 
๕๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 



๖๔ 
 

ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”๕๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ที่มองประโยชน์ทั้งที่จะเกิดกับตนเองและผู้อ่ืน มีสติเป็นตัวขจัดความไม่ประมาท โดยตระหนักถึงผล
ของกุศลกรรมเป็นตัวก าหนดทิศทางในการท าให้เกิดประโยชน์ทั้ง ๓ ประการดังกล่าว นอกจาก
เป้ าหมายที่ เป็น อุดมการณ์ของการเผยแผ่ พุทธธรรมของพุทธบริษัทดั งกล่ าวมาแล้วนั้น 
พระพุทธศาสนายังมีหลักการที่ถือเป็น หัวใจของพระพุทธศาสนาปรากฏในโอวาทปาติโมกข์ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระอริยสาวก ๑,๒๕๐ รูป ณ ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่บัดนี้เรียกว่า วัน
มาฆบูชา โดยสาระคือ  

๑. การไม่ท าบาปทั้งปวง  
๒. การท ากุศลให้ถึงพร้อม  
๓. การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว๕๗ 
สรุปได้ว่า จากพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นการประกาศความเป็นพระพุทธศาสนา ที่ผู้เป็น

สาวกต้องยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติตนและท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ที่ได้จาก
หลักการ โดยถือเอาประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักใหญ่ คือ หลักการทางพระพุทธศาสนาในการเผย
แผ่ทา่มกลางกลุ่มศาสนาและเจา้ลัทธิต่างๆ ในอินเดียขณะนั้น 

หลักไตรสิกขา  
ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญในการพัฒนาชีวิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เรียกว่าเป็น

ธรรมที่มีความงาม ๓ อย่าง๕๘ งามในเบื้องต้น ได้แก่ ศีล งามในท่ามกลาง คือ สมาธิ และงามในท่ีสุดคือ 
ปัญญา ปรากฏในพระด ารัสที่ส่งสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นแรก ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังได้นั้นหลักนี้ถือเป็นหลักใหญ่ที่
ครอบคลุมการปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์ที่ตนพึงปรารถนา ดังปรากฏในเมตตาสูตร ขุททกนิกาย ว่า  

ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุ  
ควรบ าเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง  
เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง  
ความเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย 
มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน 
อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆ 
ที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอ่ืนต าหนิเอาได้๕๙ 

                                                           
๕๖ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๒๒/๔๐. 
๕๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๔๓-๔๔ ; ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๓/๔๙-๕๐. 
๕๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ; องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔. 
๕๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๓/๒๐-๒๑. 



๖๕ 
 

การด าเนินไปในหลักของไตรสิกขานั้น สามารถจัดการฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญา      
ไปพร้อมกันได้ ดังที่ท่านกล่าวไว้ในการปฏิบัติกรรมฐานคือก าหนดลมหายใจเข้า-ออก ความส ารวม
กาย วาจาในขณะที่เป็นอธิศีลสิกขา สมาธิในขณะนั้นเป็นอธิจิตตสิกขาและปัญญาในขณะนั้นเป็นอธิ
ปัญญาสิกขา๖๐  

ในท านองเดียวกัน เราสามารถน าหลักการนี้ไปบูรณาการให้สามารถครอบคลุมเนื้อหา
สาระเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นหัวข้อธรรมทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งดูหลากหลาย ให้มีระบบเดียว 
คือ ไตรสิกขา เพราะหัวข้อธรรมทั้งหมดสรุปลงในเรื่องของไตรสิกขาได้ทั้งสิ้นภายในกรอบของหลัก
ไตรสิกขา เราสามารถจัดความสัมพันธ์ของหลักธรรมทุกหมวดให้เกิดเป็นการปฏิบัติธรรม คือการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง 

ในบรรดาธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบเป็นหมวดหมู่ ไตรสิกขาถือเป็นพ้ืนฐาน 
เป็นระบบกลาง กว้างขวางครอบคลุม และใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมากที่สุด แม้ว่าไตรสิกขา จะ
เป็นเพียงหลักหรือระบบการฝึกอบรม ให้เกิดเป็นการด าเนินชีวิตที่ดีงามแต่เมื่อมนุษย์ได้รับการฝึกหัด
ตามหลักไตรสิกขา ถือว่าได้ด าเนินไปสู่ มรรคาแห่งการหลุดพ้น  

๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาทางกายวาจา เป็น
ลักษณะการประกอบกุศล ในส่วนของ วาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ การด ารงตนอยู่
ในกรอบของระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อบุคคลรอบข้าง มีความสัมพันธ์
ทางสังคมท่ีดีงามเก้ือกูลเป็นประโยชน์  

๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพ่ือควบคุมจิตเป็นลักษณะ
การประกอบกุศล ในส่วนของ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ การด ารงมั่น
ของจิต ควบคุมจิตของตนให้เข้มแข็ง มีก าลัง สงบ สงบ ผ่องใส เป็นสุขบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
ต่างๆ อยู่ในสภาพควรแก่การงาน ที่เป็นพ้ืนฐานของ การใช้ปัญญาในการตัดสินสภาพที่ก าลังเกิดขึ้น
ตามความเป็นจริง  

๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา ให้เกิดเป็น ความหยั่งรู้ สภาพความเป็นจริง 
ที่น าไปสู่ความหลุดพ้น เป็นลักษณะการประกอบกุศลในส่วนของ ความเห็นชอบ และความด าริชอบ 
การพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ไม่เกิดเป็นความรู้ความคิดความ
เข้าใจที่ถูกบิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงสามารถคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ท ากิจทั้งหลายในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อยา่งแท้จริง๖๑  

ไตรสิกขา จึงเป็นตัวจักรส าคัญในการน าไปสู่พัฒนาการทางพฤติกรรม มีวินัยในตนเอง 
รับผิดชอบต่อความดีงามและงอกงามของสังคม มีพัฒนาการทางอารมณ์ มีความงอกงามทางอารมณ์ 
                                                           

๖๐ขุ.อป. (ไทย) ๒/๑๖๓/๑๐๕. 
๖๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๑), หนา้ ๙๑๔-๙๑๕. 



๖๖ 
 

เข้มแข็ง ตั้งมั่น มีสมรรถภาพในการป้องกัน เหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) และมีพัฒนาการทางปัญญา มี
เหตุผลตรองตามความถูกต้องเป็นจริง จนพ้นจากการครอบง าของอวิชชา โดยอาศัยศักยภาพของแต่
ละบุคคลในการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา 

ตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงมีความคิดที่จะเผยแผ่ธรรมด้วยหลักที่
ทรงเห็นว่า มนุษย์เป็นผู้ฝึกได้ มนุษย์สามารถที่จะรู้ความได้ ถ้าเขาได้ฝึกฝนตามหลักการที่แสดง การ
มองเช่นนี้เป็นการมองที่ศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกว่ามองในแง่ความแตกต่างทางด้าน
รา่งกาย ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งในการน าไปสู่การรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ พระพุทธศาสนาเปิดกว้างส าหรับมนุษย์ทุกคนในการเข้ามาเป็น
สมาชิก โดยการมุ่งเน้นที่ความสามารถในการแสวงหาทรัพย์ภายในที่เรียกว่า อริยทรัพย์ เป็นการ
แสวงหาที่มุ่งเน้นให้ผู้นั้นส ารวจตนเอง และความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้มีปัญญาเห็น
อริยสัจเป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อ่ืนโดยพระพุทธ
องค์ทรงคัดค้านการแบ่งมนุษย์ด้วยชนชั้นวรรณะ ชาติก าเนิด สูงต่ า ด าขาว พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ทางกาย วาจาของมนุษย์ต่างหาก ที่เป็นตัวก าหนดความเป็นมนุษย์ พร้อมศักยภาพทางปัญญา ดั่งที่
โสณฑัณฑะพราหมณ์ได้กล่าวกับเพ่ือนพราหมณ์ โดยได้ทูลตอบพระพุทธองค์ในโสณฑัณฑะสูตร ความ
ตอนหนึ่งว่า  

“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เห็นอังคกมานพหลานของเรานี้หรือไม”่ “เห็น ขอรับ”  
“อังคกมานพเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหมมีกายดุจ

พรหม โอกาสที่จะได้เห็นยากนัก ในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล้ว ไม่มีใครมีผิวพรรณเสมอ
กับอังคกมานพเลย อังคกมานพเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจ ามนต์ รู้จบไตรเพท… เป็นผู้มีชาติก าเนิดดีทั้ง
ฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ… แต่อังคกมานพ ยังฆ่าสัตว์ 
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่ให้ ล่วงละเมิดภรรยาผู้อ่ืน กล่าวเท็จ ดื่มน้ าเมา ในกรณีอย่างนี้ ผิวพรรณ 
มนต์ และชาติก าเนิดจักท าอะไรได้เล่า๖๒  

พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให้เกิดปัญญาเห็น
ความเป็นจริง เป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู้อ่ืน การ
น าชาติก าเนิดมากล่าวอ้างส าหรับผู้ที่จะพัฒนาตนนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยการแสดงธรรมเพ่ือพัฒนา
จิตใจของบุคคลเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ดังนั้น พระพุทธองค์ทรงใช้การสอนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภท
และศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยค านึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก ในการสอนแต่ละครั้งนอกจากพระองค์จะทรง
ตรวจดูลักษณะนิสัยและระดับภูมิปัญญาแล้ว สาระส าคัญหรือเรื่องที่จะทรงสอนเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง
ด้วย ทรงเลือกสอนบุคคล จ าแนกได้ ๖ ประการ คือ 

                                                           
๖๒ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๖/๑๒๑. 



๖๗ 
 

๑) สอนจากสิ่งที่รู้ เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจกันอยู่แล้ว หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติที่
ความคุ้นเคยของบุคคลกลุ่มนั้น ไปหาสิ่งที่รู้เห็นหรือเข้าใจยากหรือยังไม่รู้เห็นไม่เข้าใจเพ่ือให้เขาเข้าใจ
พระธรรมเทศนาตามล าดับ จนสามารถจับใจความส าคัญที่ทรงแสดงดังเช่น การสอนชฎิล ๓ พ่ีน้องที่
เคยบูชาไฟมาก่อน ความตอนหนึ่งว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนให้พึง
ระลึกว่า จักษุเป็นของร้อน รูปทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อน สัมผัสอาศัยจักษุ
เป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็น
ปัจจัย แม้นั้นก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟหรือราคะ เพราะไฟคือโทสะ 
เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ และความตาย ร้อนเพราะความโศก เพราะ
ความร าพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะความคับแค้น”๖๓ 

๒) สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับชั้น สอนไปตามล าดับขั้นตอนและ
ความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไปเปรียบเหมือนความลึกของทะเล เช่น เรื่องอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ 
เป็นต้น ดังเช่น การที่พระองค์ทรงสอน ภัททวัคคีย์ ความตอนหนึ่งว่า 

“ทรงแสดง ทานกถา ศีลกถา สัคคกถาโทษ ความต่ าทรามความเศร้าหมองของกาม
ทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกบรรพชา เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มี
จิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประการพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายทรงยกข้ึนแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่พวกเขา ณ ที่นั่ง นั้นเองว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับน้ าย้อมเป็นอย่างดี 

๓) ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ พึงสอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังและ
ปฏิบัติการจริง อย่างที่เรียกว่า ประสบการณ์ตรง เช่น การที่พระพุทธองค์ทรงสอนนางกีสาโคตรมี ที่
ระทมทุกข์เพราะลูกชายตายจนเกือบจะเป็นบ้า ความตอนหนึ่งว่า 

“ไปสิ เข้าพระนคร เรือนหลังใดไม่เคยมีคนตาย จงนาเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมา
นางรับพุทธด ารัสแล้วเข้าไปในพระนคร ได้พบเรือนหลังแรกพูดว่า “พระศาสดาโปรดให้ข้าน าเมล็ด
ผักกาดไป เพ่ือท ายาส าหรับลูกชายของข้า ถ้าในเรือนหลังนี้ไม่เคยมีใครๆ ตาย” … นางได้รับค าตอบ
ว่า “ใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้วในเรือนหลังนี้ได้๖๕ 

๔) ทรงสอนอย่างมีเหตุผล ยกตัวอย่างประกอบ ผู้ฟังพิจารณาตามจนเห็นจริงได้ เช่น 
เมื่อพระองค์ตรัสกับภิกษุเรื่องการเกิดขึ้นแห่งโยนิโสมนสิการสัมปทานสูตร ความตอนหนึ่งว่า 

                                                           
๖๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๕. 
๖๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๕. 
๖๕ขุ.เถรี. (ไทย) ๕๔/๔๖๔/๓๐๓. 



๖๘ 
 

“ภิกษุทั้งหลาย พึงระลึกไว้ว่า เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน
คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่ เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน เพ่ือความบังเกิดแห่งอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร้อมแห่งการกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นก็
เหมือนกัน”๖๖ 

๕) สอนตามศักยภาพของผู้ฟัง สอนเท่าที่จ าเป็นและพอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจแก่
ผู้ฟัง ให้การเรียนรู้ได้ผล ทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจุดมุ่งหมายข้อนี้ 
หมายความว่า ความรู้ของพระพุทธองค์มีอยู่มากมาย ไม่ทรงสอนความจริงอ่ืนที่ไม่นาไปสู่ความดับ
ทุกข์ ทรงสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเท่าที่จ าเป็นส าหรับผู้ฟังหรือผู้รับการสอน ก็จะไม่สอนสิ่งนั้น ดังที่พุทธ
องค์ทรงสอนภิกษุ ณ สีสปาวัน เมืองโกสัมพี ดังความตอนหนึ่งว่า 

พระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลาย มา
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราหยิบ
ขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้น อย่างไหนจะมากกว่ากัน ล าดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบที่อยู่บนต้นไม้
นั้นแลมากกว่า ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน้อย พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอก เพราะ
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลาย
ก าหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพ าน เพร าะเหตุนั้น เร าจึงมิได้บอก สิ่งอะไรเล่ าที่เร าบอกแล้ว คือ เร าได้บอกว่ า นี้ทุกข์ นี้ทุกข
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธค ามินี-ปฏิปท า เพร าะเหตุไร เร าจึงบอก เพร าะสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็น
จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับ ไม่
เป็นไปเพ่ือสงบระงับ ไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน เพราะเหตุนั้น เรา
จึงมิได้บอก สิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้ว คือ เราได้บอกว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามิน-ีปฏิปทา เพราะเหตุไร เราจึงบอก เพราะสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไป
เพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายก าหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ยิ่ง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน เพราะ
เหตุนั้น เราจึงบอก๖๗ 

๖) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่ผู้ฟังจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฟังเอง
โดยทรงแสดงธรรมที่มีคุณอเนกอนันต์ สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับสามัญผลสมโอวาทแก่เกวัฏฏ
คหบดี ว่า 

“เปรียบเหมือนสระน้ าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุอ่ืนอยู่บนขอบสระนั้น 
พึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้างก าลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่

                                                           
๖๖ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑/๑๐๑. 
๖๗ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 



๖๙ 
 

บ้าง ในสระน้ านั้น… ดังนี้ ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณย่อมรู้
ชัดตามความเป็นจริง ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกยนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็น
อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มี
ญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท า ท าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี”๖๘ 

สรุปได้ว่า จะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้น การเผยแผ่ธรรมะหรือการประกาศ
หลักธรรมของทั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการประกาศหลักธรรมของพระสาวกนั้น ได้ใช้หลักใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วย หลักประโยชน์ ๓, หลักไตรสิกขา และการตระหนักถึง
ศักยภาพของมนุษย์ 

๒.๓.๒ กระบวนการเผยแผ่ (Propagating Process) 
การเผยแผ่เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านการเรียนรู้ ซึ่งมีผลต่อการ

ประพฤติปฏิบัติและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต การเผยแผ่อาจกระท าได้ในหลายช่องทาง ได้แก่ 
การพูดคุย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม การแจกเอกสาร การชักชวนเข้าร่วม
กิจกรรม การเทศนาทางวิทยุกระจายเสียง การบรรยายธรรมทางโทรทัศน์ เป็นต้น เกี่ยวกับการเผยแผ่
ธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ทรรศนะในมิติแห่งเศรษฐศาสตร์ว่า 

การประกันคุณภาพมี ๔ อย่าง เรียกว่า ปัจจัย ๔ ในการที่พวกเราจะเทศน์จะสอนแต่ละ
ครั้ง จะต้องมี ๔ ขั้นตอนด้วยกัน ถ้าท่านรับประกันกระบวนการใน ๔ ขั้นตอนนี้ ดูแลอย่างครบถ้วน 
การเทศน์การสอนธรรมะของท่านจะมีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ ต้องมีปัจจัย ๔ อย่าง คือ  

๑. Input ปัจจัยน าเข้า  
๒. Process ปัจจัยกระบวนการ  
๓. Output ปัจจัยผลิต  
๔. Impact ปัจจัยผลกระทบ 
ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ตัวป้อน เวลาท่านไปสอนธรรม ท่านต้องมีธรรมเป็นตัว

ป้อน ขอเปรียบเทียบกับการผลิตสับปะรดกระป๋องที่เราส่งไปขายต่างประเทศ ต้อนป้อนของโรงงาน
สับปะรดก็คือเงินที่ลงทุนไป คนงาน และก็สับปะรดที่ลงทุนไปซื้อมา ป้อนเข้าไปในโรงงาน มันก็จะเข้า
ไปในกระบวนการผลิต ในปัจจัยกระบวนการ (Process) พอผลสับปะรดมาถึงโรงงาน ฝ่ายปอกก็ปอก 
ฝ่ายล้างก็ล้าง ฝ่ายสับก็สับ ฝ่ายบรรจุกระป๋องก็ใส่ลงกระป๋องแล้วก็ปิดกระป๋อง ผลผลิตออกมา เช่น 
จะให้หวานเทา่ไร แล้วก็ไม่เสีย ไม่เน่า แล้วก็สับปะรดสวยทุกชิ้น เรียกว่า ปัจจัยผลผลิต (Output) 

                                                           
๖๘ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙๗/๒๑๙. 



๗๐ 
 

มีแบรนด์เนมดี มีตรา มียี่ห้อ คนเห็นแล้วอยากซ้ือ หีบห่อสวยลูกค้าชื่นชอบ แพงเท่าไรก็
ซื้อ ยี่ห้อเมดอินไทยแลนด์ พูดจาปากต่อปาก ราคาสินค้าก็ขึ้น นี่เรียกว่า Impact คือ ผลกระทบ ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจัยนาเข้าก็คือความรู้ที่เราเตรียมไปเทศน์ไปสอน เราอ่านหนังสือมากี่
เล่ม เราอ่านมากฟังมาก ตีความธรรมะ เราเตรียมข้อมูลและวางล าดับการน าเสนอ 

ปัจจัยกระบวนการ ก็คือ วิธีการน าเสนอ วิธีการเทศน์ วิธีการเผยแผ่ มีสื่ออุปกรณ์
ผลผลิตที่ออกมา Output ก็คือ คนฟัง อยู่ฟังจนจบรายการและได้อะไรติดใจกลับไป 

ผลกระทบ Impact ที่ตามมาคือ จากปากต่อปากพูดถึงเราว่าเทศน์ดีเหลือเกิน กัณฑ์
เทศน์เพ่ิม มีชื่อเสียง ผู้ฟัง เกิดความเลื่อมใสและปฏิบัติตามค าสอนได้ มีการเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดี เหล่านี้ก็จัดเป็นผลกระทบ๖๙ 

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) กล่าวว่า เทคนิคเป็นภาษาต่างประเทศ 
ตรงกับภาษาไทยว่า ศิลปะๆ คือวิธีการเผยแผ่ที่จะประสบผลส าเร็จ ต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ คือ 

(๑) ค าคมนิด 
(๒) สุภาษิตหน่อย 
(๓) อร่อยต้องมีค ากลอน 
(๔) ไม่ง่วงนอนต้องมีข าขัน 
(๕) ตรึงใจไปนานต้องมีแหล่ รวมความต้องมีทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ศาสตร์คือ

ความรู้ ศิลป์คือวิธีการหรือเทคนิค๗๐ 
องค์ประกอบในการเผยแผ่ 
(๑) นโยบาย 
(๒) บุคลากร (ผู้ท างาน) 
(๓) ทรัพยากร (คน สถานที่ อุปกรณ์ บรรยากาศ เป็นต้น  
(๔) ช่องทาง (โอกาส)  
(๕) การสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย  

- ความสะดวก  
- ค่าตอบแทน  
- ก าลังใจ  
- การตัดสินใจ  
 

                                                           
๖๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๒-๕๔. 
๗๐พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) , พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่  ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๓๗. 



๗๑ 
 

ประเภทของการเผยแผ่  
(๑) สังคมกรณ์/สังคมประกฤติ  

- การชี้ชวน  
- การเสนอให้  
- การบังคับ  

(๒) องค์กร/การจัดองค์กร 
- บุคคล  
- คณะบุคคล  
- ทีมงาน  
- กระบวนการ 

(๓) การใช้ยุทธวิธี  
- การแทรกแซง  
- การเลียนแบบ  
- การแข่งขัน  
- การสมรส  
- การจัดตั้งโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่  
(๑) เพ่ือแจ้งเรื่องราวต่างๆ ที่ตนต้องการให้คนอ่ืนทราบและเห็นคล้อยตาม 
(๒) เพ่ือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการเผยแผ่  
(๓) เพ่ือสื่อให้เกิดความเข้าใจและรวมเป็นพวกเดียวกัน  
(๔) เพ่ือแสดงบทบาทที่ตนมีอยู่  
(๕) เพ่ือสนองความต้องการของสังคม  
ประโยชน์ของการเผยแผ่  
(๑) ท าให้ทราบขา่วสารที่มีคุณค่าและประโยชน์ส าหรับชีวิต  
(๒) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ  
(๓) ท าให้ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง  
(๔) ท าให้ผู้รับการเผยแผ่เกิดศรัทธาเลื่อมใส  
(๕) สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน  
 
 
 



๗๒ 
 

หลักการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา  
ธรรมะอย่างเดียวกันหรือหัวข้อเดียวกัน แต่ถ้าหากผู้สื่อมีทักษะต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ในการ

เผยแผ่ก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ในการเผยแผ่ธรรมะหรือการสื่อธรรมะจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้หลักการ 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ดังนี้ 

(๑) น าเสนอ  
(๒) โน้มน้าวจิตใจ  
(๓) น าปฏิบัติ  
(๔) ตอบค าถาม  
(๕) แสดงความเป็นมิตร 
วิธีการเผยแผ่  
(๑) พูดคุย  
(๒) ปาฐกถา  
(๓) บรรยาย  
(๔) อภิปราย  
(๕) สอน  
(๖) ใช้เอกสาร  
๗) แจกอามิส 
กระบวนการเผยแผ่ 
(๑) วางแผน 
(๒) สร้างบุคลากร 
(๓) พัฒนาบุคลากร 
(๔) จัดส่งบุคลากร 
(๕) ให้การสนับสนุนบุคลากร 
(๖) ประเมินผล๗๑ 
คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา  
การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลบ้าง 

การสื่อสารระหว่างกลุ่มบ้าง ในปัจจุบันการสื่อสารมวลชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะเป็นการ
สื่อสารรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่ควรให้ความส าคัญมากก็คือตัวของผู้สื่อสารหรือผู้ส่งสารนั่นเอง สมาน 

                                                           
๗๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, คู่มืออบรมนักเทศน์, (ขอนแก่น : 

คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗-๔๘. 



๗๓ 
 

งามสนิท ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่พึงประสงค์ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาโดยอธิบายตาม
หลักแห่งสัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้  

(๑) มีธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ
สื่อสาร รู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน 

(๒) มีอัตถัญญุตา รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารที่แน่นอน ชัดเจน (Goal Oriented) 

(๓) มีอัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใคร มีความพร้อม หรือไม่พร้อมอย่างไร การ
รู้จักตนเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้ว จะน าไปสู่การยอมรับตน (Self Acceptance) แล้ว
จะเปิดเผยตน (Self Disclosure) สามารถสื่อสารภายในตนได้อย่างดียิ่ง ผู้ที่สามารถสื่อสารภายในตน
ได้ดี จะเป็นผู้ที่สามารถรับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบมีเหตุมีผล ท าให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๔) มีมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไป 
ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสาร (Frequence) คือ ไม่ส่ง
สารที่ซ้ าซากมากหรือน้อยจนเกินไป  

(๕) มีกาลัญญุตา รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่าเวลาไหนควรเวลาไหน
ไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการสื่อสารภายในตน การ
สื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารมวลชน นอกจากการสื่อสารนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จแล้ว 
บางครั้งอาจจะมีข้อพิพาทหรือข้อบาดหมางใจตามมา หากเราย้อนดูประวัติศาสตร์ แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของโลก ยังได้รับโทษจากการประกาศสัจธรรมหรือทฤษฎีความรู้ของตนใน
เวลาที่ไม่เหมาะสม  

(๖) มีปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกว่า กลุ่มผู้รับสาร 
เป้าหมาย การสื่อสารจึงจะประสบผลส าเร็จ ยิ่งรู้จักมากเท่าไร การสื่อสารก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทา่นั้น พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าพระองค์ทรงรอบรู้รับ
สารอย่างรู้แจ้งแทงตลอด ทรงรู้ไปถึงภูมิหลังหรือกรรมเก่าตั้งแต่ชาติก่อนของผู้รับสาร ผู้ส่งสารที่เป็น
ปุถุชนธรรมดาก็มีความจาเป็นต้องรู้กลุ่มเป้าหมายว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร ต้องรู้จักเพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมฯลฯ ยิ่งรู้กลุ่มเป้าหมายมากการสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมาก  

(๗) การมีปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้รับสารแต่ละคนแต่
ละกลุ่ม มีลักษณะจ าเพาะเป็นของตน มีจริต มีอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยเพียงใด การ
ที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นั้น ท าให้สามารถแยกแยะผู้รับสารได ้

พระพุทธเจ้าทรงเขา้ใจชัดในทุกข์ว่าเกิดแต่สมุทัยและนิโรธว่าเกิดแต่มรรค สืบสาวไปหา
เหตุได้อย่างนี้จัดเป็นธัมมัญญุตา ทรงเข้าใจชัดว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และมรรคว่าเป็นเหตุให้ถึง
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ความดับทุกข์ สืบสาวไปหาผลได้อย่างนี้จัดเป็นอัตถัญญุตา ทรงบาเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็น
พระพุทธเจ้า คือในส่วนสังคมสงฆ์พระองค์ก็ทรงบัญญัติพระวินัยปกครองคณะสงฆ์ ในสังคมโลกทรง
เผยแผ่ธรรมประกาศพระศาสนาของพระองค์ นี้จัดเป็นอัตตัญญุตา ทรงสั่งสอนในหลักแห่ง
มัชฌิมาปฏิปทา แม้พระเทวทัตจะทูลขอให้ภิกษุทั้งหลายประพฤติตนอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ฉันเนื้อฉัน
ปลาตลอดชีวิต พระองค์ก็ไม่ทรงอนุญาต เพราะทรงเล็งเห็นว่า แม้จะฉันปลาหรือเนื้อก็สามารถบรรลุ
ธรรมได้เหมือนกัน แต่ปลาหรือเนื้อนั้นภิกษุต้องไม่ได้สั่งให้ฆ่าท าอาหารหรือมีความรังเกียจสงสัยใน
อาหารนั้น การบริโภคปัจจัย ๔ ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายหรือจิตใจของผู้บริโภคเป็นส าคัญ หากยัง
บริโภคด้วยตัณหาหรือความยึดมั่น เช่น มีมานะว่าตนประพฤติพรตได้เคร่งครัดกว่าผู้อื่นเพราะเหตุที่ไม่
ฉันปลาและเนื้อนั้นปฏิปทาดังกล่าวย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมแน่นอน ไม่สามารถที่จะท า
ให้พ้นจากทุกข์ได้ หรือทรงวางหลักมหามหาปเทส ๔ ไว้แก่ภิกษุ เพ่ือความยึดหยุ่นทางพระวินัย 
โดยเฉพาะยุคหลังพุทธกาลที่เกิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพระวินัยมากขึ้น ถือว่ามีความจ า
เป็นมากในการใช้วินิจฉัยพระวินัย นี้จัดเป็นมัตตัญญุตา การที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติพระวินัยกับภิกษุ
ไม่ให้ประพฤติเสียหายก่อนนั้นก็เพราะทรงเล็งเห็นว่า หากพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยกันไว้ก่อนก็จะ
ท าให้ถูกติเตียนได้ เพราะเหตุยังไม่เกิด เหมือนกับทรงไม่ไว้วางใจในความประพฤติของเหล่ากุลบุตรที่
บวชด้วยศรัทธาดังนั้น เมื่อมีการประพฤติเสียหายเกิดขึ้น พระองค์จึงได้ทรงบัญญัติพระวินัย โดยทรง
ต าหนิความประพฤติเสียหายนั้นพร้อมทั้งทรงชี้ให้เห็นโทษในการประพฤติล่วงเกินและอานิสงส์แห่ง
การรักษาพระวินัยได้ เหล่าภิกษุสาวกก็ปฏิบัติตามด้วยความเคารพ นี้จัดเป็นกาลัญญตา ชาวกาลามะ
ก าลังสับสนเรื่องค าสอนต่างๆ กันของเหล่าสมณพราหมณ์ พระองค์ทรงทราบสถานการณ์ว่าก าลังเกิด
อะไรขึ้นกับเขาเหล่านั้น และจะแก้ไขได้อย่างไร จึงได้ทรงแสดงกาลามสูตร ซึ่งใจความกล่าวถึงหลัก
แห่งการเชื่อที่ถูกต้อง ทรงปฏิเสธหลักเหตุผลตามแนวตรรกะว่าไม่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นย า
ได้ การจะเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติจนเห็นผลประจักษ์แก่ตนเอง นี้จัดเป็น
ปริสัญญุตา การที่พระองค์ทรงแสดงธรรมได้ตรงกับอุปนิสัยหรือความต้องการของผู้ฟังนั้น เช่น ตรัส
ทรงแสดงความไม่เที่ยงแห่งรูปแก่พระนางรูปนันทา ซึ่งยึดมั่นถือมั่นในรูป หรือทรงแสดงธรรมอุปมา
ด้วยอุปกรณ์การท านาแก่พราหมณ์ผู้ เป็นชาวนา เป็นต้น นี้จัดเป็นปุคคลปโรปรัญญุตาของ
พระพุทธเจ้า 

กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ 
ในการแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ พระพุทธเจ้าจะทรงแผ่ข่ายพระญาณตรวจดูอุปนิสัย

ของผู้รับการแสดงธรรมเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยเสด็จไปโปรด แม้คนเดียวพระองค์ก็ทรงโปรด ดังนั้น 
การแสดงธรรมของพระองค์จึงมีผลคือผู้ฟังได้บรรลุธรรมตามสมควรแก่อุปนิสัยหรือบารมีธรรมของเขา 
แต่ในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายในการแสดงธรรมของพระสงฆ์นั้นมีมากมายหลายกลุ่ม แล้วแต่จะเลือก
เองโดยภาพรวม หากจัดตามวัยก็แบ่งได้เป็น ๕ คือ  
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๑. วัยเด็ก  
๒. วัยรุ่น  
๓. วัยหนุ่มสาว  
๔. วัยผู้ใหญ่  
๕. วัยชรา 
หากจัดตามความต้องการหรือความรู้สึกของผู้ฟัง ก็แบ่งได้เป็น ๓ ทัศนะของสัมพันธ์

ก้องสมุทรนั้น ดังนี้ 
๑. พวกท่ีอยากจะฟังอยู่แล้ว 
๒. พวกท่ีรู้สึกเป็นกลาง 
๓. พวกท่ีไม่อยากฟัง แต่ถูกเกณฑ์หรือบังคับมาฟัง 
กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้น จัดเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ

ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกัน ดังพระพุทธพจน์ในโพธิราชกุมารสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับ โพธิราช
กุมารถึงตอนที่พระองค์รับค าทูลอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ดังนี้ ราชกุมาร ครั้งนั้น อาตม
ภาพรับค าทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกด้วย
พุทธจักษุ เมื่อตรวจดูโลกด้วยด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตา
มาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บาง
พวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว จากพระ
พุทธพจน์นี้ สามารถจัดประเภทแห่งกลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่พุทธธรรมได้ดังนี้ 

ก. จัดตามปัญญาในการรู้ธรรมหรือบารมีธรรม ได้แก่  
(๑) ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย ได้แก่ มีราคะ โทสะ และโมหะน้อย  
(๒) ผู้มีธุลีในดวงตามาก ได้แก่ มีราคะ โทสะ และโมหะมาก  

ข. จัดตามอินทรีย์ ได้แก่  
(๑) ผู้มีอินทรีย์แก่กลา้ ได้แก่ มีศรัทธา เป็นต้น แก่กล้า  
(๒) ผู้มีอินทรีย์อ่อน ได้แก่ มีศรัทธา เป็นต้น ไม่แก่กล้า  

ค. จัดตามอาการ ได้แก่ 
(๑) ผู้มีอาการดี ได้แก่ เป็นผู้มีศรัทธา เป็นต้น  
(๒) ผู้มีอาการทราม ได้แก่ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา เป็นต้น 

ง. จัดตามสติปัญญาในการรับรู้ค าสอน ได้แก่  
(๑) สอนให้รู้ได้งา่ย ได้แก่ ฟังค าสอนแล้วก็รู้ตามได้งา่ย  
(๒) สอนให้รู้ได้ยาก ได้แก่ ฟังค าสอนแล้วก็รู้ตามได้อยาก  

จ. จัดตามความเห็น หรือทิฐิ ได้แก่  
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(๑) พวกท่ีเห็นปรโลกแล้วเห็นว่าไม่มีจริง 
(๒) พวกท่ีเห็นปรโลกแล้วเห็นตามว่ามีจริง 

กล่าวโดยสรุป การเผยแผ่นั้นเป็นกลวิธีที่แสดงให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวต่างๆ 
จากการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การสอนธรรม การเทศน์ บรรยาย เพ่ือสื่อให้เห็นถึง
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การวางแผน การ
สร้างบุคลากรผู้เผยแผ่ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน ภายใต้วิธีการเผยแผ่ ที่ผสมผสานกัน
ระหว่างเนื้อสาระที่บรรยายกับคุณสมบัติของผู้บรรยาย เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,  
(๒๕๔๐ : ๑๓๔-๑๓๕). 

การ เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ  การท า ให้
พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลาย 
ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้ ) 
สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) 
และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระ
นิพพาน) พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ
ทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรตรา ๓๗ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), 
(๒๕๔๐ : ๑๔๔). 

พระพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธ
ศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนา
และความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา และปฏิบัติ
ตามค าสอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), 
(๒๕๔๐ : ๔๒). 

หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ 
ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
แล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ต าบล เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จะต้อง
ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), 
(๒๕๔๐ : ๕๒). 

กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด 
และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณี และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่
จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะจัดขึ้น 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖ : ๔๗๘). การเผยแผ่ คือ การท าให้ขยายออกไป การท าให้
ขยายวงกว้างออกไปท าให้แพร่หลายออกไป การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ การด าเนินงาน
เพ่ือให้หลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตโต), (๒๕๔๑ : ๕๒). การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์

แก่มหาชน คือเกิดเป็นความสุขนั้นทรงหมายเอา
ลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับ อาจจ าแนก
ออกเป็น ๓ ประการ คือ   
๑) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัสสนะอัน
สูงสุด  
๒) ดับกิเลส หมายถึง ก าจัดความชั่วร้ายและของ
เสียงต่างๆ ภายในจิตใจ หมดเหตุที่จะก่อปัญหา
ความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆ แก่ชีวิตและสังคม  
๓) ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์  บรรลุ
ประโยชน์สูงสุด 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),  
(๒๕๔๑ : ๙๑๔-๙๑๕). 

ในบรรดาธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบ
เป็นหมวดหมู่ ไตรสิกขาถือเป็นพ้ืนฐาน เป็นระบบ
กลาง กว้างขวางครอบคลุม และใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติมากที่สุด มี ๓ ประการ คือ 
๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่
แสดงออกมาทางกายวาจา  
๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพ
ทางอารมณ์  
๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๘ : ๕๒-๕๔). 

การเทศน์การสอนธรรมะจะมีคุณภาพเป็นที่
น่าเชื่อถือ ต้องมีปัจจัย ๔ อย่าง คือ  
๑. Input ปัจจัยน าเข้า คือ ต้องมีธรรมเป็นตัวป้อน 
๒. Process ปัจจัยกระบวนการ คือ วิธีการ
น าเสนอ วิธีการเทศน์ วิธีการเผยแผ่ 
๓. Output ปัจจัยผลิต คือ คนฟัง อยู่ฟังจนจบ
และได้อะไรติดใจกลับไป 
๔. Impact ปัจจัยผลกระทบ คือ จากปากต่อปาก
พูดถึงเราว่าเทศน์ดีเหลือเกิน มีชื่อเสียง ผู้ฟังเกิด
ความเลื่อมใสและปฏิบัติตามค าสอนได้ 

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), 
(๒๕๔๓ : ๑๓๗). 

เทคนิคเป็นภาษาต่างประเทศ ตรงกับภาษาไทยว่า 
ศิลปะๆ คือวิธีการเผยแผ่ที่จะประสบผลส าเร็จ 
ต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ คือ 
(๑) ค าคมนิด 
(๒) สุภาษิตหน่อย 
(๓) อร่อยต้องมีค ากลอน 
(๔) ไม่ง่วงนอนต้องมีข าขัน 
(๕) ตรึงใจไปนานต้องมีแหล่  
รวมความต้องมีทั้ง “ศาสตร์”และ“ศิลป์” ศาสตร์
คือความรู้ ศิลป์คือวิธีการหรือเทคนิค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น, (๒๕๔๕ : ๔๗-๔๘). 

กระบวนการเผยแผ่ 
(๑) วางแผน 
(๒) สร้างบุคลากร 
(๓) พัฒนาบุคลากร 
(๔) จัดส่งบุคลากร 
(๕) ให้การสนับสนุนบุคลากร 
(๖) ประเมินผล 

 
 



๘๐ 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับสังคหวัตถุธรรม 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสังคหวัตถุธรรมหรือที่เรียกว่า 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ได้มีผู้ให้ความหมายทั้งที่มีมุมมองคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสถึงหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ 

ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ ทาน การให้ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ อัตถจริยา 
ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ ๔ 
ประการนี้แล การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู้มี
ตนสม่ าเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก ประดุจสลัก
เพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้มารดาหรือบิดา
ไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่อง
สงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นที่น่าสรรเสริญ๗๒ 

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึง สังคหวัตถุไว้ใน พระ
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตสังคหวัตถุสูตร ดังนี้๗๓ 

ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ สังคหวัตถุ ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คือ 

๒.๔.๑ ทาน (การให้) 
๒.๔.๒ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
๒.๔.๓ อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
๒.๔.๔ สมานัตตตา (การวางตนสม่าเสมอ) 
สังคหวัตถุ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสูตร สูตรว่าด้วยสังคหวัตถุ ไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ประการแลทาน เปยยวัชอัตถจริยาในโลกนี้และ
สมานัตตตา ในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก๗๔ นอกจากนี้ ความหมาย
ของสังคห ยังมีความหมายว่าวิธีสงเคราะห์ ซึ่งหมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืนที่ยังไม่เคย
รกัใคร่นับถือ หรือท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้ว ให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีท าให้
คนรัก หรือมนต์ผูกใจคนนั่นเอง มี ๔ ประการ คือ ๑) ทานคือการให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอด ถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน ๒) ปิยวาจา หรือเปยยวชชะ 
คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมาน
สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น

                                                           
๗๒องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒. 
๗๓องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 
๗๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 



๘๑ 
 

หลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม ๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ คือขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม และ ๔) 
สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอด้วยต้น ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลายและ
เสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณีคือ๗๕ 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรม ๔ ประการที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูก
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ 

ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคล
อ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่
เห็นแก่ตัว 

ปิยจาวา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี พูดด้วยความ
จริงใจ ให้เกิดไมตรีรักใคร่นับถือ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะส าหรับ
กาลเทศะ 

อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย 

เป็นคุณธรรมช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่โลเล เป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืน
ด้วย๗๖ 

สังคหพละ แปลว่า ก าลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญ
มากส าหรับนักบริหาร ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ก็
จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อไม่มีใครช่วยท างานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้๗๗ สังคหวัตถุ ๔ เป็นทางเกิด
ของสามัคคีมี ๔ ข้อ คือ 

๑. ทาน คือ การให้ปัน การให้ทานซึ่งกันและกันไม่หวงกัน โดยการให้ทาน แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ ให้เพ่ือบูชาคุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้และให้เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม 

๒. ปิยวาจา คือ พูดให้เขารัก ไม่พูดให้เขาเกลียด ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ต้องพูดให้เขารัก 
เรียกว่า ปิยวาจา ปิโย เทวมนุสสานัง 

                                                           
๗๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑๒. 
๗๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๒, (กรุเทพมหานคร : บริษัท

พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 
๗๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐-๗๕. 



๘๒ 
 

๓. อัตถจริยา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่านั่งดูดาย อย่าเห็นแก่ความ 
เหน็ดเหนื่อย 

๔. สมานัตตตา เป็นการวางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตนว่า เราดีกว่าเขา ได้แก่ 
วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ทว่า เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่นั้นหมายความว่า เรามีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่าเหมาะสมกับฐานะนั่น คือ ใช้
จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะก็คือเข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่ายเกินไป แต่ก็ไม่ตระหนี่กันไปจน
เข้าขั้นทรมานตนเอง ทว่าเหมาะสมกับกาลเทศะนั่น หมายความว่า ปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลา
และสถานที่๗๘ 

สังคหวัตถุสูตร ได้กล่าวว่า พระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่ผู้
ปฏิบัติตามทุกคนย่อมสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์เข้าถึงความสุข
และความบริสุทธิ์ภายในได้จริงธรรมะของพระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์เป็นธรรมโอสถขนานเอก
ที่สามารถเยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เพราะเมื่อใจปราศจากสิ่งเหล่านี้ใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ มีอานุภาพและเกิดเป็นความเมตตากรุณา
ปราณี มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ในสังคหวัตถุ
สูตร ว่า๗๙ 

ทานัญจะ เปยยะวัชชัญจะ อัตถจะริยา จะยา อิธะ 
สมานัตตะตา จะ ธัมเมสุ ตัตฺถะตัตถะ ยถา รหัง 
ทาน (การให้)  
เปยยวัชชะ (มีวาจาเป็นที่รัก) 
สมานัตตตา (วางตนสม่ าเสมอ) 
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
สังคหวัตถุธรรมเหล่านี้ช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักท่ียึดคบรถซึ่งเล่นไปไว้ได้ฉะนั้น๘๐ 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่

ยอมรับนับถือของทุกๆ คน และปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังค ายกย่องสรรเสริญมากกว่าเสียงนินทาว่า
ร้ายพระพุทธองค์ได้ทรงสอนวิธีที่จะท าตนให้เป็นที่รักของสังคมว่าขั้นแรกให้ปรับที่ตัวของเราเองก่อน
คือต้องท าตัวเราให้เป็นคนน่ารักเสียก่อนโดยการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวใจคนผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคี เป็นหลักธรรมที่ท าให้คนเป็นที่รัก 

                                                           
๗๘พระราชสุทธิญาณมงคล, (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม), สังคหวัตถุ ๔, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.jarun.org/v6/th/home.html [๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐]. 
๗๙องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗. 
๘๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 



๘๓ 
 

เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป เป็นการปลูกไมตรีเติมน้ าใจต่อกันท าให้สังคมเป็นสุข ประกอบด้วยหลัก ๔ 
ประการ ดังนี้ 

๑. ทาน (Giving; Generosity; Charity) การให้การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน
ช่วยเหลือกันด้วยการให้สิ่งของ หรือให้ความรู้และแนะน าสั่งสอนด้วยน้ าใจไมตรีมีความโอบอ้อมอารี
จะช่วยผูกใจคนไว้ได้การท าทานจะไม่สูญเปล่าผู้ที่ให้สิ่งที่ดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนดั่งพุทธพจน์ที่ว่า 
“มนาปทายี ลภเต มนาปิ”๘๑ แปลว่า ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจ 

การให้ทานอาจให้ได้ ๒ วิธีด้วยกัน คือ 
๑) อามิสทาน ให้สิ่งของแก่เพ่ือนหรือผู้อื่นที่ด้อยกว่ารวมทั้งการให้รางวัลต่าง ๆ 
๒) วิทยาทานหรือธรรมทาน คือ การให้ธรรม ความรู้ การให้สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ 
ทาน ๒ อย่าง คือ อามิสทาน (การให้สิ่งของ) และธรรมทาน (การให้ธรรม) บรรดาทาน 

๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ๘๒ 
๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (Kindly Speech : Convincing Speech) ความเป็นผู้มี

วาจาน่ารัก พูดอย่างรักกัน วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าววาจาสุภาพ
ไพเราะ อ่อนหวาน มีหางเสียง สมานสามัคคี ซาบซึ้งใจ ท าให้เกิดไมตรีรักใคร่นับถือตลอดถึงค าแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัส
เตือนพระภิกษุให้พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยค าที่ขัดแย้งกัน พูดจาส่อเสียดเสียดสีกัน อันน าไปสู่การ
ทะเลาะวิวาทกัน พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ ดังปรากฏในอภัยราช
กุมารสูตร ดังนี้๘๓ 

ตถาคตตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก 
ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าวค านั้น 

ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็น
ที่ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าวค านั้น 

ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืนในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น 

ตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น 

                                                           
๘๑องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๔๔/๔๕. 
๘๒ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๘/๔๗๓. 
๘๓ขุ.ม. (ไทย) ๑๓/๘๓/๘๘. 



