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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี 

ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๓๕ รูปหรือ
คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

ในจังหวัดสุพรรณบุรี จุดแข็ง สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตมี
ความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกันช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
จุดอ่อน พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังใช้เทคนิคการน าเสนอในรูปแบบเดิมท าให้น่าเบื่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในวงจ ากัด บุคลากรขาดการเรียนรู้และขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี โอกาส การ
ใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าในชีวิตประจ าวันของประชาชน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ อุปสรรค คนทั่วไปมองว่า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจขัดต่อพระธรรมวินัย พระสงฆ์รุ่นเก่าไม่เปิดใจยอมรับการเข้าถึงผ่าน
ช่องทางสื่อยังยึดติดรูปแบบเดิมการเผยแผ่จึงเป็นการที่ต่างคนต่างท า 

๒. องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรการเผยแผ่ บุคลากรที่มีความรู้เรื่องหลักธรรมมีอยู่มากแต่
ขาดการพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความพร้อมในการท างานเชิงรุก 
งบประมาณเพื่อการเผยแผ่ ขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี การสนับสนุนการเงินเพ่ือจัดซื้อ
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อุปกรณ์ที่ทันสมัยยังอยู่ในวงจ ากัดไม่กระจายทั่วถึงทั้งจังหวัด วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ ขาดการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกสถานที่ รวมถึงยานพาหนะ
เพ่ือเดินทาง ขาดการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์และภาครัฐอย่างจริงจัง การบริหารจัดการระบบ 
รูปแบบการเผยแผ่ในปัจจุบันเป็นแบบต่างคนต่างท าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขาดการอบรมพัฒนา
ความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันตามยุคตามสมัย  

๓. รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องจัดตั้งศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศูนย์
ประชาสัมพันธ์และมีศูนย์จัดฝึกอบรมความรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพ่ือน าไปสู่รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามกระบวนการขั้นตอน คือ 
บุคลากรทางการเผยแผ่ งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ อุปกรณ์การเผยแผ่ และการบริหารจัดการระบบ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการขั้นต้นเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดเก็บดูแลรักษา การจัดระบบงานเทคโนโลยี และการ
เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  โดยพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมที่จะท างานเผยแผ่เชิงรุกให้ทันกับยุคสมัยในโลกปัจจุบัน 
 



 
 

(ค) 
 

Dissertation Title : Promoting the Use of Information Technology for the  
  Buddhism Propagation of Monks in Suphanburi Province 

Researcher  : Phrakhrusukitjanuruk (Chayut Aggavaṇṇo) 
Degree   : Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
Dissertation Supervisory Committee 

: Phra Sutheevirabundith, Dr., Pali VII, B.A. (Religion), 
  M.A. (Organiztion Administration), DODT. (Organization 
  Development and Transformation), Ph.D. (Philosophy),   

     DM. (Public Management) 
: Dr.Prasert Thilao, B.A. (Public Administration),  
  M.A. (Public Administration), Ph.D. (Public Administration) 

Date of Graduation : March 25, 2019 
 

Abstract 
The objectives of this research were : 1. to study the general condition of 

using information technology for propagating Buddhism of monks in Suphanburi 
Province. 2. to study the components of promoting the use of using information 
technology for propagating Buddhism of monks in Suphanburi Province and 3. to 
propose a model for promoting the use of information technology for propagating 
Buddhism of monks in Suphanburi Province 

The methodology was the qualitative research, collecting data from related 
texts and researches and 35 key informants by in-depth-interview and focus group 
discussion with 10 participants. Data were analyzed by the descriptive interpretation,    

Findings were as follow. 
1) The general condition of the use of information technology for 

propagating Buddhism of monks in Suphanburi Province were that Strengths; can 
receive information in many ways, especially on the internet that is convenient, fast, 
accessible to a large number of people at the same time, saving time and money. 
Weakness; Most monks still uses the same presentation techniques that were boring. 
The use of information technology is limited. Personnel lack of learning and lack of 
skills in using technology media. Opportunity; the use of information technology is 
necessary in the daily lives of people. It is a tool that helps to promote the 
propagation of Buddhism far and wide. Threat; general people might see that the use 
of information technology for disseminating Buddhism might be against Dhamma and 
Vinaya. The conservative monks still use the old method, not open their mind to 
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accept new technology, the Buddhism dissemination is moving slowly and 
individually.    

2. Components of promoting the use of information technology for 
propagating Buddhism by monks in Suphanburi Province were that: Missionary 
personnel who have knowledge of the Dhamma principles of ethics are available but 
lack the knowledge to use information technology for proactive work, Budget for 
propagation, Lack of financial and accounting personnel Financial support for 
purchasing modern equipment is still limited, not distributed throughout the 
province. Propagation materials; Lack of support for modern materials for use in 
propagating Buddhism outside the premises Including vehicles for traveling. Lack of 
support from the Sangha Order and the government seriously. System management; 
The current propagation model is individualistic,, not in the same direction, lack of 
training to develop knowledge of information technology personnel to keep up with 
the modern era. 

3) Guidelines for promoting the use of information technology for 
propagating Buddhism by monks in Suphanburi Province were that: There should be 
data centers for propagating Buddhism. There should be public relations  and training 
centers for accumulating skill and knowledge about information technology for 
disseminating Buddhism, together analyze problems of current dissemination of 
Buddhism in one own areas and use the findings for Buddhism dissemination 
management according to the components as propagating personnel, budget for 
propagation, equipment for propagation and system management  to improve the 
infrastructure of information technology, that are: equipment and materials for data 
base, situation analysis, data collection and maintaining, technological systems and 
information dissemination. Monks who have duties to disseminating Buddhism must 
process the knowledge of information technology and ready to work proactively for 
Buddhism propagation in the world of new technology and up=to-date 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย ด้วยควำมเมตตำนุเครำะห์จำก
คณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน และผู้มีส่วนส ำคัญยิ่งคือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิกำรบดีฝ่ ำยกิจกำรทั่ ว ไป /ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรั ฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ อำจำรย์ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. ประธำนกรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และอำจำรย์ 
ดร.ประเสริฐ ธิลำว กรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลำเมตตำช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำงๆ เพ่ือให้เนื้อหำของกำรวิจัยมีควำมถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ 
ผู้ศึกษำได้เริ่มท ำงำนวิจัยด้วยควำมตั้งใจเต็มใจปรำรถนำดีตลอดมำ  

กรำบขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณผู้ เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ช่วย
ตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งด้ำนภำษำ เนื้อหำ ระเบียบวิธี และตรวจสอบควำมเรียบร้อยของ
แบบสอบถำมซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ 

กรำบขอบพระคุณพระสังฆำธิกำร และเจริญพรขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และประชำชนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปิดโอกำสให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ และให้ควำมร่วมมือใน
กำรสัมภำษณ์เพ่ือกำรท ำวิจัยครั้งนี้ทุกท่ำน ขอขอบพระคุณพระอำจำรย์ทุกรูป คณำจำรย์คณะ
สังคมศำสตร์ทุกท่ำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคน ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิทยำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ และเป็นก ำลังใจให้กำรสนับสนุนแก่ผู้วิจัยตลอดมำ  

  คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษำขอน้อมบูชำเป็น
กตัญญูกตเวทิตำบูชำ พระคุณบิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย์ และญำติสนิทมิตรสหำย ผู้ที่เป็นก ำลังใจ
สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง รวมทั้งบูรพำจำรย์และผู้มีพระคุณทุกท่ำน ผู้มีส่วนร่วมในกำรให้ค ำปรึกษำ 
รวมทั้งญำติโยมผู้ที่ไม่สำมำรถเอ่ยนำมได้ทั้งหมดทุกท่ำน ที่มีส่วนในกำรสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำน
กำรศึกษำให้แก่ผู้ศึกษำมำตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ ท ำให้งำนวิจัยประสบผลส ำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูสุกิจจำนุรักษ์ (ชยุตม์ อคฺควณฺโณ) 
๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒ 

 



(ฉ) 
 

สารบัญ 
 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฎ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (ฏ) 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
   
บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๒ 
 ๒.๓ บริบทพื้นที่การวิจัย ๔๖ 
 ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๘ 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๐ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๘ 
 ๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  ๖๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล ๖๔ 
    
    
    
    
    
    



(ช) 
 

    สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๖๕ 
 ๔.๒ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๗๘ 
 ๔.๓ แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๒ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๓๑ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๓๕ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๔๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๕๔ 
บรรณานุกรม ๑๕๖ 
ภาคผนวก ๑๖๓ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๖๔ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๗๐ 
 ภาคผนวก ค รายนามผู้เข้าร่วมสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๐๖ 
 ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๒๒ 
 ภาคผนวก จ ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๒๗ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๐ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๕ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๘ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒๑ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๒๖ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล  ๓๐ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๓๕ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔๔ 
๒.๙ แสดงข้อมูลจ านวนวัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ 

๒.๑๐ แสดงข้อมูลส านักงานเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ 
๒.๑๑ แสดงข้อมูลบุคลากรเผยแผ่จังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ 
๒.๑๒ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๕๑ 
๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๕๕ 

๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๖๘ 

๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๗๐ 

๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๗๓ 

๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ 

๔.๕ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) บุคลากรการเผยแผ่ ๘๒ 

๔.๖ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) งบประมาณเพ่ือการ
เผยแผ่ ๘๘ 

๔.๗ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ ๙๓ 

๔.๘ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) การบริหารจัดการ
ระบบ ๙๙ 

๔.๙ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ ๑๐๖ 



(ฌ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)   

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๐ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การวิเคราะหส์ถานการณ ์ ๑๑๒ 
๔.๑๑ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ ๑๑๘ 
๔.๑๒ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดการระบบงาน
เทคโนโลยี ๑๒๓ 

๔.๑๓ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร ๑๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่ หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๕๗ 
๔.๑ แสดงสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ๗๗ 
๔.๒ แสดงโมเดลการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวคิดการบริหาร 

(4M) ๑๐๑ 
๔.๓ แสดงโมเดลแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ๑๓๑ 
๔.๔ แสดงโมเดลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๑๓๕ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฏ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหา

จุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิงใช้ระบุอักษรย่อชื่อ
คําภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ. มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ 
หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคําภีร์ ดังนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม. (บาลี) = วินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
อง.ฺปญฺจก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก   (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.ปุ. (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก ปุคคลปัญญัติ    (ภาษาไทย) 
 
 



บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรก เริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกรุ่นแรกออกไป

ประกาศศาสนาทรงมีพระด ารัสว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก
เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวม
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุ
น้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูกรภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังต าบล
อุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๑ ในครั้งนั้นมีพระสมณทูตจ านวน ๖๐ องค์เกิดขึ้นครั้งแรกการเผย
แผ่ธรรมในครั้งนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาถือเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพราะการสร้างความ
เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยให้แก่พุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความบริสุทธิ์ มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ       
และเป็นไปตามหลักธรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบัน  สามารถเลือกน า
หลักธรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตนได้อย่างเป็นสุข ปัจจุบัน 
การด าเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อาจจะพยายามแสวงหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยที่ต่าง
ฝ่ายก็ต้องพยายามปรับตัวไปตามทางของตัวเอง ศาสนาได้แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายเนื้อหา ผสมผสานการใช้สื่อแบบใหม่ๆ๒  

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงแล้วท า ให้วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้การด าเนินทางธุรกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คู่กับสารสนเทศ ตราบใดที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็จะก่อให้เกิด
สารสนเทศที่ทันสมัยไปด้วย๓ ประเทศไทยต้องการสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมีนโยบาย
ที่จะน าความรู้ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงรุกเพ่ือให้การด าเนินการของ

                                                           
๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๓๗.   
๒ ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ : หลักสูตรการพัฒนา

จิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๓ สานิตย์ กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๑๐. 