๘๔ 
 

ตถาคตรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ที่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ
ของคนอ่ืนในข้อนั้น ตถาคตรู้กาลที่จะกล่าววาจานั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคต มีความเอ็นดู
ในหมู่สัตว์ทัง้หลาย๘๔ 

๓. อัตถจริยา (Useful Conduct ; Rendering Services ; Life of Service ; Doing 
Good) การประพฤติประโยชน์ท าประโยชน์แก่เขา หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนตน ๒ ด้าน คือ การท าตนให้
เป็นประโยชน์ และการท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

การให้ทานอาจให้ได้ ๒ วิธีด้วยกัน คือ 
๑) การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วยการ

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเป็นบุตรที่ดี
ของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป 

๒) การท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ เมื่อท าตนให้เป็นประโยชน์แล้ว ก็ต้องสร้างตนให้
เป็นประโยชน์กับผู้อ่ืนด้วยการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดาย มีน้ าใจไมตรีต่อกัน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตามสติก าลังทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “คนท าหมู่คณะให้งดงาม” 

๔. สมานัตตตา (Evenand Equal Treatment ; Equality Consisting in Impartiality, 
Participation and Behaving Oneself Properly in All Circumstances) เอาตัวเข้าสมาน คือ การท า
ตนเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดถึงวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะภาวะ บุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม๘๕ 

ดังนั้น เราจึงต้องคอยศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่า ในแต่ละฐานะที่เรา
เป็นอยู่มีหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั่นให้สมบูรณ์ นอกจากนี้เราก็ต้องท าตนให้
เสมอต้นเสมอปลายด้วย คือ เคยวางตัวกับคนอ่ืนในทางที่ดีอย่างไรแม้ว่าเราจะได้ดิบได้ดีแล้วก็ต้องไม่
ลืมตัว ยังคงปฏิบัติตัวเหมือนเช่นเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หรือว่าเมื่อเราเห็นคนอ่ืนเขาได้ดี ก็ต้อง
แสดงออกให้เขารับรู้ว่าเรามีความยินดีกับเขาอย่างจริงใจ ไม่คิดกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีเขา ถ้าท าได้
อย่างนี้เราก็ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจของทุกคนรอบข้าง ดังเช่นเรื่องของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีผู้
มีสังคหวัตถุธรรมประจ าใจ ดังนี้๘๖ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ อัคคาฬวเจดีย์ เขตเมืองอาฬวี ล าดับนั้น 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีว่า 

หัตถกะ บริษัทของท่านนี้มากนัก ท่านสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากนี้อย่างไร 
                                                           

๘๔ม.ม. ๑๓/๘๕/๘๖. 
๘๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๑. 
๘๖องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗. 
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หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์สงเคราะห์
บริษัทจ านวนมากนี้ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้ว คือ ข้า
พระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์ด้วยทาน รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยค า พูดอัน
ไพเราะ ก็สงเคราะห์ด้วยค าพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการท าประโยชน์ให้ ก็สงเคราะห์
ด้วยการท าประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ า เสมอ ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัว
สม่ าเสมอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจ
ค าพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟัง ไม่เหมือนค าพูดของคนจน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ หัตถกะ วิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัท
จ านวนมากได้จริงอยู่ ใครก็ตามสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได้ในอดีตกาล ก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วย
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ใครก็ตามที่จักสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได้ในอนาคตกาล ก็ล้วนแต่จัก
สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ใครก็ตามที่ก าลังสงเคราะห์บริษัทจ านวนมากได้ในปัจจุบัน 
ก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล 

หลังจากนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชักชวน
ใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมมีกถา
แล้ว ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ท าประทักษิณแล้วจากไป 

ล าดับนั้น เมื่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีหลีกไปไม่นานพระผู้พระภาครับสั่งเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจ าหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีว่าเป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏ ๘ ประการ ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๘ 
ประการ อะไรบ้าง 

๑. เป็นผู้มีศรัทธา  
๒. เป็นผู้มีศีล 
๓. เป็นผู้มีหิริ  
๔. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 
๕. เป็นพหูสูต  
๖. เป็นผู้มีจาคะ 
๗. เป็นผู้มีปัญญา  
๘. เป็นผู้มีความมักน้อย 
จะเห็นได้ว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อ่ืนไว้ได้ คือ สังคหวัตถุ ๔ อย่าง 

ได้แก่ 
๑. ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ปันนั้น ย่อมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจแก่

ผู้รับให้ระลึกนึกถึงความเป็นผู้มีน้ าใจโอบอ้อมอารีของผู้ให้ ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ มีจิตใจ



๘๖ 
 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย คนหมู่มากย่อมคบค้าสมาคมด้วยสมดังที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา 

๒. ปิยวาจา การเจรจาที่อ่อนหวาน คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนตามฐานะย่อมเป็น
ที่ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนา ไม่มีใครชอบวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้างหรือวาจาที่
ก้าวร้าว ที่ไร้มารยาท ไม่รู้กาลเทศะ และวาจาที่ไม่ไพเราะ ไม่สมฐานะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและคู่
สนทนาด้วย คนเราจะได้ดีหรือถึงความเสื่อมก็ด้วยวาจานั่นแหละ เป็นข้อส าคัญประการหนึ่ง โบราณ
ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายความว่า วาจาที่ดี ที่สุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวานนั่น
แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการครองใจคนและจะได้ดีก็เพราะวาจานั่นแหละ 
ส่วนค าว่า เลข ณ ที่นี้ หมายถึง วิชาความรู้ยังเป็นรอง คือถึงจะเป็นคนมีความรู้สูง แต่ถ้าปากไม่ดีเสีย
แล้ว ย่อมหวังความเจริญในชีวิตได้ยาก เพราะคนปากเสียไม่อาจผูกใจใครไว้ได้ จะหาคนคบหาสมาคม
เป็นมิตรสหายที่ดีที่จริงใจต่อกันได้ยาก ปิยวาจา คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนต่อกันตามฐานะ
เท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องผูกใจยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนได้ยืนนาน 

๓. อัตถจริยา การประพฤติสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หมายความว่า ความเป็นผู้มี
น้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืนให้ส าเร็จ รู้จักช่วยกระท ากิจอันเป็น
ประโยชน์บุคคลอ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้งน้ าใจ
ช่วยใครไม่เป็น คือ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามที่ผู้อ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน และ
ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ภัยจากน้ าท่วม วาตภัย ภัย
จากลมพายุ อัคคีภัย ภัยจากไฟไหม้ เป็นต้น ก็มีน้ าใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อ่ืน หรือ
สังคมที่ก าลังได้รับความทุกข์เดือดร้อนเช่นนั้นตามก าลังของตนด้วยใจเมตตาและกรุณาธรรม ความ
เป็นผู้มีน้ าใจ ย่อมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส ด้วยเมตตา
กรุณาธรรมเช่นนี้ ย่อมเป็นเครื่องผูกใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้ อ่ืน ให้ผูกสมัครรักใคร่ และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ยั่งยืนนานเป็นอย่างดี ดังมีสุภาษิตค าโบราณว่า ไปบ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แม้ว่าสมัยนี้การปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเป็นเรื่องล้าสมัยแล้ว แต่
สุภาษิตนี้ก็ยังเป็นอุทาหรณ์ว่า การรู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือการประพฤติสิ่งที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นเครื่องผูกใจคน เป็นคุณธรรมเครื่องครองใจคนได้ดี ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันได้อย่างยั่งยืน 

๔. สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืน
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีข้ึนไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัวเย่อหยิ่ง
กับญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมาอย่างไร ก็คง



๘๗ 
 

ประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจผู้อ่ืนไว้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี๘๗ 

สรุปได้ว่า หลักสังคหวัตถุธรรม มีหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ทาน 
ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมแห่งเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
ของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ความสามัคคี โดยให้ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย หากเทียบกับการ
ครองตน ครองคน ครองงาน กับการผูกไมตรีควรเริ่มด้วย ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ เพราะ 
“การครองคน” ต้องมีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนท าให้เป็นที่
รัก ๒) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน สานสามัคคีท าให้
สามารถ “ครองคน” ได้ พูดด้วยความจริงใจ ให้เกิดไมตรี ไม่พูดหยาบคาย ๓) อัตถจริยา คือ 
ประพฤติประโยชน์ต่อส่วนรวม ท าให้สามารถ “ครองงาน” ได้ เพราะ การสงเคราะห์ทุกชนิด ให้
ค าแนะน า ชี้แนะ อ านวยความสะดวกย่อมท าให้งานราบรื่น และ ๔) สมานัตตตา คือ การวางตน
สม่ าเสมอ วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เป็นการ “ครองตน” ท าให้เป็นที่รัก การวางตนให้
เหมาะกับฐานะ กาลเทศะ ไม่ถือตัว ซึ่งหากท าได้ดังนี้ย่อมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน
ได้เป็นอย่างด ี
 
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๑ : ๔๑๒). สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีท าให้คนรัก หรือมนต์

ผูกใจคนนั่นเอง มี ๔ ประการ คือ  
๑. ทานคือการให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๒. ปิยวาจา หรือเปยยวชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก 
วาจาดูดดื่มน้ าใจ 
๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ คือ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ 
๔. สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอด้วยต้น ท าตน
เสมอด้วยปลาย 

 
 
 

                                                           
๘๗พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : เอช ที 

พี เพรส, ๒๕๔๒), หน้า ๘๓. 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๐ : ๒๕). 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรม ๔ ประการที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ 
เกื้อกูล หรือเป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือ 
๑. ทาน คือ การให้  
๒. ปิยจาวา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด 
๔. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๕๑ : ๗๐-๗๕). 

สังคหพละ แปลว่า ก าลังแห่งการสงเคราะห์ หรือ
มนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับนัก
บริหาร ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถ้านัก
บริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมา
ช่วยท างาน เมื่อไม่มีใครช่วยท างานเขาก็เป็นนัก
บริหารไม่ได้ 

พระราชสุทธิญาณมงคล, (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม),
http://www.jarun.org/v6/th/home.html 
(๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐). 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นทางเกิดของสามัคคีมี ๔ ข้อ คือ 
๑. ทาน คือ การให้ปัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
ให้เพ่ือบูชาคุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้และ
ให้เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม 
๒. ปิยวาจา คือ พูดให้เขารัก เรียกว่า ปิยวาจา ปิโย 
เทวมนุสสานัง 
๓. อัตถจริยา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อย่านั่งดูดาย อย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 
๔. สมานัตตตา เป็นการวางตนให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๑ : ๗๑). หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวใจคนผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความ
สามัคคี เป็นหลักธรรมที่ท าให้คนเป็นที่รัก เป็นที่
ชอบใจของคนทั่วไป เป็นการปลูกไมตรีเติมน้ าใจ
ต่อกันท าให้สังคมเป็นสุขมี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. ทาน การให้การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ  ความเป็นผู้มีวาจา
น่ารัก พูดอย่างรักกัน 
๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ท าประโยชน์
แก่เขา 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ การท าตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย  

พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 
(๒๕๔๒ : ๘๓). 

หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อ่ืนไว้
ได้ คือ สังคหวัตถุ ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑. ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืนที่ควรให้
ปันนั้น ย่อมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจแก่ผู้รับให้ระลึก
นึกถึงความเป็นผู้มีน้ าใจโอบอ้อมอารีของผู้ให้ 
๒. ปิยวาจา การเจรจาที่อ่อนหวาน คือ วาจาที่
ไพเราะสุภาพอ่อนโยนตามฐานะย่อมเป็นที่ชื่นใจ
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนา 
๓. อัตถจริยา การประพฤติสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่น 
๔. สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย 
สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ 

ปี โบราณวัตถุท่ีขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคส าริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย
สุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ 
พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีน แถบ บริเวณต าบลรั้วใหญ่ไปจดต าบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้า
กาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ า แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัด
ป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจ านวน ๒,๐๐๐ คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึง
สมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง 
จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงเรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าว
อู่น้ าที่ส าคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกท าลาย
เหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟ้ืนตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ าท่าจีน (ล าน้ าสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้ 

ความส าคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุ งศรี
อยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหา
อุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน
เพ่ือเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นก าเนิดแห่ง
ต านาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อ าเภออู่ทอง และ
อ าเภอศรีประจันต์ 

สุพรรณบุรี  ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บน พ้ืนที่ราบภาคกลางสืบสานความ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. ๑๔๒๐ จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐาน
ทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความส าคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญอีกด้วย 
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวกับเรื่องนี้ ดังรายละเอียดส่วนหนึ่งต่อไปนี้ 
ฌาน ตรรกวิจารณ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐานคิดในการพัฒนา โดยมี
พุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎี
ที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม 
ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่
การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัวตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็น
หลักคิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ 
(๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมใน
การด ารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการพัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับ
กลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์
กับบริบทจึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมีเป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มี
พุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวน
ทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกีย
ธรรม และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และ
ระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธได้ด้วย๘๘  

เอ้ือมอร ชลวร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า 
หลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒) 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ ร้อย
กรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการ
สร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 

จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ 
หมวดได้น าไปสู่การประยุกต์เพ่ือสร้างรูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการตามโมเดลเกลียว
ความรู้ของ อิคุจิโร่ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ที่เรียกว่า เซกิ (SECI) มาเป็นแนวคิดหลักของการ

                                                           
๘๘ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).  



๙๒ 
 

ปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ แบบด้วยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การผสมผสานความรู้ (Combination) (๔) การผนึก
ความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวัติ ที่มีการหมุนในลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ท่ีไม่รู้จบ แล้วน าหลักพุทธธรรม ๔ หมวดข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งได้เสนอเป็นแบบจ าลองใหม่ หลังจากนั้นได้น าแบบจ าลองดังกล่าวมาท าการตรวจสอบ
องค์ความรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) สรุปผลว่าได้แบบจ าลอง
การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการที่พร้อมน าไปใช้งานได้ในองค์กรทั่วไป๘๙  

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้ศึกษาวิจัย “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขา
สูตร ไตรสิกขา มีความมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัด
ประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด และตามธรรมขันธ์สาม  ความส าคัญของหลัก
ไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มี
อิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมทั้ งหมดใน
พระพุทธศาสนา สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้าง
สัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
หลักไตรสิกขามีท่ีมาอยู่ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัย
พุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่ม
คฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย  ขอบเขตของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุข
ปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสร้าง
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา๙๐ 

สุดาภรณ์ อรุณดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการ
จัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)” พบว่า จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือ
สมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้น  สามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้
เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการ
                                                           

๘๙เอื้ อมอร ชลวร , “การจั ดการความรู้ เ ชิ งพุทธบู รณาการ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๙๐ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๙๓ 
 

สร้างพฤติกรรม  เมื่อมนุษย์มีพ้ืนฐานจิตใจที่แล้วดีจะเก่งได้เองเกิดเป็นทุนสมองหรือทุนทางปัญญา
ของมนุษย์ (Human Capital) อริยะ - อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) เรียกว่า เป็นสมรรถนะมนุษย์ หรือ Human 
Competency สมรรถนะมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท าให้เป็นผู้ที่มสีมรรถนะระดับสูงสุดได้   

ส่วนรูปแบบ KSM Model เป็นสมรรถนะด้านต่างๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่างๆ 
เหล่านี้ได้บุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ส าหรับคุณสมบัติสมรรถนะมนุษย์
โดยเกิดจากการฝึกตนตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) เพราะหากฝึกตนให้เป็นผู้ที่มี ศีล 
สมาธิ ปัญญา สมรรถนะที่อยู่ในรูปแบบ KSM Model ก็จะเกิดขึ้นได้เอง การเป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะ
แม้กระทั่งปัญญาสูงสุดในตัวมนุษย์ที่เราเรียกว่า ภาวนามยะปัญญา ในการพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนา
จากจิตใจเพ่ือส่งผลให้เกิดทุนทางปัญญาในการสร้างความเก่งหรือความดี หรือ อริยะภาวะและ
อัจฉริยะภาวะขึ้น ส่วนสมรรถนะที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดศักยภาพที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดของความเป็นมนุษย์และปัญญาสูงสุด ก็คือ ทุนทางปัญญา ซึ่งไม่ใช่ลักษณะทาง
กายภาพของสมองหรือเนื้อสมอง รอยหยัก ในเชิงนามธรรม  แต่หมายถึงใน เชิงรูปธรรม คือ 
กระบวนการคิดหรือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสมองเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ฝึกความเก่ง  แต่
ปัญญาเกิดจากความรู้ที่เกิดจากจิตใจเกิดจากการหยั่งรู้ด้วยตนเองจากจิตใจ  แล้วสั่งการไปที่สมองให้
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ดังนั้นทุนทางสมองคือ ทุนทางปัญญาของมนุษย์ที่เกิดจาก
การหยั่งรู้ด้วยการศึกษาตนเอง จากการฝึก ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเป็นคุณสมบัติสมรรถนะ
ทุนมนุษย์ของคนดีและเป็นคนเก่งอยู่ในตัว (อริยะ-อัจฉริยะ)  

การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์จะต้องสร้างที่จิตใจ รู้จักตัวเอง รู้จักศักยภาพของตัวเอง
ด้วยความรักความเมตตาที่มีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะเกิดขึ้นจากภายในตนเอง ไม่ได้เกิดขึ้น
จากภายนอก หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆ มนุษย์จะสามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรที่คน
อ่ืนไม่รู้ถ้าหากมนุษย์รู้จักหันเข้ามาศึกษาตัวเองด้วยการฝึกสมาธิซึ่งจะช่วยให้มนุษย์หันกลับเข้าไปข้าง
ในตัวตนของตนเอง ฝึกการอบรมจิตใจตนเองเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ปัญญาได้ความรู้สูงสุด 
ผ่านสมองซึ่งเป็นเครื่องมือมนุษย์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทุนมนุษย์ในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีทางอ่ืน ถ้าเราจะใช้แต่วิธีการที่จะท าให้มนุษย์เก่ง
อย่างเดียว โดยขาดศีล สมาธิ ในที่สุด มนุษย์ก็จะหลงอยู่ในโลกนี้ แล้วในที่สุดก็จะท าลายโลก เกิดเป็น
สงคราม เกิดปัญหาในโลกของเรากิเลสมีมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเราฝึกจิตอยู่ที่วัตถุสิ่งของท าให้เกิดปัญหา
รอบตัวมากมาย เพราะธรรมชาติคนเก่งจะไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า จะเกิดการแข่งขัน หรือต้องการ
เอาชนะ และท าเพ่ือเอาชนะเอาเปรียบผู้อ่ืนทุกวิถีทาง เก่งหากไม่ดีก็จะท าลายคนอ่ืน ในขณะที่คนดี
จะไม่ท าลายผู้อ่ืนและจะกลายเป็นคนเก่งเพราะบริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับพฤติกรรมตัวเอง
เรียนรู้ให้เกิดได้จากปัญญาที่มีพ้ืนฐานมาจากศีล ก่อให้เกิดเป็นสมาธิ ปัญญาสูงสุดก็จะเกิดข้ึน  



๙๔ 
 

เกิดเป็นปัญญาที่รู้ได้เฉพาะตัวเอง แล้วปัญญานั้นมันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็น
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากธรรมะจากจิตใจที่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นหลักของไตรสิกขา จึงเป็นวิธีการที่จะช่วย
ให้มีความเจริญกา้วหน้าทุกด้านทุกอย่างในทางท่ีดีทุกด้าน  เพราะการรักษาศีลและยกระดับจิตใจของ
ด้วยสมาธิ มีสติก ากับทุกเวลาสามารถท าได้ทุกอิริยาบถก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ทุกเวลาในทาง
สร้างสรรค์ ความสงบสุขที่เป็นเครื่องหมายของคนเก่งและคนดีก็จะเกิดขึ้น ส่วนข้อมูลความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า โดยรวมแล้วนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเห็นว่าสมรรถนะทุนมนุษย์ใน
ระดับโลกตามหลักพุทธญาณวิทยาในสมรรถด้านของ ศีล สมาธิ ปัญญาที่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะ
สมาธิที่อยู่ในระดับดีมากและรูปแบบ KSM Model ในภาพรวมที่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธญาณวิทยาที่อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการพัฒนา
มนุษย์ต้องเริ่มจากการฝึกฝนจิตใจให้เป็นดีงาม ซึ่งในความดีงามนั้นจะก่อให้เกิดภาวะความเก่ง ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของสมรรถนะมนุษย์ขึ้นมาได้เองในทุกเรื่องและทุกศาสตร์ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เกิดเป็น อริยะ-อัจฉริยะ ภาวะ มีความรักและความเมตตาเกิด
เป็นความสงบสันติเกิดบนโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญาและเป็นสมรรถนะสูงสุดของมนุษย์ที่
แท้จริง๙๑   

สุปรียา ธีรสิรานนท์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า  พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากองค์ประกอบ คือ 
อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่
ถูกต้องกาย (โผฏฐัพพะ) อารมณ์ที่เกิดกับใจ (ธรรมารมณ์) และวิญญาณ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่อ
อายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน  เมื่อองค์ประกอบทั้ง ๓ ประจวบพร้อมกันจึงเกิด
ผัสสะ  ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะจะเป็น
ข้อมูลหรือความรู้ได้ต้องผ่านการแปลความหมายด้วยจิต โดยประมวลผลจนเกิดเป็นความรู้และ
สื่อสารกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว พระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญกับจิตและการรับรู้ทางอารมณ์
ต่างๆ อันเป็นสภาวะเฉพาะของจิตที่ไม่สามารถทดลองได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความดีใจ 
พอใจ เสียใจ เป็นต้น พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขั้นตอน
เบื้องต้น โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อมั่นที่มีปัญญาประกอบ เช่น ได้ฟังบุคคลใดแสดงสาระที่
น่าเชื่อถือจนเห็นหรือมั่นใจว่าน าไปสู่ความจริงได้ ก็เริ่มศึกษาเรียนรู้จากแหล่งนั้น  ศรัทธากับปัญญาจึง
ต้องประกอบด้วยกันจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ กัลยาณมิตร 
                                                           

๙๑สุดาภรณ์ อรุณดี, "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)", 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑). 



๙๕ 
 

ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรที่ดีเพ่ือขอความรู้ ค าแนะน า เพ่ือให้ได้ความรู้ จากนั้นจึง
น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟังมากลั่นกรอง วิเคราะห์ พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ อันเป็นปัจจัยภายใน
ของตัวผู้ปฏิบัติเอง ในขั้นตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า เมื่อบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น
ตามมา จากนั้นจึงน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์  ๘ หรือ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีความส าคัญเท่าๆ กัน  หรือ
กล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์ครบ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิต 
และปัญญา  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม สรุปได้ว่า หากมีกา รบูรณาการ
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล 
ระดับองค์กรและระดับท้องถิ่น ท าให้การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีองค์ประกอบ
หลายด้านมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนช่วยเหลือในหลากหลายภารกิจ ทุนมนุษย์ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญหรือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทรัพยากรอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
ทุนมนุษย์จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เพ่ือให้ได้รูปแบบและวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน๙๒   

พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า  สภาพปัญหาการบริหารจัดการ
ยังขาดความกระตือรือร้นเนื่องจากไม่มีศาสนาอ่ืนเป็นคู่แข่งและสภาพภูมิศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการด้านการเผยแผ่สืบเนื่องจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีหน่วยธุรกิจชุมชนมากมาย พระสงฆ์ต้องรับ
บทบาทหน้าที่ที่ไม่ตรงสายงานที่ตนเองถนัด เพราะเจ้าคณะพระสังฆาธิการส่วนหนึ่งได้มอบหมาย
ภาระหน้าที่ให้พระเลขาฯ ได้ท าบทบาทหน้าที่แทน ปัญหาในการวางแผนงานจึงเป็นปัญหาเพราะ
เป้าหมายของงานไปถึงผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  

แนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการพบว่าแนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ๑) ควรเพ่ิมการจัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด
ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง
ตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) ควรตั้งทุนมูลนิธิเพ่ือเตรียมด าเนินการเผยแผ่ไว้โดยเฉพาะ 
๓) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพ่ิมเติม ๔) ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ๕) ควรมีการฝึกฝนอบรมในเรื่องอาจาระความประพฤติตลอดถึงฝ่าย
                                                           

๙๒สุปรียา ธีรสิรานนท์, “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



๙๖ 
 

ปกครองก็ต้องดูแล พระภิกษุ สามเณรอย่างเคร่งครัด ๖) ควรมีการสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ และในการเผยแผ่ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตใน
ชนบทด้วย ๗) ควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาสฝึกหัดการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆ ๘) ควรมี
เวทีส าหรับให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสแสดงธรรมบ้าง ๙) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้
ทันยุคสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ๑๐) ควรมีการจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้
เพียงพอ เช่น ควรมีสถานที่ในการศึกษาธรรมะประจ าวัดต่างๆ หรือประจ าหมู่บ้านเป็นต้น๙๓ 

พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี” พบว่า 
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ๑) ด้านการ
บริหาร มีการบริหารตามรูปแบบการบริหารคณะสงค์ ๒) รูปแบบรายการมีรูปแบบที่หลากหลาย มี
การสนทนา การสัมภาษณ์ อภิปราย เทศน์ นิทานชาดก และรายการเพลงธรรม ๓) ด้านปัญหา
อุปสรรค ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและงบประมาณในการบริหารจัดการ ๔) ด้าน
โครงสร้างการบริหาร มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม ๕) ด้านการเผยแผ่ มีความ
สอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

แนวทางการบริหารจัดการวิทยุชุมชนที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย การ
๑) การเข้าถึง ได้แก่ การกระจายเสียงเข้าถึงชุมชน สื่อมีความเป็นกลาง มีการประกาศข่าวงานบุญ สื่อ
ที่น าเสนอมีความสอดคล้องกับชุมชน มีการก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ ๒) การมีส่วนร่วม ได้แก่ มี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย เสนอแนะ และประเมิน ๓) ความหลากหลาย 
ได้แก่ การน าเสนอมีความหลากหลาย สื่อมีความหลากหลาย พิธีกรมีความหลากหลาย ๔) ความเป็น
ท้องถิ่น ได้แก่ เนื้อหาสาระและการน าเสนอมีความเป็นท้องถิ่น ๕) ความเป็นอิสระ ได้แก่ มีอิสระ ใน
การบริหาร และการด าเนินการ๙๔ 

พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ปัญหาอุปสรรคการบริหารการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ (๑) บุคลากรมีขั้นตอนการท างานไม่เป็นทีมงาน ขาดภาวะผู้น าในการ
ท างานเพ่ือเผยแผ่ การท างานมีอยู่ในวงจ ากัด ส่งผลให้การท างานไม่ประสบความส าเร็จ (๒) ขาด

                                                           
๙๓พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙๔พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ), การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๗ 
 

งบประมาณในการบริหารทั้งบุคลากรและการใช้จ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้งานในส านักงานเพ่ือ
ส่งเสริมการเผยแผ่ในยุคโลกาภิวัตน์ (๓) ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มี (๔) การจัดการเพ่ือส่งเสริมการเผย
แผ่ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการด าเนินการเท่าทีควร 

หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
คือ ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ตามหลักพุทธลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมานั่นก็คือ
การสั่งสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจประกอบด้วยสันทัสสนา ค าสอนท าให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจน สมาทปนา ค าสอนท าให้เกิดความตั้งใจสมาทานปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ค าสอนท า
ให้เกิดความองอาจกล้าหาญ สัมปหังสนา ค าสอนท าให้จิตใจเกิดความร่าเริงแจ่มใส ส าหรับทฤษฎีการ
จัดการเพ่ือการบริหารการเผยแผ่ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การการบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้น ส าหรับทฤษฎีเพ่ือการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทาง และผู้รับสาร 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ (๑) การวางแผน พระสังฆาธิการต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด ติดตามผลงาน รายงาน
ผล น าเสนอผลงาน ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ ความชัดเจน การบริหารทรัพยากรของวัดอย่างมั่นคง
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง (๒) การจัดองค์การ พระสังฆาธิการปฏิบัติตามโครงสร้างแบบบูรณา
การ ส่งเสริมวัดให้เป็นส านักเรียน ส านักปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการอ านวยความสะดวกแก่สังคม
เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ตั้งอยู่ในศีลาจารวัตร
อันงดงาม สอดคล้องตามกฎระเบียบวินัย ตลอดทั้งญาติโยมได้ศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  (๓) 
การสั่งการ พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยกฎระเบียบ
ปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนในท้องถิ่น (๔) การประสานงาน พระสังฆาธิ
การมีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่สังคม ทั้งสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สนับสนุนศาสนกิจทั้งปวงให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น
บุคลากรที่ได้เรียนเรียนรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานได้
ส่งเสริมพิธีกรรมแบบเรียบง่ายตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ตลอดทั้งปรับปรุงขั้นตอนพิธีการให้เข้ากับ
ยุคโลกาภิวัตน์ (๕) การควบคุม พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายท าหน้าที่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ด้วยการติดตามดูแลบุคลากร ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการสื่อสาร รวมทั้งมี



๙๘ 
 

การบูรณาการบริหารทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการประสานงาน ให้อยู่ในกรอบ
กฎระเบียบ พระธรรมวินัย ส่งเสริมการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน๙๕ 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง” พบว่า แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ต่อการน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ด าเนินการมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 
ซึ่งรูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีการหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตนจนเป็น
ที่น่าเลื่อมใส การส ารวมระวังในการสนทนา การให้ค าแนะน าแบบเป็นกลาง การตอบปัญหาข้อข้องใจ
ที่ตรงประเด็น และการแสดงธรรมที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ไปตามล าดับ โดยอาศัยพระบูรพาจารย์ผู้
แตกฉานในพระธรรมวินัยเป็นก าลังส าคัญ นอกจากนี้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมต้องเผย
แผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และ ตามประเพณีไทย การเผยแผ่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน และปรับประยุกต์ การเผยแผ่โดยจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็นสถานศึกษาเป็น
ที่ประจ าหรือครั้งคราวหรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง 

ปัญหาทั่วไปที่ส่งผลต่อคุณภาพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในจังหวัด
อ่างทอง พบว่า มี ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) ปัญหาด้านเนื้อหาหลักธรรม คือ พระธรรมทูตขาดความรู้ในเรื่องที่
จะแสดงธรรม ขาดทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมที่ดี และพระธรรมทูตมีบทบาทจ ากัดเพียงการ
ออกบรรยายธรรมนอกวัดที่มีอยู่น้อย และปัญหาการมีทัศนะพ้ืนฐานต่อการเป็นพระธรรมทูตและงาน
โดยบทบาทและหน้าที่ของพระธรรมทูตไม่ครอบคลุมครบต่อสังคมโดยรวมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร (๒) 
ปัญหาด้านกิจกรรม คือ พระธรรมทูตที่มีบทบาทท ากิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมักจะเป็นพระธรรมทูตที่
มีต าแหน่งทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับอ าเภอและระดับประจ าจังหวัดอ่างทอง ขาด
เทคนิคและกิจกรรมที่ใช้ในการน าเสนอใช้ รูปแบบเดิมๆ ท าให้น่าเบื่อ (๓) ปัญหาด้านการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย คือ พระธรรมทูตยังขาดความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
และเป็นสื่อที่แปลกและน่าสนใจ ขาดอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการอบรม สื่อ
ประเภทวิทยุโทรทัศน์ประกอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่คลอบคลุม
กับหน่วยงาน (๔) ปัญหาด้านการได้รับประโยชน์และคุณค่า คือ ๑) ประโยชน์ตน กล่าวคือ ยังไม่
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ มีการพัฒนา
บุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมให้ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมไทย และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต สร้าง
ศีลธรรมจริยธรรม ๒) ประโยชน์คนอ่ืน กล่าวคือ ยังขาดจิตส านึกและท าประโยชน์เพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ เกิดแรงจูงใจเชิงบวกให้เกิดความเชื่อม่ันและภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
                                                           

๙๕พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที), รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๙ 
 

การเน้นหลักการสอนประชาชน ๓) ประโยชน์สังคมส่วนรวม กล่าวคือ ขาดความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ตัวอย่างในการท างานที่ดีของพระสงฆ์และของคนท่ัวไป มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานพระศาสนาเพ่ือสังคม
ส่วนรวม 

รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่
ของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรม
แบบการแสดงธรรมเทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถา
ธรรม (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมผ่านสื่อแพร่ภาพหรือสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมต่างๆ (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าฝึกสมาธิ (๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่
ธรรมแบบการน าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนา
ท้องที่ (๘) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ พระธรรมทูตหรือ ผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปัจจัย เช่น เวลา สถานที่ ตัว
ผู้ฟัง และบริบทต่าง ๆ เป็นต้น๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๙๖พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร), รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม

ทูตในจังหวัดอ่างทอง, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฌาน ตรรกวิจารณ์, (๒๕๕๐). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็นฐาน
คิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ 
ระดับ คือ ระดับโลกียธรรม และระดับโลกุตรธรรม 

เอ้ือมอร ชลวร, (๒๕๕๔). “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า 
หลั กธรรมที่ โ ดด เด่ น ในพระพุทธศาสนาที่ ท า ให้ เ กิ ด
กระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีอยู่ ๔ 
หมวดคือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้
เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จาก
ภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ 
ร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
จดจ าและน าไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่ง
สงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วย
การรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 

ทวีศักดิ ์ทองทิพย์, (๒๕๕๕). “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชี
ปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มี
ความมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และ
ปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัดประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา 
ตามมรรคมีองค์แปด และตามธรรมขันธ์สาม ความส าคัญของ
หลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ 
เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี 
๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

 
 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สุดาภรณ์ อรุณดี, (๒๕๕๑). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณ
วิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM 
Model)” พบว่า จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่
ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้น  
สามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้อง
เริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุด
ในการสร้างพฤติกรรม  เมื่อมนุษย์มีพ้ืนฐานจิตใจที่แล้วดีจะเก่ง
ได้เองเกิดเป็นทุนสมองหรือทุนทางปัญญาของมนุษย์ (Human 
Capital) อริยะ - อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) เรียกว่า เป็นสมรรถนะ
มนุษย์ หรือ Human Competency สมรรถนะมีอยู่แล้วในตัว
มนุษย์ทุกคนแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจะท าให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะระดับสูงสุดได้ 

สุปรียา ธีรสิรานนท์, (๒๕๕๖). “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” พบว่า  พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิด
จากองค์ประกอบ คือ อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่
ถูกต้องกาย (โผฏฐัพพะ) อารมณ์ที่เกิดกับใจ (ธรรมารมณ์) 
และวิญญาณ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายในและ
อายตนะภายนอกกระทบกัน  เมื่อองค์ประกอบทั้ ง ๓ 
ประจวบพร้อมกันจึงเกิดผัสสะ  ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นการ
เรียนรู้ของมนุษย์ ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะจะ
เป็นข้อมูลหรือความรู้ได้ต้องผ่านการแปลความหมายด้วยจิต 
โดยประมวลผลจนเกิดเป็นความรู้และสื่อสารกับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ รอบตัว พระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญกับจิตและ
การรับรู้ทางอารมณ์ต่างๆ อันเป็นสภาวะเฉพาะของจิตที่ไม่
สามารถทดลองได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 



๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร  
(จิตรกร อภิวโร), (๒๕๕๘). 

“การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า แนวทางการบริหารจัดการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่าแนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ๑) ควรเพ่ิมการจัดอบรม
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด
ให้มากกว่านี้ ๒) ควรตั้งทุนมูลนิธิเพ่ือเตรียมด าเนินการเผยแผ่
ไว้โดยเฉพาะ ๓) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพ่ิมเติม ๔) 
ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกัน ๕) ควรมีการฝึกฝนอบรมในเรื่องอาจาระ
ความประพฤติ  ๖ )  ควรมี การสนั บสนุ นการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ ๘) ควรมีเวทีส าหรับให้พระภิกษุ
สามเณรได้มีโอกาสแสดงธรรมบ้าง ๙) ควรมีการพัฒนารูปแบบ
การเผยแผ่ให้ทันยุคสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ๑๐) 
ควรมีการจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้เพียงพอ  

พระครูศรีนนทวัฒน์  
(นันทา นนฺทปญฺโ ), (๒๕๕๘). 

 “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี” 
พบว่า ๑) ด้านการบริหาร มีการบริหารตามรูปแบบการ
บริหารคณะสงค์ ๒) รูปแบบรายการมีรูปแบบที่หลากหลาย 
๓) ด้านปัญหาอุปสรรค ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และงบประมาณ ๔) ด้านโครงสร้างการบริหาร มีการจัด
โครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม ๕) ด้านการเผยแผ่ มี
ความสอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที),  
(๒๕๕๘). 

“รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” พบว่า (๑) การวางแผน 
พระสังฆาธิการต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด ติดตาม
ผลงาน รายงานผล น าเสนอผลงาน (๒) การจัดองค์การ พระ
สังฆาธิการปฏิบัติตามโครงสร้างแบบบูรณาการ (๓) การสั่งการ 
พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยกฎระเบียบปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (๔) การประสานงาน พระสังฆาธิการมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกแก่สังคม (๕) การควบคุม พระสังฆาธิการ 
ก ากับดูแลการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความ
เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่สังคม  

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์  
(ทรงพล อ สุกาโร),( ๒๕๕๘). 

“รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดอ่างทอง” พบว่า รูปแบบและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่
ของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ รูปแบบ 
คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการแสดงธรรม
เทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยาย
ธรรมหรือปาฐกถาธรรม (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรม
แบบการบรรยายธรรมผ่ านสื่ อแพร่ ภ าพ หรื อสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่
ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ (๕) รูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าฝึกสมาธิ (๖) รูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ 
(๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนาท้องที่ (๘) 
รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ พระธรรมทูตหรือ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้อง
พิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปัจจัย เช่น เวลา 
สถานที่ ตัวผู้ฟัง และบริบทต่าง ๆ เป็นต้น 

 



๑๐๔ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ 

๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
หลักการวิเคราะห์ SWOT คือ ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน ๓) โอกาส ๔) อุปสรรค และศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ๑) คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒) ส านัก
ปฏิบัติธรรม ๓) วัดที่จัดวิทยุพระพุทธศาสนา ๔) วัดที่ตั้งหน่วย (อ.ป.ต.) ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒) ศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ      
๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) การพ่ึง
อิงร่วมกัน ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน๙๗ และหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ๑. ทาน คือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่๒. ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ ๔. สมานัตต
ตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย๙๘ ท าให้ผู้วิจัยทราบกระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  และ
กระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ท าให้สามารถน าเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

๙๗เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดียจ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖-๔๓. 

๙๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐-๗๕. 



๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบในการบริหารจัดการ
เครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี แนวคิดการจัดการเครือข่าย ๗ ด้าน 
๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน 
๒. การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน 
๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจรว่มกัน 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง 
๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
๖. การพ่ึงอิงร่วมกัน 
๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) จุดแข็ง  
๒) จุดอ่อน 
๓) โอกาส  
๔) อุปสรรค 

เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
๑. ทาน คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๒. ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก  
๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์  
๔. สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้น
เสมอปลาย 
 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                          
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                         
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) 

ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑.๑ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ขั้นที่ ๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล

ด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นที่ ๒ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับประเด็น
ด้านสภาพทั่วไปเกี่ยวกับศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านกระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี และแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นที่ ๓ จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นพระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องต้น (Basic Model) 

๓.๑.๒ เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ขั้นที่ ๑ การส ารวจ (Survey Research) ประชากรพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ จ านวน ๓๔๕ รูป  
ขั้นที่ ๒ แจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 



๑๐๗ 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปด้วย 
๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี้  
    ๑.๑ พระธรรมพุทธิมงคล (สอ้ิง สิรินนฺโท, ป.ธ.๘) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑.๒ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (เชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี   
    ๑.๓ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม)  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๑.๔ พระครูโพธิสุวรรณคุณ เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง 
    ๑.๕ พระครูประโชติสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสระหลวง 
    ๑.๖ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ 
    ๑.๗ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า 
    ๑.๘ พระครูศรีสุตาคม เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช 
    ๑.๙ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔) รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๑.๑๐ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕) เจ้าคณะต าบลสนามชัย 
    ๑.๑๑ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี, ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    ๑.๑๒ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ) รองเจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง 
    ๑.๑๓ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว) เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง 
    ๑.๑๔ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗) เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง 
    ๑.๑๕ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ) รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง 
    ๑.๑๖ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก) เจ้าคณะอ าเภอสามชุก 
    ๑.๑๗ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๑.๑๘ นายประยุทธ โอสธีรกุล หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ รูป/คน 
    ๒.๑ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปัญฺโ , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    ๒.๒ พระมหากฤษดา กิตตฺิโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    ๒.๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    ๒.๔ พระครูสุวรรณวิจิตร ผู้อ านวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัด

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๒.๕ พระครูปัญญาศาสนด ารง เจ้าคณะต าบลดอนปรู จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๒.๖ พระสมุห์สมพร สมณว โส หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

แห่งที่ ๓๒ 



๑๐๘ 

 

    ๒.๗ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

    ๒.๘ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๒.๑๐ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    ๒.๑๑ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย 
๑. ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน ๒,๕๓๕๑ 
๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ 

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน ๓๔๕ รูป 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ

ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังนี้ 
๓.๓.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก

งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ก. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับแบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิยาม

ศัพท์เชิงปฏิบัติการแล้วได้ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ท าการร่างเครื่องมือขึ้นมาโดยศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ  
๒) โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามที่ครอบคลุมสาระส าคัญการบริหารจัดการ

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓) กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่ต้องการตามวัตถุประสงค์การ

วิจัยที่ก าหนดไว้ 
๔) เสนอร่างเครื่องมือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามท่ีแนะน า 

                                                           
๑ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี, บัญชีส ำรวจพระภิกษุ สำมเณร และศิษย์วัด ประจ ำปี , 

(สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๖๐). 



๑๐๙ 

 

๕) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสังฆาธิการ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๘ รูป/คน 

๒. แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
๑) ศึกษางานดุษฎีนิพนธ์ของผู้วิจัยและเตรียมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒) น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่ม 
๓) เสนอร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามที่

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
๔) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลในการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ

พระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
ข. เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires)  
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทางการจัดการสาธารณะสงเคราะห์ทั้ง 

๔ ด้านจาก หนังสือ ต ารา งานวิจัยต่างๆ  
๒) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ มาสร้างค าถาม โดยสร้าง

เครื่องมือจากเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
๓) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงตามที่อาจารย์ปรึกษาแนะน า 
๔) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่านเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง
(Construct validity) โดยการหาค่า IOC (Rovinelle & Hambleton)๒ 

๕) น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง พระสงฆ์ในจังหวัดชัยนาท จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach๓ 

                                                           
๒สมจิตร แก้วนาค, การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑). 

๓ประยูร อาษานาม, คู่มือวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑), หน้า ๘๗. 



๑๑๐ 

 

(๖) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๔๕ รูป 

โดยแต่ละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
คะแนน ๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
คะแนน ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
คะแนน ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
คะแนน ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
คะแนน ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง

ปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกปลายเปิด 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
จ านวน ๗ ข้อซึ่งข้อค าถามที่น ามาใช้จะได้จากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม และโดยผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้
กับคณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๘ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีไม่ชี้น า 

2) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามในการ
สนทนากลุ่ม เพ่ือการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยท า Focus Group 

ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา
นักธรรม และระดับการศึกษาเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้จากการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)  โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง มีมีระดับความคิดเห็น ระดับมาก 
๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีมีระดับความคิดเห็น ระดับน้อย 



๑๑๑ 

 

๑ มีระดับความคิดเห็น ระดับน้อยที่สุด๔ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้น าไปด าเนินการวิเคราะห์ และประเมินระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือ

การวิจัย ดังนี้ 
ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

dept Interview) กับแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 
๑) เสนอร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ต่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอน การสะกด การจัดวางข้อความและรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ ตามค าแนะน าอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๓) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสังฆาธิการ และ

เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๘ รูป/คน 
๒. แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
๑) เสนอร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
๓) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลในการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ

พระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires) 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเป็นเอกนัยในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๕ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC >๐.๕ ทุกข้อ  

๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของ

                                                           
๔ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๓๐. 
๕สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๒ 

 

งานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (α) ซึ่งผลการทดสอบการใช้
แบบสอบถาม (Try Out) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ ๐.958 

๔) สร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  

ก. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 

งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับขออนุญาต
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

๓. น าหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๑๘ รูป/คน ด้วยตนเอง 

๔. รวบรวมค าให้สัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้องกับ
การจัดการและการด าเนินงานเพื่อค้นหาการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 

งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับขออนุญาต
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. น าหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับพระสงฆท์ี่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วยตนเอง 

๕. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ
สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้องกับการจัดการและการด าเนินงานเพ่ือค้นหาการบริ หาร
จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 



๑๑๓ 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๑. ข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละ
ครั้ง จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร ว่าครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 

๒. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จาก
การบันทึกข้อมูลการถอดเทปสัมภาษณ์รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้งจัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร
ว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลและน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสถิติพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตาม
เกณฑ์การวัดชนิดประมาณค่าตัดสินระดับความคิดเห็นส าหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า ๕ ระดับ
เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลความ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ มีระดับการบริหารจัดการเครือข่าย มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีระดับการบริหารจัดการเครือข่าย มาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ มีระดับการบริหารจัดการเครือข่าย ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ มีระดับการบริหารจัดการเครือข่าย น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีระดับการบริหารจัดการเครือข่าย น้อยที่สุด๖ 

                                                           
๖บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), 

หน้า ๙๙. 