๒ 
 

องค์การสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ๔ ในรูปแบบต่างๆ      
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และสังคมจนกลายเป็นสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ พระภิกษุสามเณรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงควรเตรียมความพร้ อมในการ
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา๕ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แบบดั้งเดิม คือ การแสดงพระธรรมเทศนาบน
ธรรมมาสน์ หรือภายในวัด มีระเบียบปฏิบัติตายตัวสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สามารถช่วยขยายวงกว้างได้ทั่วโลกเข้าถึงเด็ก เยาวชน และคนวัยท างานในปัจจุบันที่ให้
ความสนใจกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น
พระสงฆ์ซ่ึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงมีความจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบ
และวิธีการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เข้าถึงกระบวนการใน
การผลิต การสื่อสาร และการประเมินผล ว่ามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไร น ามาพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอหลักธรรมค าสอนเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากค าสอนเดิม  

การพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ทั้งงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนระบบข้อมูล สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ เทคโนโลยีมีการพัฒนามาเป็นล าดับ เริ่มตั้งแต่การ
สื่อสารกันโดยส่งข้อความเสียงทางโทรศัพท์ การส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ท าให้มีการใช้
สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่
ใช้ในการกระจายข่าวสาร การแพร่ภาพผ่านดาวเทียมเพ่ือรายงานเหตุการณ์สดได้ทันท่วงที ซึ่งเห็นได้
ชัดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบัน และยังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้พัฒนาในเรื่องความสะดวก ใช้ง่ายราคาไม่แพง 
สามารถใช้ที่บ้าน ที่ท างาน และสถานศึกษา กิจวัตรประจ าวันจ านวนมากจะเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์๖  

ในอนาคตการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จึงมีความจ าเป็นต้องน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสารสนเทศที่ข่าวสาร
และข้อมูลต่างๆ สามารถส่งถึงกันได้อย่างไร้พรมแดนและรวดเร็ว คณะสงฆ์ควรใช้ความรวดเร็วและ

                                                           
๔ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,  เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี ๒๕๓๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ที ซี คอมมิวนิช่ัน, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 
๕ อนุช อาภาภิรม, เทคโนโลยีกับสวรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพม์ติชน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๔. 
๖ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดยูเคช่ัน, 

๒๕๔๘), หน้า ๔. 



๓ 
 

ความกว้างขวางในการติดต่อสื่ อสารกันมาประยุกต์ใช้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการและพัฒนาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา       
ของพระสงฆม์ีสมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ ถ้าพระสงฆม์ีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อุปกรณ์ในการใช้งาน ระบบการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถของบุคลากรต่อ
ด้านการใช้งาน หรือการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศว่ามีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับใด ทั้งด้านความพร้อมของอุปกรณ์ สารสนเทศ และในตัวบุคลากร  รวมถึง
ความพร้อมที่จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจะได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความพร้อมมากขึ้น และบุคลากรมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้เกิดการพัฒนาในระบบการท างานของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยจึงต้องการจะศึกษาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ทั้งจากคณะสงฆ์ ตัวบุคลากร และงบประมาณสนับสนุน ซึ่ง
เป็นรูปแบบและวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จะท าให้
ได้ภาพรวมของปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ชัดเจน เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องสืบต่อไป 

๑.๒ ค าถามวิจัย  
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๒ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสงฆ์ใน       
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒..๓ รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา          
ของพระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ                 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  ผู้วิจัยได้ก าหนด 

ขอบเขตการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



๔ 
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาในการวิจัย ดังนี้   
  ๑) สภาพสภาพทั่ ว ไปของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ใน ๔ ด้าน คือ ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน ๓) โอกาส ๔) อุปสรรค 

 ๒) องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
โดยใช้รูปแบบการบริหารองค์กรมาใช้ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวคิดการบริหาร 
(4M’s)๗ คือ ๑) บุคลากรการเผยแผ่ ๒) งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ ๓) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ ๔) การ
บริหารจัดการระบบ  

 ๓) รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสุพรรณบุรี  ใน ๕ ด้าน๘                               
คือ ๑) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์ ๓) การจัดเก็บดูแลรักษา                    
๔) การจัดการระบบงานเทคโนโลยี ๕) การเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
  ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป และ

องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๓๕ รูปหรือคน 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ และผู้น าท้องถิ่น 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ     
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จะเป็นไปใน
ลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้ อค้นพบ
ใหม่  ซึ่ ง เกิดจากการสนทนา โดยมีประเด็ นปัญหาที่ เ จาะจงกับกลุ่ มตั วอย่ า งประชากร                   
คือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ และผู้น าท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากร        
ที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่การศึกษาไว้ที่ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 
 

                                                           
๗ สมคิด บางโม, องค์กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐. 
๘ สมเด็จพระเทพกับงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกลเศรษฐกิจไทยมั่นคง , 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘), หน้า ๔. 



๕ 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การส่งเสริม หมายถึง การอุดหนุนเกื้อกูล การผลักดัน การช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น 

เป็นแรงกระตุ้น แรงผลักดัน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการฝึกและการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ 
สร้าง และสื่อสารสารสนเทศ จึงครอบคลุมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและสืบค้น เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและ
โทรคมนาคม การประมวลผล เป็นต้น รวมถึงระบบที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์เหล่านั้นและ
บุคคลที่บริหารงานเพ่ือเชื่อมโยงการเผยแพร่ข่าวสารด้านต่างๆ การค้นหาและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๑) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ๒) การวิเคราะห์
สถานการณ์ ๓) การจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์ ๔) การจัดการระบบงานเทคโนโลยี ๕) การเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี  

เทคโนโลยี หมายถึง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง การใช้สิ่งของ กระบวนการ
หรือวิธีการด าเนินงาน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่มีในธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการ
ท างานแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับ
ต้องได้ เช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ  

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสรุป ค านวณ จัดเรียง หรือ
ประมวลแล้ว มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการจนได้เป็นข้อความรู้เพ่ือน ามาเผยแพร่ และ
ใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ 
การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรและการศึกษามาประกอบการตามกระบวนการบริหารให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยขั้นพ้ืนฐานหรือองค์ประกอบหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารโดยทั่วไปถือว่าปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารมีอยู่ ๔ ประการ ซึ่งรู้จักกันใน
นามของ 4M’s ได้แก่   

  ๑) บุคลากรการเผยแผ่ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

  ๒) งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทุกๆ               
ส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

  ๓) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
  ๔) การบริหารจัดการระบบ หมายถึง การบริหารงานองค์การของผู้บริหาร 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การขยาย การท าให้กว้างออกไป การประกาศเพ่ือ

การโน้มน้าวใจ ตลอดถึงการน าเสนอหลักพระธรรมค าสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเนื้อหาหลักธรรม
ค าสอนไปยั งผู้ รับสารในทุกๆ ระดับ  ได้แก่  พระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา                          



๖ 
 

และพุทธศาสนิกชน เพ่ือท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไปท าให้เป็น
ที่แพร่หลาย สร้างความศรัทธาเชื่อถือต่อสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว 

พระสงฆ์ หมายถึง พระสังฆาธิการ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต ท าหน้าที่เผยแผ่
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในที่นี้หมายเอาพระสงฆ์ที่สังกัดในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสขึ้นไปจนถึงเจ้าคณะภาคจะ มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ ประพฤติ
เรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 