บทท่ี ๔ 

 

การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสพุรรณบุรี 
 

การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยมุ่ งศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยได้จะต้องลงไป
ศึกษาสังเกตกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่ง
เก็บเป็นตัวเลขมาท าการวิเคราะห์ ในกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจะเริ่มต้นด้วย
ข้อมูลสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาศึกษา
วิเคราะห์แล้วสรุปตีความผลการวิเคราะห์ตั้งเป็นองค์ความรู้ จากนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จะถูกรวบรวม
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความ และสรุปเป็นข้อค้นพบ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและ
ข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และ
สรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการ ในการบริหารจัดการ เครื อข่ าย การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๓ ผลการน า เสนอรูปแบบในการบริหารจัดการ เครื อข่ าย ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย  



๑๑๕ 
 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุร ี

งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/
คน และท าการเก็บข้อมูลกับผู้ที่ท างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี คือ 
๑) คณะสงฆ์ ๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านจุดแข็ง (Strengths) 

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ 
SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับจุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอ ได้ดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ในพ้ืนที่และมี
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจ า
จังหวัด อ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ 
และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด๑ ได้ก าหนดโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ 
โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ตามล าดับลงมาและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานย่อยเหล่านั้น๒  

                                                           
๑สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี, ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง

สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 

พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ 
และกิจกรรมต้นแบบ โดยมีการเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนต้นแบบอย่างต่อเนื่อง หากเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีขาดตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่
ถูกต้องอย่างที่ทราบกันดี เยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมหลากหลาย๓ ดังนั้น พฤติกรรมการ
เลียนแบบจึงเป็นพฤติกรรมประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ ถ้าพฤติกรรมการเลียนแบบนั้น ได้ลอกเลียนแบบบุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสมและเป็น
แบบอย่างที่ดี นั่นหมายว่า เขาได้รับเบ้าหลอมเบื้องต้นที่ดีและถูกต้อง แต่ถ้า เบ้าหลอมเบื้องต้น เป็น
เบ้าหลอมที่ไม่สมบูรณ์ การด าเนินชีวิตของกลุ่มเยาวชนเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีก
มากมาย เกิดเป็นความเข้าใจผิด คิดว่า นั่นคือความถูกต้อง คิดว่าพฤติกรรมของตนเป็นพฤติกรรมที่
ถูกต้อง๔ 

พระสังฆาธิการใช้การเผยแผ่เชิงรุกโดยเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไป
แนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น 
โสกวิโยคภัย การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้านได้จะต้องศึกษาสื่อสารหลักการให้เข้าใจ นักเผยแผ่
ต้องมีข้อมูลประกอบ อาศัยหลักสูตรแห่งความส าเร็จ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย ให้อร่ อย
ต้องมีค ากลอน ไม่ง่วงนอนต้องมีค าข าขัน เป็นต้น๕ การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในยุคข้อมูลข่าวสาร 
ยุคไอที สื่ออีกประเภทหนึ่งที่พระนักเผยแผ่นิยมใช้เป็นเครื่องมือเป็นช่องทางนั่นก็คือสื่อเฉพาะกิจ 
เพราะสื่อเฉพาะกิจเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา สื่อเฉพาะกิจจัดว่าเป็นแขนงหนึ่งของ
สื่อมวลชน แต่ได้พัฒนาเนื้อหามาใช้เพ่ือประโยชน์เป็นเรื่องๆ ไป อาทิใบปลิว คู่มือภาพ โฆษณา 
หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ เสียงตามสาย เทปเสียง การสร้างวัตถุมงคล ฯลฯ เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ปลูกฝังความนิยม สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร โดยมีหลักคือการใช้ข้อความและภาษาง่ายๆ ใช้ศิลปะ
การพิมพ์ที่ดี เร้าใจให้ผู้ฟัง อ่านภาพประกอบด้วยอักษรสีและการจัดหน้าเล่ม ฉะนั้นสื่อเฉพาะกิจนี้
โดยทั่วไปจึงมีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน๖ การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารพระสังฆาธิการผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องท าการสื่อสารกับ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น 

                                                           
๓สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ พระครูประโชติสุทธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดสระหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 
 

ผู้ท าการสื่อสารจะต้องมีเทคนิคในการสื่อสารเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าการสื่อสารกันประชาชนให้
ส าเร็จตามจุดประสงค์ได้๗ การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ จะต้องค านึงถึง
บุคคลผู้ท าการเผยแผ่เพราะแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนมีความสามารถด้านเดียวจน
ช านาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บางคนมีความสามารถหลายด้านท าได้หลายอย่าง สิ่งเหส่านี้นับว่า
เป็นพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล๘ 

พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอน
ประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดีมาก แต่ไม่สามารถสอนธรรมะในแนวปฏิบัติให้คน
เข้าใจได้ บางรูปเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐานที่เก่ง แต่ไม่มีศิลปะในการถ่ายทอดกรรมฐานให้ประชาชน
เข้าใจ เพราะไม่ช านาญในด้านการพูด ไม่มีเทคนิคในด้านการสื่อสารไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ช านาญแต่การปฏิบัติเฉพาะตนอย่างเดียว๙ คุณสมบัติของพระสังฆาธิการผู้ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ตรัสถึงแนวทางการสั่งสอนตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
เป็นหลักธรรมที่สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นและยังสกัดกั้นความเสื่อมไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อด าเนินการเผย
แผ่ ๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรจะหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า ๓) ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้ม
ล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ๔) สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งที่
ควรรับฟัง ๕) ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน ๖) ยินดีในเสนาสนะ ๗) ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า 
เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก๑๐ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม กล่าวว่า เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง๑๑ โดยมีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐาน
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหา
สติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้  รวมถึงมีวิทยากร
บรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการเทศนา และ

                                                           
๗สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑.   
๘สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท, ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

วัดป่าเลไลยกว์รวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธ์ิทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

บรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรม และสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้  และมีพระภิกษุ
หรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี๑๒ 

มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมไว้อย่างชัดเจน ในรูปแบบของแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์  มีกฎ
ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือส านักที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ หรือติดประกาศไว้ ณ 
บริเวณท่ีเห็นได้โดยชัดเจน๑๓ 

ส านักปฏิบัติธรรมมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก 
อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม๑๔ มีการดูแลด้าน
การรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรม
จ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง๑๕ มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยาสามัญไว้ประจ าหรือมีเจ้าหน้าที่
ที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก ควรจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลอยู่ดูแล ถ้าหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถน าส่งสถานพยาบาลได้ทันที ถ้า
หากไม่ได้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ า ต้องมีการประสานไว้กับสถานพยาบาลใกล้เคียง ให้
สามารถปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้ทันที๑๖ 

ด้านสถานที่ มีอาคารหรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยาย
ธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัดเกินไป มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียง
รบกวนจากภายนอก และมีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาท่ีสะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้
ส าหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี๑๗ รวมไปถึง
ต้นไม้ในบริเวณวัด ก็พยายามปลูกเสริมที่มีอยู่แล้วถ้ายังร่มรื่นไม่เพียงพอ ก็ปลูกเสริมให้ร่มรื่น ให้น่า
พักผ่อนน่าอาศัย โดยเน้นให้เกิดความเป็นระเบียบ มองดูแล้วเกิดความสบายตาสบายใจ โดยมี
บรรยายบอกอานิสงส์ของการท าความสะอาดบริเวณเสนาสนะของสงฆ์ มีการปลูกป่าไม้ หรือต้นไม้
                                                           

๑๒สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส
วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๓สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม
, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๕สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย
มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๖สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๗สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส
วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 
 

เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น มีการปรับภูมิทัศน์ภายในส านัก มีการขุดสระน้ าหรือสายน้ าไหลผ่าน อากาศ
ถ่ายเท มีระบบระบายน้ าได้ดี ไม่มีมลพิษจากโรงงาน มีการท าความสะอาดทุกวัน๑๘  ส่วนส านักปฏิบัติ
ธรรมที่อยู่ใกล้ชุมชน จะมีอาคารปฏิบัติธรรมติดเครื่องปรับอากาศ เพราะสามารถป้องกันเสียงรบกวน
ได้ มีแสงสว่าง ระบบเสียงดังพอประมาณ ชัดเจน สีผนังห้องเป็นสีอ่อน มองแล้วสบายตา และเน้น
เรื่องความสะอาด ความเงียบสงบ ความร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก จัดสถานที่ถูกต้อง
ตามศาสนพิธี และมีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ เช่น เครื่องเสียง อาสนะส าหรับนั่งปฏิบัติธรรม 
พัดลมหรือแอร์ น้ าดื่ม น้ าปานะ เป็นต้น ตามสถานะของส านักนั้นๆ อาคารหรือศาลาปฏิบัติธรรมไม่
แคบเกนิไป กว้างพอประมาณกับจ านวนผู้ปฏิบัติธรรม๑๙ 

ด้านกฎระเบียบของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานต้องแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัครซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละ
พ้ืนที่ก าหนดขึ้นหรือจัดเตรียมไว้ให้ ต้องมีบัตรประชาชน ใบสิทธิของพระสงฆ์หรือใบส าคัญแสดง
สัญชาติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่๒๐ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้จัดที่พักไว้
โดยเฉพาะเป็นห้องๆ มีไฟฟ้า น้ าประปา ห้องน้ า ห้องส้วมพร้อม ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติธรรมโปรด
ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง หน้าห้อง ห้องน้ า ห้องส้วมและให้ใช้น้ าและไฟอย่างประหยัด๒๑ ผู้
ปฏิบัติธรรมทุกคนจะต้องรักษาศีล ๘ ให้บริบูรณ์ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติธรรมเมื่อออกจากการปฏิบัติ
แล้วควรรักษาศีลให้บริบูรณ์เป็นนิจศีล ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่ในบริเวณท่ีก าหนดให้เท่านั้น เว้นไว้
แต่มีเหตุจ าเป็น ถ้าไม่มีเหตุจ าเป็น ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติ ถ้ามีธุระที่จะต้องออกนอกสถานที่
ปฏิบัติจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน๒๒ เมื่อผู้เข้าปฏิบัติธรรมก าลังอยู่ในระหว่างการ
ปฏิบัติธรรมจะต้องไม่คึกคะนองกาย วาจา หรือส่งเสียงดังก่อความร าคาญ หรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืน
โดยไม่จ าเป็น และห้ามผู้ปฏิบัติธรรม คุย บอก หรือถามเกี่ยวกับสภาวธรรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติด้วยกันเอง 
เพราะจะเป็นภัยแก่ผู้ก าลังปฏิบัติทั้งตนเองและผู้อ่ืน โดยจะท าให้อารมณ์ฟุ้งซ่านและเพ้อเจ้อ หากมี
ความสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติ ให้สอบถามกับพระวิทยากร ห้ามสอบถามผู้ปฏิบัติด้วยกันโดยเด็ดขาด๒๓ 
                                                           

๑๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย
มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๙สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย
มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๒สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม
, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๓สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส
วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 
 

ห้ามผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกคนเสพเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดและห้ามน าสิ่ง
เสพติดทุกชนิดเข้าในศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า การ
ปฏิบัติธรรมนี้เพื่อจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพ่ือความสุข อยู่
ดีกินดี จะต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวกและสิ่งที่จะกระทบกระทั่งจิตใจ เพราะสิ่ง
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องทดสอบความอดทนและคุณธรรมของผู้ปฏิบัติ๒๔ 

การปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่ได้กล่าวมานี้ทางส านักปฏิบัติ
ธรรมแต่ละส านักมีกฎระเบียบให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดไปทิศทางเดียวกัน จะมีบางส านัก
เท่านั้นที่อาจก าหนดกฎระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ส าคัญ
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะและเพ่ือความพร้อมเพรียงของผู้เข้าปฏิบัติธรรม๒๕  

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารทางการกุศลที่ไม่หวังผลก าไร เป็นสื่ออย่างหนึ่งในให้บริการสาธารณะ
ที่เป็นการให้คืนแก่ประชาชนที่มาท าบุญ การจัดด าเนินการในส่วนนี้ มีอยู่หลายวัดแต่ละวัดก็
ด าเนินการไปตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินการส่วนของเนื้อหาก็ไม่ขัดกับพระ
ธรรมวินัย ณ ปัจจุบันแต่ละวัดที่มีการด าเนินการก็บริหารจัดการกันไปตามก าลังของวัดนั้นๆ แต่ก็อยู่
ในกรอบเดียวกันคือพระธรรมวินัย สื่อที่น าเสนอไปไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย๒๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาระที่น าเสนอต้องสื่อไปในทางเร้ากุศลไม่ท าให้เกิดฝักฝ่าย ไม่สร้างความร้าวฉานให้กับสังคม โดยจะ
เป็นการน าเสนอหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักธรรมเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาธุชนที่รับฟังก็ต่างแสดงความคิดเห็นบ้าง สอบถามปัญหาบ้างผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งจุดนี้แสดงให้เห็น
ว่าพุทธศาสนิกชนได้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก๒๗  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา เป็นการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเทศนาการ
ปาฐกถา การอภิปรายการโต้วาทีการสาธิตหรือแม้แต่การสนทนา รูปแบบเหล่านี้เป็นการเผยแผ่ที่
ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งก็ไม่ได้ก าหนดว่าจะเผยแผ่ผ่านทางสื่อใด เนื่องจากสื่อที่ทันสมัยในครั้ง
พุทธกาลนั้นไม่มีจึงน าเสนอหรือเผยแผ่กันทางวาจาหรือทางเสียงที่ได้ยินกัน แต่ ในปัจจุบันมีสื่อเป็น
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพ สื่อเสียง ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ก็จะเผย
                                                           

๒๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย
มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๕สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท, ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๖สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด
ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๗สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

แผ่ผ่านทางสื่อสมัยใหม่ ที่สามารถจัดเก็บไว้ได้ และสามารถน ามาท าซ้ าหรือเผยแผ่ได้ในภายหลัง ซึ่ง
เป็นการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่และเผยแผ่ได้ เป็นจ านวนมากเสนอหนึ่งว่าผู้ที่ได้รับสื่อใน
ภายหลังนั้นอยู่ในสถานที่นั้นและได้รับองค์ความรู้เดียวกัน๒๘ ถ้าจะกล่าวว่าการเผยแผ่ผ่านสื่อทันสมัย
สื่อสารมวลชนสมัยใหม่นั้นผิดกับหลักพระธรรมวินัยหรือไม่นั้น หากวิเคราะห์แล้วก็คงไม่ผิดอะไรถ้า
หากสื่อและธรรมะหรือสาระเนื้อหาที่น าเสนอไปนั้นไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย สื่อที่น าเสนอจึงเป็น
ใหญ่ เนื้อหาสาระในสื่อนั้นบ่งบอกได้ถึงว่ามีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎกหรือไม่
อย่างไรสื่อสมัยใหม่สื่อสารมวลชนเป็นเพียงช่องทางในการน าเนื้อหาสาระออกมาเผยแผ่เท่านั้น๒๙ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) กล่าวว่า หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลมีเทคนิคการอบรมในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นโดยค านึงถึงเรื่องวัน 
เวลาให้เหมาะสม เหตุเพราะประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
เวลาจึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการน าการเผยแผ่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสงฆ์จึงต้อง
เหมาะสมทั้งเวลาและโอกาส หาไม่แล้วการให้ความรู้ ในด้านการน าธรรมะในค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้อาจไม่ได้ผลตามที่วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงควรมีการแบ่งการอบรมให้เป็นไป
ตามข้ันตอน และใช้เวลา สถานที่ รวมถึงสื่อในการอบรมต้องกระชับและเข้าใจได้ไม่ยากเย็นและต้องมี
เวลาที่เหมาะสมจ ากัดแต่ได้ประโยชน์สูงสุด๓๐ 

สถานที่ให้การอบรมสามารถรับคนที่เข้ารับการอบรมได้ตามจ านวนที่ต้องการ  เช่น 
ศาลาการเปรียญ ห้องประชมของโรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ของในแต่ละหมู่บ้านหรือต าบลนั้น  
สถานที่ดังกล่าวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการน าสื่อในการอบรมมาเผยแผ่ได้อย่างเต็มที่ ใน
สถานที่ดังกล่าวต้องสามารถน าสิ่งอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถตั้ง
เครื่องฉายสื่อได้ ระบบเสียงในการเผยแผ่ อุปกรณ์ในการเผยแผ่  โดยการอบรมและเผยแผ่ต้องจ ากัด
เวลาในการเผยแผ่โดยค านึงถึงระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมไม่ให้เกินวัน และเวลาที่สามารถให้
ความสะดวกทั้งผู้รับการอบรม และผู้ให้การอบรมโดยไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบอาชีพของ
ผู้รับการอบรมในแต่ละครั้ง ซึ่งเนื้อหาในการอบรมต้องสอดคล้องกับอาชีพการงานของผู้รับการอบรม
และสามารถน าไปใช้ประพฤติปฏิบัติได้จริงกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้รับการอบรม๓๑ 

                                                           
๒๘สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.  
๒๙สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด

ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 
 

หลักธรรมที่ใช้ในการเผยแผ่จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ที่รับการเผยแผ่เป็นหลักส าคัญ ซึ่งใน
การให้การอบรมของคณะพระสังฆาธิการ และผู้น าชุมชน สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกหรือระดับ
ต้นๆ คือ ผู้ที่รับฟังการเผยแผ่นั้นเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทใดส่วนใหญ่แล้วต้องค านึงถึงพ้ืนที่ ซึ่งถ้า
เป็นสังคมเมือง สังคมชนบทแล้ว เยาวชน ประชาชนส่วนใหญ่นั้นโดยปกติมีอาชีพใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ในสังคมชนบทเป็นผู้ที่มีอาชีพในทางเกษตรกรรม เยาวชนหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ตาม
ชนบท การให้การอบรมในแต่ละครั้ง สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ การใช้ภาษาต่อการสื่อสารในแต่ละครั้ง 
ภาษาท่ีใช้ต้องฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่ในเนื้อหาแล้วตรงกับหลักธรรมค าสอนโดยเน้นไปในทางความหมาย
ที่เข้าใจเมื่อได้รับฟัง สามารถฟังแล้วเข้าใจน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้การ
อบรมต้องการ และน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับฟัง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลักธรรม
ดังกล่าวนั้น ต้องเน้นให้เห็นถึงเหตุผลของการกระท า ว่ากระท าเช่นไรเป็นการกระท าที่ดีอย่างแท้จริง 
และผลที่ได้เป็นความดี เป็นความสุขอย่างแท้จริง ท าแล้วเกิดผลในทันทีหรือมีความสุขอ่ิมเอมใจกับผล
ที่ได้กระท าลงไป๓๒ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น มีเจ้าคณะภาค เจ้า
คณะจังหวัด ตามล าดับลงมาและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น โดยมีพระสังฆาธิการเป็นแบบอย่างใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ ซึ่งพระสังฆาธิการใช้การเผย
แผ่เชิงรุกโดยเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่า
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น โสกวิโยคภัย การจะไปจูงจิตวิญญาณ
ของชาวบ้านได้จะต้องศึกษาสื่อสารหลักการให้เข้าใจ นักเผยแผ่ต้องมีข้อมูลประกอบ อาศัยหลักสูตร
แห่งความส าเร็จ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย ให้อร่อยต้องมีค ากลอน ไม่ง่วงนอนต้องมีค าข า
ขัน เป็นต้น การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารพระ
สังฆาธิการผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องท าการสื่อสารกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น ผู้ท าการสื่อสารจะต้องมีเทคนิคใน
การสื่อสารเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าการสื่อสารกันประชาชนให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ได้  การ
สื่อสารจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ จะต้องค านึงถึงบุคคลผู้ท าการเผยแผ่เพราะแต่ละ
คนมีความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนมีความสามารถด้านเดียวจนช านาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

                                                           
๓๒สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
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ด้าน บางคนมีความสามารถหลายด้านท าได้หลายอย่าง สิ่งเหส่านี้นับว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ
และเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้
ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎ
ฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ มี
วิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการเทศนา 
และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรม และสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้ และมี
พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดการปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ส านัก
ปฏิบัติธรรมมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้ องน้ า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่ มีอาคารหรือศาลาปฏิบัติ
ธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัด
เกินไป มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และมีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่
สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่
จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี และการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทาง
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักจะมีกฎระเบียบให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดไปทิศทางเดียวกัน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา การบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารทางการกุศลที่ไม่หวังผลก าไร การจัดด าเนินการ
ในส่วนนี้มีอยู่หลายวัดแต่ละวัดก็ด าเนินการไปตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินการ
ส่วนของเนื้อหาก็ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่น
พระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ต้องมีการ
วางแผนที่ดีมีเทคนิคการอบรมในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นโดยค านึงถึงเรื่องวัน เวลา
ให้เหมาะสม เหตุเพราะประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลา
จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการน าการเผยแผ่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสงฆ์จึงต้อง
เหมาะสมทั้งเวลาและโอกาส ในด้านสถานที่ให้การอบรมสามารถรับคนที่เข้ารับการอบรมได้ตาม
จ านวนที่ต้องการ เช่น ศาลาการเปรียญ ห้องประชมของโรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ของในแต่ละ
หมู่บ้านหรือต าบลนั้น สถานที่ดังกล่าวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการน าสื่อในการอบรมมาเผยแผ่
ได้อย่างเต็มที่ ในสถานที่ดังกล่าวต้องสามารถน าสิ่งอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดี 
เช่น สามารถตั้งเครื่องฉายสื่อได้ ระบบเสียงในการเผยแผ่ อุปกรณ์ในการเผยแผ่ ฯลฯ หลักธรรมที่ใช้



๑๒๔ 
 

ในการเผยแผ่จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ที่รับการเผยแผ่เป็นหลักส าคัญ ซึ่งในการให้การอบรมของคณะพระ
สังฆาธิการ และผู้น าชุมชน สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกหรือระดับต้นๆ คือ ผู้ที่รับฟังการเผยแผ่
นั้นเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทใดส่วนใหญ่แล้วต้องค านึงถึงพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเป็นสังคมเมือง สังคมชนบท
แล้ว เยาวชน ประชาชนส่วนใหญ่นั้นโดยปกติมีอาชีพใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลักธรรมนั้นต้องเน้นให้
เห็นถึงเหตุผลของการกระท าว่ากระท าเช่นไรเป็นการกระท าที่ดีอย่างแท้จริง และผลที่ได้เป็นความดี
เป็นความสุขอย่างแท้จริง ท าแล้วเกิดผลในทันทีหรือมีความสุขอ่ิมเอมใจกับผลที่ได้กระท าลงไป 

 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านจุดแข็ง (Strengths) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) พระสังฆาธิการ มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ 
๒) พระสังฆาธิการใช้การเผยแผ่เชิงรุกโดยน าหลักธรรมและ
ความรู้ไปแนะน าชาวบ้านถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทา
ทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น โสกวิโยคภัย 
๓) พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลาย
รูปที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนและมีปฏิภาณไหว
พริบในการบรรยายธรรม 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง  
๒) มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ 
๓) มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และ
จัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน 
๔) ส านักปฏิบัติธรรมมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
๕) ด้านสถานที่ มีอาคารหรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้
ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฎฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
๖) มีกฎระเบียบของส านักปฏิบัติธรรมผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  



๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาเป็นการ
สื่อสารทางการกุศลที่ไม่หวังผลก าไร โดยจะเป็นการน าเสนอ
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือการประยุกต์
หลักธรรมใช้ในชีวิตประจ าวันของสาธุชน 
๒) ด าเนินการไปตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ ใน
การด าเนินการส่วนของเนื้อหาก็ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย 
๓) เป็นน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ออกมาเผยแผ่ให้ชาวบ้านได้รับฟังเพ่ือให้เกิด
สติปัญญาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) มีเทคนิคการอบรมในเรื่องของการน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่โดยค านึงถึงเรื่องวัน เวลาให้
เหมาะสม 
๒) ด้านสถานที่ในการอบรมสามารถรับคนที่เข้ารับการ
อบรมได้ตามจ านวนที่ต้องการ โดยใช้ศาลาการเปรียญ ห้อง
ประชมของโรงเรียน หรือศาลาเอนกประสงค์ของในแต่ละ
หมู่บ้านหรือต าบลนั้นๆ 

 
๔.๑.๒ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 
ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ 
SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับจุดอ่อน คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอ ได้ดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า เนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
องค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างขององค์กร แต่กลายเป็นว่าต่างคนต่างท าหน่วยงาน
เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือวัดแต่ละวัด พระสงฆ์ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน ใดก็ท าไปหรือ
บางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าองค์กรนี้ยังขาด



๑๒๖ 
 

ความเสมอภาคและขาดความชัดเจนในการท างานอยู่๓๓ ปัจจุบันองค์กรที่ดูแลด้านการเผยแผ่จะยัง
เหลือแต่เฉพาะองค์กร พระสงฆ์บางท่านแบกรับภาระหน้าที่หลายบทบาทจึงจ ากัดด้วยเวลา ซึ่งบางรูป 
มีอายุ พรรษามากการเดินทางจึงเป็นอุปสรรค และพระสงฆ์บางรูปก็มีองค์ความรู้ไม่ตรงกับงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย๓๔ 

เกิดความสับสนเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน เกิดจากพระสงฆข์าดการศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างดีพอ เนื่องจากพระสงฆ์บางท่านหลังจากเรียนจบแล้วขาดการทบทวนหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา๓๕ โดยเฉพาะการอ่านพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นแกนหลักของพุทธธรรม 
พระสงฆ์จ านวนมากมิได้อ่านพระไตรปิฎก อ่านเพียงต าราหนังสือที่ชั้นครูบาอาจารย์จัดท าขึ้น การ
ขาดหลักคิดวิเคราะห์ การเรียนแบบและจดจ ามาแบบผิดๆ ขาดการปรับประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความ
สับสนระหว่างสภาพปัญหาและสังคมในปัจจุบัน กับการใช้หลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหา๓๖ เช่น 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนต้องการมีทรัพย์สินเงินทองอย่างรวดเร็ว วิธีการแก้ไขปัญหาของ
พระสงฆบ์างรูปเน้นการบริจาคทานแก่วัด การประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา แม้จะอิงความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา แต่ขาดการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น การที่จะมีทรัพย์สินขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วต้องอาศัยความเพียรและสติปัญญาเข้ามาประกอบ รวมถึงการอดออมตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เป็นต้น๓๗ ความสับสนกับหลักธรรมจึงเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์และการน าหลักพุทธธรรม
ไปใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา กลายเป็นการลดทอนศรัทธาที่มีแต่เดิมและเกิดความสับสนไขว้เขวใน
หลักธรรม๓๘ ส าหรับพระสงฆท์ี่มีความแม่นย าในหลักธรรมเกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษา
พระไตรปิฎกและการสนทนาธรรม และการเข้ารับการฝึกอบรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ระบบสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้๓๙ 

                                                           
๓๓สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท, ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี , ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง

สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคา

ราม, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 
 

สถาบันสงฆ์  เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลพระสังฆาธิการให้ด า เนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง รวมทั้ง
พระภิกษุ สามเณร๔๐ ตลอดถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัดที่จะเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ โดย
เนื้อแท้ก็หมายความว่า ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้ 
เป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา๔๑ การก ากับดูแลพระสังฆาธิการของสถาบันสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จึงเป็นสถาบันหลักท่ีด าเนินงานไปตามระเบียบของคณะสงฆ์๔๒  

การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการ มีขั้นตอนการท างานไม่เป็นทีมงานขาดผู้น าในการท างาน
เผยแผ่อย่างจริงจัง และเสียสละเพ่ืองานเผยแผ่๔๓ พระสังฆาธิการผู้มีฉันทะในการท างานเผยแผ่มีอยู่
ในวงจ ากัด ส่งผลให้การท างานไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการเผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระ
สังฆาธิการที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือสังคมชุมชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเขตชนบทแล้วแทบจะหาพระสังฆาธิการผู้ เสียสละท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะยากมากขึ้น๔๔ 
เพราะว่าจ านวนพระภิกษุ สามเณรได้ลดลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ผู้บวชลดลง เพราะค่านิยมทางวัตถุ เทคโนโลยี  การสื่อสาร
ทันสมัยเข้ามาแทรกแซงค่านิยมทางวัฒนธรรมใหม่เข้ามาทดแทน๔๕ 

การสื่อสารของพระสังฆาธิการนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้คนปัจจุบันเหินห่าง
จากศาสนา เพราะพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการส่งสารคือแสดงธรรม ขาดหลักการวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมตามหลักการของการสื่อสาร ขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการสื่อสารกับประชาชน 
ไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด ยึดถือตามแบบประเพณีดั้งเดิม ไม่มีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับ
สังคมของคนปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่อวัดและพระสงฆ์เท่าที่ควร๔๖ 

                                                           
๔๐สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูประโชติสุทธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดสระหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี, ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง

สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคา

ราม, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๘ 
 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม กล่าวว่า เจ้าส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก ขาดพระวิปัสสนาจารย์
คอยให้ความช่วยเหลือในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันน าในการปฏิบัติธรรม พระวิทยากรขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร่วมมือกับวิทยากรในส านักปฏิบัติ
ธรรมอ่ืน ไม่ค่อยความรู้สามารถในการน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านการจัดการทั่วไปหรืองานอ่ืนๆ พอที่จะสามารถใช้พระภิกษุสามเณรภายในวัด
ได้๔๗ ในปัจจุบัน เน้นการศึกษาทางทฤษฎีกันมาก ความรู้ทางวิชาการมีมาก แต่การเข้าถึงธรรมจริงๆ 
มีน้อย ท าให้สอนได้แต่สัมผัสไม่ได้โดยหลักความเป็นจริงแล้ว ๔๘ สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปมาก คนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกไปไกล พบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมามาก 
ต้องรู้เท่าทัน ใส่เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนให้เขาไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาแบบสมัยใหม่ เพ่ือเอา
มาประยุกต์ใช้กับการสอน การพัฒนาบุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมด้วยการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ไม่อย่างนั้นเราก็ตามโลกไม่ทัน ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดสูง 
และท่ีส าคัญก็คือต้องรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้เห็นว่า นี่คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าง
แท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้ว เราจะสอนอย่างไรก็ได้ เขาก็ยินดีปฏิบัติตามทั้งนั้น๔๙  

ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรม ยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ ขาดการควบคุม
ติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้นต่อไป๕๐ 

ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก มิได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายอย่างละเอียด มิได้ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้จัดท าเอง 
ในส่วนของบุคลากรอ่ืนๆ ก็จะช่วยกันปฏิบัติงานตามแต่ที่เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจะสั่ง เพราะยังไม่
วางใจซึ่งกันและกัน เจ้าส านักปฏิบัติธรรมจึงเลือกท่ีจะท าเอง๕๑ 

                                                           
๔๗สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย

มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ด้วยเหตุที่ว่าแยกกันด าเนินการแต่ละวัด
บริหารจัดการกันไปตามล าพังตามกรอบพระธรรมวินัยและกรอบของกรมประชาสัมพันธ์ ในบางวัด
ขาดผู้มีความรู้อย่างแท้จริงเข้ามาด าเนินการในจุดนี้ท าให้การน าเสนอสื่อทางพระพุทธศาสนาถูก
บิดเบือนไปจากความเป็นจริงอันเนื่องมาจากความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้
เห็นอยู่บ้าง๕๒ 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณในการด าเนินการ งบประมาณเป็นส่วนหลัก
ในการด าเนินการสถานีวิทยุ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการนั้นค่อนข้างมีราคาสูง หาซื้อได้
ยาก ซึ่งท าให้ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้น อีกประการหนึ่ง การจัดบริบทสถานที่รอบ
ข้างในการจัดการสถานีวิทยุนั้น ก็ต้องมีการปรับพ้ืนที่ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับการจัดรายการด้วย
เช่นกัน ที่ว่ามาทั้งหมดต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น๕๓ ในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเอง
จากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป งบประมาณที่จัดหาได้ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการ เนื่องจากว่าต้อง
ใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ าค่าไฟหรือค่าวิทยากร ก็จ าเป็นจะต้องใช้ทั้งสิ้น และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ช ารุดเสียหายเป็นเหตุที่จะต้องใช้ทั้งสิ้น เมื่อรวมแล้วปรากฏว่ารายจ่ายมีเป็นจ านวนมาก ส่วนรายรับมี
น้อย ท าให้วัดต้องบริหารจัดการงบประมาณโดยจัดงบประมาณในส่วนอ่ืนเข้ามาช่วยสนับสนุนดูแล
งานวิทยุให้ด าเนินการต่อไป๕๔ ดังนั้นจะเห็นได้ว่างบประมาณคือปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถท าให้การจัด
รายการวิทยุด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงามส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ถ้าขาดงบประมาณการ
ด าเนินการก็เป็นไปไม่ค่อยดีนะ เมื่อไม่มีงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพ่ือเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ก็ไม่ดีท าให้ได้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน การ
กระจายเสียงก็จะสามารถกระจายได้ในระยะใกล้ใกล้เท่านั้น อีกประการหนึ่งเมื่อขาดงบประมาณก็ไม่
สามารถที่จะแบกรับภาระค่าไฟฟ้า และค่าบุคลากรดูแลสถานีวิทยุ หรือแม้แต่ค่าวิทยากรที่รับเชิญมา 
เมื่อขาดงบประมาณ ซึ่งท าให้การบริหารจัดการในส่วนอื่นหยุดชะงักไปได้๕๕ 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการ การ
บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมาก
มาจากบุคลากรภายในวัด ที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มี
ความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร ซึ่งท าให้การประสานงานการด าเนินงานต่างๆ ขาด
                                                           

๕๒สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
, เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๓สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย
มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๔สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า
อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๕สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 



๑๓๐ 
 

บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาบริหารจัดการ เพราะได้บุคลากรที่เข้ามาบริหารโดยน า
ศรัทธาและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นที่ตั้งเป็นประการแรก๕๖ ซึ่งปกติแล้วหน่วยงานต่างๆ เมื่อ
คัดเลือกบุคลากร เข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ จะเลือกจากคุณสมบัติของบุคลากรนั้น แต่การจัดการสถานีวิทยุ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่มีผลตอบแทนเป็นการบริหารจัดการการกุศลบุคลากรที่อุทิศตนเข้ามา
ท างานในส่วนนี้จึงมีจ านวนน้อย อาจจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตรงก็จะต้องใช้ทุนเป็น
จ านวนมากเพ่ือจ้างบุคลากรเหล่านั้น๕๗ ดังนั้นจึงบริหารจัดการโดยการจัดตั้งบุคลากรที่มีอยู่ซึ่งมี
ความสามารถที่จะพัฒนาได้ น าเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ เรียกได้ว่าเข้ามาศึกษาดูงาน
นั่นเองและพัฒนาความรู้ต่อไป ทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเช่นการ
ฝึกอบรมบุคลากรหรือการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างจริงจัง๕๘ อีกประการหนึ่งวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านมีจ านวนน้อยและท่านเหล่านั้นก็มีเวลาว่างน้อย เมื่อเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาจากรายการก็จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากเป็นค่าตอบแทน วิทยากรผู้ที่
มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะก็มีน้อยตามไปด้วย๕๙ ในจุดนี้มองว่าปัญหา
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการบริหารไม่มีนโยบายที่จะฝึกวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ 
โดยน าเอาบุคคลที่มีจิตใจเป็นสาธารณะบุคคลที่พร้อมจะอุทิศตนเข้ามาท างานในจุดนี้น าบุคคล
เหล่านั้นเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาความสามารถเพ่ือให้เป็นวิทยากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถและมีทั้ง
จิตใจที่เป็นสาธารณะไม่หวังผลตอบแทน๖๐ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) กล่าวว่า ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ และผู้น าชุมชน ประจ าต าบล และอ าเภอ จัดขึ้นนั้นซึ่งการอบรม
ในแต่ละครั้งจะใช้เวลาในระยะที่จ ากัดและคัดสรรค์สถานที่ที่เป็นส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นวัด และ
โรงเรียนในเขตที่ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน ประจ าต าบล หรืออ าเภอได้ก าหนดไว้ซึ่ง
อาจจะใช้เวลาในการเผยแผ่ได้จ ากัด และในระยะเวลาดังกล่าวก็จัดสรรการบรรยายเผยแผ่ในแต่ละ
ครั้งไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายมาในแต่ละครั้ง๖๑  
                                                           

๕๖สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี, ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๗สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด
ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๕๙สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๐สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห,์ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๑สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด
หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 
 

โดยปกติทั่วไปของการอบรมในแต่ละครั้ง คณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน จะรวม
เอาประชาชนและนักเรียนเยาวชนมารวมอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น า
ชุมชนจัดขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางคณะพระสังฆาธิการ 
และผู้น าชุมชนต้องการ เหตุเพราะว่า ตามนัยยะแห่งการเผยแผ่แล้ววุฒิภาวะของคนในระดับต่างกัน
นั้น ท าให้ผลของการเผยแผ่ไม่ได้ผลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้  ประชาชนที่อยู่ในฐานะผู้ปกครอง
ของนักเรียนบางครั้งได้รับการเรียนรู้ในหลักธรรมบางประการมาบ้างแล้วก็พอที่จะเข้าใจในวิถีทางแห่ง
การประพฤติปฏิบัติ แต่นักเรียนนั้นไม่สามารถเข้าใจในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ และไม่สามารถน าไป
ประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เนื่องด้วยวุฒิภาวะของเยาวชน หรือนักเรียนยังไม่สามารถที่จะท าความ
เข้าใจหรือวิเคราะห์หัวข้อธรรมต่างๆนั้นได้อย่างถูกต้อง๖๒ 

การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่
ผ่านมานั้นประสบกับปัญหางบประมาณในการด าเนินงาน ลักษณะการด าเนินงานที่ผ่านมา
งบประมาณจะถูกใช้เป็นค่าน้ ามันรถส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้ง ๘ ด้าน และค่าวิทยากรใน
การอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการอ.ป.ต. ได้
ช่วยกันหางบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาค
ปัจจัยจากเจ้าอาวาส และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่อง
อุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น๖๓ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร 
โครงสร้างขององค์กร แต่กลายเป็นว่าต่างคนต่างท าหน่วยงานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือวัดแต่
ละวัด พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดก็ท าไปหรือบางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้านการ
เผยแผ่ก็ท าไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าองค์กรนี้ยังขาดความเสมอภาคและขาดความชัดเจนใน
การท างานอยู่  ปัจจุบันองค์กรที่ดูแลด้านการเผยแผ่จะยังเหลือแต่เฉพาะองค์กร พระสงฆ์บางท่าน
แบกรับภาระหน้าที่หลายบทบาทจึงจ ากัดด้วยเวลา ซึ่งบางรูป มีอายุ พรรษามากการเดินทางจึงเป็น
อุปสรรค และพระสงฆ์บางรูปก็มีองค์ความรู้ไม่ตรงกับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย จึงเกิด
ความสับสนเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน ซึ่ ง เกิดจากพระสงฆ์ขาดการศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างดีพอ เนื่องจากพระสงฆ์บางท่านหลังจากเรียนจบแล้วขาดการทบทวนหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการอ่านพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นแกนหลักของพุทธธรรม พระสงฆ์
จ านวนมากมิได้อ่านพระไตรปิฎก อ่านเพียงต าราหนังสือที่ชั้นครูบาอาจารย์จัดท าขึ้น การขาดหลักคิด
                                                           

๖๒สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 
 

วิเคราะห์ การเรียนแบบและจดจ ามาแบบผิดๆ ขาดการปรับประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความสับสนระหว่าง
สภาพปัญหาและสังคมในปัจจุบัน กับการใช้หลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การเผยแผ่ของ
พระสังฆาธิการ มีขั้นตอนการท างานไม่เป็นทีมงานขาดผู้น าในการท างานเผยแผ่อย่างจริงจังและ
เสียสละเพ่ืองานเผยแผ่  พระสังฆาธิการผู้มีฉันทะในการท างานเผยแผ่มีอยู่ในวงจ ากัดส่งผลให้การ
ท างานไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการเผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระสังฆาธิการที่มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือสังคมชุมชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทแล้ว
แทบจะหาพระสังฆาธิการผู้เสียสละท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะยากมากขึ้น และที่ส าคัญการสื่อสารของ
พระสังฆาธิการนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งเพราะพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการส่งสารคือการแสดงธรรม 
ขาดหลักการวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักการของการสื่อสาร ขาดความรู้และประสบการณ์
ในด้านการสื่อสารกับประชาชน ไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด ยึดถือตามแบบประเพณีดั้งเดิม ไม่มี
การประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมของคนปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่อวั ด
และพระสงฆ์เท่าที่ควร 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร่วมมือกับวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ไม่ค่อย
ความรู้สามารถในการน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน
เน้นการศึกษาทางภาคทฤษฎีกันมากมีความรู้ทางวิชาการมาก แต่การเข้าถึงธรรมจริงๆ มีน้อยท าให้
สอนได้แต่ภาคทฤษฎีขาดการปฏิบัติที่สามารถเห็นมรรคเห็นผลได้ สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปมากคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกก็มี ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มี
จิตวิทยาในการถ่ายทอดสูง และที่ส าคัญก็คือต้องรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะให้เห็นว่านี่
คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้วเราจะสอนอย่างไรก็ได้เขาก็ยินดีปฏิบัติ
ตามท้ังนั้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
ขาดงบประมาณในการด าเนินการ งบประมาณเป็นส่วนหลักในการด าเนินการสถานีวิทยุ เนื่องจากว่า
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการจัดการนั้นค่อนข้างมีราคาสูง หาซื้อได้ยาก ซึ่งท าให้ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์เหล่านั้น อีกประการหนึ่ง การจัดบริบทสถานที่รอบข้างในการจัดการสถานีวิทยุนั้น ก็ต้องมี
การปรับพ้ืนที่ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับการจัดรายการด้วยเช่นกัน ที่ว่ามาทั้งหมดต้องใช้
งบประมาณทั้งสิ้น ในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิ ตศรัทธาทั่วไป 
งบประมาณที่จัดหาได้ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการ การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นพระพุทธศาสนา 
คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัด ที่มีความศรัทธามีความยินดี
เต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร ในจุดนี้



๑๓๓ 
 

มองว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการบริหารไม่มีนโยบายที่จะฝึกวิทยากรให้มีความรู้
ความสามารถ โดยน าเอาบุคคลที่มีจิตใจเป็นสาธารณะบุคคลที่พร้อมจะอุทิศตนเข้ามาท างานในจุดนี้
น าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาความสามารถเพ่ือให้เป็นวิทยากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถ
และมีทั้งจิตใจที่เป็นสาธารณะไม่หวังผลตอบแทน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน การอบรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาในระยะที่
จ ากัดและในระยะเวลาดังกล่าวก็จัดสรรการบรรยายเผยแผ่ในแต่ละครั้งไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมายมาในแต่ละครั้ง การอบรมในแต่ละครั้งจะรวมเอาประชาชน นักเรียน และเยาวชนมา
รวมอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนจัดขึ้นมา สิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามนัยยะแห่งการเผยแผ่แล้ววุฒิภาวะของคนในระดับ
ต่างกันนั้น ท าให้ผลของการเผยแผ่ไม่ได้ผลตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ และการด าเนินงานด้านการ
อบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหางบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรขนาดใหญ่ทั้ง
พ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างขององค์กร แต่กลายเป็นว่า
ต่างคนต่างท าหน่วยงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒) เกิดความสับสนเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน เกิดจาก
พระสงฆ์ขาดการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
ดีพอ ขาดการทบทวนหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะการอ่านพระไตรปิฎก 
๓) การเผยแผ่ของพระสงฆ์ไม่ท างานเป็นทีมงานและขาด
ผู้น าในการท างานเผยแผ่อย่างจริงจัง และเสียสละเพ่ืองาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๔) การสื่อสารขาดหลักการวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
ตามหลักการของการสื่อสาร ไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด 
ยึดถือตามแบบประเพณีดั้งเดิม ไม่มีการประยุกต์หลักธรรม
ให้เข้ากับสังคมของคนปัจจุบัน  

  



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต่อ) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติพระ
กัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร่วมมือกับวิทยากรใน
ส านักปฏิบัติธรรมอื่น 
๒) ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน ขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืนๆ  
๓) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ 
๔) ส านักปฏิบัติธรรมบางส านัก มิได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแยกกันด าเนินการแต่ละวัด
บริหารจัดการกันไปตามล าพัง 
๒) ขาดงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่
จะใช้ในการจัดการนั้นค่อนข้างมีราคาสูง 
๓) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการ และ
วิทยากรในการจัดรายการ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) การอบรมในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาที่จ ากัด จึงไม่
เพียงพอต่อการบรรยายเผยแผ่ตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
มาในแต่ละครั้ง 
๒) การอบรมในปัจจุบันมักจะรวมเอาประชาชน นักเรียน 
และเยาวชนมาเข้าอบรมด้วยกัน ตามนัยยะแห่งการเผยแผ่
แล้ววุฒิภาวะของคนในระดับต่างกันนั้น ท าให้ผลของการ
เผยแผ่ไม่ได้ผลตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ 
๓) การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. 
ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหาด้าน
งบประมาณในการด าเนินงาน 

 
 
 
 



๑๓๕ 
 

๔.๑.๓ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านโอกาส (Opportunities) 

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ 
SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับโอกาสเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอ ได้ดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารของคณะสงฆ์
ต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้บริหารต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์
ไกล วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิก
ภายในองค์กรยอมรับและด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วย
วิสัยทัศน์นี้ โดยมีกิจกรรมที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เช่น การประชุมผู้น าทางพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา การจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เป็นต้น๖๔ องค์กรพุทธศาสนาต้องรุก
เข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร เข้าไปจัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไป
สร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมไปสอนตาม
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น๖๕  

ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการเผยแผ่ โดยการขอการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และ
จากการประชาสัมพันธ์บอกบุญผ่านคณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่ งส าคัญมากเพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้ญาติโยมมีส่วนแห่งการเผยแผ่พระศาสนา โดยมีพระสังฆาธิการเป็นผู้ท างาน ญาติ
โยมเป็นผู้สนับสนุน๖๖ เพราะต้องประคับประคองศรัทธาของบุคคล ซึ่งนอกจากจะเป็นเป้าหมายของ
การเผยแผ่แล้วยังเป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการเผยแผ่ด้วยมีการขอรับการสนับสนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการพุทธศาสนิกชนทั่วไป๖๗ 
นอกจากนี้พระสังฆาธิการมีวิธีจัดการโดยตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
                                                           

๖๔สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๕สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๖สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๖๗สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 
 

อาทิ การตั้งตู้รับบริจาคในวันส าคัญๆ อาจจะเป็นที่อุโบสถ วิหาร สถานพยาบาล โรงเรี ยนหรือ
มหาวิทยาลัยก็ได้๖๘ 

การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ได้แก่  การเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูปเดียว 
หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน าไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ และโอกาสต่างๆ๖๙ การ
เผยแผ่แบบจัดเป็นคณะสงฆ์หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นการประจ าหรือครั้งคราว 
หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก 
งานอบรมประชาชนประจ าต าบล หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ เป็นต้น๗๐ และการเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การ
บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัดหรือที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ รวม
ตลอดถึงการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแผ่หรือลงในหนังสือพิมพ์เผยแพร่๗๑ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม กล่าวว่า มีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรม
จะมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น เจ้าที่ต ารวจในท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วย
อาสาสมัคร เพ่ือให้มารักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ในที่มีการอบรมปฏิบัติธรรม หรือหากมีปัญหา
ต่างๆ เกิดข้ึน ก็สามารถติดต่อโดยด่วนได้มีการประสานงานกับชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมของส านักปฏิบัติธรรม๗๒ ในด้านต่างๆ ตามโอกาสที่
เหมาะสม ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ เช่น วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราช
กุศล เป็นต้น๗๓ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีการบอกวันที่ในการจัดปฏิบัติธรรม มีรายละเอียด
ตารางการปฏิบัติธรรม มีแผนที่ที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรม มีแผนที่ในการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์หรือช่อง
ทางการสื่อสารอย่างอ่ืน เพ่ือสะดวกในการติดต่อในการแนะน าข้อมูลต่างๆ ทางแผ่นป้าย แผ่นพับ 
                                                           

๖๘สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๙สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๐สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, 
เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๑สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๒สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑. 

๗๓สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๑. 