ข้าราชการ หมายถึง เป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน มีบทบาทหน้าที่หนุนน า
นโยบายรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลถึงประเทศเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ผู้น าท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ผู้น ากลุ่มอาชีพ 
ผู้ปกครองท้องที่ในต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน บุคลากร
เจ้าหน้าที่ประจ าเทศบาล สมาชิกเทศบาล อบต. อบจ. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานในต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่ว ไปของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๖.๒ ท าให้ทราบองค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี  
๖.๓ ท าให้ทราบรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี  
๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี และในจังหวัด
อ่ืนๆ 

 

 

 



๘ 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ ที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการศึกษาสภาพปัญหาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามวัตถปุระสงค์ของการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.๓ บริบทพ้ืนทีก่ารวิจัย 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๔.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒.๔.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ซึ่งมีนักวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้ 

๒.๑.๑  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือที่เรียกย่อว่า (IT) นั้น ได้มี

นักวิชาการ นักการศึกษาให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายค าว่าเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่

น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และสารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร  
การแสดง หรือหรือการชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ รวมความแล้วจึงหมายถึง วิทยาการที่น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการน าเสนอหรือ แสดงข่าวสารข้อมูลต่างๆ๙ 

                                                           
๙ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๕๓๕, ๑,๑๘๒. 



๘ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลักๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และ
เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือตัวอักษร
และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้
ประโยชน์๑๐ 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ เทคโนโลยีแห่ งชาติ  ให้ความหมายของ                  
เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด าเนินการใดๆ ที่อาศัย
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)             
การติดต่อสื่อสาร การรวบรวม และการน าข้อมูลมาใช้อย่างทันการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางด้าน การผลิต การบริการ และการบริหาร๑๑ เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีในอดีตเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักแปล
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้นและสรุปว่า (Technology) หมายถึงการน าความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ได้จัดระเบียบดีแล้ว มาประยุกต์ใช้งานในด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือให้
งานนั้นมีความสามารถและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  ส่วนค าว่าสารสนเทศ (Information) หมายถึง 
ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บ รวบรวมและเรียบเรียงใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เมื่อน า
ค าว่า “สารสนเทศ” และ “เทคโนโลยี” มารวมกันจึงมีความหมายดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูล
เพ่ือให้ได้สารสนเทศ ซึ่ง เทคโนโลยีที่ใช้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับ
เทคโนโลยีสื่อสาร เพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลและสารสนเทศให้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น๑๒ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเทศอังกฤษ จะเสมือนเป็นการไหลทางเดียวของข้อมูลไปยังผู้ใช้
ซึ่งนั่งรับข้อมูลแต่เพียงฝุายเดียวอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ได้เพ่ิมค าว่า “ Communication”        
เข้าไปด้วยแล้วจะท าให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับโลกของสารสนเทศที่อยู่นอกออกไปจาก
คอมพิวเตอร์๑๓ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งบุคลากรน ามา
ประยุกต์ในการท างานกับข้อมูลและ สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการประมวลและการจัดการ
                                                           

๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาขิงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจโดยน าแผนกลยุทธ์มาใช้ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔, 
๒๕๕๐), หน้า ๒. 

๑๑ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ , กรอบนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ระยะ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ ของประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพลส แอนด์ 
กราฟฟิก, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒. 

๑๒ กิตติ ภักดีวัฒนกุล, คัมภีร์ระบบสารสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เคมทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 
จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓. 

๑๓ Gamble, N., & Easingwood, N., ICT and Literacy, (Cornwall: TJ International Ltd, 
2000), p. 45. 



๙ 

สารสนเทศในองค์การ๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นการผนวกรวมคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
สื่อสารความเร็วสูงเพ่ือรับส่งข้อมูล ข้อความ เสียง ภาพประกอบด้วยด้วยสารสนเทศ (information)  
คอมพิวเตอร์ (computer) และโทรคมนาคม (telecommunication)๑๕ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นทางจริยธรรมและทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ตลอดถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือและวิธีการส าหรับการเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกใช้ ส่งผ่าน  และรับข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ 
(Software) เครื่องใช้ส านักงาน และอุปกรณ์โทรคมนาคม ส่วนสารสนเทศประกอบด้วยค าว่า สาร 
แปลว่า ถ้อยค า ใจความ และสนเทศ แปลว่า แสดง แยก ชี้แจง ดังนั้นสารสนเทศ จึงมีความหมายว่า 
ข่าวสาร หรือการชี้แจงข่าวสาร เมื่อรวมเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ศัพท์ บัญญัติจากค าว่า  Information Technology  ใช้ค าย่อว่า IT จึงหมายถึงวิธีการสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์๑๖ 

เทคโนโลยีเป็นค าที่มีความหมายกว้างไกล เป็นค าที่เราต่างได้พบเห็นและได้ยินคุ้นเคยกัน
มานาน และมีความหมายดังนี้คือ๑๗ 

๑. เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นกระบวนการ (Technology as process) เป็นการประยุกต์
วิทยาศาสตร์อย่างมีระบบหรือจัดความรู้อย่างมีระบบ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  

๒. เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นผลผลิต (Technology as product) หมายถึง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ (Hardware) หรือวัสดุ (Software) เป็นผลผลิตจากการใช้กระบวนการด้านเทคโนโลยี            
เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ 

๓. เทคโนโลยีในฐานะที่ผสมผสานทั้งกระบวนการและผลผลิต (Technology as a mix 
of process and product) เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยน าเอา
วัตถุดิบมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีจะได้วัตถุส าเร็จรูป  

ส่วนค าว่า สารสนเทศ หรือสารนิ เทศ เป็นศัพท์บัญญัติของค าว่า “Information” 
ราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้ใช้ค าทั้งสองค าในวงการคอมพิวเตอร์การสื่อสารและธุรกิจซึ่งนิยมใช้ค าว่า 
“สารสนเทศ) มีความหมายว่า ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ตามหลัก
วิชาการเพ่ือน ามาเผยแพร่และใช้งานต่างๆ ทุกสาขา ส่วนค าว่า “เทคโนโลยี สารสนเทศ” หรือ  
Information Technology  ที่เรียกว่า ไอที (IT) นั้นเน้นถึงการใช้กระบวนการด าเนินงานด้าน

                                                           
๑๔ Haag, Stephen; Cummings, Maeve and McCubbrey, Donald J. Management 

Information System for the Information Age. (3rd ed. Boston : McGraw-hill, 2002), p.22. 
๑๕ Abell, Angela and Oxbrow, Nigle, Computer withe Knowledge : The Information 

Profession in the Knowledge Management Age, (London Library Association Publishing, 2001), p. 265. 
๑๖ ปทีป  เมธาคุณวุฒ,ิ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถาบันอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
๑๗ วีระศักดิ์  พิรักษา, อินเตอร์เน็ต, (กรุงเทพมหานคร : วารสารเทคนิค, ๒๕๔๗), หน้า ๘. 



๑๐ 

สารสนเทศหรือสารนิเทศในภาพของความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้
ประโยชน์  

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) คือการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในงานด้านการสื่อสารทางขบวนการ ได้แก่ การรับ การส่ง การประมวลผล การน าเสนอ 
การแลกเปลี่ยน กระบวนการจัดสร้าง การจดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น รับส่งข้อมูล อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม แล้วประมวลผลเป็นสารสนเทศในรูปแบบของเสียง ภาพ ตัวอักษร และตัวเลข 
เพ่ือเผยแพร่ไปยังผู้บริหารในการที่จะใช้ข้อมูลตัดสินใจและผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่ต้องการโดย
อาศัยระบบโทรคมนาคม เช่น ผ่านเครือข่ายดาวเทียม ผ่านสายโทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กิตติ ภักดีวัฒนกุล,  
(๒๕๔๖ หน้า ๓). 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูล
เพ่ือให้ได้สารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร 
เพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลและ
สารสนเทศให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ปทีป  เมธาคุณวุฒิ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑). 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและวิธีการส าหรับการ
เก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกใช้ ส่งผ่าน  และรับข้อมูล ซึ่ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)  

ประพัฒน์ อุทโยภาศ,  
(๒๕๔๗, หน้า ๓๘). 

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรที่สามารถรับข่าวสารแล้วน ามา
ประมวลผล ซึ่งการประมวลผลก็คือวิธีการเปลี่ยนแปลง และ
เก็บบันทึกข้อมูลข่าวสาร อาจเป็นตัวเลข หรือเสียง เพ่ือที่จะ
ได้จัดเรียงเปลี่ยนรูปท าการค านวณ แต่ไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง เพราะมันเป็นเพียงเครื่องจักร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,  
(๒๕๕๐, หน้า ๒). 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวก
เข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และ
เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น เสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือตัวอักษรและตัวเลข 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๒, หน้า ๕๓๕, ๑,๑๘๒). 

เทคโนโลยี  หมายถึ ง  วิ ทยาการที่ น า เอาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบั ติ  และ
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือหรือการชี้แจง
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 

วีระศักดิ์  พิรักษา, 
(๒๕๔๗, หน้า ๘). 

เทคโนโลยี มีความหมาย ดังนี้ 
     ๑. เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นกระบวนการ  



๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

      ๒. เทคโนโลยีในฐานะที่เป็นผลผลิต  
     ๓. เทคโนโลยีในฐานะที่ผสมผสานทั้งกระบวนการและ
ผลผลิต 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๖๒). 

ความรู้ในผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการด าเนินการใดๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Software) 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) การติดต่อสื่อสาร การ
รวบรวม และการน าข้อมูลมาใช้อย่างทันการ เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านการผลิต การบริการ และการบริหาร 

Abell, Angela and Oxbrow, 
Nigle, (2001, p. 265). 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการผนวกรวมคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมโยงการสื่อสารความเร็วสู งเ พ่ือรับส่งข้ อมูล 
ข้อความ เสี ย ง  ภาพประกอบด้ วยด้ วยสารสน เทศ 
(information) คอมพิวเตอร์ (computer) และ
โทรคมนาคม (telecommunication) 

Haag, Stephen ; Cummings, 
(2002, p.22). 

เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
พ้ืนฐาน ซึ่งบุคลากรน ามาประยุกต์ในการท างานกับข้อมูล
และ สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการประมวลและการ
จัดการสารสนเทศในองค์การ 

Gamble, N., & Easingwood, N.,  
(2000, p. 45). 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเทศอังกฤษ จะเสมือนเป็นการไหล
ทางเดียวของข้อมูลไปยังผู้ใช้ซึ่งนั่งรับข้อมูลแต่เพียงฝุาย
เ ดี ย ว อ ยู่ ห น้ า จ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  แ ต่ ไ ด้ เ พ่ิ ม ค า ว่ า 
“Communication” เข้าไปด้วยแล้วจะท าให้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับโลกของสารสนเทศที่อยู่นอกออกไปจาก
คอมพิวเตอร์ 

 
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี

ความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือที่จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาประสงค์ของ
องค์กรและมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักปราชญ์ 
นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้มากมาย ดังนี้ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิบายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ Information Technology ที่มักเรียกว่า ไอที (IT) นั้น จะเน้นที่การจัดการกระบวนการ
ด าเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์          



๑๒ 

การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นย า และ
รวดเร็วทันต่อการน าไปใช้๑๘  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมนั้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหลัก
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ขอบข่ายหลัก
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ๓ ส่วน๑๙ ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง  ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย    
๑) ฮาร์ดแวร์ หรือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้         

เช่น จานแม่เหล็ก สื่อบันทึกข้อมูล จอภาพ แปูนพิมพ์ เมาส์ โมเด็ม เครื่องพิมพ์ และสายสัญญาณ 
เป็นต้น 

๒)  ซอฟต์แวร์  หรือตัวโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ได้เขียนขึ้น ท าหน้าที่ควบคุมการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมเอ็มเอสดอส (MS-DOS)  โปรแกรมวินโดวส์เก้าแปด                
(Windows XP) โปรแกรมลีนุกซ์ (Linux) เป็นต้น และโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่นักโปรแกรมเขียนขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมทางด้านธุรกิจ ธนาคาร โรงพยาบาล 
สถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งอาจเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน เช่น โปรแกรมวิชวลเบสิค       
(Visual Basic) โปรแกรมวิชวลฟอกซ์โปร (Visual fox Pro)  ภาษาซี เป็นต้น 