๑๓๗ 
 

ทางหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน สถานที่วิทยุชุมชน เช่น ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์งาน 
ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต, Line, Facebook เป็นต้น๗๔ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินการ
ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทราบในวันเปิดงานและปิดงานปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดท าสื่อ
การปฏิบัติธรรม เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ธรรมบรรยาย หรือธรรมปฏิบัติ เป็นต้น หนังสือสวดมนต์ ท าวัตร
เช้า - เย็น หนังสืออธิบายการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น และแจกแก่ผู้มี
ความสนใจต่อการปฏิบัติหรือให้ท าบุญตามก าลังทรัพย์๗๕ และได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์
โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย ที่นิยมเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เรื่องยาปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หรือให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม หรือถ้ามีผู้เจ็บป่วย
หนักให้สามารถน าส่งโรงพยาบาล๗๖ ซึ่งในเบื้องต้น ส านักปฏิบัติธรรมจะจัดห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเภสัชกร มาประจ าที่ห้องพยาบาล เพ่ือท าหน้าที่คอยดูแลผู้มาปฏิบัติ
ธรรม ที่เกิดอาการไม่สบาย จะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยปกติส านักปฏิบัติธรรมหรือวัด ก็จะมีตู้
ยาสามัญประจ าบ้านไว้เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น บางส านัก จะมีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครท างานอยู่
ที่ส านักส านักปฏิบัติธรรม ถ้ามีโครงอบรมจริยธรรมแก่นักเรียนประสานคณะครูอาจารย์ผู้น านักเรียน
นักศึกษามาเข้าอบรม ช่วยดูแลสุขภาพผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น๗๗ 

ส านักปฏิบัติธรรมในสุพรรณบุรีมีจ านวนเพียงพอ เพ่ือรองรับผู้ที่มีความสนใจใคร่ที่จะมา
ปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมในเขตปริมณฑลและในชนบทมีความผูกพันอยู่กับชุมชน และได้รับการ
ยอมรับจากสังคมในฐานะเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการพัฒนาจิตใจของผู้คนในชุมชน๗๘ ซึ่งใน
ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสันติภาพ 
พระสงฆ์มีความขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ โดยเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการ ใน

                                                           
๗๔สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดห้วย

มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธ,ี ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 
 

มหาวิทยาลัยของสงฆ์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น๗๙ จึงท าให้สังคมให้การยอมรับส านักในการจัดอบรมปฏิบัติ
ธรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา เป็นต้น๘๐ 

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 

๑) กลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือเรียกว่า กลุ่ม
กรรมฐานทั่วไป ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจะจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมส าหรับกลุ่มนี้ไว้ต่างหาก ซึ่งอยู่ได้ไม่
เกิน ๑๕ วัน 

๒) กลุ่มท่ีมาในนามของสถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่ม
นี้จะมีวันฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกัน ระยะวันเวลาอาจเป็น ๒ คืน ๓ วัน, ๔ คืน ๕ 
วันและ ๖ คืน ๗ วัน แล้วแต่ความสะดวกกลุ่มท่ีมาร่วมปฏิบัติธรรม๘๑ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา กล่าวว่า เพราะสภาพสังคมปัจจุบันเกิดปัญหาต่างๆ 
มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม หรือแม้แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากสถานหลักเล็กๆ คือ ครอบครัว ท าให้ประชาชนต่างหันหน้าหาที่พ่ึงทางจิตใจฟังเทศบ้าง
ท าบุญไหว้พระบ้าง แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา เพราะสามารถเข้าวัดได้เว้นยามวิการ เมื่อมีการ
กระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างาน
แม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ๘๒ 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการในส่วนนี้เป็นกิจกรรมสาธารณะ การ
บริหารจัดการและด าเนินการจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
เพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุปกรณ์ ทางด้านองค์ความรู้ในการน าเสนอ
และสื่อที่น าเสนอเพราะพระสงฆ์เองด าเนินการโดยล าพังไม่ได้เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนการก ากับจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อไม่ให้ด าเนินกิจกรรมในส่วนนี้เป็นไปนอกกรอบ
อันจะเกิดความเสียหายเกิดความขัดแย้งหรือการน าเสนอสื่อที่เกิดความผิดพลาด เป็นต้น๘๓ เมื่อมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิธีการน าเสนอต่างๆ ถึง

                                                           
๗๙สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๙ 
 

จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างระเบียบการวิธีการในการบริหารจัดการงานในส่วนนี้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปกติแล้ว ส านักที่มีคลื่นวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาก็จะมีฆราวาสซึ่งมี
ความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ คือ เป็นคณะกรรมการนั่นเอง เริ่มจาก
จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในภาครัฐและด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 
จึงต้องอาศัยบุคลากรซึ่งเป็นฆราวาสด้วย ในส่วนของพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้บริหารและวางกรอบในการ
น าเสนอสื่อให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย เมื่อเกิดการประสานงานกันในส่วน
ของฆราวาสและพระสงฆ์ร่วมกันด าเนินการและมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐจะก่อให้เกิด
ระบบการบริหารที่เป็นไปตามระบบระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ซึ่งเป็นระบบสากลที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันนี้๘๔ 

การด าเนินการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาหากจะให้เป็นไปตามที่ทุกคน
คาดหวังก็จะต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย๘๕ เนื่องจากว่าประชาชนหรือ
พุทธศาสนิกชนที่รับฟัง จะเห็นจุดบกพร่อง และน าไปสู่กระบวนการแก้ไข และพุทธศาสนิกชนที่รับฟัง
คลื่นวิทยุทางพระพุทธศาสนา จะทราบว่า ต้นต้องการรับฟังสื่อประเภทใด หากวัดเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการน าเสนอสื่อหรือในการบริหารจัดการ ก็จะได้เสียงจากประชาชนเป็นเสียง
สะท้อนกลับมา เ พ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและการน า เสนอสื่ อพระพุทธศาสนาผ่ าน
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นประชาชนถือว่ามีส่วนส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมด้านนี้ด้วย เพราะประชาชนคือผู้ฟังจะมองเห็น จุดบกพร่อง และสิ่งที่ ตนเองต้องการรับฟัง
ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ทุกวัน และต้องการมองหาแนวทางแก้ เพ่ือให้ธรรมะเข้ามาเยียวยาจิตใจ 
เมื่อเขาเหล่านั้นได้ฟังธรรมะผ่านคลื่นวิทยุทางพระพุทธศาสนาท าให้จิตใจเบาบางลงกิเลสลดลง 
ประชาชนเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยในการให้ข้อเสนอแนะ ด้านการน าเสนอและข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานในส่วนอ่ืนได้๘๖ ประชาชนคือผู้รับใช้ประชาชนมีส่วนในการด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่รับ
สื่อจะมีความต้องการรับสื่อซึ่งอาจจะไม่ตรงกันกับผู้สื่อสาร เมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนใน
การให้ข้อเสนอแนะและการบริหาร ก็จะได้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลและ
น าเสนอสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วย เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหา
อีกอย่างหนึ่ง๘๗ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการ น าเสนอ
                                                           

๘๔สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด
ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๕สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๖สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๘๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด
ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๐ 
 

ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาประยุกต์กับการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง เพราะการน าเสนอสื่อทาง
พระพุทธศาสนา โดยตรงประชาชนโดยทั่วไปอาจจะฟังและเข้าใจได้ยาก หากมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องได้มาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตจะท าให้ประชาชนผู้รับฟังรายการ
วิทยุได้เข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น เพราะมีการน าเสนอผ่านกระบวนการในการ
ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและความสุขของ
ประชาชนที่รับฟังรายการวิทยุด้วย๘๘ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) กล่าวว่า หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จัดการอบรมนักเรียนหรือเยาวชนจึงต้องเข้าใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบันในเรื่อง
ของเรียนรู้พระพุทธศาสนานั้นอาจมีพ้ืนฐานมาบ้าง หรือบางสถานการศึกษาอาจจะไม่มีพ้ืนฐานใน
เรื่องดังกล่าวมาเลย จึงควรแบ่งการใช้เทคนิคในการเผยแผ่ออกเป็นดังนี้ คือ ๑. ให้ความรู้ในเรื่องของ
พระพุทธศาสนาในชั่วโมงเรียนหรือสอดแทรกในชั่วโมงเรียนตามความเหมาะสม และทางสถานศึกษา
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจัดช่วงของการเรียนรู้ให้อยู่ในช่วงของการให้การอบรมเผยแผ่ของคณะพระ
สังฆาธิการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่  ๒. 
ประสานงานกับสถานการศึกษาให้เข้าใจพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้ทางสถานศึกษาทราบ
เพ่ือให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการอบรมเผยแผ่  ๓. จัดกิจกรรมในเรื่อง
ของทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยเน้นในการน าหัวข้อ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับการด าเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณค่า เห็น
คุณค่า และน าคุณค่าของการให้การอบรมน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน๘๙ 

ประชาขนในแต่ละต าบลต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งรวมถึง ได้มี
การสนทนาซักถามเพ่ือความกระจ่างในหลักธรรม เพ่ือหวังผลในการน าหลักธรรมต่างๆ นั้นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในอาชีพต่างๆ ด้วยและ
นักเรียนในโรงเรียนในแต่ละต าบลนั้นได้ให้ความส าคัญ พร้อมทั้งให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม
หลักธรรมต่างๆ จากคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนประจ าต าบลนั้นต่างก็ให้ความสนใจในการเข้า
รับการอบรมได้เป็นอย่างดี๙๐ อันเป็นผลมาจากสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าข่ายไปในทางที่ไมด่ีอันเกิดจากสภาพปัญหายาเสพติด สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่

                                                           
๘๘สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ) , เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๑ 
 

เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น จึงท าให้สถาบันทางการศึกษาให้ความสนใจต่อการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นจากการปฏิบัติงานของคณะพระสังฆาธิการเอง
แม้เยาวชนจะไม่ค่อยให้ความส าคัญของการอบรมจากคณะพระสังฆาธิกาและผู้น าชุมชนประจ าต าบล
มากนัก แต่ก็มีบางส่วนที่ยังเห็นถึงคุณค่าของการที่ได้รับการอบรมอยู่บ้างซึ่งอาจจะน้อยกว่าความ
ร่วมมือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ครูและนักเรียน แต่ก็มีจ านวนของเยาวชนอยู่เป็นจ านวนหนึ่งที่ยัง
เห็นถึงคุณค่าของการอบรมธรรมะทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้าง อันเป็นผลที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะถ้าผลของพฤติกรรมจากเยาวชนเป็นไปในทางที่ดีและมีประโยชน์ และในครั้งต่อๆ  ไปของ
การอบรมผลของความร่วมมือจากเยาวชนย่อมมากกว่านี้ได้๙๑ 

สรุปได้ว่า สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารของคณะสงฆ์ต้องมีวิสัยทัศน์ช่วยที่จะให้ผู้บริหาร
สามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด าเนิน
ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้  ใน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาองค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร เข้าไป
จัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไปสร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ในการจัดหาทุนทรัพย์ เพ่ือ
การเผยแผ่ โดยการขอการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และจากการประชาสัมพันธ์บอกบุญผ่าน
คณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส าคัญมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมมีส่วนแห่ง
การเผยแผ่พระศาสนา นอกจากนี้พระสังฆาธิการมีวิธีจัดการโดยตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะอาทิ การตั้งตู้รับบริจาคในวันส าคัญๆ อาจจะเป็นที่อุโบสถ วิหาร 
สถานพยาบาล โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นสามารถเข้าไปจัดการ
เผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้
อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม
ตามโอกาสที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันส าคัญของชาติ เช่น วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระ
ราชกุศล เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีการบอกวันที่ในการจัดปฏิบัติธรรม มี
รายละเอียดตารางการปฏิบัติธรรม มีแผนที่ที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรม มีแผนที่ในการเดินทาง เบอร์
โทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอย่างอ่ืน เพ่ือสะดวกในการติดต่อในการแนะน าข้อมูลต่างๆ ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมออกเป็น ๒ 

                                                           
๙๑สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 
 

กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือเรียกว่ า กลุ่ม
กรรมฐานทั่วไป และกลุ่มที่มาในนามของสถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน
เกิดปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม หรือ
แม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานหลักเล็กๆ คือ ครอบครัว ท าให้ประชาชนต่างหันหน้าหาที่พ่ึงทางจิตใจ
ฟังเทศบ้างท าบุญไหว้พระบ้าง เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็
สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึ กว่า
ยังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ประชาขน
ในแต่ละต าบลต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพ่ือหวังผลในการน าหลักธรรม
ต่างๆ นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในอาชีพต่างๆ 
ด้วย และนักเรียนในโรงเรียนในแต่ละต าบลนั้นได้ให้ความส าคัญพร้อมทั้งให้ความสนใจในการเข้ารับ
การอบรมหลักธรรมต่างๆ จากคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนประจ าต าบลนั้นต่างก็ให้ความสนใจ
ในการเข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าข่ายไปในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากสภาพปัญหายาเสพติด สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่
เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น จึงท าให้สถาบันทางการศึกษาให้ความสนใจต่อการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น 

 
ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านโอกาส (Opportunities) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนา 
กรมการศาสนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป 
๒) คณะสงฆ์จัดการเผยแผ่ตามประเพณีไทยในโอกาสต่างๆ 
ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉา
วิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 

  
  
  
  



๑๔๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต่อ) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) ส านักปฏิบัติธรรมในสุพรรณบุรีมีจ านวนเพียงพอ เพ่ือ
รองรับผู้ที่มีความสนใจใคร่ที่จะมาปฏิบัติธรรม 
๒) มีโอกาสจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับประชาชนทั่วไปในวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา 
เป็นต้น 
๓) ผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในศูนย์ปฏิบัติธรรม
เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเป็นการ
ส่วนตัวหรือส่วนบุคคล และกลุ่มที่มาในนามของสถาบัน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) สภาพสังคมปัจจุบันเกิดปัญหาต่างๆ ท าให้ประชาชนต่าง
หันหน้าหาที่พึ่งทางจิตใจ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จึงเป็น
หนทางที่สะดวกในการฟังธรรม 
๒) การบริหารจัดการและด าเนินการจะต้องประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภาครัฐหรือเอกชน จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิธีการน าเสนอต่างๆ เพ่ือ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องได้มาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตจะท าให้ประชาชนผู้รับฟังรายการวิทยุได้เข้าใจ และเกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) ประชาขน และนักเรียนในแต่ละต าบลทุกคนต่างให้ความ
สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๒) สภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน จึงท าให้สถาบันทางการศึกษาให้ความสนใจต่อ
การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากข้ึน 

 
 
 
 



๑๔๔ 
 

๔.๑.๔ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านอุปสรรค (Threats) 

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ 
SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับอุปสรรคเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นข้อจ ากัดที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งผลเสียต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอ 
ได้ดังนี ้

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุน
นิยมและบริโภคนิยมมีประชากรเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ผู้คนต้องรีบเร่งท ามาหากินจึงไม่มีเวลามาเข้า
วัด ประกอบกับธรรมชาติของคนเรามักจะอยากได้โดยไม่อยากเสีย ที่ไหนไปแล้วได้เงิน ได้ทอง ได้ข้าว 
ได้ของ ได้โอกาส ทุกคนก็จะรีบไปแต่ถ้าต้องเสียแล้วไม่ว่าจะเสียเงิน เสียทอง เสียของหรือเสียเวลา 
เป็นไม่อยากเสียทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้คนจึงไม่เข้าวัด การจะเข้าวัดเพ่ือมาฟังพระเทศน์สอนธรรมจึงเป็นไป
ได้ยาก แต่ถ้าหากพระวัดไหนบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ให้หวยแม่นทุกคนจะรีบไปเพราะความอยากได้
อยากมี๙๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระของพระสังฆาธิการ นอกจากเทคนิคและวิธีการเผยแผ่แล้ว 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น ลมฟ้าอากาศ วิถีด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
อัธยาศัย การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
อุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ผู้เผยแผ่นอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามธรรมวินัยแล้ว จ าเป็นที่ต้องมีความช านาญและความสามารถในหลายๆ ด้านประกอบกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆ์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟัง
ที่ได้พบและได้เห็น๙๓ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ยังไม่มีการวิจัยประเมินผลการเผยแผ่
ธรรมะเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการมีการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ มีการใช้สื่อมวลชนในการเผยแผ่ธรรมะในปริมาณที่น้อยมาก ขาดการประสานความ

                                                           
๙๒สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 
 

ร่วมมือจากหลายฝ่าย ส่งผลให้ขาดผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง๙๔ 

ปัจจุบันเราได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นภัยท าความมัวเมาต่อประชาชนและ
เยาวชน โดยเฉพาะยาเสพย์ติดที่เป็นภัยใหญ่หลวง เพราะความหลงผิดที่เกิดขึ้นจากจิตใจ ที่ใฝ่หา
ความสุขสนุกเพลิดเพลินโดยปราศจากความคิด เมื่อคิดได้ก็สายเสียแล้ว เพราะขาดพลังจิตที่จะ
ต่อต้านสิ่งมัวเมาต่างๆ ที่จะเข้ามาเยียวยา หากทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง ๙๕ ปัจจุบัน
ขบวนการยาเสพย์ติดขยายวงกว้าง ส่งผลให้เสียทรัพยากรของชาติไปอย่างน่าเสียดาย แต่สิ่งเหล่านี้
ย่อมมีทางแก้ไขได้ ในเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ รับผิดชอบพึงช่วยกันหาวิธีแก้ไขให้ประชาชนและ
เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้วยการเพ่ิมพูนพลังจิตให้แก่เขาทั้งหลาย เพราะวิธีการเพ่ิมพูนพลัง
จิตจะเป็นการให้ทั้งความสุขความสนุก ความเพลิดเพลิน๙๖ และคนที่ไม่เข้าวัดเพราะกลัวเรี่ยไร ก็
เพราะกลัวเสียเงินเสียทอง ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไป มีสถานเริงรมย์อยู่มากมาย สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต การเรียนก็มีโรงเรียน ไม่ต้องมาที่วัด ยามทุกข์ยากก็มีกรม
ประชาสงเคราะห์คอยช่วยเหลือ ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงวัดเหมือนแต่ก่อน๙๗ 

สภาพสังคมและปัญหาที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการขยายผลทางเทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน์ ท าให้การสะท้อนภาพของสังคมและปัญหาของสังคมทั้งทางบวกและทางลบ รุนแรงและ
รวดเร็ว๙๘ การแสดงการแก้ไขปัญหาสังคมของพระสงฆ์และสร้างปัญหาแก่สังคมของพระสงฆ์ นอก
พระธรรมวินัยบางส่วน ช่วยท าให้ทราบสภาพและสภาวะจิตใจของบุคคลในสังคม ซึ่งเป็นบริบทส่วน
หนึ่งในการท าให้การเผยแผ่เกิดประสิทธิผลมากขึ้น๙๙ การเผยแผ่จะได้ผลมากขึ้นเมื่อได้ทราบความ
ต้องการและบริบทรอบตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมตัวบุคคล การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ต้องน า

                                                           
๙๔สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล, หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 
 

สภาพสังคมและปัญหาของสังคมในปัจจุบันมาเป็นหลักคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๐๐ ใน
บางครั้งพระสงฆ์ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพสังคมและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงดูช้ากว่าสภาพสังคมและปัญหาสังคมที่ต้องการหลักคิด แนวทางจาก
พระพุทธศาสนา๑๐๑ ดังนั้น สภาพและปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พระสงฆ์ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะสูงสามารถน าสภาพสังคมและปัญหาสังคมน ามาเป็นหลักคิด หัวข้อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้รวดเร็ว มีการจัดท าสื่อและรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตอบสนองความ
ต้องการของสังคม น าสื่อที่มีอยู่ เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางทีวี เป็นต้น มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้ทันต่อสภาพและปัญหาสังคมในปัจจุบัน๑๐๒ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติ
ธรรมมาก่อน จึงท าให้มีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการปฏิบัติธรรม และยังไม่เข้าใจรูปแบบ วิธีการ ตลอดถึง
ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรม จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับตารางอบรม ปัญหาการนั่งขัดสมาธิ
ไม่ได้ นั่งคุกเข่าท าวัตรได้ไม่นาน เวลาก าหนดกิริยาบถยืนหลับตามักจะเวียนศีรษะ รวมทั้งการปวด
เมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น๑๐๓ ขาดความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการ ท าให้การปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา บางรูปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิอย่างเดียว และการปฏิบัติ
ธรรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดฤทธิ์อ านาจ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระเบียบและข้อปฏิบัติ ในการ
อบรมทุกครั้งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ จะชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันและ
ชี้แจงตารางอบรมให้ทุกคนทราบ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้กับการตื่นเช้าและต้อง
ท ากิจกรรมเกือบทั้งวัน บางคนกว่าจะปรับตัวได้ต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่อปรับตัวเข้ากับตารางอบรม
ได้ ก็เป็นวันท้ายๆ ของการอบรม๑๐๔ 

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมขาดความต่อเนื่อง การปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามล าดับ คือ จาก
ขั้นหยาบไปหาขั้น ละเอียด และการปฏิบัติธรรมจะได้ผลดีนั้นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
ท าให้เห็นผลซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรม พบว่า บางคนในขณะปฏิบัติธรรมตั้งใจ
ปฏิบัติได้ดี แต่เมื่อหมดเวลาในแต่ละช่วง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะรวมกลุ่มพูดคุยกันจนท า ให้ขาดสติ 

                                                           
๑๐๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูประโชติสุทธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดสระหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า

อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด

ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 
 

เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมอีกครั้ง จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่เสมอ๑๐๕ และบางครั้งอดทนต่อ
ค าแนะน าไม่ได้ เนื่องจากการปฏิบัติธรรมจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูง จึงจะท า ให้
บรรลุผล ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ยังมีความอดทนน้อยเกินไป มักตกเป็นทาสของนิวรณ์ และ
ท าให้ท้อแท้ในการปฏิบัติธรรม เมื่อท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติ จึงเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ เวลาผ่านหมดไป
เท่านั้น๑๐๖ 

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งไม่ต้องการมาปฏิบัติธรรม จึงขาดหลักของอิทธิบาท ๔ 
คือ ไม่มีความพอใจในการมา เมื่อมาแล้วไม่เพียรพยายามในการปฏิบัติ ไม่เอาใจใส่ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ไม่
พิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุผล ขาดศรัทธา ขาดเป้าหมายในการปฏิบัติธรรม และเห็นแก่ปากแก่ท้อง 
การปฏิบัติธรรมนั้นจะมีกฎระเบียบให้ฉันหรือรับประทานอาหารเพียง ๒ มื้อ คือ ตอนเช้าและก่อน
เที่ยง บ้างส านักก็พิจารณาเวลาเดียว คือ ตอนเช้า เพ่ือเป็นการฝึกให้รู้จักประมาณในการบริโภค คือ
การบริโภคเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้เท่านั้น ไม่ใช่การบริโภคด้วยความ คึกคะนอง ไม่ใช่บริโภคตามความ
อยาก แต่เนื่องจากความเคยชินในชีวิตฆราวาสจึงท าให้ต้องการบริโภคทุกเวลาเมื่อไม่ได้บริโภคจึงเกิด
ความหิว๑๐๗ ท าให้ขาดความเพียร ความเพียรเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติธรรม ผู้ที่มีความเพียรอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้ารวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเพียรในการใช้สติ ส่วนใหญ่จึงขาดความเพียรในการปฏิบัติและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะเข้าใจว่า
การปฏิบัติธรรมจะต้องนั่งหลับตาหรือเข้าปฏิบัติธรรมในศาลาร่วมกันเท่านั้น แต่ผู้ที่มีความเพียรสูงจะ
ใช้สติในการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเวลา ทุกการกระท า และทุกอิริยาบถ๑๐๘ 

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องการเห็นผลในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้าปฏิบัติธรรมบางรูปต้องการอยากให้ตัวเองมีสมาธิเร็วๆ เมื่อไม่ได้อย่างที่
คิด จึงท าให้จิตฟุ้งซ่านเป็นเหตุไม่ต้องการปฏิบัติธรรม ความไม่ส ารวมในอิริยาบถ ไม่ส ารวมในจิตเป็น
ปัญหาส าคัญของการปฏิบัติธรรม เพราะว่าการส ารวมเป็นที่มาเกิดของสติ สติเป็นที่มาเกิดแห่งสมาธิ
และปัญญา ส่วนผู้ที่ตั้งใจส ารวมในอิริยาบถ ส ารวมในจิต เป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมได้ผลอย่างดียิ่ง 
และการปรับอินทรีย์ไม่เสมอกัน การปฏิบัติธรรมจะต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน คือศรัทธาและปัญญา
ให้เสมอกัน ถ้ามีศรัทธามากเกินไปจะท าให้หลงงมงาย ถ้ามีปัญญามากเกินไปมักจะ ดูถูกคนอ่ืน ปรับ

                                                           
๑๐๕สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า

อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด

ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 
 

วิริยะและสมาธิให้มีความสมดุลกันและมีสติมากเท่าไรยิ่งดี ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังปรับอินทรีย์ ที่ว่านี้
ให้สมดุลยังไม่ได้๑๐๙ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา กล่าวว่า คณะสงฆ์ได้ด าเนินการเองโดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย แต่โดยปกติแล้วคณะสงฆ์จะด าเนินการ
เอง ณ ปัจจุบันยังขาดหน่วยงานหลักท่ีเข้ามาสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา มีเพียง
ประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาเข้ามาท าบุญก็ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนารวมถึง การบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียงด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วัดที่มีการจัดการ
วิทยุกระจายเสียงนั้นด าเนินการไปได้ แต่ก็ไม่ถึงกับดีเนื่องจากว่ายังขาดงบประมาณในการด าเนินการ
อยู่พอสมควร ในการด าเนินการต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ในฝ่ายโลกมีผู้ให้การสนับสนุนเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากว่าเป็นการด าเนินการเพ่ือหวังผลประโยชน์ แต่การด าเนินการในทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคลื่นวิทยุกระจายเสียงนี้ ด าเนินการโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน จึงท าให้
สาธุชนผู้ที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเพ่ือหวังผลก าไรนั้น ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อในการน าเสนอหรือ
โฆษณา จะเห็นได้ว่าคลื่นวิทยุโดยทั่วไปจะมีโฆษณาเป็นจ านวนมาก ซึ่งนั่นก็คือผู้ให้การสนับสนุนใน
การจัดรายการ แต่คลื่นวิทยุทางพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผู้ที่เข้ามาให้การสนับสนุนจะเป็น
พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท าให้ผู้ที่เข้ามาสนับสนุนมีจ านวน
น้อยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้น พูดง่ายๆ ก็คือเฉพาะญาติโยมสาธุชนที่ เข้าวัดฟั งธรรมเท่านั้น 
นอกจากนั้นก็มีอยู่บ้างเป็นครั้งคราว ถึงท าให้ขาดงบประมาณในการจัดการ ส่งผลให้การด าเนินการ
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาไม่เป็นไปตามเป้าที่วาดหวังไว้เท่าท่ีควร๑๑๐ 

ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือคลื่นวิทยุถูกรบกวน ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมากแต่ละสถานีมีการจัดคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันจึงท าให้คลื่นรบกวนกันไม่สามารถ
กระจายเสียงไปในระยะทางไกลได้อีกทั้งยังมีข้อก าหนดในการกระจายเสียงด้วยว่าห้ามกระจายเสียง
เกินพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้๑๑๑ ซึ่งผิดกับการกระจายเสียงของเอกชนที่มีการกระจายคลื่นความถี่และส่ง
สัญญาณไปได้ไกลทั่วภูมิภาค เนื่องจากสถานีวิทยุอ่ืนๆ นั้นมีรายได้ และมีงบประมาณในการจัด มี
ผู้สนับสนุนการจัดรายการมีโฆษณาและรายการเพลงซึ่งดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาฟังรายการวิทยุ๑๑๒ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ถือว่ายังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
                                                           

๑๐๙สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า
อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๐สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด
สิงห์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด
ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 
 

เนื่องจากว่าการกระจายเสียงในทางพระพุทธศาสนาเป็นการให้คืนสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ถ้า
หากจะพูดถึงเนื้อหาสาระที่น าเสนอแล้ว ก็สามารถที่จะน าเสนอผ่านวิทยุกระจายเสียงทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะจารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ
ประชาชนให้เป็นไปในทางท่ีดี ส่วนการน าเสนอของเอกชนจะเป็นไปในรูปแบบของการค้าพาณิชย์เสีย
ส่วนมากเป็นการน าเสนอโดยหวังผลก าไร แต่การน าเสนอสามารถกระจายเสียงไปได้ไกลกว่า๑๑๓ การ
น าเสนอข้อมูลทางพระพุทธศาสนาจะสามารถน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว
และยั่งยืนได้ แต่ก็มีข้อจ ากัด คือ การจัดสถานีวิทยุทางพระพุทธศาสนาอยู่ในรูปแบบของวิทยุชุมชน 
ยังมีข้อจ ากัดในการส่งสัญญาณ ความแรงของสัญญาณ และระยะทางในการส่งสัญญาณ กล่าวง่ายๆ 
ก็คือไม่สามารถส่งสัญญาณไปได้ในระยะไกล ในจุดนี้หากมีการแก้ไขปัญหาให้สถานีวิทยุทาง
พระพุทธศาสนาสามารถส่งสัญญาณให้ในระยะไกลได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นจ านวนมาก๑๑๔ 
นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในการน าเสนอข้อมูล คือ สถานีวิทยุทางพระพุทธศาสนาจะน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจึงมีข้อจ ากัดในการน าเสนอสื่อที่มีความ
น่าสนใจ เช่น รายการเพลง โดยปกติแล้วประชาชนจะสนใจรายการเพลงและเปิดรับฟังรายการวิทยุที่
มีเพลง๑๑๕ ส่วนสถานีวิทยุทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการน าเสนอสื่อคน
ละแบบกันจรึงไม่สามารถน าเสนอรายการเพลงได้ จึงท าให้ประชาชนไม่ค่อยสนใจที่จะเปิดรับฟัง
รายการวิทยุทางพระพุทธศาสนามากนัก จุดนี้ถือว่าเป็นจุดบอดในการน าเสนอ หากมีการจัดช่วง
รายการ และมีการน าเสนอรายการเพลงซึ่งเป็นธรรมคีตา หมายถึง เพลงที่เกี่ยวกับธรรมะ ส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงามก็จะเป็นการดึงดูดให้ประชาชนเปิดวิทยุเข้ามารับฟังรายการที่เกี่ยวกับธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาได้๑๑๖  

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่
ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน ให้เพียงพอต่อการให้การอบรม
โดยไม่ต้องหยิบยืม หรือใช้อุปกรณ์ของเจ้าของสถานทีซ่ึ่งบางสถานที่อาจไม่ม ีและควรขยายระยะเวลา
ในการเผยแผ่ในแต่ละครั้งให้มีเวลามากกว่าทีก าหนดให้ เพ่ือประโยชน์ที่จะได้รับในการเผยแผ่๑๑๗ 

                                                           
๑๑๓สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด

ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๕๐ 
 

ขาดความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในบางท้องถิ่นซึ่งไม่เห็นถึง
ความส าคัญในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน 
องค์กรภาครัฐในบางท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญ หรือให้ความสนใจในการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังซึ่ง
อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการแจ้งให้เห็นประโยชน์ และความส าคัญในการที่คณะพระสังฆาธิการ 
และผู้น าชุมชนที่ออกเผยแผ่ในสถานศึกษาบางท้องถิ่นไม่เข้าใจหรือไม่เห็นประโยชน์จากการอบรมเผย
แผ่และไม่ให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมของคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน๑๑๘  

ในท้องถิ่นชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม วัน เวลา และสถานที่จึงไม่
เหมาะสมไม่ลงตัว การจัดการอบรมควรจะให้ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน ในแต่ละท้องที่
เป็นผู้ก าหนดเพ่ือความร่วมมือ และความเหมาะสมรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมในแต่ละ
ครั้ง และเวลาในการให้การอบรมกับครู และนักเรียนเป็นปัญหาต่อการให้การอบรมซึ่งบางครั้งตรงกับ
การสอบหรือไม่เหมาะสม การได้รับการสื่อสารแจ้งก าหนดต่อสถานศึกษาในแต่ละท้องที่จ ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ได้รับรู้ถึง
ประโยชน์ และความส าคัญคุณค่าของการได้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งให้กับเยาวชนได้รับรู้และ
สนใจในการเข้ารับการอบรม๑๑๙ 

สรุปได้ว่า สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมมีประชากร
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระของพระสังฆาธิการนอกจากเทคนิคและวิธีการ
เผยแผ่แล้ว สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอัธยาศัย 
การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่
งานทางพระพุทธศาสนา และยังไม่มีการประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ผู้ฟังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันเราได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นภัยท าความมัวเมาต่อ
ประชาชนและเยาวชนโดยเฉพาะยาเสพย์ติดที่ เป็นภัยใหญ่หลวง สภาพสังคมและปัญหาที่ก่อตัวขึ้น
อย่างรวดเร็วผ่านการขยายผลทางเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ท าให้การสะท้อนภาพของสังคมและปัญหา
ของสังคมท้ังทางบวกและทางลบรุนแรงและรวดเร็ว 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคย
ผ่านการปฏิบัติธรรมมาก่อน จึงท าให้มีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการปฏิบัติธรรม และยังไม่เข้าใจรูปแบบ 
วิธีการ ตลอดถึงขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้กับการตื่น
เช้าและต้องท ากิจกรรมเกือบทั้งวัน บางคนกว่าจะปรับตัวได้ต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่ อปรับตัวเข้ากับ
ตารางอบรมได้ ก็เป็นวันท้ายๆ ของการอบรม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมขาดความต่อเนื่องบางคนในขณะ
                                                           

๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด
หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 
 

ปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติได้ดี แต่เมื่อหมดเวลาในแต่ละช่วง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะรวมกลุ่มพูดคุยกัน
จนท าให้ขาดสติ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมอีกครั้ง จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่เสมอ และผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมต้องการเห็นผลในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมบางรูปต้องการอยากให้ตัวเองมีสมาธิเร็วๆ จึงท าให้จิตฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ไม่ต้องการ
ปฏิบัติธรรม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ปัจจุบันยังขาดหน่วยงาน
หลักท่ีเข้ามาสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือคลื่นวิทยุ
ถูกรบกวน ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากแต่ละสถานีมีการจัดคลื่นความถี่ที่
ใกล้เคียงกันจึงท าให้คลื่นรบกวนกันไม่สามารถกระจายเสียงไปในระยะทางไกลได้อีกทั้งยังมีข้อก าหนด
ในการกระจายเสียงด้วยว่าห้ามกระจายเสียงเกินพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ขาดความ
ร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในบางท้องถิ่นซึ่งไม่เห็นถึงความส าคัญในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสังฆาธิการ และในท้องถิ่นชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ท า
อาชีพเกษตรกรรม วัน เวลา และสถานที่จึงไม่เหมาะสมไม่ลงตัว การจัดการอบรมควรจะให้ทางคณะ
พระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน ในแต่ละท้องที่เป็นผู้ก าหนดเพ่ือความร่วมมือ และความเหมาะสม
รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมในแต่ละครั้ง และเวลาในการให้การอบรมกับครู และ
นักเรียนเป็นปัญหาต่อการให้การอบรมซึ่งบางครั้งตรงกับการสอบหรือไม่เหมาะสม การได้รับการ
สื่อสารแจ้งก าหนดต่อสถานศึกษาในแต่ละท้องที่จ ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการแจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ได้รับรู้ถึงประโยชน์ และความส าคัญคุณค่าของการได้
เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งให้กับเยาวชนได้รับรู้และสนใจในการเข้ารับการอบรม 

 
ตารางท่ี ๔.๔ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านอุปสรรค (Threats) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมและบริโภค
นิยมมีประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ผู้คนต้องรีบเร่งท า
มาหากินจึงไม่มีเวลามาเข้าวัด 
๒) วิถีด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอัธยาศัย 
การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

  



๑๕๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๔  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ๓) สภาพสังคมและปัญหาที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการ
ขยายผลทางเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ท าให้การสะท้อนภาพ
ของสังคมและปัญหาของสังคมทั้งทางบวกและทางลบ 
รุนแรงและรวดเร็ว 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติ
ธรรมมาก่อน จึงท าให้มีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการปฏิบัติธรรม 
และยังไม่เข้าใจรูปแบบ 
๒) ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมขาดความต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติ
ธรรมต้องปฏิบัติตามล าดับไป 
๓) ผู้เข้าปฏิบัติธรรมบางรูปต้องการอยากให้ตัวเองมีสมาธิ
เร็วๆ เมื่อไม่ได้อย่างที่คิดจึงท าให้จิตฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ไม่
ต้องการปฏิบัติธรรม 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) ขาดหน่วยงานหลักที่เข้ามาสนับสนุนวิทยุกระจายเสียง
คลื่นพระพุทธศาสนา 
๒) คลื่นวิทยุถูกรบกวน ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมากแต่ละสถานีมีการจัดคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียง
กันจึงท าให้คลื่นรบกวนกันไม่สามารถกระจายเสียงไปใน
ระยะทางไกลได้ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) ขาดความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากองค์กร
ภาครัฐในบางท้องถิ่นไม่เห็นถึงความส าคัญในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในท้องถิ่นชนบท ประชาชน
ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม วัน เวลา และสถานที่จึงไม่
เหมาะสมไม่ลงตัว 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

๔.๑.๕ บทสรุปการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี กับเครือข่ายที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) ผู้วิจัยจะท าการสรุปเอาไว้ในหัวข้อนี้ตามล าดับ 

๑. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี  

จุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี มีการก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ คือ มีเจ้าคณะภาค เจ้า
คณะจังหวัด ตามล าดับลงมาและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น โดยมีพระสังฆาธิการเป็นแบบอย่างใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ ซึ่งพระสังฆาธิการใช้การเผย
แผ่เชิงรุกโดยเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่า
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น โสกวิโยคภัย การจะไปจูงจิตวิญญาณ
ของชาวบ้านได้จะต้องศึกษาสื่อสารหลักการให้เข้าใจ นักเผยแผ่ต้องมีข้อมูลประกอบ อาศัยหลักสูตร
แห่งความส าเร็จ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย ให้อร่อยต้องมีค ากลอน ไม่ง่ วงนอนต้องมีค าข า
ขัน เป็นต้น การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารพระ
สังฆาธิการผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องท าการสื่อสารกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น ผู้ท าการสื่อสารจะต้องมีเทคนิคใน
การสื่อสารเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าการสื่อสารกันประชาชนให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ได้  การ
สื่อสารจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ จะต้องค านึงถึงบุคคลผู้ท าการเผยแผ่เพราะแต่ละ
คนมีความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนมีความสามารถด้านเดียวจนช านาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน บางคนมีความสามารถหลายด้านท าได้หลายอย่าง สิ่งเหส่านี้นับว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล 

จุดอ่อนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี คือ พ้ืนที่ในการ
บริหารจัดการค่อนข้างใหญ่ แต่กลายเป็นว่าต่างคนต่างท าหน่วยงานเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือ
วัดแต่ละวัด พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดก็ท าไปหรือบางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้าน



๑๕๔ 
 

การเผยแผ่ก็ท าไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าองค์กรนี้ยังขาดความเสมอภาคและขาดความ
ชัดเจนในการท างานอยู่  ปัจจุบันองค์กรที่ดูแลด้านการเผยแผ่จะยังเหลือแต่เฉพาะองค์กร พระสงฆ์
บางท่านแบกรับภาระหน้าที่หลายบทบาทจึงจ ากัดด้วยเวลา ซึ่งบางรูป มีอายุ พรรษามากการเดินทาง
จึงเป็นอุปสรรค และพระสงฆ์บางรูปก็มีองค์ความรู้ไม่ตรงกับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย 
จึงเกิดความสับสนเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน ซึ่งเกิดจากพระสงฆ์ขาดการศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างดีพอ เนื่องจากพระสงฆ์บางท่านหลังจากเรียนจบแล้วขาดการทบทวนหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการอ่านพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นแกนหลักของพุทธธรรม พระสงฆ์
จ านวนมากมิได้อ่านพระไตรปิฎก อ่านเพียงต าราหนังสือที่ชั้นครูบาอาจารย์จัดท าขึ้น การขาดหลักคิด
วิเคราะห์ การเรียนแบบและจดจ ามาแบบผิดๆ ขาดการปรับประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความสับสนระหว่าง
สภาพปัญหาและสังคมในปัจจุบัน กับการใช้หลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การเผยแผ่ของ
พระสังฆาธิการ มีขั้นตอนการท างานไม่เป็นทีมงานขาดผู้น าในการท างานเผยแผ่ อย่างจริงจังและ
เสียสละเพ่ืองานเผยแผ่  พระสังฆาธิการผู้มีฉันทะในการท างานเผยแผ่มีอยู่ในวงจ ากัดส่งผลให้การ
ท างานไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการเผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระสังฆาธิการที่มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือสังคมชุมชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเขตชนบทแล้ว
แทบจะหาพระสังฆาธิการผู้เสียสละท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะยากมากขึ้น และที่ส าคัญการสื่อสารของ
พระสังฆาธิการนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งเพราะพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการส่งสารคือการแสดงธรรม 
ขาดหลักการวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักการของการสื่อสาร ขาดความรู้และประสบการณ์
ในด้านการสื่อสารกับประชาชน ไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด ยึดถือตามแบบประเพณีดั้งเดิม ไม่มี
การประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมของคนปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่อวัด
และพระสงฆ์เท่าที่ควร 

โอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ผู้บริหารของคณะสงฆ์ต้องมีวิสัยทัศน์ช่วยที่จะ
ให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับ
และด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาองค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร เข้าไป
จัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไปสร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ในการจัดหาทุนทรัพย์เพ่ือ
การเผยแผ่ โดยการขอการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และจากการประชาสัมพันธ์บอกบุญผ่าน
คณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส าคัญมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมมีส่วนแห่ง
การเผยแผ่พระศาสนา นอกจากนี้พระสังฆาธิการมีวิธีจัดการโดยตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะอาทิ การตั้งตู้รับบริจาคในวันส าคัญๆ อาจจะเป็นที่อุโบสถ วิหาร 
สถานพยาบาล โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นสามารถเข้าไปจัดการ



๑๕๕ 
 

เผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้
อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 

อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยม
และบริโภคนิยมมีประชากรเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระของพระสังฆาธิการ
นอกจากเทคนิคและวิธีการเผยแผ่แล้ว สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นอัธยาศัย การศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้
เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทางพระพุทธศาสนา และยังไม่มีการประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันเราได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นภัย
ท าความมัวเมาต่อประชาชนและเยาวชนโดยเฉพาะยาเสพย์ติดที่เป็นภัยใหญ่หลวง สภาพสังคมและ
ปัญหาที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการขยายผลทางเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ท าให้การสะท้อนภาพของ
สังคมและปัญหาของสังคมท้ังทางบวกและทางลบรุนแรงและรวดเร็ว 

๒. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

จุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมี
ความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีพระวิปัสสนา
จารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการ
สอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฎฐานได้  มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมี
ความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรม และสามารถที่จะน้อมน าไป
ประพฤติปฏิบัติได้ และมีพระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการจัดการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ส านักปฏิบัติธรรมมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่
ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
ด้านสถานที่ มีอาคารหรือศาลาปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัดเกินไป มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก และมีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับ
ห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี และการปฏิบัติธรรม
ของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทางส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักจะมีกฎระเบียบให้ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเคร่งครัดไปทิศทางเดียวกัน 

จุดอ่อนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติ
พระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร่วมมือกับวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมอ่ืน ไม่ค่อยความรู้



๑๕๖ 
 

สามารถในการน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันเน้น
การศึกษาทางภาคทฤษฎีกันมากมีความรู้ทางวิชาการมาก แต่การเข้าถึงธรรมจริงๆ มีน้อยท าให้สอน
ได้แต่ภาคทฤษฎีขาดการปฏิบัติที่สามารถเห็นมรรคเห็นผลได้ สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปมากคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกก็มี ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มี
จิตวิทยาในการถ่ายทอดสูง และที่ส าคัญก็คือต้องรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะให้เห็นว่านี่
คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้วเราจะสอนอย่างไรก็ได้เขาก็ยินดีปฏิบัติ
ตามท้ังนั้น 

โอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ มีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมตามโอกาส
ที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ เช่น วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราช
กุศล เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีการบอกวันที่ในการจัดปฏิบัติธรรม มีรายละเอียด
ตารางการปฏิบัติธรรม มีแผนที่ที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรม มีแผนที่ในการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์หรือช่อง
ทางการสื่อสารอย่างอ่ืน เพ่ือสะดวกในการติดต่อในการแนะน าข้อมูลต่างๆ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
กลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือเรียกว่า กลุ่มกรรมฐานทั่วไป และ
กลุ่มท่ีมาในนามของสถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ
ปฏิบัติธรรมมาก่อน จึงท าให้มีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการปฏิบัติธรรม และยังไม่เข้าใจรูปแบบ วิธีการ 
ตลอดถึงขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้กับการตื่นเช้าและต้อง
ท ากิจกรรมเกือบทั้งวัน บางคนกว่าจะปรับตัวได้ต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่อปรับตัวเข้ากับตารางอบรมได้ 
ก็เป็นวันท้ายๆ ของการอบรม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมขาดความต่อเนื่องบางคนในขณะปฏิบัติธรรมตั้งใจ
ปฏิบัติได้ดี แต่เมื่อหมดเวลาในแต่ละช่วง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะรวมกลุ่มพูดคุยกันจนท าให้ขาดสติ 
เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมอีกครั้ง จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่เสมอ และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องการ
เห็นผลในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้าปฏิบัติธรรมบาง
รูปต้องการอยากให้ตัวเองมีสมาธิเร็วๆ จึงท าให้จิตฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ไม่ต้องการปฏิบัติธรรม 

๓. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานี วิทยุ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี   

จุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารทางการกุศลที่ไม่หวังผลก าไร การจัดด าเนินการในส่วนนี้มีอยู่หลายวัด
แต่ละวัดก็ด าเนินการไปตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินการส่วนของเนื้อหาก็ไม่ขัด



๑๕๗ 
 

กับพระธรรมวินัย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

จุดอ่อนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ งบประมาณเป็นส่วนหลักในการด าเนินการสถานีวิทยุ เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจัดการนั้นค่อนข้างมีราคาสูง หาซื้อได้ยาก ซึ่งท าให้ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
เหล่านั้น อีกประการหนึ่ง การจัดบริบทสถานที่รอบข้างในการจัดการสถานีวิทยุนั้น ก็ต้องมีการปรับ
พ้ืนที่ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับการจัดรายการด้วยเช่นกัน ที่ว่ามาทั้งหมดต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
ในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป งบประมาณที่จัดหาได้ 
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการ การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหาร
จัดการส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัด ที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากร
เหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าท่ีควร ในจุดนี้มองว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่คณะกรรมการบริหารไม่มีนโยบายที่จะฝึกวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยน าเอาบุคคลที่
มีจิตใจเป็นสาธารณะบุคคลที่พร้อมจะอุทิศตนเข้ามาท างานในจุดนี้น าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาฝึกอบรม
พัฒนาความสามารถเพ่ือให้เป็นวิทยากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถและมีทั้งจิตใจที่เป็นสาธารณะไม่
หวังผลตอบแทน 

โอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา เพราะสภาพสังคมปัจจุบันเกิดปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม หรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานหลักเล็กๆ คือ ครอบครัว 
ท าให้ประชาชนต่างหันหน้าหาที่พ่ึงทางจิตใจฟังเทศบ้างท าบุญไหว้พระบ้าง เมื่อมีการกระจายเสียง
ธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์
ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ปัจจุบันยังขาดหน่วยงานหลักที่เข้ามา
สนับสนุนวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือคลื่นวิทยุถูกรบกวน 
ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากแต่ละสถานีมีการจัดคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันจึงท า
ให้คลื่นรบกวนกันไม่สามารถกระจายเสียงไปในระยะทางไกลได้อีกทั้งยังมีข้อก าหนดในการกระจาย
เสียงด้วยว่าห้ามกระจายเสียงเกินพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 



๑๕๘ 
 

๔. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

จุดแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ มีการวางแผนที่ดีมีเทคนิคการอบรมในเรื่อง
ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นโดยค านึงถึงเรื่องวัน เวลาให้เหมาะสม เหตุเพราะประชาชน
โดยทั่วไปส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลาจึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการน าการ
เผยแผ่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสงฆ์จึงต้องเหมาะสมทั้งเวลาและโอกาส ในด้าน
สถานที่ให้การอบรมสามารถรับคนที่เข้ารับการอบรมได้ตามจ านวนที่ต้องการ เช่น ศาลาการเปรียญ 
ห้องประชมของโรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ของในแต่ละหมู่บ้านหรือต าบลนั้น สถานที่ดังกล่าวต้องมี
สิ่งอ านวยความสะดวกในการน าสื่อในการอบรมมาเผยแผ่ได้อย่ างเต็มที่ ในสถานที่ดังกล่าวต้อง
สามารถน าสิ่งอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถตั้งเครื่องฉายสื่อได้ ระบบ
เสียงในการเผยแผ่ อุปกรณ์ในการเผยแผ่ ฯลฯ หลักธรรมที่ใช้ในการเผยแผ่จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ที่รับ
การเผยแผ่เป็นหลักส าคัญ ซึ่งในการให้การอบรมของคณะพระสังฆาธิการ และผู้น าชุมชน สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงเป็นอันดับแรกหรือระดับต้นๆ คือ ผู้ที่รับฟังการเผยแผ่นั้นเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทใด
ส่วนใหญ่แล้วต้องค านึงถึงพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเป็นสังคมเมือง สังคมชนบทแล้ว เยาวชน ประชาชนส่วนใหญ่นั้น
โดยปกติมีอาชีพใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลักธรรมนั้นต้องเน้นให้เห็นถึงเหตุผลของการกระท าว่า
กระท าเช่นไรเป็นการกระท าท่ีดีอย่างแท้จริง และผลที่ได้เป็นความดีเป็นความสุขอย่างแท้จริง ท าแล้ว
เกิดผลในทันทีหรือมีความสุขอ่ิมเอมใจกับผลที่ได้กระท าลงไป 

จุดอ่อนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การอบรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาในระยะที่
จ ากัดและในระยะเวลาดังกล่าวก็จัดสรรการบรรยายเผยแผ่ในแต่ละครั้งไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมายมาในแต่ละครั้ง การอบรมในแต่ละครั้งจะรวมเอาประชาชน นักเรียน และเยาวชนมา
รวมอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น า ชุมชนจัดขึ้นมา สิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามนัยยะแห่งการเผยแผ่แล้ววุฒิภาวะของคนในระดับ
ต่างกันนั้น ท าให้ผลของการเผยแผ่ไม่ได้ผลตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ และการด าเนินงานด้านการ
อบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหางบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

โอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ประชาขนในแต่ละต าบลต่างให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพ่ือหวังผลในการน าหลักธรรมต่างๆ นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในอาชีพต่างๆ ด้วย และนักเรียนในโรงเรียนใน
แต่ละต าบลนั้นได้ให้ความส าคัญพร้อมทั้งให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมหลักธรรมต่างๆ จาก
คณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนประจ าต าบลนั้นต่างก็ให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรมได้เป็น
อย่างดี อันเป็นผลมาจากสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้า



๑๕๙ 
 

ข่ายไปในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากสภาพปัญหายาเสพติด สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทใน
พฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น จึงท าให้สถาบันทางการศึกษาให้ความสนใจต่อการเผยแผ่หลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น 

อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ขาดความร่วมมือและการให้การสนับสนุน
จากองค์กรภาครัฐในบางท้องถิ่นซึ่งไม่เห็นถึงความส าคัญในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของคณะพระสังฆาธิการ และในท้องถิ่นชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม วัน เวลา 
และสถานที่จึงไม่เหมาะสมไม่ลงตัว การจัดการอบรมควรจะให้ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน 
ในแต่ละท้องที่เป็นผู้ก าหนดเพ่ือความร่วมมือ และความเหมาะสมรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
อบรมในแต่ละครั้ง และเวลาในการให้การอบรมกับครู และนักเรียนเป็นปัญหาต่อการให้การอบรมซึ่ง
บางครั้งตรงกับการสอบหรือไม่เหมาะสม การได้รับการสื่อสารแจ้งก าหนดต่อสถานศึกษาในแต่ละ
ท้องที่จ ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้
ได้รับรู้ถึงประโยชน์ และความส าคัญคุณค่าของการได้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งให้กับเยาวชนได้รับ
รู้และสนใจในการเข้ารับการอบรม  

 

๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ ายการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่
มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง
ของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น 
แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่ง
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 



๑๖๐ 
 

๔.๒.๑ กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยท าการศึกษาจากหน่วยงานคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามหลักการจัดการเครือข่าย ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓) ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) ด้านการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) ด้านการพ่ึงพิง
ร่วมกัน ๗) ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการรับรู้มุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการรับรู้
มุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลใน
การการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมือนกัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๑.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุ

พระพุทธศาสนาโดยจัดการศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติ
ธรรม และปฏิเวธ ให้อยู่ในศีลธรรมเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า และ
เป็นผู้น าหลักธรรมไปเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป๑๒๐ 

    ๑.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
ท าการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนให้กับผู้ที่

สนใจการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินัย เช่น ศีล 
๒๒๗ ข้อ ส าหรับพระภิกษุ, ศีล ๑๐ ข้อ ส าหรับสามเณร, ศีล ๘ ข้อ ส าหรับอุบาสกอุบาสิกา เป็นต้น 
เพ่ือให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและด้วยอาการสารวมระวัง (๒) สมาธิ เป็นการศึกษาด้านสมาธิ ฝึกเจริญ
วิปัสสนาเพื่อให้จิตสงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา โดยใช้ปัญญาคิดพิจารณาให้
เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้งเป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ๑๒๑ 
                                                           

๑๒๐สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (พระมหาเชษฐา ฉินฺนาลโย, ป.ธ.๙), เจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๒๑สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า
อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 
 

    ๑.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
การท าให้พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปให้แพร่หลาย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือให้

หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อม
น าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น๑๒๒ 

    ๑.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการ

น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างสิ่งที่ เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม ดังนี้ (๑) ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม (๒) สุขภาพอนามัย (๓) สัมมาชีพ (๔) สันติสุข (๕) ศึกษาสงเคราะห์ (๖) สาธารณ
สงเคราะห ์(๗) กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ(๘) สามัคคีธรรม๑๒๓ 

สรุปได้ว่า การรับรู้มุมมองร่วมกัน คือ จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกัน
ถึงเหตุผลในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมือนกัน คณะสงฆ์จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาอบรมให้กับ
พระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ ส านักปฏิบัติธรรม มีหน้าที่เผย
แผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนสาวกให้กับผู้ที่สนใจการปฏิบัติ
ธรรม โดยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึก
เจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา มีหน้าที่การท าให้พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปให้แพร่หลาย ท าให้ผู้เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด

ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี การรับรู้มุมมองในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) พระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดย
จัดการศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้ง
ทางปริยัติการ ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ 
๒) อยู่ในศีลธรรมเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้า และเป็นผู้น าหลักธรรมไปเผยแผ่ให้กับ
พุทธศาสนิกชนสืบต่อไป 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) เผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
และทรงสั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรม 
๒) การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษา
ด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิต
สงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) การด าเนินการเพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา
เผยแพร่ออกไป 
๒) ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอา
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสัง
สอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
๒) ส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้อที่
ใช้ในการฝึกอบรม ดังนี้ (๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม (๒) 
สุขภาพอนามัย (๓) สัมมาชีพ (๔) สันติสุข (๕) ศึกษา
สงเคราะห์ (๖) สาธารณสงเคราะห์ (๗) กตัญญูกตเวทิตา
ธรรม และ(๘) สามัคคีธรรม 

 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

๒. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก  ด้าน
วิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ มีจุดมุ่งหมายในอนาคตเหมือนกัน มีการรับรู้และเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมือนกัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
หน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ส านัก
ปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มี
รายละเอียดดังนี้ 

    ๒.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัดหรือที่อ่ืนๆ ใน
โอกาสต่างๆ รวมถึงการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแผ่  หรือลงในหนังสือพิมพ์
เผยแพร่๑๒๔ 

การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไป
แนะน าเขาให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสก
วิโยคภัย การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้านได้จะต้องศึกษาสื่อสารหลักการให้เข้าใจ นักเผยแผ่ต้อง
มีข้อมูลประกอบ อาศัยหลักสูตรแห่งความส าเร็จ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย ให้อร่อยต้องมี
ค ากลอน ไม่ง่วงนอนต้องมีค าข าขัน เป็นต้น๑๒๕ 

    ๒.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย จุดมุ่งหมาย คือ พระ
นิพพาน๑๒๖ 

    ๒.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใน

พระไตรปิฎกซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะ

                                                           
๑๒๔สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (หลวงปู่สอิ้ง สิรินนฺโท, ป.ธ.๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี, วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม, ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, วัดวิมลโภคาราม, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า

อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๔ 
 

ผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็
สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ๑๒๗ 

    ๒.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
จัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน าหลักธรรมค าสอนที่สามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลธรรม เป็น
หลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี เมื่อใดที่เราละเว้นจากการกระท า
ความชั่วทั้งปวงตั้งตนอยู่ในการกระท าความดี แม้ชีวิตจะไม่อยู่ในฐานะที่ร่ ารวย แต่รวยในการกระท า
ความดีชีวิตเราย่อมมีความสุขทั้งกายและใจ และหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียน และ
เยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ หลักธรรมในข้อดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นมากเพ่ือใช้เป็นการเตือนสติของ
ตัวนักเรียนและเยาวชนเองว่ามีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อความก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ให้เป็นผลดี
ต่อตัวเอง และส่งผลเสียอย่างไรต่อตัวเอง๑๒๘ 

จัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ 
ความส าเร็จในการกระท าต่ออาชีพการงาน เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้
อาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็ตาม หลักธรรมของอิทธิบาท ๔ จึงเหมาะสม
ที่สุดที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานในสาขาอาชีพต่างๆที่แต่ละคนมีความสามารถ และ
เหมาะสมกับตนเองที่สุด พระสังฆาธิการจึงใช้หลักธรรมข้อนี้มาเผยแผ่และช่วยเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้มีมากข้ึนต่อประชาชนโดยทั่วไป๑๒๙ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของ
ธรรมไปแนะน าเขาให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อัน
พ้นโสกวิโยคภัย ส านักปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพื่อตัดละกิเลสตัณหาเห็น
ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย 
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เป็นการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน 
เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่

                                                           
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด

ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 
 

ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึง
ทางจิตใจ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและ
เยาวชนโดยน าหลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เช่น หิริ โอตตัปปะ ความ
ละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้เป็น
อย่างดี และหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียน และเยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ  เพ่ือใช้เป็น
การเตือนสติของตัวนักเรียนและเยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อความก้าวหน้าต่างๆ
เหล่านี้ให้เป็นผลดีต่อตัวเอง และส่งผลเสียอย่างไรต่อตัวเอง และจัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับ
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 

 
ตารางท่ี ๔.๖ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
๒) การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการเอาความรู้
ไปแนะน าเขาให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้
สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสกวิโยคภัย 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษา
ธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง 
๒) ตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง 
ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร
ด้วย จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) เป็นการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใน
พระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน 
๒) ท าให้พุทธศาสนิกชนรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) จัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน า
หลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒) จัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนโดยทั่วไป 



๑๖๖ 
 

๓. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจ 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก ด้านการ
มีผลประโยชน์และความสนใจ คือ ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความ
ต้องการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๓.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการ โดยมีการจัดการเทศนา

อบรมสั่งสอนให้ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรม สัมมาปฏิบัติเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม เช่น โครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นต้น 
และปรับกลยุทธ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งข้ึน๑๓๐  

    ๓.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปที่หลักสติปัฏฐาน 

เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น ๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ ร่างกายดูสะอาดน่า
เลื่อมใสศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้านจิต ไม่ให้คิดออก
นอกประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธ เกิดความสบายกายสบายใจ ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ ดังนี้คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป 
บุญ คุณโทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไข
ปัญหา และ (๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน เป็นต้น๑๓๑ 

ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่ ง มี
ความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้ เท่าทันโลกมากขึ้น ท า ให้ทุกข์ลดน้อยลง เพ่ิมความสุขใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป๑๓๒ 

 
 
 

                                                           
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม, เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด

ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๗ 
 

    ๓.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการ

ประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และเพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนให้เข้ากับสถานการณ์ใน
สังคมและในบ้านเมืองปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา๑๓๓ 

    ๓.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ท าให้ผู้เข้าอบรมได้ซึมซับภาพลักษณ์แห่งคุณความดีความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันดังแบบอย่างจะท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต จดจ าน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม๑๓๔ 

สรุปได้ว่า การจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนให้ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรม สัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
สังคม และปรับกลยุทธ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น  
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือ เน้นไปที่หลักสติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏ
ฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต คือ ๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใสศรัทธา 
๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้านจิต ไม่ให้คิดออกนอกประเด็น ๔. 
ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธ เกิดความสบายกายสบายใจ ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์
ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ ดังนี้คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป บุญ คุณโทษ (๓) 
ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ (๕) เป็น
แนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน ซ่ึงผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์
ได้ระดับหนึ่ง มีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้น ท าให้ทุกข์ลดน้อยลง เพ่ิม
ความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้
ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 
 
 

                                                           
๑๓๓สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๘ 
 

ตารางที่ ๔.๗ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และ
ความสนใจ 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) จัดการเทศนาอบรมสั่งสอนให้ประชาชนเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรม สัมมาปฏิบัติ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับสังคม 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) หลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปที่หลักสติปัฏฐาน 
เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
๒) การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
กายและพัฒนาใจ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป 
บุญคุณ โทษ  (๓ )  ศ รั ท ธ ามั่ น ค ง ไ ม่ ค ลอนแคลน ใ น
พระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ 
(๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน 
๓) ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่างน้อยก็สลาย
คลายทุกข์ได้ระดับหนึ่ง มีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติ
รู้เท่าทันโลกมากขึ้น ท าให้ทุกข์ลดน้อยลง เพ่ิมความสุขใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) เป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่ งสอนเ พ่ือสื่ อให้
ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ 
๒) เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ในสังคมและในบ้านเมืองปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) ท าให้ผู้เข้าอบรมได้ซึมซับภาพลักษณ์แห่งคุณความดี
ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

 
 
 
 



๑๖๙ 
 

๔. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก ด้านการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๔.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
 พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ 
และกิจกรรมต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปที่สามารถแสดงธรรม
สั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดีมาก พระสังฆาธิการใช้การเผยแผ่เชิงรุก
โดยเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงท่ีอยู่อาศัย๑๓๕ 

    ๔.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนา

จารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบ
ข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี๑๓๖ 

    ๔.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
พระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และมี

การประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะท าให้การน าเสนอสื่อเป็นไป
ในทางท่ีถูกต้อง ท าให้มีหน่วยงานหลักท่ีเข้ามารับรองให้การสนับสนุน เพ่ือปรับทิศทางแนวทางในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อได้ และที่ส าคัญเมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วจะเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านที่ก าลังพัฒนา 
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่น

                                                           
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้า

อาวาสวัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๐ 
 

พระพุทธศาสนานี้ได้๑๓๗ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือ
น าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนผู้ฟังทุกคน เพราะสถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารทางการกุศลที่
ไม่หวังผลก าไร ผู้ที่จะเข้ามาจัดรายการเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องมีความรู้ด้านหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและมีจิตสาธารณอีกด้วย๑๓๘ 

    ๔.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
พระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม สมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ 
เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการ
พัฒนารูปแบบและกระบวนการให้การอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุน
กิจกรรมด้านการเผยแผ่ เช่น ธรรมสัญจร ค่ายพุทธบุตร โดยการน าหลักธรรมมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก เช่น เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น๑๓๙ ก าหนดให้ทุกวัด
ในเขตปกครองต าบล อ าเภอ ได้จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรมด้านธรรมทั้งภายในวัด และนอกวัดตามที่
สถานการณ์จะอ านวยโดยเน้นตามวันส าคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก๑๔๐ โดยมุ่งเน้นการให้
ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิคต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน๑๔๑ 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้าง
เยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปที่
สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดี  ส านักปฏิบัติธรรมมี
พระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมี

                                                           
๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ), รองเจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัด

ไผ่โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๑ 
 

ความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม 
และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีพระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก และมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะ
ท าให้การน าเสนอสื่อเป็นไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วจะเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านที่ก าลังพัฒนา 
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่น
พระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือ
น าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีพระสังฆาธิการและผู้น า
ชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม โดยสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การ
จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ 
พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการให้
การอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นการให้ความส าคัญด้านการพัฒนา
บุคคลากรเพื่อการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
โดยการให้การอบรมเทคนิคต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี ๔.๘ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
อย่างกว้างขวาง 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
๒) พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลาย
รูปที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหว
พริบในการบรรยายธรรมดี 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถใน
การสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดี 

  



๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) พระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
๒) พระสงฆ์และชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความสามารถ
ด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาได้ 
๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัด
รายการเ พ่ือน า เสนอองค์ความรู้ที่ผ่ านกระบวนการ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนผู้ฟังทุกคน 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) พระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม 
สมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒) จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เผยแผ่ เช่น พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาบุคคลากรเพื่อการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
๕. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 
กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก  ด้าน

กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน คือ การที่สมาชิกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างก็สร้างความ
เข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๕.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
 มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ในพ้ืนที่ตลอดและมีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลางประจ า
จังหวัด เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การ



๑๗๓ 
 

อุปถัมภ์ และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด๑๔๒ 

    ๕.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
ส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์

เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์มีบทบาทในการน า
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  กล่าวคือ พระสงฆ์เป็นผู้
ใกล้ชิดชุมชน วัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมท่ีได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเป็นที่ไว้วางใจ
แก่ทุกคน ดังนั้น จึงเป็นการง่ายต่อการประสานงานในการพัฒนาชุมชน และการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
ของพระสงฆ์เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระศาสดา ซึ่งทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เข้าไปช่วยเหลือ
สงเคราะห์สังคมเท่าที่พระสงฆ์จะท าได้ พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาตามนโยบายโดยการน าเอา
หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาปรับใช้ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ หลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานจึงเป็นแนวทางก้าวไปสู่การบริหารจัดการของคณะสงฆ์ให้มีบทบาทในการน าพาศรัทธา
พุทธศาสนิกชนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง๑๔๓ 

    ๕.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ โดยทั่วไปการเผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนา

สั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่
สะดวกไปฟังธรรมะท่ีวัด เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับ
ฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้
ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ๑๔๔ 

    ๕.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถร

สมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์
เป็นผู้น าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่างๆ๑๔๕ หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่
                                                           

๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (พระมหาทวี รตนเมธี, ป.ธ.๖), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดพระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด
ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด
สิงห์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๔ 
 

พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอา
หลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข๑๔๖ 

สรุปได้ ว่า  เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ ใน พ้ืนที่ตลอดและมีศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจั งหวัด มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนากลางประจ าจังหวัด เพื่ออ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ 
ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิ
การและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถ
น าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ให้มีบทบาทในการน าพา
ศรัทธาพุทธศาสนิกชนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ โดยทั่วไปการเผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัด
ขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมี
การกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่
ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และ
คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการ
ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่างๆ  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึง
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน 
จัดอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเป็นสุข 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดเพ่ือเป็น
ศูนย์ประสานงาน อ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา และ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒) ควบคุมให้พระสังฆาธิการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด 
ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) ส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาให้พระ
สังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  
๒) สามารถใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ให้มีบทบาทใน
การน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เมื่อมีการกระจาย
เสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุพุทธศาสนิกชนสามารถรับฟัง
ธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ 
ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล     
(อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคมมีวัตถุประสงค์ให้
พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  
๒) โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนเพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตาม
สมควรในด้านต่างๆ 
๓) (อ.ป.ต.) เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่
พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน 
จัดอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน 

 
 
 



๑๗๖ 
 

๖. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก ด้านการ
พ่ึงอิงร่วมกัน คือ การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน 
ก าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะ
สงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. 
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๖.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างของ

องค์กร แต่ว่าต่างคนต่างท าหน่วยงานหรือวัดแต่ละวัดพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านก็ท าไป
หรือบางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไป โดยมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่
กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก การร่วมมือกันโดย
ยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็นแบบนั้นอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยัง
ไม่ชัดเจนมากเท่าท่ีควร๑๔๗ 

    ๖.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรม ยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการ

ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุมติดตาม
ผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป๑๔๘ 

    ๖.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการ

จัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการ
ส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัด ที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้น
ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร๑๔๙ 

                                                           
๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ, เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง, เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด

ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๗ 
 

    ๖.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่

ผ่านมานั้นประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และ
คณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหางบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกอง
ผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรม
ด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม 
หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น แต่จะมี
บาง อ.ป.ต. ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน๑๕๐ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร 
โครงสร้างขององค์กร วัดแต่ละวัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ท าไปหรือบางวัดมี
ศักยภาพในการจัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไปและมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่
เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์
หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็นแบบนั้นอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมาก
เท่าที่ควร ส านักปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรม ยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการ
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะ
สงฆ์ขาดการควบคุมติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณในการด าเนินการ
ในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา 
คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดี
เต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และการ
ด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบ
กับปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ   
(อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหางบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการ
ร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณ
สงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพ
ที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

 

                                                           
๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่วัดแต่ละวัด
พระสงฆท์ีม่ีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเผย
แผ่ด้านใดก็จะท าไปตามที่ถนัดและมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้าน
การเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ คือ ต่างคนต่าง
ท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก 

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) ส านักปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาด
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจนขาดการประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน 
๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมจากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเอง
จากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
๒) คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมาจาก
บุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามา
ท างาน บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการ
สถานีวิทยุดีเท่าท่ีควร 

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของหน่วย      
อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับ
ปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 
๒) คณะสงฆ์และคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหา
งบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกอง
ผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัด
ในเขตต าบลนั้นๆ 
๓) ในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะ
สงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้า
ห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 
 



๑๗๙ 
 

๗. กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมาชิก ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน คือ สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
คือ ๑. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ส านักปฏิบัติธรรม ๓. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๔. หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๗.๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการ ปีละ ๓ ครั้ง และสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และ

เจ้าคณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคม ทราบ โดยผ่าน
เจ้าคณะตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษา
สงเคราะห ์๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่อง
อ่ืน ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน และมีการจัด
ประชุมร่วมกันของเจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วันเพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่ว
กันท าให้พระสังฆาธิการมีความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยและเปลี่ยนมุมมองในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้๑๕๑ 

    ๗.๒ ส านักปฏิบัติธรรม  
จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระ

สังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์มีบทบาทในการน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานการพัฒนาตนเอง เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจึงน ามาจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่
สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม อย่างน้อยก็จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านสลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่ง มี
ความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้ เท่าทันโลกมากขึ้นท าให้ทุกข์ลดน้อยลงเพ่ิมความสุขใน
ชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป๑๕๒ 

 
 
 

                                                           
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูประโชติสุทธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดสระหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัด

ห้วยมงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๘๐ 
 

    ๗.๓ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
การประสานงานเป็นส่วนส าคัญการจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา

จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น สถานีต ารวจโรงพยาบาลเทศบาลหรือ
โรงเรียนหรือแม้กระทั่งมูลนิธิต่างๆ ในส่วนของต ารวจอาจเชิญมาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ในส่วน
ของโรงพยาบาลเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง ในส่วนโรงเรียน 
อาจจะเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ซึ่งจุดนี้จะเป็นการดึงดูดเยาวชนให้
เข้ามาฟังสถานีวิทยุมากขึ้น เมื่อชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในการจัดรายการก็จะท าให้
ชุมชนสนใจที่จะเปิดรับฟังรายการเพราะเสมือนว่าตนเป็นเจ้าของรายการเอง๑๕๓ 

การน าเสนอหลักธรรมค าสอนผ่านทางวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นเพียง 
หนึ่งช่องทางเท่านั้นที่เราน าเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมะ ถ้าจะน าเสนอในรูปแบบอ่ืนเช่นผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถฟังได้ในระยะไกลแม่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็
สามารถรับฟังสถานีวิทยุได้ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังในระยะไกลได้สามารถแสดง
ข้อคิดเห็นในรายการที่น าเสนอได้อย่างไร้พรมแดน การน าเสนอในลักษณะนี้จะเป็นการพัฒนาการ
น าเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ซึ่งจะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง๑๕๔ 

    ๗.๔ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ในแต่ละปีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จะมีการจัดนิทรรศการของ

หน่วยอบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มี
ผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มี
มติให้มีการมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย 
อ.ป.ต. ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่า
ด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ และเพ่ือเผยแพร่การท างานของหน่วย  
อ.ป.ต. เหล่านั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ๑๕๕ 

 
 

                                                           
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร, ป.ธ.๕), เจ้าคณะต าบลสนามชัย, เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๘๑ 
 

สรุปได้ว่า เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และ
เจ้าคณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่าน
เจ้าคณะตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษา
สงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่อง
อ่ืน ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง และมีการจัดประชุม
ร่วมกันของเจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาส ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่วกันท าให้พระ
สังฆาธิการมีความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยและเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่
ละท่านได ้โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์
เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการ
พัฒนาตนเอง เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจึงน ามาจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
เพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้า
มาฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามากขึ้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปี
จะมีการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น 
ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต. ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่
ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
และเพ่ือเผยแผ่การท างานของหน่วย อ.ป.ต. เหล่านั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑) เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้า
คณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า 
๓ ครั้ง 
๒) เจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ 
๒ ครั้ง 
๓) มีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะ
จังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาส ปีละ ๑ ครั้ง 
๔) เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้
ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมีความคุ้นเคยและสามารถ
พุดคุยและเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
แต่ละท่านได ้

๒) ส านักปฏิบัติธรรม ๑) จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการ
และพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ 
เมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการ
ปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 

๓) สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ๑) มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
เพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในระดับต่างๆ  

๔) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในแต่ละปีจะมีการจัด
นิทรรศการของหน่วย (อ.ป.ต.) ต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยน
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงานดีเด่น 
๒) มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัลหน่วย อ.ป.ต. 
ดี เด่นประจ าปี  เ พ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต.  ที่
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่
ก าหนดไว้ ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

 



๑๘๓ 
 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในหัวข้อนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐาน
ยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวั ดสุพรรณบุรี
จ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ 
คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษานักธรรม และระดับ
การศึกษาเปรียญธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังใน
ตารางที่ ๔.๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      (n = ๓๔๕) 

๑. อายุ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๒๑ – ๓๐ ปี ๖๑ ๑๗.๗ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๙๗ ๒๘.๑ 
๔๑ – ๕๐ ปี ๙๙ ๒๘.๗ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๕๐ ๑๔.๕ 

๖๑ ปีขึ้น ๓๘ ๑๑.๐ 
ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 

๒. ระดับการศึกษาสามัญ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๔๑ ๔๐.๙ 

ปริญญาตรี ๑๘๒ ๕๒.๗ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๒ ๖.๔ 

ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 
   
   



๑๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ (ต่อ)      
(n = ๓๔๕) 

๓. ระดับการศึกษาทางธรรม จ านวน (รูป) ร้อยละ 
นักธรรมชั้นตรี ๖๐ ๑๗.๔ 
นักธรรมชั้นโท ๔๔ ๑๒.๗ 

นักธรรมชั้นเอก ๑๗๐ ๔๙.๓ 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๗๑ ๒๐.๖ 
ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 

๔. ระดับการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ประโยค ๑,๒ – ๓ ๖๐ ๑๗.๔ 

เปรียญธรรม ๔ – ๖ ๓๕ ๑๐.๒ 
เปรียญธรรม ๗ – ๙ ๗ ๒.๐ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๒๔๓ ๗๐.๔ 

ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง        

การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกได้
ดังต่อไปนี้  

อายุ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี มาก
ที่สุด มีจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๙๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๖๑ ปีขึ้น มีจ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

ระดับการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสามัญระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด มีจ านวน ๑๘๒ รูป คิดเป็นร้อยละ  ๕๒ .๗  รองลงมามี
ระดับการศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๑๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อย
ที่สุด มีระดับการศึกษาสามัญระดับ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ 

ระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด มีจ านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ 
รองลงมามีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ ไม่มีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๗๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖  
และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นโท มีจ านวน ๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ 

ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด มีจ านวน ๒๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔



๑๘๕ 
 

รองลงมามีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ประโยค ๑,๒ – ๓ ประโยค มีจ านวน ๖๐ ๑ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๔ และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจ านวน ๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

๒. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการ
บริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน มีรายละเอียด ดัง
แสดงในตาราง ๔.๑๓ – ๔.๒๐ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจั งหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม        

 (n = ๓๔๕) 

ที ่
การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

 
S.D. แปลผล 

๑ ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ๓.๖๑ ๐.๘๒ มาก 
๒ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓.๘๖ ๐.๗๑ มาก 

๓ ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๓.๖๗ ๐.๘๙ มาก 

๔ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ๓.๗๔ ๐.๘๐ มาก 

๕ ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๓.๖๐ ๐.๗๑ มาก 

๖ ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ๓.๖๓ ๐.๗๐ มาก 

๗ ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ๓.๗๙ ๐.๗๘ มาก 

  รวมทุกด้าน ๓.๗๐ ๐.๕๓ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการ

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๐, S.D. = ๐.๕๓)  

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 
๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยกับ ( = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมาก 

 













๑๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
วัสดุอุปกรณ์กับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ 

๓.๕๘ ๐.๘๗ มาก 

๒. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการรับรู้มุมมอง
ร่วมกันด้วยค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน 

๓.๖๔ ๐.๘๙ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูล
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับเครือข่ายอื่นๆ  

๓.๕๗ ๐.๘๙ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ร่วมกันกับเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ  

๓.๖๕ ๐.๙๔ มาก 

รวม ๓.๖๑ ๐.๘๒ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการรับรู้มุมมอง
ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ร่วมกันกับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
( =๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการ
รับรู้มุมมองร่วมกันด้วยค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๔, S.D. = ๐.๘๙) อยู่ใน
ระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กับเครือข่ายอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก 

 
  
 
 
 
 













๑๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสียสละเพ่ือ
วิสัยทัศน์ของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๓.๗๓ ๐.๘๔ มาก 

๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีวาจาสุภาพ
อ่อน หว า น ตา ม วิ สั ย ทั ศน์ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา 

๓.๘๙ ๐.๗๗ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านให้ความ
ช่วยเหลือในสิ่ งที่ เป็นประโยชน์แก่ เครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ่ืนเพื่อมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

๓.๙๓ ๐.๘๔ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลายตามวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
เครือข่าย 

๓.๘๙ ๐.๘๓ มาก 

รวม ๓.๘๖ ๐.๗๑ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านให้ความ
ช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนเพ่ือมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๙๓, S.D.=๐.๘๔) อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของท่านมีวาจาสุภาพอ่อนหวานตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนากับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย
ตามวิสัยทัศน์ร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั ( =๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗), (  =๓.๘๙, S.D. = 
๐.๘๓) ตามล าดับ อยู่ในระดับมาก และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสียสละเพ่ือ
วิสัยทัศน์ของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๔) อยู่
ในระดับมาก 

 







 





๑๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีผลประโยชน์และ
ความสนใจร่วมกันกับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๓.๗๐ ๐.๙๕ มาก 

๒. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านใช้ค าพูดที่ไพเราะ
อ่อนหวานเหมาะแก่การรับฟังเพ่ือผลประโยชน์ของเครือข่าย
และท าให้ชุ มชนมีความสนใจในเครือข่ ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๓.๗๒ ๐.๘๙ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
ความรู้เพื่อการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน   

๓.๕๘ ๐.๙๐ มาก 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายในการสร้างผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันของ
เครือข่าย 

๓.๖๖ ๐.๙๖ มาก 

รวม ๓.๖๗ ๐.๘๙ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์
และความสนใจร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๖๗, S.D. = ๐.๘๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านใช้ค าพูดที่ไพเราะ
อ่อนหวานเหมาะแก่การรับฟังเพ่ือผลประโยชน์ของเครือข่ายและท าให้ชุมชนมีความสนใจในเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๒, S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันกับเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๐, S.D.=๐.๙๕) อยู่ในระดับมาก และ
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันความรู้เพ่ือการมีผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๖๖, S.D.=๐.๙๖) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 













๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความ
เสียสละในการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่วนร่วมของสมาชิกใน
เครือข่าย 

๓.๗๓ ๐.๙๖ มาก 

๒. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิก
เครือข่ายพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ 

๓.๗๖ ๐.๘๖ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิก
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่าย 

๓.๗๕ ๐.๘๓ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิก
เครือข่ายมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

๓.๗๔ ๐.๙๓ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๘๐ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิก
เครือข่ายพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๖, S.D.=
๐.๘๖) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิกเครือข่าย
ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๕, S.D.=๐.๘๓) อยู่ใน
ระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสียสละในการแบ่งปันวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๗๓, S.D.=๐.๙๖) อยู่ใน
ระดับมาก 

 
 
 

 













๑๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูล
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

๓.๕๔ ๐.๖๙ มาก 

๒. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน เสนอความ
คิดเห็นในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย 

๓.๖๓ ๐.๘๓ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันความรู้
เพ่ือกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

๓.๕๕ ๐.๘๓ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอ
ต้นเสมอปลายและพร้อมพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 

๓.๖๙ ๐.๘๙ มาก 

รวม ๓.๖๐ ๐.๗๑ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความ
เสมอต้นเสมอปลายและพร้อมพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๖๙, 
S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน เสนอความ
คิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =
๓.๖๓, S.D.=๐.๘๓) อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูล
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๓.๕๔, S.D.= ๐.๖๙) อยู่ในระดับ
มาก 

 
 
 
 
 













๑๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
สิ่งของเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่าย 

๓.๗๒ ๐.๗๑ มาก 

๒. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาด
ของแต่ละเครือข่ายด้วยความจริงใจ 

๓.๕๖ ๐.๘๔ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์เพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
เครือข่าย 

๓.๖๐ ๐.๘๘ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอ
ต้นเสมอปลายและพัฒนาเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของ
เครือข่าย 

๓.๖๖ ๐.๘๒ มาก 

รวม ๓.๖๓ ๐.๗๐ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๖๓, S.D. = ๐.๗๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
สิ่งของเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( = ๓.๗๒, S.D.=๐.๗๑) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายและพัฒนาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๖๖, S.D.= ๐.๘๒) 
อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับ
กาลเทศะเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่ายด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =
๓.๕๖, S.D.= ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 













๑๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
สิ่งของเพ่ือการท าจัดท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

๓.๖๘ ๐.๙๗ มาก 

๒. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจะกล่าว
เฉพาะสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อท า
กิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

๓.๘๒ ๐.๗๘ มาก 

๓. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีการแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์เมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

๓.๘๖ ๐.๘๗ มาก 

๔. เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอ
ต้นเสมอปลายเมื่อมีการท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

๓.๗๙ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๓.๗๙ ๐.๗๘ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีการ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =
๓.๘๖, S.D.=๐.๘๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจะ
กล่าวเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๓.๘๒, S.D.= ๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน
แบ่งปันสิ่งของเพ่ือการท าจัดท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๖๘, S.D.= 
๐.๙๗) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 













๑๙๓ 
 

๔.๒.๓ สรุปวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  
 

สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

หลักการ
จัดการ

เครือข่าย 

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑. คณะสงฆ์ 
จ.สุพรรณบุรี 

๒. ส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

๓. สถานีวิทยุ 
พระพุทธศาสนา 

๔. หน่วย 
(อ.ป.ต.) 

สรุป 

๑. ด้านการรับรู้
มุมมองร่วมกัน 

-สื บ ต่ อ อ า ยุ
พระพุทธศาสนา 
-น าหลักธรรม    
ไปเผยแผ่ให้กับ
พุทธศาสนิกชน
สืบต่อไป 

-เ ผ ย แ ผ่ ห ลั ก 
การปฏิบัติธรรม 
-ศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา 

-เผยแพร่หลักค า
สอนในพระพุทธ- 
ศาสนาออกไป 
-ท าให้ผู้ เคารพ
เลื่อมใสศรัทธา
ในพระรัตนตรัย 

-เ ผ ย แผ่ พ ร ะ
พุทธ ศาสนา
โ ด ย ก า ร น า
หลักธรรมไป
อบ ร ม ใ ห้ กั บ
เ ด็ ก เ ย า ว ชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

ทุก
เครือข่าย
มุ่งเผยแผ่
หลักธรรม
ค าสอน
ไปสู่ภาค
ประชาชน 

๒ .  ด้ านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

-ปรับปรุงการ
เ ผ ย แ ผ่ ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม  
กั บ ส ภ า พ
สังคมปัจจุบัน 
-กา ร เ ผ ย แ ผ่
เ ชิ ง รุ ก ข อ ง
พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ
การเป็นการ
เอาความรู้ไป
แนะน าเขาให้
ถึงท่ีอยู่อาศัย 

-เป็นสถานที่ใน
การฝึกอบรมจิต
ส าหรับบรรพ - 
ชิตและคฤหัสถ์
ด้วยการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรม- 
ฐ า น เ ป็ น ก า ร 
ศึ ก ษ า ธ ร ร ม
ฝึกฝนอบรมจิต
ของตนเอง 

-น า หลั ก ธ ร รม
ค าสั่ งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่อยู่
ในพระไตรปิฎก
ออกมาเผยแผ่แก่
พุทธศาสนิกชน 
-พุทธศาสนิกชน
รู้สึกว่ายังอยู่ใกล้
ธรรมะมีที่พ่ึงทาง
จิตใจ 

-จัดโครงการ
อบรมธรรมะ
ให้กับเด็ก และ
เยาวชนโดยน า
หลักธรรมค า
สอนที่สามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน
ได ้
-จัดโครงการ
อ บ ร ม ห ลั ก 
ธรรมต่อการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต
ของประชาชน
โดยทั่วไป 

เน้นการ
เผยแผ่
เชิงรุก
ออกมา
เผยแผ่แก่
พุทธศาส-
นิกชน 
อบรม
ธรรมะ
ให้กับเด็ก 
และ
เยาวชน 

      
      



๑๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  
 

(ต่อ) 
 

หลักการ
จัดการ

เครือข่าย 

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑. คณะสงฆ์ 
จ.สุพรรณบุรี 

๒. ส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

๓. สถานีวิทยุ 
พระพุทธศาสนา 

๔. หน่วย 
(อ.ป.ต.) 

สรุป 

๓. ด้านการมี
ผลประโยชน์
และความสนใจ
ร่วมกัน 

-ป ร ะ ช า ช น
เ ลื่ อ ม ใ ส ใ น
พระพุทธศาส
นามากยิ่งขึ้น  
-ตั้งอยู่ในศีล -
ธ ร ร ม สั ม ม า
ปฏิบัติ 
-เป็นพลเมือง
ที่ ดี ข อ ง
ประเทศชาติ 
-ไม่สร้างความ
เ ดื อ ด ร้ อ น
ให้กับสังคม 

-เน้ นไปที่ หลั ก
สติปัฏฐาน เนื่อง 
จากสติปัฏฐานมี
ผลต่อการด าเนิน
ชีวิต 
-ก า ร ป ฏิ บั ติ
วิปัสสนากรรม -
ฐานมีประโยชน์
ต่ อการพัฒนา
กายและพัฒนา
ใจ 
-มี สติ รู้ เท่ าทั น
โลกมากขึ้นเพ่ิม
ความสุขในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

-ประชาชนสามารถ
น าหลักธรรมค า
สอนน าไปสู่ การ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ชี วิ ติ
ประจ าวันได้ 
-ประยุกต์ใช้หลัก 
ธรรมค าสอนให้เข้า
กับสถานการณ์ใน
สังคมและในบ้าน 
เมืองปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยน แปลง
ไปตลอดเวลา 

-ท า ใ ห้ ผู้ เ ข้ า
อบรมได้ซึมซับ
ภ า พ ลั ก ษ ณ์
แห่งคุณความ
ดีความเป็นผู้ 
มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 
-เป็นแนวทางที่
จ ะ น า ไ ป ใ ช้    
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
ให้ เกิ ดประ -
โยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และ
สังคม 

เน้น
พัฒนา
ประชาชน
ให้มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ด้านกาย 
จิต เป็น
สังคมแห่ง
ปัญญา 

๔.  ด้ านการมี
ส่ วนร่ วมของ
สมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง 

-พระสังฆาธิการ
เป็นต้นแบบเป็น
แบบอย่างในการ
เผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา  
-มีพระสงฆห์ลาย
รู ปที่ สามารถ
แสดงธรรม มี
ปฏิ ภาณไหว
พ ริ บ ใ น ก า ร
บรรยายธรรมดี 

-มีพระวิปัสสนา
จารย์สอนกัมมัฎ
ฐานที่ผ่ านการ
อบรมหลักสูตร
พระวิ ปั สสนา
จ า ร ย์  ห รื อ มี
ความสามารถใน
การสอนกัมมัฎ
ฐานตามหลั ก
มหาสติปัฎฐาน
สูตรเป็นอย่างดี 

-พระสังฆาธิการ
เป็นผู้ ที่ ท าการ
ออกอากาศใน
ส ถ า นี วิ ท ยุ
พระพุทธศาสนา
เป็นหลัก 
-พระส งฆ์ แ ล ะ
ชาวบ้ าน ได้ รั บ
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด 
องค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
-เปิ ด โอกาสให้
ป ร ะ ช า ช น ผู้ มี
ความสามารถเข้า
มาจัดรายการ 

-พระสั ง ฆ า ธิ
การและผู้ น า
ชุมชนร่วมกัน
จั ด โ คร งกา ร
ฝึ ก อ บ ร ม 
สมาชิกต่างก็มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาส
นา 
-จั ด ให้ มี ก า ร
อบรมสัมมนา
เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรด้าน
การเผยแผ่ 

มี
พระสงฆ์
เป็น
เกณฑ์
หลัก มี
ชุมชน
และ
ชาวบ้าน
ร่วม
สนับสนุน 

      



๑๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  
 

(ต่อ) 
 

หลักการ
จัดการ

เครือข่าย 

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑. คณะสงฆ์ 
จ.สุพรรณบุรี 

๒. ส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

๓. สถานีวิทยุ 
พระพุทธศาสนา 

๔. หน่วย 
(อ.ป.ต.) 

สรุป 

๕. ด้านกระบวน 
การเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน 

-มีศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธ -
ศาสนาประจ า
จั งหวั ด  เพ่ื อ
ประสานงาน 
อ านวยความ
สะดวกและเป็น
ที่ปรึกษาในการ
พัฒนาบุคลากร
เผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา 
-ควบคุมให้พระ
สั ง ฆ า ธิ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม
นโยบาย 

-พัฒนาให้ พระ
สั งฆาธิการและ
พระสงฆ์สามารถ
น า ห ลั ก ก า ร
ปฏิบัติวิปัสสนา
ก ร ร ม ฐ า น ม า
พัฒนาตนเอง 
-ส า ม า ร ถ ใ ช้
หลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรม -
ฐานเป็นแนวทาง
ในการบริ หาร
จัดการของคณะ
สงฆ ์

-เป็ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิง
รุก พุทธศาสนิกชน
สามารถรั บ ฟั ง
ธรรมะที่ บ้ านได้
หรื อที่ ท างานก็
สามารถฟังได้ ท า
ให้ เขาเหล่ านั้ น 
รู้สึกว่ายังอยู่ ใกล้
ธรรมะมีที่ พ่ึงทาง
จิตใจ 

-คณะสงฆ์จัดตั้ ง
ห น่ ว ย อ บ ร ม
ประชาชนประจ า
ต าบลมี วั ตถุ  -
ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้
พระสงฆ์เป็นผู้น า
ในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 
-เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เชิงรุกโดยร่วมกับ
ผู้ น าชุมชน จั ด
อบรมเด็กนักเรียน 
เยาวชน และ
ชาวบ้าน 

คณะสงฆ ์
สนับสนนุ
จัดอบรม
วิปัสสนา
กรรมฐาน 
โดยมี
สถานี
วิทยุ 
พระพุทธ
ศาสนา
หน่วย 
(อ.ป.ต.) 
การเผย
แผ่เชิงรุก 

๖. ด้านการพ่ึง
อิงร่วมกัน 

-พระสงฆ์ ที่ มี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและมี
ศักยภาพในการ
เผยแผ่ด้านใดก็
จะท าไปตามที่
ถ นั ด ถื อ เ อ า
ศักยภาพของ
ตนเองเป็นหลัก 

-ยังขาดวิสัยทัศน์
ในการบริ หาร
จัดการที่ชัดเจน
ขาดการประสาน 
งานแลกเปลี่ยน
ความรู้ เรื่องการ
บริหารจัดการกับ
ส านักอ่ืน 
-ขาดการสนั บ 
สนุนงบประมาณ
จากองค์กรของ
รั ฐ แ ล ะ ข อ ง
องค์กรคณะสงฆ ์

-ขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ
ในปัจจุบันวัดได้
ด าเนินการจัดหา
งบประมาณเอง
จากสาธุชนผู้มีจิต
ศรัทธาทั่วไป 
-บุ ค ล า ก ร ข า ด
ความรู้ ทางด้ าน
การจัดการสถานี
วิทยุ 

-กิจกรรมที่จัดกับ
งบประมาณไม่
สอดคล้องกัน 
-หน่วย (อ.ป.ต.)    
หางบประมาณ
จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรมเพ่ิมเติม 
เช่น การจัดตั้ ง
กองผ้าป่า และ
การร่วมบริจาค
ปั จจั ยจากเจ้ า
อาวาส ในเขต
ต าบลนั้น  ๆ

พระสงฆ์
ท าการ
เผยแผ่
ตาม
ศักยภาพ
ของ
ตนเอง 
งบประม
าณจาก
จัดตั้ง
กอง
ผ้าป่า
และเจ้า
อาวาสใน
เขตต าบล  

      



๑๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  
 

(ต่อ) 
 

หลักการ
จัดการ

เครือข่าย 

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑. คณะสงฆ์ 
จ.สุพรรณบุรี 

๒. ส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

๓. สถานีวิทยุ 
พระพุทธศาสนา 

๔. หน่วย 
(อ.ป.ต.) 