๓) บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม จึงจะท าให้สารสนเทศที่เกิดขึ้นถูกต้อง แต่ละองค์การต้องมีบุคลากร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เขียนโปรแกรมซึ่งท าหน้าที่ในการเขียนโปรแกรม (Coding Program)      
ตามผังงาน (Flowchart) ที่ผู้วิเคราะห์ระบบได้วางไว้ การเขียนโปรแกรมต้องเลือกภาษาทาง
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน จึงจะท าให้การเขียนโปรแกรมง่ายและสะดวกขึ้น ส่วน
ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการใช้โปรแกรม การส ารองข้อมูล และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ งานใหม่ 
เรียนรู้ถึงวิธีการปูองกันโปรแกรมไวรัสที่จะเข้ามาท าลายแฟูมข้อมูล ส่วนผู้วิเคราะห์ระบบต้องพยายาม
ศึกษารายละเอียดของข้อมูลให้กว้าง ชัดเจน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยต้องค านึงถึง
การน าไปใช้ของผู้ใช้ในหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ข้อมูลต่างๆ ต้องเก็บอยู่ในลักษณะฐานข้อมูล ลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

๔) ข้อมูลสารสนเทศ คือ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ข้อความ หรือ ชุดค าสั่งที่อยู่ในสภาพที่
ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ ซึ่งในการท างานต่างๆ จะต้องมีข้อมูลถูกเก็บรวบรวมมาประมวล ให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องปูอนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน
หน่วยปูอนข้อมูลค่า เช่น แปูนพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกนเนอร์ (scanner) เป็นต้น จากนั้นข้อมูลจะถูก
เก็บอยู่ในหน่วยความจ าหลัก แล้วท าการประมวลผลก่อนที่จะถูกถ่ายไปเก็บไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูล
ส ารอง เช่น ดิสก์เก็ต ฮาร์ดดิสก์ จานแม่เหล็ก เป็นต้น 

                                                           
๑๘ สมเด็จพระเทพกับงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกลเศรษฐกิจไทยมั่นคง , 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘), หน้า ๔. 
๑๙ สายฝน  เสกขุนทด, “การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน

ราชภัฏราชนครินทร์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๑๐. 



๑๓ 

๕) กระบวนการท างานและเทคนิคในการปฏิบัติของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย
การท างาน ๔ ส่วนร่วมกัน คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผลและหน่วยเก็บข้อมูล 
รวมถึงขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องท าตาม เพ่ือให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์  

ส่วนที่สอง  การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ขององค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมากมาย เพ่ือช่วยในการด าเนินงานเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดระบบสารสนเทศ 
โดยการจัดการระบบสารสนเทศ ซึ่งมีขอบข่าย รวมถึงระบบต่างๆ ดังนี้  

๑) ระบบประมวลผลข้อมูล หรือระบบประมวลผลรายการประจ าพ้ืนฐาน โดยเน้นที่การ
ประมวลผลรายการประจ าวัน และการเก็บรักษาข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูลมักจะท างานอยู่
เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจเท่านั้น เช่น ฝุายการเงินและบัญชี ฝุายควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
โดยแต่ละฝุายจะมีการประมวลผลที่แยกจากกัน ข้อมูลจะถูกปูอนและจัดเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ และ
ไฟล์ต่างๆ จะถูกแก้ไขระหว่างการประมวลผลรายการประจ า จากนั้นผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาตาม
คาบเวลาที่ก า เช่น ใบส่งของรายงานประจ าเดือน และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นต้น  

๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Processing System) เป็นระบบ
ใหญ่ที่รวบเอาระบบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบย่อยแต่ละระบบนั้นจะมีหน้าที่ในการจัดการกับ
สารสนเทศที่แตกต่างกัน ทั้งสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือผู้บริหารสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะต้องให้สารสนเทศ ภายใน
ช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผน ควบคุม และการท างานของ
องค์การได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณประจ าปี เป็นต้น 

๓) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของ
ผู้บริหารแต่ละ ในหลายๆ สถานการณ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีหน้าที่ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไป
ได้อย่างสะดวก โดยอาจช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือกทางเลือก หรืออาจมีการจัดอันดับให้ทางเลือกต่างๆ 
ตามวิธีที่ผู้ตัดสินใจก าหนด 

๔) ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)  เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้
ในส านักงาน โดยอาศัยอุปกรณ์พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องกราดตรวจ 
เครื่องโทรสาร  โมเด็ม โทรศัพท์ รวมถึงโปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ระบบส านักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
องค์การ ท าให้องค์การมีระบบการท างานและการจัดการสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  

๕) ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence and Expert 
Systems) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจได้ดีขึ้น ระบบผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่าง
กับระบบอ่ืนตรงที่ ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้มากกว่าสารสนเทศ และได้รับการ
ออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจ โดยวิธีเดียวกับมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นที่ปรึกษาโดยใช้
หลักการท างานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ นี่คือความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องจักรให้มีคุณภาพทาง
ปัญญาเหมือนมนุษย์ ได้แก่ การเรียนรู้ การใช้เหตุผล การติดต่อสื่อสาร การมองเห็นและการได้ยิน 



๑๔ 

  ส่วนที่สาม ระบบโทรทัศน์ (Telecommunication System) คือ ระบบการ
ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าประโยชน์สูงสุดอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ในยุคแห่งสารสนเทศนี้ คือ การช่วยให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล เสียง รูปภาพ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบโทรคมนาคม
จะส่งข้อมูลที่มีความเร็วและมีความเชื่อถือได้ ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงพอที่จะรองรับข้อมูล
จ านวนมหาศาลจากผู้ใช้ทั้งประเทศหรือแม้กระท่ังโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบันถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบ
หลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ าลง เพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ในการใช้
งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน าไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพ่ิมขึ้น           
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตใน
การท างานให้มีต้นทุนที่ต่ าลงใช้เวลาในการท างานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง๒๐ดังนี้    

๑) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการ 

๒) ช่วยในการก าหนดเปูาหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารสามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเปูาหมายในการด าเนิ นงาน 
เนื่องจากสารสนเทศถูกรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
สามารถที่จะบ่งชี้แนวโน้มของการด าเนินงานว่าน่าจะเป็นไปในลักษณะใด 

๓) ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง      
ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยน าข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพ่ือประกอบการ
ประเมิน สารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับเปูาหมายที่ต้องการเพียงไร 

๔) ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถค้นหาสาเหตุ หรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานถ้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยอาจจะเรียก
ข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบเพ่ือให้ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด  

๕) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด เพ่ือหาวิธีควบคุมปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหา สารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการด าเนินงานในแต่ละ
ทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจต้องท าอย่างไรเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเปูาหมาย 

๖) ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน           
และค่าใช้จ่ายในการท างานลง สามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ช่วยลดขั้นตอนใน
การท างาน ส่งผลให้สามารถลดจ านวนคน และระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง โดยผลงานที่
ออกมาอาจเท่าหรือดีกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ  
                                                           

๒๐ วาสนา  สุขกระสานติ, โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๕-๖.  