สรุป 

๗ .  ด้ า น ก า ร
ปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน 

-มีการจัดประ -
ชุมร่วมกันของ
เจ้ าคณะภาค
ร่วมกับเจ้าคณะ
จั ง ห วั ด จั ด
ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า
อาวาส รองเจ้า
อาวาส  และ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
-เพ่ือมอบหมาย
นโยบายในการ
สนองงานของ
คณะสงฆ์ ให้
ทราบทั่วกันท า
ให้พระสั งฆาธิ
ก า ร มี ค ว า ม 
คุ้ น เ ค ย แ ล ก 
เปลี่ยนมุมมอง
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

-จั ดการปฏิ บั ติ
วิ ปั สสนากรรม 
ฐานส าหรับพระ
สั งฆาธิการและ
พระสงฆ์ เมื่อผ่าน
การอบรมแล้ ว
สามารถจัดการ
ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรม ฐานภายใน
วัดโดยนิมนต์พระ
วิปัสนาจารย์มา
ให้ แนวทางการ
ปฏิบัติธรรมแก่
สาธุชนที่สนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม
ได้ 

-ให้พระสังฆาธิการ
ที่ มี ความรู้ ตอบ
ปัญหาทางธรรม
ให้กับประชาชน 
-มีการประสานงาน
กั บหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
เพ่ือให้ความรู้ เช่น 
เชิญต ารวจมาให้
ความรู้ เกี่ ยวกั บ
กฎหมาย เชิญครู
และอาจารย์ ใน
โรงเรี ยนมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนใน
ระดับต่างๆ  

-จัดนิทรรศการ
ของหน่วย (อ.ป.ต.) 
ต่ างๆ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนแนว 
ท า ง ใ น ก า ร
ด าเนินงานของ
หน่วยในต าบลที่
มีผลงานดีเด่น 
-มีการมอบรางวัล
หน่ วย อ.ป.ต. 
ดี เด่ นประจ าปี
เพ่ือเป็นการยก
ย่ อ ง และ เป็ น
แบบอย่ า งแก่
หน่ วย อ.ป.ต. 
อ่ืน  ๆ

จัด
ประชุม
ร่วมกัน 
ประสาน 
งาน
หน่วย 
งานที่
เกี่ยวข้อง
ให้ความ 
รู้จัดนิ -
ทรรศการ 
เพ่ือเป็น
การยก
ย่องและ
เป็นแบบ 
อย่างแก่
พระสงฆ์
นักเผย
แผ่พระ 
พุทธ
ศาสนา 

 
ในหัวข้อนี้เป็นการสรุปวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ข้อมูลมาจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักการจัดการเครือข่าย ๗ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  
๒) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓) ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) ด้านการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) ด้านการพ่ึง
อิงร่วมกัน ๗) ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีรายละเอียดดังนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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๑) ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  
ในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบ

ต่ออายุพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติ
ธรรม และปฏิเวธ ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมมีหน้าที่เผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนสาวกให้รู้ตามแก่ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ 
(๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปให้แพร่หลายโดยใช้สื่อสมัยใหม่ ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัยและน้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
การน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 

๒) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการน าเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไป
แนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัย เรียกว่า ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อัน
พ้นโศกวิโยคภัย ซ่ึงส านักปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพื่อตัดละกิเลสตัณหาเห็น
ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย 
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการ
กระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุพุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานก็
สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีการจัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน า
หลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัว
ต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และหลักธรรมต่อการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียนและเยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ เพ่ือใช้เป็นเครื่องเตือนสติของตัวนักเรียนและ
เยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อสมัยใหม่ต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเอง และส่งผล
เสียต่อตัวเองอย่างไร นอกจากนี้มียังจัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 
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๓) ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการจัดเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนมีเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับสังคม และยังต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น ส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มี
หลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปท่ีหลักสติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใสศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและ
ทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้านจิต ไม่ให้คิดออกนอกประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธเกิด
ความสบายกายสบายใจ ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ 
ดังนี้ คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป บุญ คุณโทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนใน
พระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ (๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน 
ซึ่งผู้ทีผ่่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งมีความสุขในปัจจุบัน
ได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้นท าให้ทุกข์ลดน้อยลงเพ่ิมความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จัก
ปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป และในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่น
พระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่ง
จะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เห็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  
พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรม
ต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มี
ปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดีมีหลายรูป ในส่วนส านักปฏิบัติธรรมก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือ
ผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรื อมีความสามารถในการ
สอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วน
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีพระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก และมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท าให้การน าเสนอสื่อ
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงเป็นการถ่าย
โอนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิดโอกาสให้
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ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการ
ประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน และหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม 
โดยสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเพ่ือการอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิค
ต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน  
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน 

อ านวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมก็จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน า
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ โดยการน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนให้
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ซึ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ 
โดยทั่วไปการเผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่าน
ทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถ
ฟังได้ท าให้ชาวบ้านเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็ก
นักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ 

 
 



๒๐๐ 
 

๖) ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน  
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมี

ศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งก็จะท าไปตามความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ท าไปและมี
องค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของ
ตนเองเป็นหลัก ท าให้การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็น
แบบอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควร ส่วนส านักปฏิบัติธรรมนั้น
ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุมติดตาม
ผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็ขาดงบประมาณในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการ
จัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมา
จากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มี
ความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และการด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของ
หน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่
สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหางบประมาณจากการจัด
กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดในเขต
ต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค 
บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

๗) ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ

ต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะ
ตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่
เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง และมีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้า
คณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปี ละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมี
ความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้ 



๒๐๑ 
 

โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการ
พัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนาตนเอง 
เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระ
วิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติ ธรรม ส่วนสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้ามาฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
มากขึ้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปีจะมีการจัดนิทรรศการของหน่วย
อบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงาน
ดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มี
การมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต. 
ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ และเพ่ือเผยแผ่การท างานของหน่วย อ.ป.ต. 
เหล่านั้นเป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

๔.๓ ผลการน า เสนอรูปแบบในการบริหารจัดการเครือข่ ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๘ รูปแบบ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จากนั้นท าการวิเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑ รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๘ รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ ๑ การรับรู้มุมมองร่วมกัน 
รูปแบบที่ ๒ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
รูปแบบที่ ๓ การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
รูปแบบที่ ๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
รูปแบบที่ ๕ กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
รูปแบบที่ ๖ การพ่ึงอิงร่วมกัน 
รูปแบบที่ ๗ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

รูปแบบท่ี ๑ การรับรู้มุมมองร่วมกัน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบการรับรู้มุมมองร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การรับรู้มุมมองร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การน าหลักธรรมและหลักการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ไปเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชน เพ่ือเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- พระสั งฆาธิ การที่ จ ะต้ องสื บต่ ออายุ

พระพุทธศาสนาโดยจัดการศึกษาอบรมให้กับ
พระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ 
ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ 

- พระสั งฆาธิการอยู่ ในศีลธรรมเป็นผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้า และเป็นผู้น าหลักธรรมไปเผยแผ่
ให้กับพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- เ ผ ยแผ่ หลั ก กา รปฏิ บั ติ ธ ร ร มต ามที่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนให้กับผู้
ที่สนใจการปฏิบัติธรรม 

- การศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล 
เป็นการศึกษาด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็น
การฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ (๓) 
ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน า

หลักธรรมค าสังสอนของพระพุทธเจ้าไปจัด
อบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

- ส่ ง เ ส ริ ม สิ่ ง ที่ เ ป็ น คุณ ป ระ โ ยช น์ แ ก่
ประชาชนตามหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
(๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม (๒) สุขภาพ
อนามัย (๓) สัมมาชีพ (๔) สันติสุข (๕) ศึกษา
สงเคราะห์ (๖) สาธารณสงเคราะห์  (๗) 
กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ(๘) สามัคคีธรรม 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
- การด าเนินการเ พ่ือให้หลักค าสอนใน

พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป 
- ท าให้ผู้ เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระ

รั ต น ต รั ย  น้ อ ม น า เ อ า ห ลั ก ค า ส อน ใ น
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 



๒๐๔ 
 

จากแผนภาพที่  ๔ .๑ ด้ านการรับรู้มุมมองร่ วมกัน  พบว่า  ในการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจัด
การศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ ในขณะ
ที่ส านักปฏิบัติธรรมมีหน้าที่เผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน
สาวกให้รู้ตามแก่ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็น
การศึกษาด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษา
เพ่ือพัฒนาด้านปัญญา ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางออกไปให้แพร่หลายโดยใช้สื่อสมัยใหม่ ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยและ
น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น 
และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๕ 
 

รูปแบบท่ี ๒ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ รูปแบบการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เน้นการเผยแผ่เชิงรุกออกมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน  
อบรมธรรมะให้กับเด็ก และเยาวชน 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบ

แผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็น
การเอาความรู้ไปแนะน าเขาให้ถึงที่อยู่อาศัย
เรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์  
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสกวิโยคภัย 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- เป็นสถานที่ ในการฝึกอบรมจิตส าหรับ

บรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิต
ของตนเอง 

- ตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้อง
เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย จุดมุ่งหมาย คือ 
พระนิพพาน 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- จัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและ

เยาวชนโดยน าหลักธรรมค าสอนที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- จัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
- เป็นการน าหลักธรรมค าสั่ งสอนของ

พระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผย
แผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชน 

- ท าให้พุทธศาสนิกชนรู้สึกว่ายังอยู่ ใกล้
ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

 



๒๐๖ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็น
การน าเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัย เรียกว่า ชี้ทาง
บรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสกวิโยคภัย ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่
ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรม
ฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบ
เท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน ส่วนสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่ง
ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ
พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานก็สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชน
เหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มี
การจัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน าหลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนและเยาวชน คือ สติ 
สัมปชัญญะ เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติของตัวนักเรียนและเยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้
สื่อสมัยใหม่ต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเอง และส่งผลเสียต่อตัวเองอย่างไร นอกจากนี้มียังจัด
โครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่
สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้อาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

รูปแบบท่ี ๓ การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เน้นพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านกาย จิต  
เป็นสังคมแห่งปัญญา 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- จัดการเทศนาอบรมสั่งสอนให้ประชาชน

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  
- ตั้ งอยู่ ในศี ลธรรม  สั มมาปฏิบั ติ เป็ น

พลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับสังคม 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- หลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปที่หลัก

สติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต 

- การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์
ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ เป็นแนวทาง
ในการเข้าสู่พระนิพพาน 

- ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อย่าง
น้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่ง เพราะรู้จัก
ปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป 

 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- ท าให้ผู้เข้าอบรมได้ซึมซับภาพลักษณ์แห่ง

คุณความดีความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแนวทางที่จะน าไปใช้ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
-  เป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือ

สื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะ
น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิติ
ประจ าวันได้ 

- เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนให้
เข้ากับสถานการณ์ในสังคมและในบ้านเมือง
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 



๒๐๘ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน พบว่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยการจัดเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนมีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และ
ตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม และยังต้องมี
การปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถดึงประชาชน
ให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น ส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปที่
หลักสติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ ๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ 
ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใสศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้าน
จิต ไม่ให้คิดออกนอกประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธเกิดความสบายกายสบายใจ ซึ่งการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ ดังนี้ คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน 
(๒) รู้จักบาป บุญ คุณโทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา และ (๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน ซึ่งผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานอย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งมีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลก
มากขึ้นท าให้ทุกข์ลดน้อยลงเพ่ิมความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป 
และในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์
หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การปฏิบั ติในการ
ด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพ่ือให้เห็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๙ 
 

รูปแบบท่ี ๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

มีพระสงฆ์เป็นเกณฑ์หลัก มีชุมชนและชาวบ้านร่วมสนับสนุน 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุร ี
- พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

- พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ที่ ท า ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนามีหลายรูปที่สามารถแสดงธรรม
สั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการ
บรรยายธรรมด ี

 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎ

ฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนา
จารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎ
ฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดี 

 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- พระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัด

โครงการฝึกอบรม สมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- จัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น พระสังฆาธิการ 
พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญด้านการ
พัฒ น าบุ ค คล า ก ร เ พ่ื อก า ร เ ผ ย แผ่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
-  พระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศ

ในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
- พระสงฆ์และชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาได้ 

- เปิ ด โอกาส ให้ประชาชนผู้ มี คว ามรู้
ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือน าเสนอ
องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประยุกต์ใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนผู้ฟังทุกคน 

 



๒๑๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง พบว่า 
พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ พระ
สังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการบรรยายธรรมดีมีหลายรูป ในส่วนส านักปฏิบัติธรรมก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎ
ฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลัก
มหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือ
บุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามี
พระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นหลั ก และมีการ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท าให้การน าเสนอสื่อเป็นไปในทางที่
ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประยุกต์การใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน และหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.) มีพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม โดยสมาชิกต่างก็มีส่วน
ร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ 
เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเพ่ือการอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สนับสนุนด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิคต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มี
ศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๑ 
 

รูปแบบท่ี ๕ กระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ รูปแบบกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

คณะสงฆม์ีการสนับสนุนจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยมีสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาหน่วย (อ.ป.ต.) การเผยแผ่เชิงรุก 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า

จังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน อ านวยความ
สะดวกเป็นที่ปรึกษา และพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- ควบคุมให้พระสั งฆาธิการปฏิบัติ ตาม
นโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับ

พระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาให้
สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
การมาพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  

- สามารถใช้หลักการปฏิบัติ วิ ปัสสนา
กรรมฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ของคณะสงฆ์ 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- คณะสงฆ์จัดตั้ งหน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบลมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็น
ผู้น าในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  

- โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนเพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่างๆ 

- (อ.ป.ต.) เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุ ก โ ด ย ที่ พ ร ะ ส ง ฆ์ ท า ง า น เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรม
เด็กนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
-  เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 

เมื่ อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่ านทาง
คลื่นวิทยุพุทธศาสนิกชนสามารถรับฟังธรรมะ
ได้ที่บ้ านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็
สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่
ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

 



๒๑๒ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน พบว่า คณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรีมีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมก็จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน า
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ โดยการน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนให้
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ซึ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ 
โดยทั่วไปการเผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่าน
ทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถ
ฟังได้ท าให้ชาวบ้านเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็ก
นักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

รูปแบบท่ี ๖ การพึ่งอิงร่วมกัน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบการพ่ึงอิงร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

การพึ่งอิงร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระสงฆ์ท าการเผยแผ่ตามศักยภาพของตนเอง 

งบประมาณจากจัดตั้งกองผ้าป่าและเจ้าอาวาสในเขตต าบล 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่

ใหญ่วัดแต่ละวัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการเผยแผ่ด้านใด
ก็จะท าไปตามที่ถนัดและมีองค์กรที่ท าหน้าที่
ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ 
คือ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของ
ตนเองเป็นหลัก 

 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- ส านักปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติ

ธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่
ชัดเจนขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมจากองค์กร
ของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ 

 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของ

หน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ประสบปัญหาคือ
กิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 

- คณะสงฆ์และคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้
ช่วยกันหางบประมาณจากการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึง
การร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดใน
เขตต าบลนั้นๆ 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
-  สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณ

ในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการ
จัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา
ทั่วไป 

- คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการมา
จากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธาเข้ามา
ท างานบุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้าน
การจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร 

 



๒๑๔ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน พบว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็น
องค์กรที่ใหญ่พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งก็จะท าไปตาม
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ท าไปและมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัว
อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก ท าให้การร่วมมือกันโดยยึด
หลักเกณฑ์หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่
ชัดเจนมากเท่าที่ควร ส่วนส านักปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน 
และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและของ
องค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุมติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการ
น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็ขาดงบประมาณใน
การด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาด
บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา 
คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดี
เต็มใจเข้ามาท างาน ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และ
การด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้น
ประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และ
คณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหางบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น การจัดตั้งกอง
ผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรม
ด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม 
หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

รูปแบบท่ี ๗ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จัดประชุมร่วมกันประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ จัดนิทรรศการ
เพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
- เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการ

และสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ
ต าบลออกตรวจการ และเจ้าคณะจังหวัดจัด
ประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ 

- มีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าคณะภาค
ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รอง
เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือมอบหมาย
นโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ 

 

ส านักปฏิบัติธรรม 
- จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับ

พระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนา
พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ เมื่อผ่านการ
อบรมแล้วจึงจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้
แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม 

 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
- ในแต่ละปีจะมีการจัดนิทรรศการของหน่วย 

(อ.ป.ต.) ต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางใน
การด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงาน
ดีเด่น 

- มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัล
หน่วย อ.ป.ต. ดีเด่นประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่อง
และเป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อ่ืนๆ 

 

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจมาให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์
ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในระดับต่างๆ 

 



๒๑๖ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๗ ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน พบว่า เจ้าคณะจังหวัดจะท า
การออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ 
ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. 
การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร 
และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง และมีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัด
ประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการ
สนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมี ความคุ้นเคยและสามารถพุดคุย
แลกเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้ โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนาตนเอง เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่าน
การอบรมแล้วจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนว
ทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เพ่ือ
เป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้ามาฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามากขึ้น และหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปีจะมีการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประจ าต าบล
ต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัล
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต. ที่ปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ และเพ่ือเผยแผ่การท างานของหน่วย อ.ป.ต. เหล่านั้นเป็น
แบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

รูปแบบท่ี ๘ ด้านการบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 
จากการศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
ด้านสังคหวัตถุ ๔ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๘ ด้านการบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 

เป็นธรรมอันเป็นเครื่องช่วยเหลือกัน และประสานน้ าใจกันไว้ให้ต่างคนต่างมี
ความรักใคร่นิยมชมชอบซึ่งกันและกัน 

 

ทาน คือ การให้การเสียสละ 
- พระสังฆาธิการเป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือ

เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
- พระสังฆาธิการเป็นผู้น าความรู้คือแสง

สว่างของธรรมไปแนะน าประชาชนถึงที่อยู่
อาศัย เพื่อชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ 
ชี้ทางพระนฤพาน 

- พระสั งฆาธิ การ ร่ วมบริ จาคเงิน เ พ่ือ
สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาดแคลน 

ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
- พระสั ง ฆาธิ ก า ร เป็ นผู้ มี ว า จ าสุ ภ าพ

อ่อนหวานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้
ประชาชนเลื่อมในศรัทธา 

- ในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนโดย
คัดเลือกหลักธรรมให้เหมาะกับผู้รับฟัง เช่น 
เด็กและเยาวชนใช้หลักธรรม สติสัมปชัญญะ 
เป็นต้น  

อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
- จัดการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน เพ่ือให้
เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ 

-  

สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
- ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน า

หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัด
อบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป
เป็นประจ า 

- มีการประชุมและอบรมพระสังฆาธิการเพ่ือ
พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีหลักการเผยแผ่ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 



๒๑๘ 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ ด้านการบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ทาน คือ การให้การ
เสียสละ นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระ
สังฆาธิการเป็นผู้น าความรู้คือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าประชาชนถึงที่อยู่อาศัย เพ่ือชี้ทางบรรเทา
ทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน และพระสังฆาธิการร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาดแคลน ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้
ประชาชนเลื่อมในศรัทธา และในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนโดยคัดเลือกหลักธรรมให้เหมาะกับผู้รับ
ฟัง เช่น เด็กและเยาวชนใช้หลักธรรม สติสัมปชัญญะ เป็นต้น  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ ได้แก่ 
จัดการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน เพ่ือให้เข้าใจถึงสัจ
ธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้งเป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ สมานัตตา คือ 
การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นประจ า  และมีการประชุมและ
อบรมพระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีหลักการเผยแผ่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  

๔.๓.๒ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเป็นการสนทนา

เชิงวิชาการจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นการบริหารจัดการ
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ก็เพ่ิงตั้งเป็นกระบวนการมา ๑๐ กว่าปีเดิมที
ก็เผยแผ่กันตามธรรมชาติตามสภาพของแต่ละวัดแล้วก็มามีการบริหารจัดการขึ้นเมื่อ ๒๕๑๘ นี้ตอน
นั้นก็มีการเผยแผ่กันอย่างกว้างขวาง ต่อมาก็มีส านักปฏิบัติธรรมกรรมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ก็มา
ตั้งจริงจังเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อปี ๒๕๓๒ ก็เริ่มมีการจัดอบรมนักเผยแผ่ต่อจากนั้นก็จัดอบรม 
จัดให้มีการประชุมสัมมนาเสวนาในหัวข้อเรื่อง นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันเรื่อยมา แล้วตั้ง
กรรมการหน่วยเผยแผ่ประจ าจังหวัดเมื่อสิบกว่าปีนี้เอง  เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสถานีวิทยุ ขึ้นอยู่กับ
ศรัทธาของแต่ละบุคคล เพราะต่างคนต่างท ากันมาก่อนเหมือนกัน ภายหลังก็ร่วมกันก็ท าให้ดีขึ้น เช่น 
ที่วัดสามชุกมีการจัดการนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดจากความคิดเช่นเดียวกัน จากการที่ได้มีโอกาสไปอบรม
รับฟังทรรศนะมุมมอง Vision ของแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ไปประชุมใน
หัวข้อเรื่องภัยของพระพุทธศาสนา ก็เลยกลับมาหวนคิดว่าเราจะท ายังไงดี ก็เลยตกลงจะท าเองจะ
บวชเณรภาคฤดูร้อนปีแรกปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ท าเรื่อยมาควบคู่กับการเผยแผ่เป็นหลักในการจัด
ค่ายพุทธบุตรประพฤติและปฏิบัติธรรมในวันส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ



๒๑๙ 
 

เกี่ยวกับภัยของพระพุทธศาสนาบ้าง ถึงกระนั้นระยะสั้นๆ ทางคณะสงฆ์นั้นยังไม่มีการเคลื่อนตัว
เท่าที่ควร แต่หลังหลังมานี้ก็มีการรวมกลุ่มระดับจังหวัดแต่ส่วนอ่ืนๆ นั้นส่วนมากก็จะให้ก าลังใจกัน
เป็นหลัก ปี ๒๕๔๖ ก็มีการตั้งสถานีวิทยุชุมชนก็ดิ้นรนขวนขวายว่าเราจะตั้งสถานีวิทยุชุมชนจะต้อง
ท ายังไงบ้างก็มีคนแนะน าว่าถ้าจะตั้งสถานีวิทยุแล้วก็ให้ไปประชุมที่นู่นที่นี่ที่นั่น ก็ดิ้นรนขวนขวาย ก็
เลยมาประชุมที่กรุงเทพปรากฏว่าไม่ได้ไปแต่ก็สุดท้ายก็เป็นพลเอกธงชัย เกื้อสกุล วันที่ ๒๕ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งช่วงแรกประชาชนก็ตื่นเต้นกันว่าจะจัดได้หรือสถานีวิทยุ  จุดประสงค์ก็คือ
ต้องการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีในวิถีของเราชาวพุทธ ซึ่งดีกว่าไปฟังคลื่นอ่ืน
แล้วแทบไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราเลยหาฟังได้ยากมาก  สถานีวิทยุของ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์โดยมีพลเอกธงชัย เกื้อสกุล เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งสถานีวิทยุของ
พระพุทธศาสนา ส่วนพระสงฆ์ก็ได้ผลดีในระดับหนึ่ง ซึ่งช่วงแรกๆ นั้นก็มีการด าเนินการออกทุนเอง 
คือ ห้องส่ง เสาและสายน าสัญญาณ และเครื่องขยายสัญญาณ ทั้งหมดจะเอาเงินวัดก็เกรงใจกรรมการ
เราก็จะต้องท าเองหาวัสดุเอง ถึงตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการการเผยแผ่ประจ าจังหวัดมีประชุมทุกปีละ 
๑ ครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากแต่ว่าก็เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ปีก็จะมีโอกาสมาประชุม
ปรึกษาหารือกับเหตุการณ์ปัจจุบันปรับตัวให้ทันโลกปัจจุบันและบูรณาการรักษาวัฒนธรรมไทยของ
เราให้คงอยู่คู่กับเราชาวพุทธ เพ่ือให้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างและน าความรู้สู่ชุมชนไทยให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด๑๕๖ 

๒. การเผยแผ่ในสุพรรณบุรีนี้ด้านสถานีวิทยุ มีการประชุมกันน้อยเกินไป โดยมีพระ
สังฆาธิการเป็นผู้จัดรายการไม่ใช่เป็นผู้อ านวยการสถานี ส่วนหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าอาวาส
วัดสามชุกท่านมีสถานีวิทยุเป็นของตนเองและจัดรายการเอง การที่จะท าให้เป็นเครือข่ายของสถานี
วิทยุนั้นจะต้องมีการติดต่อประสานงานมีการประชุมให้บ่อยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องอาศัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะแต่ละสถานีนั้นมีข้อจ ากัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ 
รัศมีที่ส่งคลื่นสัญญาณไปได้นั้นมีวงจ ากัดหรือแคบเกินไปควรที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายขยายวงกว้าง
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอ าเภอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเชื่อมต่อสัญญาณกันได้แล้วก็
จะท าให้เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุก
อ าเภอก็จะเกิดเป็นเอกภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีพลังในการที่จะประพฤติปฏิบัติรักษา
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธให้เกิดความเข้มแข็งสามารถที่จะบอกข่าว
เนื่องในวโรกาสส าคัญต่างๆ ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในกิจกรรมในวันส าคัญของทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันส าคัญของชาติที่ข้าราชการ
บ้านเมืองต้องการความร่วมมือหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีผล และเกี่ยวข้องกับกิจการงานคณะ

                                                           
๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณวิจิตร, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัด

สามชุก, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๐ 
 

สงฆ์ทั้งหมด ๖ ด้านก็เห็นด้วยในการสร้างเครือข่ายทั้ง ๗ ด้านนี้ก็จะเป็นประโยชน์กิจการงานของ
พระพุทธศาสนากิจกรรมที่เด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นลักษณะเด่นของการเผยแผ่๑๕๗   

๓. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพราะมีบัญชาของเจ้าคณะภาคท่านจะติดตามดูแล
งานตลอดทุกที่ทุกอ าเภอทุกวัดในภาค ๑๔ แต่การที่จะท าให้เครือข่ายเข้มแข็งนั้นเห็นควรจะต้อง
เชื่อมโยงเครือข่ายให้มีแม่ข่ายถ่ายทอดสดเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละวัดแต่ละอ าเภอแต่ละท้องที่ในเขต
สุพรรณบุรีนี้วัดในอ าเภอไหนมีกิจกรรมใหญ่ๆ ที่ควรน าเสนอให้ชาวสุพรรณบุรีได้รับรู้ข่าวสารและ
ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ประชาชนคนทั้งหลายก็จะได้ไปร่วมงานกันถ้ารวมกันได้อย่างนี้ก็จะท า
ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านสถานีวิทยุนั้นเป็นเอกภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่า
กิจกรรมที่เด่นอันไหนที่เป็นประโยชน์กับการเผยแผ่อันควรจะรักษาไว้เช่นใดที่คิดใคร่ครวญมันประชุม
กันเนืองนิตย์แล้วก็คิดว่าควรที่จะได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนมีก็ควรจะให้ความร่วมมือกัน อย่างนี้ก็
จะท าให้ประสิทธิภาพทราบผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอันเดียวกันของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี แต่ตอนนี้ก็เหมือนใครมีบารมีก็ท าไป เช่น ใครมีสถานที่ประพฤติและปฏิบัติธรรมเจริญ
จิตตภาวนาก็ท าไป ใครมีความรู้ความสามารถในการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตรก็ท าไป ตลอดทั้งกิจการ
ทั้งหลายยังอ่อนด้อยเรื่องของการร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลฉะนั้นจึง
ควรจัดให้มีองค์กรในระดับจังหวัดรับผิดชอบโดยตรงให้เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องสัมผัสได้๑๕๘ 

๔. พระสังฆาธิการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสถานีวิทยุหรือจะเป็นบวชเณรภาคฤดูร้อน 
คณะสงฆ์จะประมาณการจัดงานแต่ละครั้งก็ต้องเหมือนตัวใครตัวมันไม่มีการรวมกลุ่มกันท าหรือให้
การสนับสนุนเป็นอย่างเต็มที่เท่าที่ควรการประชุมก็น้อยปีหนึ่งอาจจะมีสักครั้งซึ่งอุปสรรคและปัญหา
มันมีทุกครั้งทุกงานจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขให้จบปัจจุบันทันด่วนทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ สถานีวิทยุก็ต้อง
อาศัยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงโดยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเกือบแสนกว่า
บาทเพราะว่าเป็นส านักเรียนบาลีด้วยอย่างหลวงพ่อวัดสามชุกทานก็ตั้งสถานีวิทยุต้องออกทุนด้วย
ตัวเองเป็นภาระจัดการด้วยตัวเอง ปกติแล้วการจัดการรายการต้องเสียเงินเสียทองมากมายในขณะที่
ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร งบประมาณก็อาศัยการบริจาคของศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนทั่วไป
ขาดการร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ แต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จะได้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็น
ประจ าก็จะท าให้แข็งแรงเป็นเอกภาพมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและ
แต่ละปีนั้นมีบัญชาของเจ้าคณะภาคผู้ปกครองที่ต้องมีการตรวจสอบตรวจตราดูแลแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีอันนี้ทันต่อเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่ควรนะ ซึ่งเป็นค าสั่งของพระธรรมโพธิ

                                                           
๑๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปัญญาศาสนด ารง, เจ้าคณะต าบลดอนปรู, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปัญญาศาสนด ารง, เจ้าคณะต าบลดอนปรู, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๑ 
 

มงคลวัดนิมมานรดีเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าก็จะติดตามงานอยู่ตลอด ถ้ามีพระเถระผู้บังคับบัญชาก ากับ
ดูแลอย่างนี้ก็จะมีผลแล้วประสิทธิภาพมากขึ้น๑๕๙ 

๕. การปฏิบัติวิปัสสนาของฆราวาสญาติโยม ส่วนมากแล้วญาติโยมจะแบ่งเวลาให้กับ
การปฏิบัติธรรมนั้นน้อยมากต้องหาจังหวะและโอกาสให้กระชับ ก็มีการบูรณาการเวลาให้เหมาะสม 
เพราะบางครั้งบางทีจังหวะเวลา เช่น มาท าบุญวันพระกถ็ือโอกาสนั้นสอนกรรมฐานกันไปเลย บางทีก็
ถือโอกาสให้ชาวบ้านนั่งกรรมฐานไป ๕ นาทีไม่เกิน ๙ นาทีให้จบครบอยู่ตรงนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติได้ดีพอสมควร จะให้ดีมากขึ้นคือต้องใช้เวลาสนทนาพูดคุยกัน การสื่อสารในปัจจุบันทุกวันนี้เร็ว
มากกว้างขวางมาก อย่างเช่นท่านอาจารย์ที่มีสถานีวิทยุก็สามารถป้อนความรู้ไปสู่ทางอากาศได้อย่าง
รวดเร็ว ที่วัดก็เลยต้องใช้วิธีอบรมเอาในช่วงวันพระ ๘ ค่ า ๑๕ ค่ าทุกครั้งและทุกสิ้นเดือน หลังจากให้
ศีลให้พรแล้วก็จะมีชั่วโมงปฏิบัติแล้วแต่เวลา ในช่วงการปฏิบัติการเผยแผ่อยู่ในช่วงของการสื่อสารที่
รวดเร็วกว้างขวางครอบคลุม ก็มีการส่งเสริมโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนครูบาอาจารย์ เป็นการ
แลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์เอาความรู้มาแบ่งกันอันนี้ก็ดีเหมือนกัน บางทีบางครั้งร่วมกันท าก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก จะส่งผลถึงการประพฤติและปฏิบัติของญาติโยมที่ได้สัมผัสสิ่งที่แปลกใหม่ 
บางครั้งบางทีเจ้าส านักธรรมเผยแผ่อยู่องค์เดียวไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาก็ท าให้เกิดการ
ซ้ าซากจ าเจได้ ก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างกงล้อแห่งธรรมจักรให้ได้ เมื่อกงล้อแห่งธรรมจักร
หมุนได้ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์การเผยแผ่ก็จะดี ญาติโยมก็จะได้รับสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมเข้ามาธรรมะก็จะ
เกิดข้ึน๑๖๐ 

๖. ปัญหาที่ต้องการทราบควรจะเริ่มต้นว่าคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร หัวข้อที่ ๒ ถ้าจะให้ชัดควรจะเป็น
ปัจจัยหรือจะใช้ค าว่าองค์ประกอบก็ไม่ปฏิเสธ แต่ขอให้ชัดว่าจะเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบของการ
เผยแผ่หรือจะใช้ค าว่าปัจจัยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อที่ ๓ 
ต้องการทราบผลของการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นอย่างไรก็เป็นค าถามพ้ืนๆง่ายๆ โครงการด าเนินการสืบเนื่องจากข้อที่ ๑ สภาพการ
บริหารจัดการทั่วไป ข้อที่ ๒ ศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบของการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์สุพรรณบุรี ข้อที่ ๓ ผลของการบริหารจัดการเครือข่ายเป็นอย่างไรต้องการ
ทราบผลของการวิจัยบริหารจัดการเครือข่ายเป็นเครื่องบ่งบอกของการที่จะมีองค์ประกอบหรือมี
ปัจจัยในการบริหารจัดการเครือข่ายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ต้องการทราบผลของการสัมภาษณ์เครือข่าย แล้วข้อที่ ๓ เพ่ือเสนอผลของการบริหารจัดการเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ คือ ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
                                                           

๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปัญญาศาสนด ารง, เจ้าคณะต าบลดอนปรู, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์สมพร สมณว โส, หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสพุรรณบรุ ี

แห่งที่ ๓๒, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๒ 
 

สงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างไรการสัมภาษณ์การบริหารจัดการพอมาถึงข้อสุดท้าย คือ ขอบเขต
ของการวิจัยการจัดการบริหารเครือข่ายการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามอย่างนี้ต้อง
สัมพันธ์กันเป็นค าถามในการวิจัย ควรจะเริ่มต้นว่าสภาพของการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเป็นอย่างไร ในหัวข้อที่ ๒ ศึกษาปัจจัยหรือ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการเครือข่ายถ้าจะให้ชัดควรจะเป็นปัจจัย ถ้าหากว่าจะใช้ให้ตรงใน
รูปแบบอ่ืนๆ ก็ยอมรับได้ แต่ถ้าจะใช้เป็นองค์ประกอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ในข้อที่ ๓ ต้องการทราบผลของการบริหารจัดการเครือข่ายจะออกมาเป็นผลของ
การศึกษา การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ ซึ่งเป็นผลที่ต้องการอยากจะได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแปรตาม 
๗ กรณีให้เป็นตัวแปรตาม พอเป็นไปตามตัวแปรตามรูปแบบก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรต้นจะเป็นอย่างไร คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างไรก็อธิบายไปเป็นเชิงคุณภาพ ส านักงานปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเป็นอย่างไร สถานีวิทยุเป็นอย่างไร หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นอย่างไร การเผยแผ่
ของคณะสงฆ์เป็นอย่างไร ๔ ส่วน เป็นบล็อกที่ ๑ เป็นตัวแปรอิสระ ถึงจะน ามาอธิบายขยายเป็นข้อ 
กรอบที ่๒ จะเป็นการตอบองค์ประกอบเป็นค าตอบของการบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ิมองค์ประกอบ
ขึ้นมาก็คือต้องมีผู้จัดการบริหารเครือข่ายเป็นคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าทั้งหลายตามล าดับชั้น ถ้าไม่มีผู้น า
เหล่านี้ก็จะไม่มีผู้บริหารจัดการเครือข่าย จะมีค าถามเราก็มีค าตอบตามมาว่าผู้บริหารจัดการเครือข่าย
ตรงไหนเป็นจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงโดยจับเอาหลักธรรมของสังคหวัตถุ ๔ ไปอธิบาย๑๖๑ 

๗. เมื่อหน่วยงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบร่วมกันเป็นเครือข่ายแล้วจึง
ต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วสามารถสรุปได้อย่างนี้ ถ้าหากต้องการ
ทราบปริมาณก็ไปดูบล็อกที่ ๑ เพียงย้ายรูปแบบออกมางานนี้ก็เป็นไปตามระบบ แล้วก็ท าตามนี้และ
การทบทวนวรรณกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ภาวะผู้น าของการบริหารจัดการเครือข่าย แล้วก็
การมีส่วนร่วมกรอบการวิจัยเขียนตามกรอบของเราให้ support ตอบค าถามได้บล็อกที่ ๑ บล็อกที่ ๒ 
บล็อกที่ ๓ ถือว่าเป็นการทบทวนวรรณกรรมตามนี้ส่วนมากก็จะชี้ไปที่การบริหารจัดการเครือข่าย 
การบริหารการจัดการการมีส่วนร่วมและอุปกรณ์การสื่อสาร ไปสู่การปฏิบัติโดยน าเอาวัตถุประสงค์ก็
จะสามารถอธิบายได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ฉะนั้นการ
วิจัย คือ การท าให้เป็นระบบเท่านั้นเอง สิ่งที่มีอยู่แล้วมาเรียงให้เป็นระบบ ถ้าเวลาเราดูเราจะปรับปรุง
ตรงไหนขาดไปก็รู้อยู่ก็งามตาอ่านออกบอกได้เข้าใจได้ง่าย๑๖๒ 
                                                           

๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๓ 
 

๘. กรอบแนวคิดเป็นกระบวนการหนึ่งในการจะวิเคราะห์ก่อนหรือเข้าเครือข่ายก่อน 
พยายามสื่อให้เห็นว่าทั้ง ๗ ด้าน มีการบริหารจัดการเครือข่ายยังไง เอา pdca ไปใส่ในบริเวณ ๗ ด้าน
ที่ก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้ง ๔  อย่างไร๑๖๓ 

๙. ในกรอบกระบวนการในงานวิจัยนี้  กระบวนการของการรับรู้ร่วมกันต้องหา
กระบวนการหรือวิธีการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันการมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ตลอดทั้งกระบวนการ ควรเสริมสร้างซึ่งกันและกันการพึ่งพิงอิงอาศัยแก่กันและกัน จะท าให้โครงสร้าง
ทั้งในส่วนของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด สถานีวิทยุ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และ
คณะสงฆ์เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น การระดมทุนพระสงฆ์ทุกวัดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ตัด ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ จากเงินผ้าป่าเงินกฐินเพ่ือมาตั้งเป็นกองทุนเป็นกองกลางเพ่ือน ามาบริหารจัดการการเผย
แผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี พยายามท าให้เห็นกลไกของการประพฤติและปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมจับต้องได้สัมผัสได้ชัดเจน เป็นต้น อย่างที่สองก็มีการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่วนเรื่องของการเผย
แผ่อย่างเช่นสถานีวิทยุเป็นไปได้ไหมว่าหลวงพ่อวัดสามชุกพูดแล้วก็ลิงค์สัญญาณไปที่วัดปากดงลิงค์
สัญญาณไปที่วัดจนสัญญาณไปทั่วทั้งจังหวัดและครอบคลุมพื้นที่กระจายเสียงและก็ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างไรบ้าง ไปเปรียบเทียบดูเรื่องของกรณีของเงินวัดช่วยวัดซึ่งช่วยเหลือกันหักเงินเดือนคนละ ๑ 
เดือนของทุกปี เป็นโครงข่ายโยงใยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อาจมองไปว่าสิ่งที่เราเสียสละไปไม่ได้มี
ผลประโยชน์ร่วมหรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด พอถึงการคาดหมายจริงๆ แล้วเราไม่ได้มีประโยชน์
ร่วมเสริมสร้างกลไกวิธีปฏิบัติตนเองให้เกิดความชัดเจนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นจริง
มากขึ้น ส่วนวิธีการ pdca เพ่ือเป็นกระบวนการในการจัดการ เพ่ือที่จะให้เกิดภาพชัดเจนในกิจกรรม
ในการเผยแผ่และการปฏิบัติธรรมในการอบรมประชาชนประจ าต าบลและคณะสงฆ์๑๖๔ 

๑๐. วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ อยากให้เพ่ิมเติมว่าเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไร 
อย่างเช่นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีในเครือข่ายทั้ง 7 ข้อที่ท่าน
เขียนไว้ศาสตราจารย์ดรบุญทันท่านบอกว่า ๖ ข้อ เริ่มต้นใหม่อย่างไรคณะสงฆ์มีอ านาจในการบริหาร
การตัดสินใจอย่างไรในแต่ละองค์ประกอบที่มีการเผยแผ่และมีการส่งเสริมกันอย่างไร มีกระบวนการ
อย่างไร ซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ที่ ๒ ด้วยการน า swot วิเคราะห์ในกระบวนการเหล่านี้โดยน าหลักธรรม
เข้ามาเสริมก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น กระบวนการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี๑๖๕ 

                                                           
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๔ 
 

๑๑. การบริหารจัดการเครือข่ายของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนการเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุระบบการวางแผนการวางแผนยังไงปฏิบัติยังไง คือ ตารางการออกอากาศมีแผนงานในรอบ
วันรอบอาทิตย์รอบเดือนอย่างไร มีการวางแผนและอธิบายแผนโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
วิทยุมีการบริหารจัดการทั่วไปเป็นอย่างไร จัดให้เป็นโครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ โครงการที่ ๓ ให้แต่
ละวัดและเครือข่ายมีหน้าที่ท าอะไรบ้าง ส านักปฏิบัติธรรม สถานีวิทยุ คณะสงฆ์ และอบตท่านปฏิบัติ
อย่างไร ท่านมีโครงการอะไรบ้างเราก็หาเหตุหาผลเอาหลักธรรมมาสนับสนุนก็ได้ ๒ บล๊อก เป็นตัว
แปรอิสระอยู่ทางซ้ายมือของเราได้ตัวแปรผลอิสระแล้วเราก็เอาหลักธรรมมาสนับสนุนทั้ง ๗ ด้าน คือ 
ข้อ ๑ การรับรู้มุมมองร่วมกัน คือ การน าหลักธรรมและหลักปฏิบัติตามธรรมหลักของไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ไปเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย ข้อ ๒ การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ พระสังฆาธิการควรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกด้วยการน าหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อช่องทางหลากหลาย ข้อ ๓ การมีผลประโยชน์
และความสนใจร่วมกัน คือ ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นและใช้การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน หลักปฏิบัติการ และพัฒนาใจให้มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้นจนประชาชนสามารถน าหลักธรรม
ค าสอนไปสู่การปฏิบัติด าเนินชีวิตประจ าวันได้ข้อ ๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง คือ คณะสงฆ์จัดให้มีการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานโดยหมุนเวียนไปตามส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดเพ่ือเสริมสร้างพระสังฆาธิการให้เป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา พระนักเทศน์ พระหน้าคอมฯ เป็นต้น ข้อ ๕ กระบวนการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน คือ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอ านวยความสะดวกและ
เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนา
ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์น ามาพัฒนาตนเองและญาติโยม จัดตั้งหน่วยอบตหรือมีอยู่แล้วอบรม
เยาวชนและชาวบ้าน ข้อ ๖ การพ่ึงพิงร่วมกัน คือ คณะสงฆ์จัดตั้ งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขึ้นมาให้สนับสนุนเครือข่ายที่ท างานด้านนี้อย่างเพียงพอ ข้อ ๗ การปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน คือ คณะสงฆ์จัดประชุมหรือนิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่และมอบ
รางวัลให้กับเครือข่ายที่โดดเด่นเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่าง๑๖๖ 

๑๒. การบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรีนั้น ถ้าดูทุกรูปแบบก็จะเป็นเครือข่ายของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด อบรมประชาชนประจ าต าบล และการ
เผยแผ่ของคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นเครือข่ายหรือหน่วยงานของคณะสงฆ์เป็นหลัก เพ่ือที่จะแชร์ไปยังกลุ่ม
อ่ืนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบโครงสร้างของเครือข่ายเมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน

                                                           
๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๕ 
 

พอไปดูองค์ประกอบของเครือข่ายก็เห็นชัดได้ถึง ๗ ประการมีการรับร่วมกัน มีการปรึกษาหารือ การมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทั้ง ๗ ด้าน พอไปดูกลไกเชิงโครงสร้างแล้วเหมือนกับการจะ
ไปยืนยันว่าโครงข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างของคณะสงฆ์ด้วยไม่ได้
เป็นเครือข่ายชัดทีเดียวถ้าหากว่าเจาะลงไปในเครือข่ายนั้นโดยในฐานะที่เป็นผู้ เคยสร้างเครือข่ายมา
ก่อนต้องเจาะไปรายบุคคลว่าสร้างเครือข่ายยังไง และเผยแพร่เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างไรในลักษณะที่
เป็นองค์กรในการสนับสนุนการเผยแผ่อย่างไร เชื่อมต่อเชื่อมโยงให้มีวงกว้างขยายกว้างขวางได้มากขึ้น
อย่างไร กลไกลและโครงสร้างของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเจาะลงไป เช่น สถานีวิทยุเป็นไปได้ไหมที่
เราจะเชื่อมโยงคลื่นแต่ละสถานีโดยเวลาทีเ่จ้าคณะจังหวัดพูดอยู่ที่วัด หรือผู้ท ากิจกรรมดีๆ อยู่ที่ไหนก็
สามารถถ่ายทอดสดเป็น Real Time เป็นอันเดียวกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างนี้  หรือส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นๆ มีกิจกรรมท าร่วมกับส านักปฏิบัติธรรมทั้งหมดในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีนั้นมีกี่ที่กี่แห่งหนึ่งปีก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันสักหนึ่งครั้งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอย่าง
เข้มแข็งหากว่าส านักปฏิบัติธรรมสามารถแลกเปลี่ยนวิทยากรและเปลี่ยนพฤติกรรมสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปเชื่อมโยงกันไปให้เกิดความเข้มแข็งในวงกว้าง เช่น วัดพระครูสุวรรณวิจิตร วัดสามชุก
ถ่ายทอดกิจกรรมการอยู่ค่ายพุทธธรรมผ่านสถานีวิทยุไปที่พระครูสุนทรจันทโรภาสลิงค์สัญญาณไปที่
วัดสามจุ่น ศรีประจันต์ หรืออ าเภออ่ืนๆ ให้ครอบคลุมในจังหวัดอันนี้เป็นเครือข่ายภายใน แต่ถ้าหาก
ว่าเป็นเครือข่ายภายนอกต้องไปเชื่อมโยงกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย หรือสถานีวิทยุวัฒนธรรม
สถานีวิทยุอ่ืนๆ อีก หรือเชื่อมโยงไปสถานีวิทยุของ อบต. อบจ. หรือสร้างกลไกสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน๑๖๗ 