๑๕ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการผนวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือใช้ในงานจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
และสามารถส่งผลลัพธ์ของการท างานไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก นอกจากนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ 
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและ
การพัฒนาต่าง ๆ 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วาสนา  สุขกระสานติ,  
(๒๕๔๑, หน้า ๕-๖). 

เทคโนโลยีจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร ดังนี้   
๑) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ๒) ช่วยในการ
ก าหนดเปูาหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ
๓) ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน ๔) ช่วยใน
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ๕) ช่วยให้
ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ๖) ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย 

สมเด็จพระเทพกับงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ, 
(๒๕๓๘, หน้า ๔). 

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ห รื อ  Information 
Technology ที่มักเรียกว่า ไอที (IT) นั้น จะเน้นที่
การจัดการกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศหรือ
สารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา 
การวิ เคราะห์  การจัดเก็บ การจัดการ และการ
เผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความ
แม่นย า และรวดเร็วทันต่อการน าไปใช้ 

สายฝน  เสกขุนทด,  
(๒๕๔๖, หน้า ๖-๑๐). 

ข อ บ ข่ า ย ห ลั ก ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง  ส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ ส่วนที่สอง  การจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่สาม ระบบ
โ ท ร ทั ศ น์  คื อ  ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
๒.๑.๓ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักปราชญ์ 

นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไว้มากมาย ดังนี้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี ๒ สาขาหลักคือ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติตามค าสั่งที่บอก เพ่ือให้คอมพิวเตอร์



๑๖ 

ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า
ซอฟต์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย ๕ ส่วน๒๑ คือ 

๑. อุปกรณ์รับข้อมูล (Output) เช่น แผงแปูนอักขระ (Keyboard), เมาส์ (Mouse), 
เครื่องตรวจกวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่อง
อ่านบัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Barcode Reader) 

๒. อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer),            
และ เทอร์มินัล 

๓. หน่วยประมวลผลกลาง จะท างานร่วมกับหน่วยความจ าหลักในขณะค านวณหรือ
ประมวลผล โดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงข้อมูลและค าสั่งที่เก็บไว้
ในหน่วยความจ าหลักมาประมวลผล 

๔. หน่วยความจ าหลัก มีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณ
และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ คือ  

     ๑) ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และเป็น
ตัวกลาง ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ คือ 

  ๑.๑ โปรแกรมระบบปฏิบัติการใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น UNIX, Linux, 
Microsoft Windows 

  ๑ .๒ โปรแกรมอรรถประโยชน์ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล หรือในระหว่างที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั วอย่าง
โปรแกรมท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor) 

๑ .๓ โปรแกรมแปลภาษาใช้ ในการแปลความหมายของค าสั่ งที่ เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และท างานตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

๒) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือท างานเฉพาะด้านตามความ
ต้องการซึ่ง ซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ 

๒.๑ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ืองานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานทั่วไป
ไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management), 
โปรแกรมตารางการท างาน (Spreadsheet), โปรแกรมพิมพ์เอกสาร (Word Processing), เป็นต้น 

๒.๒ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในธุรกิจ
เฉพาะ ตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 

๒.๓ ซอฟต์แวร์ประยุกต์อ่ืนๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพ่ือความบันเทิงและอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น เช่น ซอฟต์แวร์เกมต่างๆ เป็นต้น 

                                                           
๒๑ พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ (ใจตรง), ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของ พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ , สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๙-๒๐. 



๑๗ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดังนี้ 

๑) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็น จับต้อง สัมผัสได้อย่างเป็น
รูปธรรม ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มีทั้งที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด 
แรม เป็นต้น และที่ติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากบริษัทที่มีความช านาญด้านนี้โดยเฉพาะ เมื่อใดก็ตามที่
ฮาร์ดแวร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้เราสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ สามารถ
แบ่งฮาร์ดแวร์ได้เป็น ๕ ประเภท ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processor Unit : CPU) หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) หน่วยแสดงผลลัพธ์ 
(Output Unit) และหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Unit)  

๒) ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานนั่นเอง เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถท างานเองได้โดยไม่มีชุดค าสั่งซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๓) บุคลากร (People Ware) หมายถึง บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการท างานระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามระดับการใช้งาน 

๔) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลดิบที่น ามาเก็บลงคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูล
ตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ 
(Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data)    

๕) กระบวนการ (Procedure) คือ ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
หรือสารสนเทศออกมาตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งบางครั้งการท างานอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนจึงต้อง
มีการท าคู่มือการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการท างานได้อย่างถูกต้อง๒๒ 

การจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมุ่ง
รวบรวมประมวลผล เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตาม วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์การ             
มีองค์ประกอบในการจัดการประกอบด้วย๒๓    

๑) สารสนเทศ ครอบคลุมการพิจารณาจัดหา จัดท ากรอบความต้องการในการใช้และ
รูปแบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล การจัดท ากรอบความต้องการด้านการใช้และรูปแบบสารสนเทศจะสอดคล้องกับหน้าที่
วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เข้าระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือผ่านการประมวลผล จัดเก็บข้อมูลเป็นแฟูมข้อมูลและเป็น
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้หลายๆ คน จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือควบคุมดูแลการสร้าง
และการเรียนใช้ฐานข้อมูล 

                                                           
๒๒พรรณี  สวนเพลง,  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการความ รู้ , 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๒), หน้า ๙๐-๙๓. 
๒๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ ๕ ปี         

(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑), (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองแผนงาน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗. 