๑๓. องค์กรเครือข่ายที่ศึกษาวิจัยมีองค์ประกอบทั้งหมด ๔ เครือข่าย คือ สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และการเผยแผ่
ของคณะสงฆ์ เป็นตัวแปรต้นในบล็อกแรก คือ ใครท าอะไรแล้วศึกษาอะไร คือ ๑. ปัจจัยที่ส่งผล ต้อง
มีทีมผู้บริหารองค์กรก็คือ ๑ ทีม ๒ ทุน ๓ ทีม ที่ต้องมีผู้บริหารองค์กรต้องประกอบด้วย swot เพราะ
มีปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ น าเสนอด้วยหัวข้อการวิจัยวิเคราะห์ด้วย swot เพ่ือศึกษาการบริหารก็
จะต้องศึกษาแผน ก็คือการสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้ง ๔ องค์กรนั้น คือ การเผยแผ่คณะสงฆ์ สถานี
วิทยุพระพุทธศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ใน
ระหว่างทั้ง ๔ องค์กรนี้มีแผนเชื่อมโยงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อดูแผนแล้วก็ไปดูโปรเจ็ ค ไปดู
แผนว่าสอดคล้องและไม่สอดคล้องต้องกัน ศึกษาต่อไป คือ การศึกษาการมีส่วนร่วมแผน project 
และการมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการเผย
แผ่กันอย่างไร เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วก็มาดูเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารในการใช่ทั้ง ๕ ตัวนี้เป็นปัจจัย

                                                           
๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๖ 
 

หลัก ตัวแปรตามต้องมีความเห็นสอดคล้องกันต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันต้องมีรับผลประโยชน์ร่วมกันใน
ทั้ง ๗ ด้านทั้ง ๗ ข้อ เมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันก็คือน าธรรมะของทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
แปลออกมาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ในการมีส่วนร่วมว่าโดยสนับสนุนเป็นทุนจึงกลายมาเป็นทีม 
หรืออาจจะมีความคิดที่แปลกใหม่คือสร้างกองทุนกลางขึ้นมา มีโครงการอะไรใหม่ๆ  ก็ตอบสนองไป
เพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุนในวาระโอกาสต่างๆ ค าถามแปรต้นบล็อกที่ ๒ ตัวที่สองคือตัวกระบวนการ
เป็นปัจจัย บล็อกที่ ๓ ก็คือผลหรือตัวแปรตาม วางไว้ ๓ กรอบตัวค่อนข้างอาจจะเป็นธรรมะ swot 
วางออกมาให้มันชัดเจนเห็นภาพ เป็นตัวแปรต้น คือผลที่เราต้องการทราบวางได้อย่างนี้ก็จะเป็นหลัก
สากลของการวิจัยต้องมี input คือข้อที่ ๑ ตรวจส านักต่างๆ และเป็น input ตัว project เปิดตัว
กระบวนการบริหาร ผลก็ออกมาก็คือ ๗ ตัว คือผลที่เราอยากจะได้ เราก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
๓ ตัวนี้๑๖๘ 

๑๔. การบริหารจัดการเครือข่ายมี ๗ ประการนี้ซึ่งเป็นตัวหลักและเราจะอาศัย
หลักธรรมมาเป็นตัวช่วยเสริมได้อย่างไรจะเกิดรูปแบบนี้ขึ้นมาในการบริหารจัดการเครือข่ายซึ่งมีอยู่ ๗ 
เรื่องที่เราจะต้องท าแบบนี้แต่วิธีการนี้จะท าเหมือนเป็นประเด็นหลักว่าจะจับหลักอย่างนี้เราก็มาดู
ภาพประกอบถ้าเรามีการบริหารจัดการเครือข่าย ๗ ด้านแบบนี้เราจะท ายังไงกับ ๗ ด้านนี้ท ายังไงจะมี
การรบัรู้มุมมองร่วมกันเราอยากให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายทั้งหมดนี้ถ้าการบริหารจัดการดีๆก็
จะได้ภาพหนึ่งการรับรู้มุมมองร่วมกัน ภาพที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ภาพที่รับประโยชน์ร่วมกันสมาชิกมา
ร่วมกัน มีการท างานร่วมกันพึ่งพากัน แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกัน โอกาสที่เรามีการรับรู้ร่วมกัน 
มุมมองร่วมกัน รับประโยชน์ร่วมกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องวางแผนที่จะมาร่วมกันในสิ่งที่ท านี้มีอยู่ ๔ แห่ง 
คือ ส านักปฏิบัติธรรม สถานีวิทยุ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และคณะสงฆ์ องค์กรที่มีส่วน
ร่วมอยู่ต้องวางแผนจะได้หลักการที่วางแผนที่ดีที่สุดโดยใช้หลัก pdca มาจับและประเมินผล
กระบวนการนี้มาเป็นตัวหลัก ๑. เราต้องมีการวางแผน มีแผนโครงการ มีกิจกรรม ที่พ่ึงพาร่วมกัน 
และจัดหางบประมาณ ๒. ให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันมุมมองร่วมกันแล้ว ๓. ผลประโยชน์ร่วมกันคือผลงาน
ที่ส่งไปในระดับจังหวัดเอาไปส่งมหาเถรสมาคมเอาไปส่งส านักพุทธศาสนาแห่งชาติประจ าจังหวัด
จนถึงรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมก็ว่าไปการวางแผนต่อไปก็มีการเกิดกิจกรรมร่วมกันมีแผนงานมี
โครงการมีกิจกรรม ประชุม ดูการตอบรับ ประเมินงาน ๗ อย่างครบถ้วน๑๖๙  

๑๕. การสร้างรูปแบบ คือ ศึกษาสภาพรูปแบบตอนนี้ว่ามีกระบวนการการบริหาร
จัดการการเผยแผ่อย่างไรแบบไหนมีอะไรมาใช้บ้างมีตัวประกอบแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบการ
บริหารจัดการเครือข่ายให้เป็นกระบวนการไม่ใช่รูปแบบกระบวนการทั้งหมด องค์ประกอบในการที่จะ
                                                           

๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๗ 
 

ท าตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพประสิทธิผลจะเป็นค าตอบ แล้วก็เลือกได้ว่าผู้วิจัยจะ
น าไปใช้กับรูปแบบไหนได้ใส่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สถานีวิทยุ ส านักปฏิบัติธรรม ใน 
อปต. คณะสงฆ์ เป็นบริบทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าท าอย่างนี้ก็จะมองเห็นตั้งแต่ต้น
กระบวนการ เริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ศึกษาสภาพทั่วไป ๒ ศึกษาบริหารจัดการเครือข่ายของ
การเผยแพร่คณะสงฆ์ในรูปของสถานีวิทยุในรูปของ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในรูปของหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ ข้อที่ ๓  คือ ผลที่ได้รับ เสนอกระบวนการ ถ้าพัฒนากระบวนการ
เป็นรูปแบบข้อเสนอรูปแบบ ถ้าเป็นแนวทางก็บอกแค่แนวทาง๑๗๐ 

๑๖. แนวคิดกระบวนการสร้างเครือข่ายทั้ง ๗ อย่าง ท าอย่างไรให้บูรณาการกับสังคห
วัตถุ ๔ ให้เชื่อมโยงกับ ทาน ปิยวาจา สมานัตตตา อัตถจริยา แนวทางรูปแบบการบริหารการจัดการ 
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และน าไปใช้ได้ในจังหวัดทุก
จังหวัด ในระดับประเทศไทยหรือของโลกด้วยซ้ าไป เรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีกระบวนการก็คิดว่าครบถ้วน ก็ไม่ใช่รูปแบบแต่เป็น
กระบวนการที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาติมาติงเพ่ือให้การท าวิจัยสมบูรณ์มากข้ึน๑๗๑ 

๔.๓.๓ สรุปวิเคราะห์การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  
 ในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบ

ต่ออายุพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติ
ธรรม และปฏิเวธ ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมมีหน้าที่เผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนสาวกให้รู้ตามแก่ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ 
(๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปให้แพร่หลายโดยใช้สื่อสมัยใหม่ ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัยและน้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
                                                           

๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๒๘ 
 

การน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 

๒. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการน าเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไป
แนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัย เรียกว่า ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อัน
พ้นโสกวิโยคภัย ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วย
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพื่อตัดละกิเลสตัณหาเห็น
ธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย 
จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการ
กระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุพุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานก็
สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีการจัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน า
หลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัว
ต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม และหลักธรรมต่อการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียนและเยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ เพ่ือใช้เป็นเครื่องเตือนสติของตัวนักเรียนและ
เยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อสมัยใหม่ต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเอง และส่งผล
เสียต่อตัวเองอย่างไร นอกจากนี้มียังจัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
โดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 

๓. ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการจัดเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนมีเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับสังคม และยังต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น ส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มี
หลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปท่ีหลักสติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใสศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและ
ทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้านจิต ไม่ให้คิดออกนอกประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธเกิด
ความสบายกายสบายใจ ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ 
ดังนี้ คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป บุญ คุณโทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนใน



๒๒๙ 
 

พระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ (๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน 
ซึ่งผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งมีความสุขในปัจจุบัน
ได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้นท าให้ทุกข์ลดน้อยลงเพ่ิมความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จัก
ปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป และในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่น
พระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่ง
จะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เห็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  
พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรม
ต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มี
ปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดีมีหลายรูป ในส่วนส านักปฏิบัติธรรมก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือ
ผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการ
สอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่ วน
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีพระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก และมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท าให้การน าเสนอสื่อ
เป็นไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงเป็นการถ่าย
โอนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่ านกระบวนการ
ประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน และหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม 
โดยสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเพ่ือการอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ใ ห้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิค
ต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 
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๕. ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน  
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน อ านวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด 
ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือ
มอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมก็จัดการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการมาพัฒนา
ตนเองและสังคมได้ โดยใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน
ของคณะสงฆ์ โดยการน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ซึ่งสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ โดยทั่วไปการเผยแผ่ธรรมะจะใช้การ
เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาท าให้บาง
ท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็
สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ท าให้ชาวบ้านเหล่านั้นรู้สึก
ว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่างๆ  
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์
ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้
สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ 

๖. ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน  
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่พระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมี

ศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งก็จะท าไปตามความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ท าไปและมี
องค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของ
ตนเองเป็นหลัก ท าให้การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบของมหาเถรสมาคมมาเป็น
แบบอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควร ส่วนส านักปฏิบัติธรรมนั้น
ผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุมติดตาม
ผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
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ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็ขาดงบประมาณในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการ
จัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมา
จากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มี
ความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และการด าเนินงานด้านการอบรมประชาชนของ
หน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับงบประมาณไม่
สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหางบประมาณจากการจัด
กิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจากเจ้าอาวาสทุกวัดในเขต
ต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะเก็บเครื่องอุปโภค 
บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้
ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

๗. ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  
เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ

ต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะ
ตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่
เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง และมีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้า
คณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมี
ความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้ 
โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการ
พัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนาตนเอง 
เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระ
วิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ส่วนสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้ามาฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
มากขึ้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปีจะมีการจัดนิทรรศการของหน่วย
อบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงาน
ดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มี
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การมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต. 
ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ และเพ่ือเผยแผ่การท างานของหน่วย อ.ป.ต. 
เหล่านั้นเป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

๘. ด้านบูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔  
 ทาน คือ การให้การเสียสละ นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือเผยแผ่

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเป็นผู้น าความรู้คือแสงสว่างของธรรมไปแนะน า
ประชาชนถึงที่อยู่อาศัย เพ่ือชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน และพระสังฆาธิการ
ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาด
แคลน ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวานในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้ประชาชนเลื่อมในศรัทธา และในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนโดยคัดเลือก
หลักธรรมให้เหมาะกับผู้รับฟัง เช่น เด็กและเยาวชนใช้หลักธรรม สติสัมปชัญญะ เป็นต้น อัตถจริยา คือ 
การสงเคราะห์ ได้แก่ จัดการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน 
เพ่ือให้เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้งเป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ 
สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นประจ า และมีการประชุม
และอบรมพระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีหลักการเผยแผ่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓๓ 
 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ องค์ความรู้จากการวิจัย  
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๘ ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พบว่า การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี 

คณะสงฆ์สุพรรณบุรีจะต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดเครือข่ายต่างๆ ให้ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการบริหารจัดการ
เครือข่ายนั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  

๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน คือ การน าหลักธรรมและหลักการปฏิบัติธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไปเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนเพ่ือเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักปฏิบัติธรรม สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา หน่วย (อ.ป.ต.) 

องค์ประกอบท่ีส าคัญของเครือขา่ย 
๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน คือ น าหลักธรรมและหลักการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ไปเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย 
 
๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ พระสังฆาธิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดยการน าหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การอบรม วิทยุกระจายเสียง สื่อ
โซเชียลต่างๆ เป็นต้น และน าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 
๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน คือ ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและใช้การ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนากายและพัฒนาใจให้มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้น จนประชาชนสามารถน า
หลักธรรมค าสอนไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ 
 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง คือ คณะสงฆ์จัดให้มีการอบรมและฝึกวิปัสนากัมมัฎ
ฐานโดยหมุนเวียนไปตามส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเพื่อสร้างพระสังฆาธิการเป็นต้นแบบในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา พระนักเทศน์ พระนักอบรม เป็นต้น 
 
๕. กระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน คือ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอ านวยความสะดวก
และเป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาให้
พระสังฆาธิการและพระสงฆ์น ามาพัฒนาตนเองและญาติโยม จัดตั้งหน่วย (อ.ป.ต.) อบรมเยาวชนและชาวบ้าน 
 
๖. การพ่ึงอิงร่วมกัน คือ คณะสงฆ์จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาให้การสนับสนุนเครือข่ายที่
ท างานด้านนี้อย่างเพียงพอ 
 
๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน คือ คณะสงฆ์จัดประชุมหรือนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่
และมอบรางวัลให้กับเครือข่ายที่โดดเด่นเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่าง 



๒๓๔ 
 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ พระสังฆาธิการควรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก โดย
การน าหลักธรรมในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
อบรม วิทยุกระจายเสียง สื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น และน าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกอบรม
จิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

๓. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน คือ ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้นและใช้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนากายและพัฒนาใจให้มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้น 
จนประชาชนสามารถน าหลักธรรมค าสอนไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ 

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง คือ คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการ
อบรมและฝึกวิปัสนากัมมัฎฐานโดยหมุนเวียนไปตามส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเพ่ือสร้างพระสังฆาธิ
การเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา พระ
นักเทศน์ พระนักอบรม เป็นต้น 

๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน คือ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดอ านวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์น ามาพัฒนาตนเองและญาติโยม 
จัดตั้งหน่วย (อ.ป.ต.) อบรมเยาวชนและชาวบ้าน 

๖. การพ่ึงอิงร่วมกัน คือ คณะสงฆ์ต้องจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขึ้นมาให้การสนับสนุนเครือข่ายที่ท างานด้านนี้อย่างเพียงพอ 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน คือ คณะสงฆ์จัดประชุมหรือนิทรรศการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่และมอบรางวัลให้กับเครือข่ายที่โดดเด่นเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่าง 

และน าหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ มาร่วมเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้า
แข็งขึ้น ได้แก่ ทาน คือ การให้การเสียสละ นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเป็นผู้น าความรู้คือแสงสว่างของธรรมไปแนะน า
ประชาชนถึงที่อยู่อาศัย เพ่ือชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน และพระสังฆาธิการ
ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาด
แคลน ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวานในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้ประชาชนเลื่อมในศรัทธา และในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนโดยคัดเลือก
หลักธรรมให้เหมาะกับผู้รับฟัง เช่น เด็กและเยาวชนใช้หลักธรรม สติสัมปชัญญะ เป็นต้น อัตถจริยา คือ 
การสงเคราะห์ ได้แก่ จัดการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน 
เพ่ือให้เข้าใจถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้งเป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ 
สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่ง



๒๓๕ 
 

สอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นประจ า และมีการประชุม
และอบรมพระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีหลักการเผยแผ่ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 

ดังนั้น การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นควรมีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกันทั้งทางด้านความรู้และปัจจัย
อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประโยชน์กับ
ประชาชนและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้จริงๆ 

 
 



 บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการ
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
การศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน และท าการเก็บข้อมูลกับผู้ที่
ท างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 
สามารถสรุปดังนี้ 

๑) จุดแข็ง (Strengths) 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ก าหนดโครงสร้างขององค์กร

อย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ เช่น มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
ตามล าดับลงมาและก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น โดยมีพระสังฆาธิการเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ ซึ่งพระสังฆาธิการใช้การเผยแผ่เชิงรุกโดยเป็นการ
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เอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้
สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้น โสกวิโยคภัย การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้านได้จะต้อง
ศึกษาสื่อสารหลักการให้เข้าใจ นักเผยแผ่ต้องมีข้อมูลประกอบ อาศัยหลักสูตรแห่งความส าเร็จ ต้องมีค า
คมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย ให้อร่อยต้องมีค ากลอน ไม่ง่วงนอนต้องมีค าข าขัน เป็นต้น การเผยแผ่ของ
พระสังฆาธิการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารพระสังฆาธิการผู้ท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจะต้องท าการสื่อสารกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น ผู้ท าการสื่อสารจะต้องมีเทคนิคในการสื่อสารเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถท าการสื่อสารกันประชาชนให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ได้  การสื่อสารจะประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหรือไม่ จะต้องค านึงถึงบุคคลผู้ท าการเผยแผ่เพราะแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน 
บางคนมีความสามารถด้านเดียวจนช านาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บางคนมีความสามารถหลาย
ด้านท าได้หลายอย่าง สิ่งเหส่านี้นับว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมนั้นเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจ
และเห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้
ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎ
ฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ มี
วิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการเทศนา 
และบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรม และสามารถที่จะน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้ และมี
พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดการปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี และจัดท าตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ส านัก
ปฏิบัติธรรมมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่ มีอาคารหรือศาลาปฏิบัติ
ธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานได้ไม่แออัด
เกินไป มีความสะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และมีที่พัก ห้องน้ า ห้องสุขาที่
สะอาด จ านวนเพียงพอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ส าหรับห้องพัก ควรมีการป้องกันแมลงและสั ตว์ที่
จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี และการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทาง
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละส านักจะมีกฎระเบียบให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดไปทิศทางเดียวกัน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา การบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารทางการกุศลที่ไม่หวังผลก าไร การจัดด าเนินการ
ในส่วนนี้มีอยู่หลายวัดแต่ละวัดก็ด าเนินการไปตามระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ ในการด าเนินการ
ส่วนของเนื้อหาก็ไม่ขัดกับพระธรรมวินัย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่น
พระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ต้องมีการ
วางแผนที่ดีมีเทคนิคการอบรมในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นโดยค านึงถึงเรื่องวัน เวลา
ให้เหมาะสม เหตุเพราะประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเวลา
จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการน าการเผยแผ่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสงฆ์จึงต้อง
เหมาะสมทั้งเวลาและโอกาส ในด้านสถานที่ให้การอบรมสามารถรับคนที่เข้ารับการอบรมได้ตาม
จ านวนที่ต้องการ เช่น ศาลาการเปรียญ ห้องประชมของโรงเรียน ศาลาเอนกประสงค์ของในแต่ละ
หมู่บ้านหรือต าบลนั้น สถานที่ดังกล่าวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการน าสื่อในการอบรมมาเผยแผ่
ได้อย่างเต็มที่ ในสถานที่ดังกล่าวต้องสามารถน าสิ่งอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดี 
เช่น สามารถตั้งเครื่องฉายสื่อได้ ระบบเสียงในการเผยแผ่ อุปกรณ์ในการเผยแผ่ ฯลฯ หลักธรรมที่ใช้
ในการเผยแผ่จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ที่รับการเผยแผ่เป็นหลักส าคัญ ซึ่งในการให้การอบรมของคณะพระ
สังฆาธิการ และผู้น าชุมชน สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกหรือระดับต้นๆ คือ ผู้ที่รับฟังการเผยแผ่
นั้นเป็นบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทใดส่วนใหญ่แล้วต้องค านึงถึงพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเป็นสังคมเมือง สังคมชนบท
แล้ว เยาวชน ประชาชนส่วนใหญ่นั้นโดยปกติมีอาชีพใด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลักธรรมนั้นต้องเน้นให้
เห็นถึงเหตุผลของการกระท าว่ากระท าเช่นไรเป็นการกระท าที่ดีอย่างแท้จริง และผลที่ได้เป็นความดี
เป็นความสุขอย่างแท้จริง ท าแล้วเกิดผลในทันทีหรือมีความสุขอ่ิมเอมใจกับผลที่ได้กระท าลงไป 

๒) จุดอ่อน (Weaknesses) 
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างของ

องค์กร แต่กลายเป็นว่าต่างคนต่างท าหน่วยงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือวัดแต่ละวัด พระสงฆ์ผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใดก็ท าไปหรือบางวัดมีศักยภาพในการจัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไป ซึ่ง
จากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าองค์กรนี้ยังขาดความเสมอภาคและขาดความชัดเจนในการท างานอยู่  
ปัจจุบันองค์กรที่ดูแลด้านการเผยแผ่จะยังเหลือแต่เฉพาะองค์กร พระสงฆ์บางท่านแบกรับภาระหน้าที่
หลายบทบาทจึงจ ากัดด้วยเวลา ซึ่งบางรูป มีอายุ พรรษามากการเดินทางจึงเป็นอุปสรรค และ
พระสงฆ์บางรูปก็มีองค์ความรู้ไม่ตรงกับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย จึงเกิดความสับสน
เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอน ซึ่งเกิดจากพระสงฆ์ขาดการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีพอ 
เนื่องจากพระสงฆ์บางท่านหลังจากเรียนจบแล้วขาดการทบทวนหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะการอ่านพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นแกนหลักของพุทธธรรม พระสงฆ์จ านวนมากมิได้อ่าน
พระไตรปิฎก อ่านเพียงต าราหนังสือที่ชั้นครูบาอาจารย์จัดท าขึ้น การขาดหลักคิดวิเคราะห์ การเรียน
แบบและจดจ ามาแบบผิดๆ ขาดการปรับประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างสภาพปัญหาและ
สังคมในปัจจุบัน กับการใช้หลักพุทธธรรมมาแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการ มี
ขั้นตอนการท างานไม่เป็นทีมงานขาดผู้น าในการท างานเผยแผ่อย่างจริงจังและเสียสละเพ่ืองานเผยแผ่  
พระสังฆาธิการผู้มีฉันทะในการท างานเผยแผ่มีอยู่ในวงจ ากัดส่งผลให้การท างานไม่ประสบความส าเร็จ 
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ซึ่งที่ผ่านมาการเผยแผ่ธรรมะขาดแคลนพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ 
เพ่ือสังคมชุมชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทแล้วแทบจะหาพระสังฆาธิการผู้เสียสละ
ท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมะยากมากขึ้น และที่ส าคัญการสื่อสารของพระสังฆาธิการนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส่วน
หนึ่งเพราะพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการส่งสารคือการแสดงธรรม ขาดหลักการวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมตามหลักการของการสื่อสาร ขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการสื่อสารกับประชาชน 
ไม่มีเทคนิคที่ทันสมัยในการพูด ยึดถือตามแบบประเพณีดั้งเดิม ไม่มีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับ
สังคมของคนปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่อวัดและพระสงฆ์เท่าที่ควร 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม พระวิทยากรขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความร่วมมือกับวิทยากรในส านักปฏิบัติธรรมอื่น ไม่ค่อยความรู้
สามารถในการน าระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันเน้น
การศึกษาทางภาคทฤษฎีกันมากมีความรู้ทางวิชาการมาก แต่การเข้าถึงธรรมจริงๆ มีน้อยท าให้สอนได้
แต่ภาคทฤษฎีขาดการปฏิบัติที่สามารถเห็นมรรคเห็นผลได้ สังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
มากคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกก็มี ส่วนผู้ที่จะไปสอนเขาต้องมีเทคนิควิธี มีจิตวิทยาในการ
ถ่ายทอดสูง และที่ส าคัญก็คือต้องรักษาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะให้เห็นว่านี่คือผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง เมื่อเขาเกิดศรัทธาแล้วเราจะสอนอย่างไรก็ได้เขาก็ยินดีปฏิบัติตามทั้งนั้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
ขาดงบประมาณในการด าเนินการ งบประมาณเป็นส่วนหลักในการด าเนินการสถานีวิทยุ เนื่องจากว่า
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการจัดการนั้นค่อนข้างมีราคาสูง หาซื้อได้ยาก ซึ่งท าให้ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์เหล่านั้น อีกประการหนึ่ง การจัดบริบทสถานที่รอบข้างในการจัดการสถานีวิทยุนั้น ก็ต้องมี
การปรับพ้ืนที่ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับการจัดรายการด้วยเช่นกัน ที่ว่ามาทั้งหมดต้องใช้
งบประมาณทั้งสิ้น ในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
งบประมาณที่จัดหาได้ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการ การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นพระพุทธศาสนา 
คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัด ที่มีความศรัทธามีความยินดี
เต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร ในจุดนี้
มองว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการบริหารไม่มีนโยบายที่จะฝึกวิทยากรให้มีความรู้
ความสามารถ โดยน าเอาบุคคลที่มีจิตใจเป็นสาธารณะบุคคลที่พร้อมจะอุทิศตนเข้ามาท างานในจุดนี้
น าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาความสามารถเพ่ือให้เป็นวิทยากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถ
และมีทั้งจิตใจที่เป็นสาธารณะไม่หวังผลตอบแทน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน การอบรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาในระยะที่
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จ ากัดและในระยะเวลาดังกล่าวก็จัดสรรการบรรยายเผยแผ่ในแต่ละครั้งไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมายมาในแต่ละครั้ง การอบรมในแต่ละครั้งจะรวมเอาประชาชน นักเรียน และเยาวชนมา
รวมอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ทางคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนจัดขึ้นมา สิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามนัยยะแห่งการเผยแผ่แล้ววุฒิภาวะของคนในระดับ
ต่างกันนั้น ท าให้ผลของการเผยแผ่ไม่ได้ผลตามท่ีได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ และการด าเนินงานด้านการ
อบรมประชาชนในหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหางบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

๓) โอกาส (Opportunities) 
สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารของคณะสงฆ์ต้องมีวิสัยทัศน์ช่วยที่จะให้ผู้บริหารสามารถวาด

ภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด าเนินไปสู่
จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้ งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้  ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาองค์กรพุทธศาสนาต้องรุกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เช่น ท าค่ายพุทธบุตร เข้าไป
จัดท าหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา เข้าไปสร้างสรรค์สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนา ส่งครูพระสอนศีลธรรมไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ในการจัดหาทุนทรัพย์เพ่ือ
การเผยแผ่ โดยการขอการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และจากการประชาสัมพันธ์บอกบุญผ่าน
คณะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส าคัญมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมมีส่วนแห่ง
การเผยแผ่พระศาสนา นอกจากนี้พระสังฆาธิการมีวิธีจัดการโดยตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะอาทิ การตั้งตู้รับบริจาคในวันส าคัญๆ อาจจะเป็นที่อุโบสถ วิหาร 
สถานพยาบาล โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นสามารถเข้าไปจัดการ
เผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้
อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม
ตามโอกาสที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันส าคัญของชาติ เช่น วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระ
ราชกุศล เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีการบอกวันที่ในการจัดปฏิบัติธรรม มี
รายละเอียดตารางการปฏิบัติธรรม มีแผนที่ที่ตั้งส านักปฏิบัติธรรม มีแผนที่ในการเดินทาง เบอร์
โทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอย่างอ่ืน เพ่ือสะดวกในการติดต่อในการแนะน าข้อมูลต่างๆ ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมออกเป็น ๒ 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือเรียกว่า กลุ่ม
กรรมฐานทั่วไป และกลุ่มที่มาในนามของสถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน
เกิดปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม หรือ
แม้แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนจากสถานหลักเล็กๆ คือ ครอบครัว ท าให้ประชาชนต่างหันหน้าหาที่พ่ึงทางจิตใจ
ฟังเทศบ้างท าบุญไหว้พระบ้าง เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็
สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้เขาเหล่านั้นรู้ สึกว่า
ยังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ประชาขน
ในแต่ละต าบลต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพ่ือหวังผลในการน าหลักธรรม
ต่างๆ นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานในอาชีพต่างๆ 
ด้วย และนักเรียนในโรงเรียนในแต่ละต าบลนั้นได้ให้ความส าคัญพร้อมทั้งให้ความสนใจในการเข้ารับ
การอบรมหลักธรรมต่างๆ จากคณะพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนประจ าต าบลนั้นต่างก็ให้ความสนใจ
ในการเข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นปัญหาต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าข่ายไปในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากสภาพปัญหายาเสพติด สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่
เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น จึงท าให้สถาบันทางการศึกษาให้ความสนใจต่อการ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น 

๔) อุปสรรค (Threats) 
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมมีประชากรเพ่ิมขึ้นเป็น

จ านวนมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระของพระสังฆาธิการนอกจากเทคนิคและวิธีการเผยแผ่แล้ว 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอัธยาศัย การศึ กษา 
ความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทาง
พระพุทธศาสนา และยังไม่มีการประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันเราได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นภัยท าความมัวเมาต่อประชาชนและ
เยาวชนโดยเฉพาะยาเสพย์ติดที่เป็นภัยใหญ่หลวง สภาพสังคมและปัญหาที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วผ่าน
การขยายผลทางเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ ท าให้การสะท้อนภาพของสังคมและปัญหาของสังคมทั้ง
ทางบวกและทางลบรุนแรงและรวดเร็ว 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคย
ผ่านการปฏิบัติธรรมมาก่อน จึงท าให้มีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อการปฏิบัติธรรม และยังไม่เข้าใจรูปแบบ 
วิธีการ ตลอดถึงขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ได้กับการตื่นเช้า
และต้องท ากิจกรรมเกือบทั้งวัน บางคนกว่าจะปรับตัวได้ต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่อปรับตัวเข้ากับตาราง
อบรมได้ ก็เป็นวันท้ายๆ ของการอบรม ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมขาดความต่อเนื่องบางคนในขณะปฏิบัติ
ธรรมตั้งใจปฏิบัติได้ดี แต่เมื่อหมดเวลาในแต่ละช่วง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะรวมกลุ่มพูดคุยกันจนท าให้
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ขาดสติ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมอีกครั้ง จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่เสมอ และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ต้องการเห็นผลในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมบางรูปต้องการอยากให้ตัวเองมีสมาธิเร็วๆ จึงท าให้จิตฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ไม่ต้องการปฏิบัติธรรม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ปัจจุบันยังขาดหน่วยงาน
หลักท่ีเข้ามาสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือคลื่นวิทยุ
ถูกรบกวน ปัจจุบันมีสถานีวิทยุชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากแต่ละสถานีมีการจัดคลื่ นความถี่ที่
ใกล้เคียงกันจึงท าให้คลื่นรบกวนกันไม่สามารถกระจายเสียงไปในระยะทางไกลได้อีกทั้งยังมีข้อก าหนด
ในการกระจายเสียงด้วยว่าห้ามกระจายเสียงเกินพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ขาดความ
ร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในบางท้องถิ่นซึ่งไม่เห็นถึงความส าคัญในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะพระสังฆาธิการ และในท้องถิ่นชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ท า
อาชีพเกษตรกรรม วัน เวลา และสถานที่จึงไม่เหมาะสมไม่ลงตัว การจัดการอบรมควรจะให้ทางคณะ
พระสังฆาธิการและผู้น าชุมชน ในแต่ละท้องที่เป็นผู้ก าหนดเพ่ือความร่วมมือ และความเหมาะสม
รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมในแต่ละครั้ง และเวลาในการให้การอบรมกับครู และ
นักเรียนเป็นปัญหาต่อการให้การอบรมซึ่งบางครั้งตรงกับการสอบหรือไม่เหมาะสม การได้รับการ
สื่อสารแจ้งก าหนดต่อสถานศึกษาในแต่ละท้องที่จ ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการแจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ได้รับรู้ถึงประโยชน์ และความส าคัญคุณค่าของการได้
เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งให้กับเยาวชนได้รับรู้และสนใจในการเข้ารับการอบรม 

๕.๑.๒ กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้วิจัยท าการศึกษาจากหน่วยงานคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักการ
จัดการเครือข่าย ๗ ด้าน ไดแ้ก่ ๑) ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓) ด้าน
การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ๗) ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน สามารถสรุปดังนี้ 

๑) ด้านการรับรู้มุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หน่วยงานคณะสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการ

รับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมือนกัน คณะสงฆ์จัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจัด
การศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ ส านัก



๒๔๓ 
 

ปฏิบัติธรรม มีหน้าที่เผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนสาวก
ให้กับผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระ
วินัย (๒) สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้าน
ปัญญา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มีหน้าที่การท าให้พระพุทธศาสนากว้างขวางออกไปให้แพร่หลาย 
ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 

๒) ด้านวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิการเป็นการเอาความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน า
เขาให้ถึงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสกวิโยคภัย 
ส านักปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิตส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของตนเอง เพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรม
ถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย จุดมุ่งหมาย 
คือ พระนิพพาน สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เป็นการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใน
พระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนน้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการกระจาย
เสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ใน
รถยนต์ก็สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จัดโครงการอบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน า
หลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัว
ต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี และหลักธรรม
ต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียน และเยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ เพ่ือใช้เป็นการเตือนสติของตัว
นักเรียนและเยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อความก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ให้เป็นผลดีต่อ
ตัวเอง และส่งผลเสียอย่างไรต่อตัวเอง และจัดโครงการอบรมหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนโดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้อาศัย
อยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 

๓) ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนให้ประชาชน

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรม สัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม และปรับกลยุทธ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะสามารถดึง



๒๔๔ 
 

ประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญคือ เน้นไปที่
หลักสติปัฏฐาน เนื่องจากสติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต คือ ๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ 
ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใสศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้าน
จิต ไม่ให้คิดออกนอกประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธ เกิดความสบายกายสบายใจ ซึ่งการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ ดังนี้คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน 
(๒) รู้จักบาป บุญ คุณโทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาใน
การแก้ไขปัญหา และ (๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน ซึ่งผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน อย่างน้อยก็สลายคลายทุกข์ได้ระดับหนึ่ง มีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลก
มากขึ้น ท าให้ทุกข์ลดน้อยลง เพิ่มความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์
หลักธรรมค าสั่งสอนเพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิติประจ าวันได้ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง 
พระสังฆาธิการเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ 
และกิจกรรมต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปที่สามารถแสดงธรรม
สั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรมดี ส านักปฏิบัติธรรมมีพระวิปัสสนาจารย์
หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการ
สอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สถานี
วิทยุพระพุทธศาสนามีพระสังฆาธิการเป็นผู้ที่ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
และมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะท าให้การน าเสนอสื่อเป็นไป
ในทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะเป็นการถ่ายโอน
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านที่ก าลังพัฒนา เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ให้มี
ความรู้ความสามารถในการด าเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดรายการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่าน
กระบวนการประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน 
และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีพระสังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการ
ฝึกอบรม โดยสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนา
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอน
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ศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการให้การอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นการให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิค
ต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน 

๕) ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 
เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ในพื้นที่ตลอดและมีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า

จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลางประจ าจังหวัด 
เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ และ
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
ส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนา
พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ให้มีบทบาทในการน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งปวงได้ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ โดยทั่วไป
การเผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจ ากัด
ในเรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทาง
คลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้ 
ท าให้เขาเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตาม
สมควรในด้านต่างๆ  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็กนักเรียน เยาวชน 
และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข 

๖) ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน 
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่ทั้งพ้ืนที่ ระดับผู้บริหาร โครงสร้างของ

องค์กร วัดแต่ละวัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดก็ท าไปหรือบางวัดมีศักยภาพในการ
จัดการด้านการเผยแผ่ก็ท าไปและมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ 
ต่างคนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบของ
มหาเถรสมาคมมาเป็นแบบนั้นอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควร ส านัก
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ปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรม ยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุม
ติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้นต่อไป ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาขาดงบประมาณในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้ด าเนินการ
จัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาบริหาร
จัดการการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการ
ส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน บุคลากรเหล่านั้น
ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และการด าเนินงานด้านการอบรมประชาชน
ของหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับ
งบประมาณไม่สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ   (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหา
งบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจาก
เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะ
เก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

๗) ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและสั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ

ต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะ
ตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่
เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ ครั้ง และมีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้า
คณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมี
ความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยและเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้ 
โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการ
พัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการพัฒนาตนเอง 
เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจึงน ามาจัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในวัด
โดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ส่วน
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้ เช่น 
เชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
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เรียนการสอนในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้ามาฟังสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนามากขึ้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปีจะมีการจัด
นิทรรศการของหน่วยอบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยในต าบลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอ่ืนๆ และ
มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี เพ่ือเป็น
การยกย่องหน่วย อ.ป.ต. ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ และเพ่ือเผยแผ่การ
ท างานของหน่วย อ.ป.ต. เหล่านั้น ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามพระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สามารถสรุปดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง        การบริหารจัดการเครือข่าย

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
อายุ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี มาก

ที่สุด มีจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๙๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑ และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๖๑ ปีขึ้น มีจ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

ระดับการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสามัญระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด มีจ านวน ๑๘๒ รูป คิดเป็นร้อยละ  ๕๒ .๗ รองลงมามี
ระดับการศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๑๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ และน้อย
ที่สุด มีระดับการศึกษาสามัญระดับ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ 

ระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด มีจ านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ 
รองลงมามีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ ไม่มีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๗๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖  
และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นโท มีจ านวน ๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ 

ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด มีจ านวน ๒๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔
รองลงมามีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ประโยค ๑,๒ – ๓ ประโยค มีจ านวน ๖๐ ๑  รู ป  คิ ด
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เป็นร้อยละ ๗.๔ และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจ านวน ๗ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

๒) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการ
บริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =
๓.๗๐, S.D. = ๐.๕๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (
= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยกับ ( = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมาก 

ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านปฏิบัติตน
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ร่วมกันกับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
( =๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการ
รับรู้มุมมองร่วมกันด้วยค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๔, S.D. = ๐.๘๙) อยู่ใน
ระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กับเครือข่ายอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านให้ความ
ช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนเพ่ือมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๙๓, S.D.=๐.๘๔) อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของท่านมีวาจาสุภาพอ่อนหวานตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนากับเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย
ตามวิสัยทัศน์ร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั ( =๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๗), (  =๓.๘๙, S.D. = 
๐.๘๓) ตามล าดับ อยู่ในระดับมาก และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสียสละเพ่ือ





















 



๒๔๙ 
 

วิสัยทัศน์ของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๔) อยู่
ในระดับมาก 

ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๖๗, S.D. = ๐.๘๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านใช้ค าพูดที่ไพเราะ
อ่อนหวานเหมาะแก่การรับฟังเพ่ือผลประโยชน์ของเครือข่ายและท าให้ชุมชนมีความสนใจในเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๒, S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกันกับเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๐, S.D.=๐.๙๕) อยู่ในระดับมาก และ
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันความรู้เพ่ือการมีผลประโยชน์และความสนใจ
ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๖๖, S.D.=๐.๙๖) อยู่ในระดับมาก 

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิก
เครือข่ายพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๖, S.D.=
๐.๘๖) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิกเครือข่าย
ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๕, S.D.=๐.๘๓) อยู่ใน
ระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสียสละในการแบ่งปันวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๗๓, S.D.=๐.๙๖) อยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความ
เสมอต้นเสมอปลายและพร้อมพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๖๙, 
S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน เสนอความ
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คิดเห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =
๓.๖๓, S.D.=๐.๘๓) อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปันข้อมูล
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = ๓.๕๔, S.D.= ๐.๖๙) อยู่ในระดับ
มาก 

ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  ( =๓.๖๓, S.D. = ๐.๗๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
สิ่งของเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( = ๓.๗๒, S.D.=๐.๗๑) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายและพัฒนาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๖๖, S.D.= ๐.๘๒) 
อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับ
กาลเทศะเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่ายด้วยความจริงใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =
๓.๕๖, S.D.= ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก 

ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( =๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๘) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีการ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =
๓.๘๖, S.D.=๐.๘๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจะ
กล่าวเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะเมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๓.๘๒, S.D.= ๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน
แบ่งปันสิ่งของเพ่ือการท าจัดท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๖๘, S.D.= 
๐.๙๗) อยู่ในระดับมาก 
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๕.๒ อภิปรายผล 
งานวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” มีประเด็นในการอภิปรายผลโดยจ าแนกเป็นรายด้าน ๘ ด้าน คือ ด้านการรับรู้
มุมมองร่วมกัน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ด้านการพ่ึงอิง
ร่วมกัน ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน และด้านการบูรณาการกับหลังสังคหวัตถุ ๔ สรุปไดด้ังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน  
ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน พบว่า ในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็น

ภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาอบรมให้กับพระภิกษุ
สามเณรให้มีความรู้ทั้งทางปริยัติการ ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธ ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมมีหน้าที่เผย
แผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอนสาวกให้รู้ตามแก่ผู้ที่มีความสนใจ
ในการปฏิบัติธรรม โดยการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ (๑) ศีล เป็นการศึกษาด้านพระวินัย (๒) 
สมาธิ เป็นการฝึกเจริญวิปัสสนาเพ่ือให้จิตสงบ (๓) ปัญญา เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านปัญญา ใน
ส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไปให้แพร่หลาย
โดยใช้สื่อสมัยใหม่ ท าให้ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยและน้อมน าเอาหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ปฎิบัติเหล่านั้น และหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้ศึกษาวิจัย “การวิเคราะห์การศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติย
สิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มีความมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และ
ปัญญา ไตรสิกขาสามารถจัดประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด และตามธรรมขันธ์
สาม ความส าคัญของหลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็นสิกขาบท
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติ
ธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา  สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี  ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ  การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติย
สิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ 
กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกัน
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ด้วย ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา  การเรียนการสอนในสมัย
พุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอยู่ ๔ 
ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและ
ประเมินผลตามหลักไตรสิกขา๑ 

รูปแบบท่ี ๒ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (SWOT)  
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีแบบแผนและ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน การเผยแผ่เชิงรุกของพระสังฆาธิ การเป็นการน าเอา
ความรู้กล่าวคือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าชาวบ้านให้ถึงที่อยู่อาศัย เรียกว่า ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุข
เกษมศานติ์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโสกวิโยคภัย ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมจิต
ส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของ
ตนเอง เพ่ือตัดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง ตลอดชีวิตตราบเท่าที่เรายังต้อง
เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารด้วย จุดมุ่งหมาย คือ พระนิพพาน ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา น า
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกออกมาเผยแผ่ซึ่งชาวบ้านพุทธศาสนิกชน
น้อยคนที่จะมีโอกาสได้อ่าน เมื่อมีการกระจายเสียงธรรมะผ่านทางคลื่นวิทยุพุทธศาสนิกชนก็สามารถ
รับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานก็สามารถฟังได้ ท าให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้
ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีการจัดโครงการอบรม
ธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนโดยน าหลักธรรมค าสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หิริ 
โอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคม และหลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของนักเรียนและเยาวชน คือ สติ สัมปชัญญะ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องเตือนสติของตัวนักเรียนและเยาวชนเองว่า มีสติระลึกรู้แค่ไหนต่อการใช้สื่อสมัยใหม่ต่างๆ 
เหล่านี้ว่าเป็นผลดีต่อตัวเอง และส่งผลเสียต่อตัวเองอย่างไร นอกจากนี้มียังจัดโครงการอบรม
หลักธรรมต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป เช่น อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถ
น ามาใช้ได้จริงส าหรับประชาชนผู้อาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมีพุทธธรรมเป็น
ฐานคิดในการพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรียนรู้และอริยมรรค
มีองค์ ๘ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๒ ระดับ คือ ระดับโลกีย
ธรรม และระดับโลกุตรธรรม ส่วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถ
พัฒนาได้ พุทธธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุงมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็นตัว

                                                           

  ๑ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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ตั้งใช้หลักธรรม อริยสัจ ๔ เป็นหลักคิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ ส าหรับเป้าหมายในการ
พัฒนานั้นจะมีสามประการ คือ (๑) ท าให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ดีมี
ประสิทธิภาพ (๒) มีจริยธรรมคุณธรรมในการด ารงชีวิต และ (๓) พัฒนาไปสู่ระดับสูงสุด คือ การพ้น
ทุกข์อย่างสิ้นเชิง สู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี ๓ องค์ประกอบการ
พัฒนา คือ การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพ่ือให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กับบริบทจึงท าให้องค์การที่เป็นระบบใหญ่ต้องมี
เป้าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ 
มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศน์การ
พัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับ
โลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตัวแบบในการพัฒนา 
ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ด้วย๒ 

รูปแบบท่ี ๓ ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  
ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย

การจัดเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนมีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม และยังต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาวัดมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ เน้นไปที่หลักสติปัฏฐาน เนื่องจาก
สติปัฏฐานมีผลต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ ๑. การพัฒนากายต้องมีระเบียบ ร่างกายดูสะอาดน่าเลื่อมใส
ศรัทธา ๒. ด้านเวทนา ท าให้รู้จักสุขและทุกข์จากอาการที่เกิดขึ้น ๓. ด้านจิต ไม่ให้คิดออกนอก
ประเด็น ๔. ด้านธรรม ท าให้เกิดปฏิเวธเกิดความสบายกายสบายใจ ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนากายและพัฒนาใจ ดังนี้ คือ (๑) ท าให้จิตใจเบิกบาน (๒) รู้จักบาป บุญ คุณ
โทษ (๓) ศรัทธามั่นคง ไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา (๔) มีสติ มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา และ 
(๕) เป็นแนวทางในการเข้าสู่พระนิพพาน ซึ่งผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยก็สลาย
คลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งมีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้น มีสติรู้เท่าทันโลกมากขึ้นท าให้ทุกข์ลดน้อยลง
เพ่ิมความสุขในชีวิตประจ าวันได้ เพราะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นจนเกินไป และในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาเป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสั่งสอน
เพ่ือสื่อให้ประชาชนได้ฟังหลักธรรมค าสอนซึ่งจะน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิติประจ าวันได้ 
และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เห็นแนวทางที่จะ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

                                                           

 ๒ฌาน ตรรกวิจารณ์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).  



๒๕๔ 
 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาภรณ์ อรุณดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลัก
พุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)” พบว่า จาก
ผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลัก
ไตรสิกขา) นั้น  สามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ
เพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างพฤติกรรม  เมื่อมนุษย์มีพ้ืนฐานจิตใจที่แล้วดีจะเก่ง
ได้เองเกิดเป็นทุนสมองหรือทุนทางปัญญาของมนุษย์ (Human Capital) อริยะ - อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) 
เรียกว่า เป็นสมรรถนะมนุษย์ หรือ Human Competency สมรรถนะมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนแต่
ต้องอาศัยการฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท าให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะระดับสูงสุดได้   

ส่วนรูปแบบ KSM Model เป็นสมรรถนะด้านต่างๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่างๆ 
เหล่านี้ได้บุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ส าหรับคุณสมบัติสมรรถนะมนุษย์
โดยเกิดจากการฝึกตนตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) เพราะหากฝึกตนให้เป็นผู้ที่มี ศีล 
สมาธิ ปัญญา สมรรถนะที่อยู่ในรูปแบบ KSM Model ก็จะเกิดขึ้นได้เอง การเป็นมนุษย์ที่มีสมรรถนะ
แม้กระทั่งปัญญาสูงสุดในตัวมนุษย์ที่เราเรียกว่า ภาวนามยะปัญญา ในการพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนา
จากจิตใจเพ่ือส่งผลให้เกิดทุนทางปัญญาในการสร้างความเก่งหรือความดี หรือ อริยะภาวะและ
อัจฉริยะภาวะขึ้น ส่วนสมรรถนะที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดศักยภาพที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดของความเป็นมนุษย์และปัญญาสูงสุด ก็คือ ทุนทางปัญญา ซึ่งไม่ใช่ลักษณะทาง
กายภาพของสมองหรือเนื้อสมอง รอยหยัก ในเชิงนามธรรม  แต่หมายถึงในเชิงรูปธรรม คือ 
กระบวนการคิดหรือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสมองเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ฝึกความเก่ง  แต่
ปัญญาเกิดจากความรู้ที่เกิดจากจิตใจเกิดจากการหยั่งรู้ด้วยตนเองจากจิตใจ  แล้วสั่งการไปที่สมองให้
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ดังนั้นทุนทางสมองคือ ทุนทางปัญญาของมนุษย์ที่เกิดจาก
การหยั่งรู้ด้วยการศึกษาตนเอง จากการฝึก ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานเป็นคุณสมบัติสมรรถนะ
ทุนมนุษย์ของคนดีและเป็นคนเก่งอยู่ในตัว (อริยะ-อัจฉริยะ)  

การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์จะต้องสร้างที่จิตใจ รู้จักตัวเอง รู้จักศักยภาพของตัวเอง
ด้วยความรักความเมตตาท่ีมีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะเกิดขึ้นจากภายในตนเอง ไม่ได้เกิดขึ้น
จากภายนอก หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใดๆ มนุษย์จะสามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรที่คน
อ่ืนไม่รู้ถ้าหากมนุษย์รู้จักหันเข้ามาศึกษาตัวเองด้วยการฝึกสมาธิซึ่งจะช่วยให้มนุษย์หันกลับเข้าไปข้าง
ในตัวตนของตนเอง ฝึกการอบรมจิตใจตนเองเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ปัญญาได้ความรู้สูงสุด 
ผ่านสมองซึ่งเป็นเครื่องมือมนุษย์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทุนมนุษย์ในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีทางอ่ืน ถ้าเราจะใช้แต่วิธีการที่จะท าให้มนุษย์เก่ง



๒๕๕ 
 

อย่างเดียว โดยขาดศีล สมาธิ ในที่สุด มนุษย์ก็จะหลงอยู่ในโลกนี้ แล้วในที่สุดก็จะท าลายโลก เกิดเป็น
สงคราม เกิดปัญหาในโลกของเรากิเลสมีมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเราฝึกจิตอยู่ที่วัตถุสิ่งของท าให้เกิดปัญหา
รอบตัวมากมาย เพราะธรรมชาติคนเก่งจะไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า จะเกิดการแข่งขัน หรือต้องการ
เอาชนะ และท าเพ่ือเอาชนะเอาเปรียบผู้อ่ืนทุกวิถีทาง เก่งหากไม่ดีก็จะท าลายคนอ่ืน ในขณะที่คนดี
จะไม่ท าลายผู้อ่ืนและจะกลายเป็นคนเก่งเพราะบริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับพฤติกรรมตัวเอง
เรียนรู้ให้เกิดได้จากปัญญาที่มีพ้ืนฐานมาจากศีล ก่อให้เกิดเป็นสมาธิ ปัญญาสูงสุดก็จะเกิดข้ึน  

เกิดเป็นปัญญาที่รู้ได้เฉพาะตัวเอง แล้วปัญญานั้นมันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็น
ปัญญาที่เกิดขึ้นจากธรรมะจากจิตใจที่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นหลักของไตรสิกขา จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้
มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้านทุกอย่างในทางที่ดีทุกด้าน  เพราะการรักษาศีลและยกระดับจิตใจของด้วย
สมาธิ มีสติก ากับทุกเวลาสามารถท าได้ทุกอิริยาบถก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ทุกเวลาในทางสร้างสรรค์ 
ความสงบสุขที่เป็นเครื่องหมายของคนเก่งและคนดีก็จะเกิดขึ้น ส่วนข้อมูลความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ สอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า โดยรวมแล้วนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเห็นว่าสมรรถนะทุนมนุษย์ในระดับโลกตาม
หลักพุทธญาณวิทยาในสมรรถด้านของ ศีล สมาธิ ปัญญาที่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะสมาธิที่อยู่ในระดับ
ดีมากและรูปแบบ KSM Model ในภาพรวมที่อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะสมรรถนะด้านเทคโนโลยี และ
การพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธญาณวิทยาที่อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากการพัฒนามนุษย์ต้องเริ่มจาก
การฝึกฝนจิตใจให้เป็นดีงาม ซึ่งในความดีงามนั้นจะก่อให้เกิดภาวะความเก่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
สมรรถนะมนุษย์ขึ้นมาได้เองในทุกเรื่องและทุกศาสตร์ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เกิดเป็น อริยะ-อัจฉริยะ ภาวะ มีความรักและความเมตตาเกิดเป็นความ
สงบสันติเกิดบนโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญาและเป็นสมรรถนะสูงสุดของมนุษย์ที่แท้จริง๓ 

รูปแบบท่ี ๔ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง  
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง พบว่า พระสังฆาธิการเป็น

ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน สร้างเยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมต้นแบบ พระสังฆาธิการที่ท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน มีปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายธรรม
ดีมีหลายรูป ในส่วนส านักปฏิบัติธรรมก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตร
เป็นอย่างดีสามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์กัมมัฎฐานได้ พระภิกษุหรือบุคคลที่เป็นวิทยากรมี
                                                           

๓สุดาภรณ์ อรุณดี, "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)", 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑). 



๒๕๖ 
 

ความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีพระสังฆาธิการเป็นผู้ที่
ท าการออกอากาศในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และมีการประสานงานขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท าให้การน าเสนอสื่อเป็นไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเกิดการประสานงาน
และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้กับพระสงฆ์
และชาวบ้านเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนานี้ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถเข้า
มาจัดรายการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประยุกต์การใช้งานในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ฟังทุกคน และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีพระ
สังฆาธิการและผู้น าชุมชนร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม โดยสมาชิกต่างก็มีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ เช่น 
วิปัสสนาจารย์ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้มีการ
พัฒนารูปแบบและกระบวนการเพ่ือการอบรมสั่งสอนที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการให้การอบรมเทคนิคต่างๆ ในด้านการเผยแผ่ให้มีศักยภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า  
สภาพปัญหาการบริหารจัดการยังขาดความกระตือรือร้นเนื่องจากไม่มีศาสนาอ่ืนเป็นคู่แข่งและสภาพ
ภูมิศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่สืบเนื่องจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีหน่วยธุรกิจ
ชุมชนมากมาย พระสงฆ์ต้องรับบทบาทหน้าที่ที่ไม่ตรงสายงานที่ตนเองถนัด เพราะเจ้ าคณะพระ
สังฆาธิการส่วนหนึ่งได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้พระเลขาฯ ได้ท าบทบาทหน้าที่แทน ปัญหาในการ
วางแผนงานจึงเป็นปัญหาเพราะเป้าหมายของงานไปถึงผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  

แนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการพบว่าแนวทางการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ๑) ควรเพ่ิมการจัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด
ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง
ตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๒) ควรตั้งทุนมูลนิธิเพ่ือเตรียมด าเนินการเผยแผ่ไว้โดยเฉพาะ 
๓) ควรจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่เพ่ิมเติม ๔) ต้องเริ่มต้นสร้างทีมงานในกลุ่มพระเผยแผ่ด้วยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ๕) ควรมีการฝึกฝนอบรมในเรื่องอาจาระความประพฤติตลอดถึงฝ่าย
ปกครองก็ต้องดูแล พระภิกษุ สามเณรอย่างเคร่งครัด ๖) ควรมีการสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ และในการเผยแผ่ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตใน



๒๕๗ 
 

ชนบทด้วย ๗) ควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ๆ ได้มีโอกาสฝึกหัดการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆ ๘) ควรมี
เวทีส าหรับให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสแสดงธรรมบ้าง ๙) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้
ทันยุคสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ๑๐) ควรมีการจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้
เพียงพอ เช่น ควรมีสถานที่ในการศึกษาธรรมะประจ าวัดต่างๆ หรือประจ าหมู่บ้านเป็นต้น๔ 

รูปแบบท่ี ๕ ด้านกระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน  
ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน พบว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีศูนย์การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน อ านวยความสะดวก 
และเป็นที่ปรึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมายให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
ในขณะที่ส านักปฏิบัติธรรมก็จัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือ
การพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการและพระสงฆ์สามารถน าหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานการมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ โดยการน าพาศรัทธาพุทธศาสนิกชนให้พ้นจากความ
ทุกข์ท้ังปวงได้ ซึ่งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก คือ โดยทั่วไปการ
เผยแผ่ธรรมะจะใช้การเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อจ ากัดใน
เรื่องของเวลาท าให้บางท่านไม่สะดวกไปฟังธรรมะที่วัด เมื่อมีการกระจายเสียงธ รรมะผ่านทาง
คลื่นวิทยุ พุทธศาสนิกชนก็สามารถรับฟังธรรมะได้ที่บ้านหรือที่ท างานแม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังได้
ท าให้ชาวบ้านเหล่านั้นรู้สึกว่ายังอยู่ใกล้ธรรมะมีที่พ่ึงทางจิตใจ และคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ตามสมควรในด้านต่างๆ  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จึงเป็นการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยที่พระสงฆ์ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับผู้น าชุมชน จัดอบรมเด็ก
นักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ให้สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 
ปัญหาอุปสรรคการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ (๑) บุคลากรมีขั้นตอนการท างานไม่เป็น
ทีมงาน ขาดภาวะผู้น าในการท างานเพ่ือเผยแผ่ การท างานมีอยู่ในวงจ ากัด ส่งผลให้การท างานไม่
                                                           

๔พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การจังหวัดสมุทรปราการ, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๕๘ 
 

ประสบความส าเร็จ (๒) ขาดงบประมาณในการบริหารทั้งบุคลากรและการใช้จ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้งานในส านักงานเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ในยุคโลกาภิวัตน์ (๓) ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มี (๔) 
การจัดการเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่เกิดศรัทธา
เลื่อมใสในการด าเนินการเท่าทีควร 

หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
คือ ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ตามหลักพุทธลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมานั่นก็คือ
การสั่งสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจประกอบด้วยสันทัสสนา ค าสอนท าให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจน สมาทปนา ค าสอนท าให้เกิดความตั้งใจสมาทานปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ค าสอนท า
ให้เกิดความองอาจกล้าหาญ สัมปหังสนา ค าสอนท าให้จิตใจเกิดความร่าเริงแจ่มใส ส าหรับทฤษฎีการ
จัดการเพ่ือการบริหารการเผยแผ่ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การการบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้น ส าหรับทฤษฎีเพ่ือการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทาง และผู้รับสาร 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ (๑) การวางแผน พระสังฆาธิการต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด ติดตามผลงาน รายงาน
ผล น าเสนอผลงาน ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ ความชัดเจน การบริหารทรัพยากรของวัดอย่างมั่นคง
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง (๒) การจัดองค์การ พระสังฆาธิการปฏิบัติตามโครงสร้างแบบบูรณา
การ ส่งเสริมวัดให้เป็นส านักเรียน ส านักปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการอ านวยความสะดวกแก่สังคม
เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ตั้งอยู่ในศีลาจารวัตร
อันงดงาม สอดคล้องตามกฎระเบียบวินัย ตลอดทั้งญาติโยมได้ศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  (๓) 
การสั่งการ พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยกฎระเบียบ
ปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนในท้องถิ่น (๔) การประสานงาน พระสังฆาธิ
การมีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่สังคม ทั้งสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สนับสนุนศาสนกิจทั้งปวงให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น
บุคลากรที่ได้เรียนเรียนรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานได้
ส่งเสริมพิธีกรรมแบบเรียบง่ายตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ตลอดทั้งปรับปรุงขั้นตอนพิธีการให้เข้ากับ
ยุคโลกาภิวัตน์ (๕) การควบคุม พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายท าหน้าที่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ด้วยการติดตามดูแลบุคลากร ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการสื่อสาร รวมทั้งมี



๒๕๙ 
 

การบรูณาการบริหารทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการประสานงาน ให้อยู่ในกรอบ
กฎระเบียบ พระธรรมวินัย ส่งเสริมการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน๕ 

รูปแบบท่ี ๖ ด้านการพึ่งอิงร่วมกัน  
ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน พบว่า คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรที่ใหญ่พระสงฆ์ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งก็จะท าไปตามความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็ท าไปและมีองค์กรที่ท าหน้าที่ด้านการเผยแผ่กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ คือ ต่าง
คนต่างท าถือเอาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก ท าให้การร่วมมือกันโดยยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบของ
มหาเถรสมาคมมาเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในแนวเดียวกันนั้นยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควร ส่วนส านัก
ปฏิบัติธรรมนั้นผู้บริหารส านักปฏิบัติธรรมยังขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ขาดการ
ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารจัดการกับส านักอ่ืน และขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม จากองค์กรของรัฐและขององค์กรคณะสงฆ์ขาดการควบคุม
ติดตามผลและประเมินผลของโครงการต่างๆ เพ่ือทราบปัญหาในการน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้นต่อไป ในส่วนของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็ขาดงบประมาณในการด าเนินการในปัจจุบันวัดได้
ด าเนินการจัดหางบประมาณเองจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามา
บริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนา คณะกรรมการที่เข้ามาบริหารจัดการ
ส่วนมากมาจากบุคลากรภายในวัดที่มีความศรัทธามีความยินดีเต็มใจเข้ามาท างาน ซึ่งบุคลากร
เหล่านั้นไม่ได้มีความรู้ทางด้านการจัดการสถานีวิทยุดีเท่าที่ควร และการด าเนินงานด้านการอบรม
ประชาชนของหน่วย อ.ป.ต. ทั้ง ๘ ด้าน ในแต่ละต าบลที่ผ่านมานั้นประสบกับปัญหากิจกรรมที่จัดกับ
งบประมาณไม่สอดคล้องกัน ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการ (อ.ป.ต.) ได้ช่วยกันหา
งบประมาณจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองผ้าป่า รวมไปถึงการร่วมบริจาคปัจจัยจาก
เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตต าบลนั้นๆ และในส่วนของกิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นทางคณะสงฆ์จะ
เก็บเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม หรือปัจจัยยังชีพที่ได้จากการท าบุญ น าไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อํสุกาโร) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง” พบว่า 
ปัญหาทั่วไปที่ส่งผลต่อคุณภาพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในจังหวัดอ่างทอง พบว่า 
มี ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) ปัญหาด้านเนื้อหาหลักธรรม คือ พระธรรมทูตขาดความรู้ในเรื่องที่จะแสดงธรรม 
ขาดทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมที่ดี และพระธรรมทูตมีบทบาทจ ากัดเพียงการออกบรรยาย
ธรรมนอกวัดที่มีอยู่น้อย และปัญหาการมีทัศนะพ้ืนฐานต่อการเป็นพระธรรมทูตและงานโดยบทบาท
                                                           

๕พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที), รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๖๐ 
 

และหน้าที่ของพระธรรมทูตไม่ครอบคลุมครบต่อสังคมโดยรวมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร (๒) ปัญหาด้าน
กิจกรรม คือ พระธรรมทูตที่มีบทบาทท ากิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมักจะเป็นพระธรรมทูตที่มีต าแหน่ง
ทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับอ าเภอและระดับประจ าจังหวัดอ่างทอง ขาดเทคนิคและ
กิจกรรมที่ใช้ในการน าเสนอใช้ รูปแบบเดิมๆ ท าให้น่าเบื่อ (๓) ปัญหาด้านการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย คือ พระธรรมทูตยังขาดความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นสื่อที่
แปลกและน่าสนใจ ขาดอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการอบรม สื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์
ประกอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่คลอบคลุมกับหน่วยงาน (๔) 
ปัญหาด้านการได้รับประโยชน์และคุณค่า คือ ๑) ประโยชน์ตน กล่าวคือ ยังไม่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ 
ค่านิยมให้ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมไทย และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต สร้างศีลธรรมจริยธรรม ๒) 
ประโยชน์คนอ่ืน กล่าวคือ ยังขาดจิตส านึกและท าประโยชน์เพ่ือสังคมและประเทศชาติ เกิดแรงจูงใจ
เชิงบวกให้เกิดความเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี การเน้นหลักการสอน
ประชาชน ๓) ประโยชน์สังคมส่วนรวม กล่าวคือ ขาดความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างในการท างานที่ดีของ
พระสงฆ์และของคนทั่วไป มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานพระศาสนาเพ่ือสังคมส่วนรวม 

รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการเผยแผ่
ของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีอยู่ ๘ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรม
แบบการแสดงธรรมเทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถา
ธรรม (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการบรรยายธรรมผ่านสื่อแพร่ภาพหรือสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการจัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมต่างๆ (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการน าฝึกสมาธิ (๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่
ธรรมแบบการน าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการพัฒนา
ท้องที่ (๘) รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ธรรมแบบการท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ พระธรรมทูตหรือ ผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปัจจัย เช่น เวลา สถานที่ ตัว
ผู้ฟัง และบริบทต่าง ๆ เป็นต้น๖ 

รูปแบบท่ี ๗ ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน  
ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน พบว่า เจ้าคณะจังหวัดจะท าการออกตรวจการและ

สั่งการให้เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบลออกตรวจการ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง แล้วรายงานให้
มหาเถรสมาคมทราบ โดยผ่านเจ้าคณะตามล าดับ โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ ๑. การปกครอง ๒. 
การศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การสาธารณูปการ และการสา
                                                           

๖พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร), รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในจังหวัดอ่างทอง, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๖๑ 
 

ธารณสงเคราะห์ ๕. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองจะเห็นสมควร และเจ้าคณะจังหวัดจัด
ประชุมเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเลขานุการ ปีละ ๒ 
ครั้ง และมีการจัดประชุมร่วมกันของเจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้า
อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือมอบหมายนโยบายในการสนองงานของคณะสงฆ์ให้
ทราบทั่วกันท าให้พระสังฆาธิการมีความคุ้นเคยและสามารถพุดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของแต่ละท่านได้ โดยส านักปฏิบัติธรรมจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระ
สังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ให้สามารถน าหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานมาพัฒนาตนเอง เมื่อพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมแล้วจัดการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานภายในวัดโดยนิมนต์พระวิปัสนาจารย์มาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนที่สนใจเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม ส่วนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
เพ่ือให้ความรู้ เช่น เชิญต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เชิญครูและอาจารย์ในโรงเรียนมา ให้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้า
มาฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามากขึ้น และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในแต่ละปี
จะมีการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประจ าต าบลต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยในต าบลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลอ่ืนๆ และมหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการมอบรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น 
ประจ าปี เพ่ือเป็นการยกย่องหน่วย อ.ป.ต. ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคมที่
ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และเพ่ือเผยแผ่การท างานของหน่วย อ.ป.ต. เหล่านั้นเป็นแบบอย่างแก่หน่วย อ.ป.ต. อื่นๆ 

ซ่ึงไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 
ปัญหาอุปสรรคการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ (๑) บุคลากรมีขั้นตอนการท างานไม่เป็น
ทีมงาน ขาดภาวะผู้น าในการท างานเพ่ือเผยแผ่ การท างานมีอยู่ในวงจ ากัด ส่งผลให้การท างานไม่
ประสบความส าเร็จ (๒) ขาดงบประมาณในการบริหารทั้งบุคลากรและการใช้จ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้งานในส านักงานเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ในยุคโลกาภิวัตน์ (๓) ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มี (๔) 
การจัดการเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประชาชนไม่เกิดศรัทธา
เลื่อมใสในการด าเนินการเท่าทีควร 

หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
คือ ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ตามหลักพุทธลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมานั่นก็คือ
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การสั่งสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจประกอบด้วยสันทัสสนา ค าสอนท าให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจน สมาทปนา ค าสอนท าให้เกิดความตั้งใจสมาทานปฏิบัติตาม สมุตเตชนา ค าสอนท า
ให้เกิดความองอาจกล้าหาญ สัมปหังสนา ค าสอนท าให้จิตใจเกิดความร่าเริงแจ่มใส ส าหรับทฤษฎีการ
จัดการเพ่ือการบริหารการเผยแผ่ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การการบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้น ส าหรับทฤษฎีเพ่ือการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทาง และผู้รับสาร 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ (๑) การวางแผน พระสังฆาธิการต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ความถนัด ติดตามผลงาน รายงาน
ผล น าเสนอผลงาน ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ ความชัดเจน การบริหารทรัพยากรของวัดอย่างมั่นคง
ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง (๒) การจัดองค์การ พระสังฆาธิการปฏิบัติตามโครงสร้างแบบบูรณา
การ ส่งเสริมวัดให้เป็นส านักเรียน ส านักปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการอ านวยความสะดวกแก่สังคม
เป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ตั้งอยู่ในศีลาจารวัตร
อันงดงาม สอดคล้องตามกฎระเบียบวินัย ตลอดทั้งญาติโยมได้ศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  (๓) 
การสั่งการ พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยกฎระเบียบ
ปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนในท้องถิ่น (๔) การประสานงาน พระสังฆาธิ
การมีหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่สังคม ทั้งสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สนับสนุนศาสนกิจทั้งปวงให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง เมื่อเป็นเช่นนั้น
บุคลากรที่ได้เรียนเรียนรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานได้
ส่งเสริมพิธีกรรมแบบเรียบง่ายตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ตลอดทั้งปรับปรุงขั้นตอนพิธีการให้เข้ากับ
ยุคโลกาภิวัตน์ (๕) การควบคุม พระสังฆาธิการ ก ากับดูแลการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้อง
มีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายท าหน้าที่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ด้วยการติดตามดูแลบุคลากร ทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลการสื่อสาร รวมทั้งมี
การบูรณาการบริหารทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการประสานงาน ให้อยู่ในกรอบ
กฎระเบียบ พระธรรมวินัย ส่งเสริมการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน๗ 

รูปแบบท่ี ๘ ด้านการบูรณาการกับหลังสังคหวัตถุ ๔ 
ด้านการบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ทาน คือ การให้การเสียสละ นั้นพระ

สังฆาธิการเป็นผู้มีความเสียสละเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเป็นผู้น า
ความรู้คือแสงสว่างของธรรมไปแนะน าประชาชนถึงที่อยู่อาศัย เพ่ือชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุข
                                                           

๗พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที), รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิ
วัตน์ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
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เกษมศานติ์  ชี้ทางพระนฤพาน และพระสังฆาธิการร่วมบริจาคเงินเ พ่ือสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ขาดแคลน ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน นั้นพระสังฆาธิการเป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้
ประชาชนเลื่อมในศรัทธา และในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนโดยคัดเลือกหลักธรรมให้เหมาะกับผู้รับ
ฟัง เช่น เด็กและเยาวชนใช้หลักธรรม สติสัมปชัญญะ เป็นต้น  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ ได้แก่ 
จัดการเผยแผ่หลักการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสั่งสอน เพ่ือให้เข้าใจถึงสัจ
ธรรมหรือความจริงของชีวิต รวมทั้งเป็นเครื่องมือดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆ สมานัตตา คือ 
การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าไปจัดอบรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นประจ า  และมีการประชุมและ
อบรมพระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีหลักการเผยแผ่ที่ทันสมัยอยู่ เสมอซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอ้ือมอร ชลวร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัย
พบว่า หลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒) 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ ร้อย
กรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจ าและน าไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการ
สร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 

จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ 
หมวดได้น าไปสู่การประยุกต์เพ่ือสร้างรูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการตามโมเดลเกลียว
ความรู้ของ อิคุจิโร่ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ที่เรียกว่า เซกิ (SECI) มาเป็นแนวคิดหลักของการ
ปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ แบบด้วยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การผสมผสานความรู้ (Combination) (๔) การผนึก
ความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวัติ ที่มีการหมุนในลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ท่ีไม่รู้จบ แล้วน าหลักพุทธธรรม ๔ หมวดข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งได้เสนอเป็นแบบจ าลองใหม่ หลังจากนั้นได้น าแบบจ าลองดังกล่าวมาท าการตรวจสอบ
องค์ความรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) สรุปผลว่าได้แบบจ าลอง
การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการที่พร้อมน าไปใช้งานได้ในองค์กรทั่วไป๘ 

 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

                                                           

 ๘เอื้ อมอร ชลวร , “การจัดการความรู้ เ ชิ งพุทธบู รณาการ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอในประเด็นหลักแก่การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ควรมีการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่เป็นคณะสงฆ์ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒. พระสังฆาธิการเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการจัดองค์การเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่และ

สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๓. พระสังฆาธิการควรส่งเสริมแนวทางการก ากับดูแลการเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ “ด้วยการชี้ทางออก บอกทางถูก ปลูกความถูกต้อง” 
๔. พระสังฆาธิการควรควบคุมดูแลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้ตั้งอยู่

ตามกฎระเบียบ พิจารณาความดีความชอบแก่บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ด้วยการเผยแผ่ความดีเด่น
เป็นประจ าทุกปี 

๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาควรสนับงบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั่วทุกวัด ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะเขตเมือง หรือเขตท่ีเจริญแล้วเพียงอย่างเดียว 

๖. คณะสงฆ์ควรพัฒนาสื่อที่ใช้ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ซีดี เป็นต้น 

๗. คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีการเทศน์ สอน แสดงธรรม 
หรือปาฐกถาธรรม เพ่ือขัดเกลาจิตใจญาติโยม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. คณะสงฆ์ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพศรัทธา เช่น พูดจา

ไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ ประพฤติตนสมเหมาะสมแก่ตามสมณะสารูป เป็นต้น 
๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยการเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. พระสังฆาธิการมีบทบาทส าคัญในการจัดองค์การคณะสงฆ์ให้มีความยืดหยุ่นในยุค

โลกาภิวัตน์ จัดรูปแบบการเผยแผ่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
๔. พระสังฆาธิการ มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่

การก ากับดูแลงานวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. พระสังฆาธิการ ควบคุมการจัดงานประจ าปี ก าหนดให้จัดท าบัญชีรายรับและ

รายจ่าย ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ก ากับดูแลการบรรยายธรรม ทางวิทยุ โทรทัศน์ ให้ด าเนินไป
ถูกต้องตามกฎระเบียบ 



๒๖๕ 
 

๖. การประสานงานเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับความอุปถัมภ์เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 
๑. ควรศึกษา“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักธรรมา 

ภิบาล” โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาครั้งต่อไป 

๒. ควรศึกษา “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์” เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป 

๓. ควรศึกษา “การบริหารการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ตามหลัก
พุทธธรรมเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

๔. ควรศึกษาทัศนะของประชาชนในเขตปกครองที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

๕. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ ์
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ : 
(๑) หนังสือ : 
กมล รอดคล้าย. คู่มือการบริหารศูนย์ฯ ในวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๔๐. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทซัคเซสมีเดียจ ากัด, ๒๕๔๓. 
จอมพงศ์ มงคลวนิช. การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอ็นวาย

ฟิล์ม, ๒๕๕๔. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓. 
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารวัดยุคใหม่ หลักการจัดการ . ส านักส่งเสริมและบริการสังคม : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 
__________. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล ๒๕๔๕. 
นฤมล นิราทร. การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
ประยูร อาษานาม. คู่มือวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ . สื่อสารกับสังคมเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖. 



๒๖๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ . สื่อสารกับสังคมเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) . พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

__________. การเผยแผ่เชิงรุก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
__________. พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโ ). หัวใจพระพุทธศาสนา ศาสนาคือสิ่งจ าเป็นส าหรับ

มนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
__________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๘๒. กรุเทพมหานคร : พิมพ์สวย, 

๒๕๕๐. 
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : เอช ที พี 

เพรส, ๒๕๔๒. 
พระมหาไพทูรย์ วรรณบุตร. การบริหารคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๐. 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร 

: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส), ๒๕๔๗. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. คู่มืออบรมนักเทศน์. ขอนแก่น : คลัง

นานาวิทยา, ๒๕๔๕. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. รูปแบบของเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
 



๒๖๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : 

ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
วิศิษฐ์ วังวิญญู. ความหมายเครือข่าย. เชียงราย : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 

๒๕๔๖. 
สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

๒๕๕๐. 
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ). การเผยแผ่พระพุทธศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการว่า

ด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สหัทยา วิเศษ. องค์การเครือข่ายในจังหวัดพะเยา, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

๒๕๔๗. 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สภาที่ปรึกษาฯ ในความคาดหวังของ

สังคมไทยและความเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน . กรุงเทพมหานคร :  รายงาน
การวิจัยเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 

ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี. บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ประจ าปี . 
สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๕๙. 

ส านักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคม. บทบาทของพระภิกษุ : ผู้น าสังคมในการอนุรักษ์มรดก
ศิลปะวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖. 

เสรี พงศ์พิศ. วัฒนธรรมองค์การของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชน
เข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘. 

เอนก สิทธิประศาสน์. การบริหารการพัฒนาประเทศ, กรุงเทพมหานคร : เทศาภิบาล ๘, ๒๕๔๐. 
 
 
 



๒๖๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 
ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 
ทวีศักดิ์ ทองทิพย์. “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕. 

ปาน กิมปี. “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน”.
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร). “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การจังหวัดสมุทรปราการ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโ ). “การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นพระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที). “รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ (ทรงพล อ สุกาโร). รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดอ่างทอง. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สมจิตร แก้วนาค. การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ. ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

สุดาภรณ์ อรุณดี. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาและรูปแบบการจัดการทักษะ
ความรู้ (รูปแบบ KSM Model)”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑. 



๒๗๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุปรียา ธีรสิรานนท์. “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. พัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์สงฆ์สู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.thaihof.org/main/article/detail/3330, [1๔ มกราคม 255๙]. 
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม). สังคหวัตถุ ๔. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.jarun.org/v6/th/home.html, [๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐]. 
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.vesakday. 

mcu.ac.th/vesak47/encourage/introduct.php, [๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 
(๔) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ วงษ์ตลาด. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ นายประยุทธ โอสธีรกุล. หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัตร (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ). เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ. เจ้าอาวาสวัดหนอง

หลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑.   
สัมภาษณ์ พระครูประโชติสุทธิคุณ. เจ้าอาวาสวัดสระหลวง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ. เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง. เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ทอง, ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม). เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี. เจ้า

อาวาสวัดดอนเจดีย์, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.   
สัมภาษณ์ พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี). รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี. เจ้าอาวาสวัด

พระลอย, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.   
สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม. เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช. เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๑.  
 



๒๗๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก). เจ้าคณะอ าเภอสามชุก. เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร). เจ้าคณะต าบลสนามชัย. เจ้าอาวาสวัดปู่บัว, ๒๖ มกราคม 

๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโธ). รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง. เจ้าอาวาสวัดห้วย

มงคล, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน สิริปญฺโ ). รองเจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง. เจ้าอาวาสวัดไผ่

โรงวัว, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สอ้ิง สิรินนฺโท). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี. วัดป่าเลไลยก์

วรวิหาร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว). เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง. เจ้าอาวาสวัดสองพ่ีน้อง, 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม). รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี. วัดวิมลโภคาราม, ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร). เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง. เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, ดร. (เชษฐา ฉินฺนาลโย). เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี. เจ้าอาวาสวัด

สุวรรณภูมิ, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑.  
สัมภาษณ์ พระวิมลภาวนานุสิฐ (ประสาท สุปณฺฑิโต). ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า. เจ้าอาวาส

วัดกลาง, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑.  
(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ , ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปัญญาศาสนด ารง เจ้าคณะต าบลดอนปรู จังหวัดสุพรรณบุรี , ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปัญฺโ , ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณวิจิตร ผู้อ านวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๗๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ , ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์สมพร สมณว โส หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี แห่ง

ที่ ๓๒, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ , ๑๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

(I) book : 
E.N. Chapman. Supervisor Survival Kit. second edition. California : Science Research 

Associates Inc., 1995. 
Gary Dessler. Human Resource Management. Upper Saddle River, New Jersey : 

Prentice-Hall, 1997. 
Harold Koont & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York : McGrew 

Hillbook, 1991. 
James A.F. Stoner. Management : Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall, 

1982. 
Margaret J. Wheatley. Leadership and the new science : Discovering order in a 

chaotic world.  2nd Edition.  San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 
1999. 

Mondy R. Wayne and Robert M. Noe. Human Resource Management. Upper Saddle 
River, New Jersey : Prentice-Hall, 1996.  
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ค ำชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลที่ได้จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะ
เก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือ
หน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของเครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง ๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน  

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การบริหาร
จัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง
ดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

พระครูสุนทรจันทโรภาส 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๙๔ 
 

ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน � และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ตามความ

เป็นจริง 
๑. อายุ 

�๒๑ – ๓๐ ปี �๓๑ - ๔๐ ป ี  �๔๑ – ๕๐ ปี  
�๕๑ – ๖๐ ปี �๖๑ ปีขึ้น 

๒. ระดับการศึกษา 

�ต่ ากว่าปริญญาตรี �ปริญญาตรี �สูงกว่าปริญญาตรี 

๓. ระดับการศึกษานักธรรม 

�นักธรรมชั้นตรี �นักธรรมชั้นโท �นักธรรมชั้นเอก  

�ไม่มีวุฒินักธรรม 

๔. ระดับการศึกษาเปรียญธรรม 
�ประโยค ๑, ๒ - ๓ �ประโยค ๔ - ๖ �ประโยค ๗ – ๙

 �ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 
 

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการเครือข่ายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของเครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ ๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน ๒) การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง ๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน ๗) การปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน  

ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  ช่องระดับการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าท่านมีความคิดเห็นในระดับใด ที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

 



๒๙๕ 
 

ข้อที่ 
กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยในกำรเผยแผ่

พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

กำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๑. กำรรับรู้มุมมองร่วมกัน      
๑ เครือข่ ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่วัสดุอุปกรณ์กับเครือข่ายการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ 

     

๒ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการรับรู้
มุมมองร่วมกันด้วยค าพูดที่สุภาพอ่อนหวาน 

     

๓ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน
แบ่งปันข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ
เครือข่ายอ่ืนๆ  

     

๔ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ร่วมกันกับ
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ  

     

 ๒. กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความ

เสียสละเพ่ือวิสัยทัศน์ของเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีวาจาสุภาพ
อ่อนหวานตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

๗ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านให้
ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ่ืนเพ่ือมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 

     

๘ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายตามวิสัยทัศน์
ร่วมกันของเครือข่าย 

     

 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 
 

ข้อที่ 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณ
สงเครำะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

กำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๓. กำรมีผลประโยชน์และควำมสนใจร่วมกัน      
๙ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีผลประโยชน์

และความสนใจร่วมกันกับเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

๑๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านใช้ค าพูดที่
ไพเราะอ่อนหวานเหมาะแก่การรับ ฟัง เ พ่ือ
ผลประโยชน์ของเครือข่ายและท าให้ชุมชนมีความ
สนใจในเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     

๑๑ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน
แบ่งปันความรู้เพ่ือการมีผลประโยชน์และความ
สนใจร่วมกัน   

     

๑๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมีความเสมอ
ต้นเสมอปลายในการสร้างผลประโยชน์และความ
สนใจร่วมกันของเครือข่าย 

     

 ๔. กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำยอย่ำง
กว้ำงขวำง 

     

๑๓ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
ความเสียสละในการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่วน
ร่วมของสมาชิกในเครือข่าย 

     

๑๔ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน 
สมาชิกเครือข่ายพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะ
กับกาลเทศะ 

     

๑๕ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน 
สมาชิกเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่เครือข่าย 

     

๑๖ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน 
สมาชิกเครือข่ายมีความประพฤติเสมอต้นเสมอ
ปลาย 

     

 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

ข้อที่ 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณ
สงเครำะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

กำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๕. กระบวนกำรเสริมสร้ำงซ่ึงกันและกัน        
๑๗ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน

แบ่งปันข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

     

๑๘ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน 
เสนอความคิดเห็นในสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

     

๑๙ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านแบ่งปัน
ความรู้ เพ่ือกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย 

     

๒๐ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
ความเสมอต้นเสมอปลายและพร้อมพัฒนา
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 

     

 ๖. กำรพึ่งอิงร่วมกัน      
๒๑ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน

แบ่งปันสิ่งของเพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
เครือข่าย 

     

๒๓ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพูด
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะเพ่ือเติม
เต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่ายด้วยความ
จริงใจ 

     

๒๔ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพ่ือเติมเต็ม
ในส่วนที่ขาดของแต่ละเครือข่าย 

     

๒๕ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
ความเสมอต้นเสมอปลายและพัฒนาเพ่ือเติมเต็ม
ในส่วนที่ขาดของเครือข่าย 

     

 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

ข้อที่ 
กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนสำธำรณ
สงเครำะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

กำรปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๗. กำรปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน      
๒๖ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน

แบ่งปันสิ่งของเพ่ือการท าจัดท ากิจกรรมร่วมกัน
ของเครือข่าย 

     

๒๗ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจะ
กล่าวเฉพาะสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับ
กาลเทศะเมื่อท ากิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

     

๒๘ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เมื่อท า
กิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

     

๒๙ เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านมี
ความเสมอต้นเสมอปลายเมื่อมีการท ากิจกรรม
ร่วมกันของเครือข่าย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

สอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
๑. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
รับรู้มุมมองร่วมกัน 
ปัญหา อุปสรรค................................................................................................................................. .... 
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
๒. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้าน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
.............................................................. ................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
๓. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
มีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................... ...................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. .............................. 
๔. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
ปัญหา อุปสรรค.................................................................................... ................................................. 
.......................................................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
 
 



๓๐๐ 
 

๕. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้าน
กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
๖. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
พ่ึงอิงร่วมกัน   
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
......................................................... ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
................................................................................................. ............................................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
๗. การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................ .................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .............. 
..................................................................... ...........................................................................................  
.................................................................................................................................................. .............. 

 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

พระครูสุนทรจันทโรภาส 
 

 

 

 

 

 



๓๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
ค าชี้แจง 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัด
สุพรรณบุรี ศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และน าเสนอแนวการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์ 
ส าหรับแบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งออกเปน็ ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ส่วนที่ ๒ นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ ์
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสัมภาษณ์

ครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอกราบขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ตอบแบบสัมภาษณ์นี้ตามความเป็นจริง และตรงกับ
ความเห็นของท่านมากท่ีสุด ค าตอบของท่านจะใช้ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

 
 
 
 

พระครูสุนทรจันทโรภาส 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๓๒๒ 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ชื่อ .............................................................................................................................. 
วุฒิการศึกษา .............................................................................................................. 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... 
วัน/เวลาที่สัมภาษณ ์................................................................................................... 
สถานที่ ....................................................................................................................... 
 

ส่วนที ่๒ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

๑) กำรรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) หมายถึง การที่สมาชิกที่เข้ามา
อยู่ในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มี
ความเข้าใจในปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น  

๒) กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะ
ด าเนินไปด้วยกัน จะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไป 

๓) กำรมีผลประโยชน์และควำมสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
หมายถึง การที่การสมาชิกแต่ละคนมาร่วมกันเพ่ือประสานผลประโยชน์และความต้องการซึ่ง
ผลประโยชน์ 

๔) กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำยอย่ำงกว้ำงขวำง  (allstakeholders 
participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย 
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
กระท าอย่างแข็งขัน  

๕) กระบวนกำรเสริมสร้ำงซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมกระบวนการท างานของกันและกัน โดยที่ใช้จุดแข็ง
ของฝ่ายหนึ่ง ไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีจุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 
การเสริมสร้างต่อกันนั้น เกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 

๖) กำรพึ่งอิงร่วมกัน (interdependence) คือ การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
ฝ่ายเนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ ากัดในกระบวนการท างาน และมีความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่าง 
ดังนั้น จึงมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 

๗) กำรปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หมายถึง การที่สมาชิกในเครือข่ายมี
การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วย 
 



๓๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ เรื่อง“การบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 
๑) ท่านเห็นว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
จุดแข็ง (มองภายในองค์กร) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
จุดอ่อน (มองภายในองค์กร) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โอกาส (มองภายนอกองค์กร) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
อุปสรรค (มองภายนอกองค์กร) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 



๓๒๔ 
 

๒) ท่านเห็นว่า กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

๒.๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๒.๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๒.๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๒.๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (allstakeholders participation)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 



๓๒๕ 
 

๒.๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๒.๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน (interdependence)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๒.๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๓) ท่านเห็นว่า ควรพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  

๓.๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 



๓๒๖ 
 

๓.๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๓.๓) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๓.๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (allstakeholders participation)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๓.๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

๓.๖) การพ่ึงอิงร่วมกัน (interdependence)  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 



๓๒๗ 
 

๓.๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๔) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน มีการรับรู้มีมุมมองเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๕) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๖) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน มีผลประโยชน์และความสนใจเกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 



๓๒๘ 
 

๗) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๘) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน มีกระบวนการเสริมสร้างจุดแข็งของ
องค์กรเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๙) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน มีการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
ฝ่ายขององค์กรเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

๑๐) ท่านเห็นว่า องค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่าน สมาชิกมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
๑๑) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการรับรู้มุมมองร่วมกัน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๒) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๓๓๐ 
 

๑๓) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๔) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๕) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านกระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

๑๖) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการพ่ึงอิงร่วมกัน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................  
๑๗) ท่านเห็นว่า “กระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ควรเป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
พระครูสุนทรจันทโรภาส 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
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พระราชปริยัติเมธี, ดร.  
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์เม่ือ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

พระธรรมพุทธิมงคล  
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์เมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๓๔๘ 
 

 

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์   
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ์เมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
พระครูโพธิสุวรรณคุณ  

เจ้าคณะต าบลดอนโพธิ์ทอง สัมภาษณ์เมื่อ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระครูประโชติสุทธิคุณ  

เจ้าอาวาสวัดสระหลวง สัมภาษณ์เมื่อ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
พระครูกิตติวีรานุวัตร  

เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ สัมภาษณ์เมื่อ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระวิมลภาวนานุสิฐ  

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า สัมภาษณ์เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
พระครูศรีสุตาคม  

เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช สัมภาษณ์เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระครูสิริวิริยาภรณ์  

เจ้าคณะต าบลสนามชัย สัมภาษณ์เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์  

รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สัมภาษณ์เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระครูอนุกูลปัญญากร  

รองเจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง สัมภาษณ์เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
พระปริยัติวรคุณ  

เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง สัมภาษณ์เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระรัตนเวที  

เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง สัมภาษณ์เม่ือ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
พระครูโสภณโพธิมัณฑ์  

รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง สัมภาษณ์เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระครูศาสนกิจจาภรณ์  

เจ้าคณะอ าเภอสามชุก สัมภาษณ์เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 
 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปัญฺโ , ผศ.ดร.  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
 



๓๕๗ 
 

 
พระครูปัญญาศาสนด ารง  

เจ้าคณะต าบลดอนปรู จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
พระครูสุวรรณวิจิตร  

ผู้อ านวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



๓๕๘ 
 

 
พระสมุห์สมพร สมณว โส  

หัวหน้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๓๒ 
 

 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 



๓๕๙ 
 

 
พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ, ดร.  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง  

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 



๓๖๐ 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
 

 
อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ  

อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 



๓๖๑ 
 

 
อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต  

อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

 
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว  

เลขานุการประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 



๓๖๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย  

 

  

  

ชื่อ   พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ ศรีวิศร)  
เกิด  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒  
สถำนที่เกิด ๓๘ หมู่ ๑๐ บ้านเก็บงา ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
กำรศึกษำ นักธรรมชั้นเอก  

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
 เป็นเจ้าอาวาสวัดปากดง  พ.ศ.๒๕๓๙  
 เป็นเจ้าคณะต าบลหัวเขา พ.ศ.๒๕๕๐  

อุปสมบท   ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔  
สังกัด   วัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
หน้ำที่   เจ้าอาวาสวัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปีท่ีเข้ำศึกษำ    ๒๕๕๖  
ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ  ๒๕๕๘  
ที่ปัจจุบัน    วัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  



๒๒๘ 

  

 

 

                                       ประวัติผู้วิจัย 
   
ชือ่-ฉายา/นามสกุล : พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต ศรีวิศร) 
วัน/เดือน/ปี เกิด : วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒  
ภูมิล าเนา :  ๓๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเก็บงา ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
การศึกษาทางโลก   

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

: 
 
 
 

ปริญญาตรี พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๕๙ 
หนว่ยวิทยบริการวดัป่าเลไลยก์วรวิหาร คณะสงัคมศาสตร์ สาขาการจดัการเชิงพทุธ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

:ปริญญาโท พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) 
หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

การศึกษาทางธรรม   
 พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

: 
 
 

นักธรรมชั้นเอก  เลขที่ สน ๕๒/๒๕๓๐ 
วัดราษฏณ์บ ารุง ส านักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี 

ประสบการณ์การท างาน   
 พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ;             

: 
 
: 

เจ้าอาวาส ตราตั้งเลขที่ ๑/๒๕๓๙ 
วัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เจ้าคณะต าบล 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

   
สังกัดวัด : วัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต าแหน่งหน้าที ่ : เจ้าอาวาสวัดปากดง  
ที่อยู่ปัจจุบัน 
ผลงานทาง
วิชาการ: 

: วัดปากดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
บทความทางวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔”นิตยสารพุทธจักร เดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐, ปีที่ ๗๑ ฉบับที ่๒ 
บทความทางวิ ช าการ เ รื่ อ ง  “กา รบริ ห า รกิ จกา รคณะสงฆ์ ภ าค  ๑๔  
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”นิตยสารพุทธจักร พ.ศ. ๒๕๖๐, ปีที่ ๗๑ ฉบับที่ ๒ 
บทความทาวิชาการเรื่อง “พุทธวิธีบริหารจัดการองค์กรภายในวัดของพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔”นิตยสารพุทธจักร, พ.ศ. ๒๕๖๐, ปีที่ ๗๑ 
ฉบับที่ ๒  

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๔๕๕๒๔๙ ๐๘๙-๙๑๒๑๘๓๘, 