๑๘ 

๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม เป็นทั้งเครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดการสารสนเทศ เพ่ือให้บุคลากร ได้แก่ 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ ติดต่อสื่อสารและเข้าถึงสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก สามารถน า
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลใช้ในลักษณะระบบเครือข่ายต่ างๆ     ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรระดับสูงต้องท าความเข้าใจและให้ความความส าคัญ สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและงบประมาณ บุคลากรผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิค ท าหน้าที่ด าเนินการ
ตลอดจนการบ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศต้องติดตามพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงและการ
วางแผนให้ละเอียด ชัดเจน ต้องศึกษาความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านเทคนิคอุปกรณ์และ
เครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือการด าเนินการอย่างราบรื่น     

๓) นโยบายและแนวปฏิบัติ นโยบายในการจัดการสารสนเทศ หมายถึง การก าหนด
หลักการ ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้น าการวางแผน เป็นแนวทางการด าเนินงานในขอบเขตที่ก าหนด  

๔) บุคลากรและผู้ใช้ เป็นบุคลากรภายในและภายนอกองค์การ บุคลากรภายในคือ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่างๆ ผู้บริหารเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามที่ตนรับผิดชอบ เป็นผู้ให้นโยบาย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศและ
เข้าใจบทบาท น าเทคโนโลยีใช้สนับสนุนงานขององค์การในการตัดสินใจ ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการท างาน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน ส่วนบุคลากร
ภายนอกองค์การได้แก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ การออกแบบระบบต้องค านึงถึง
ความต้องการเอื้อต่อการใช้และอ านวยประโยชน์ต่องาน อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้ผู้ใช้ ใช้ได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง 

สรุปได้ว่า บุคลากรและผู้ใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญ เนื่องจากเป็นผู้ใช้ระบบในส่วน
องค์ประกอบของการจัดการสารสนเทศ ซึ่งมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย แตกต่าง
กัน หากเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการจัดการสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบใน
การจัดการสารสนเทศเพ่ือให้เกิดเป็นระบบสารสนเทศที่ดีรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้ ย่อมต้องมี
หลายองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติ และบุคลากร
และผู้ใช้งานตามหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบอย่างประสานสัมพันธ์ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง), 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๙-๒๐). 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 
๒ สาขาหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่บอก เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และท างาน
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์  



๑๙ 

 
 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรรณี สวนเพลง,  
(๒๕๕๒, หน้า ๙๐-๙๓). 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะคล้าย
กับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล และกระบวนการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗). 

การจัดการระบบสารสนเทศให้สามารถด าเนินการไปได้
อย่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งรวบรวมประมวลผล 
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตาม วัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์การ มีองค์ประกอบในการจัดการ
ประกอบด้วย   

๑) สารสนเทศ  
๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓) นโยบายและแนวปฏิบัติ 
๔) บุคลากรและผู้ใช้  

 
๒.๑.๔ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักปราชญ์ 

นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศไว้มากมาย ดังนี้ 
ในกิจกรรมการบริหารตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการปฏิบัติงาน การ

ควบคุมล้วนแต่มีความต้องการสารสนเทศทั้งสิ้น ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานห้างร้าน
ต่างๆ นั้น มีหลายข้อด้วยการ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ๒๔ มีดังนี ้

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้การค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการศึกษาง่ายขึ้นและ
กว้างขวางไร้ขีดจ ากัด มีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัยต่างๆ 

๒. การด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น กิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันสามารถท าได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 

๓. การด าเนินธุรกิจ ท าให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
องค์กรให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 

                                                           
๒๔ วชิราพร พุ่มบานเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, (กรุงเทพมหานคร : ซอฟท์เพรส, 

๒๕๔๕), หน้า ๔๘. 



๒๐ 

๔. อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะการติดต่อสื่อสารเจริญก้าวหน้าและ
ทันสมัยในปัจจุบัน ท าให้โลกของเราเป็นโลกไร้พรมแดน ระบบการท างานมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการท างานมากข้ึน  

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี ๕ ประการ๒๕ ดังนี้ 
๑. การสื่อสารถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ มีส่วน

ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย Communications Media, การสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecoms) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับพลเมืองจะมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น หากมีการบันทึกข้อมูลประวัติผู้ปุวยหรือข้อมูลอ่ืนๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่า
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ท าให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจาย
ออกไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบริการส าคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมที่ท าให้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีมากยิ่งข้ึน 

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลในการใช้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง      
เช่น การใชแฟกซ์และอีเมลจะถูกกว่า น่าเชื่อถือกว่า และรวดเร็วกว่าการให้บริการไปรษณีย์แบบเดิม 
(Post and Courier) ทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชนนิยมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมากขึ้น เพราะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งท าให้มีผลิตภัณฑ์ (Productivity) 
มากขึน้ 

๔. เครือข่ายสื่อสาร (Communication Networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่าย
ภายนอกเนื่องจากจ านวนผู้ใช้เครือข่าย จ านวนผู้เชื่อมต่อ และจ านวนผู้มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายนับวันจะเริ่มสูงขึ้น 

๕. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ 
(ICT) มีราคาถูกลงมาก แม้ว่าการเป็นเจ้าของคู่สายโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งฟุุมเฟือย
ส าหรับคนในสังคมส่วนใหญ่ แต่ประชาชนจ านวนมากก็เริ่มมีก าลังหามาใช้เองแล้ว เช่น เจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านต่างๆ ของผู้คนไว้หลายประการ๒๖ ดังต่อไปนี้  

ประการที่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น
สังคมสารสนเทศ 

ประการที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไป
เป็นเศรษฐกิจโลก ที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่าย
สารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์  

                                                           
๒๕ Mazzarol, T. and Souter, G.N., Sustainable Competitive Advantage for Educational 

Institution : A Suggest Model, Journal of Management Development, (1999) : 409. 
๒๖ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาภรณ์ ยุทธธนวิบูลย์ชัย , ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ

จัดการความรู้, พิมพ์ครั้งท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗. 



๒๑ 

ประการที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบ
แนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย การด าเนิน
ธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  

ประการที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีสัมพันธ์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 

ประการที่ ๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่       
และทุกเวลา 

ประการที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น  
อีกท้ังยังท าให้วิถีการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น  

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกด้านความเป็นอยู่สังคมเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเมืองตลอดจน
การวิจัยและการพัฒนาต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วชิราพร พุ่มบานเย็น,  
(๒๕๔๕, หน้า ๔๘). 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 
๑. ช่วยให้การค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษาง่ายขึ้น
และกว้างขวางไร้ขีดจ ากัด 
๒. ท าให้มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. ท าให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทันกับ
ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
๔. การติดต่อสื่อสารเจริญก้าวหน้าและทันสมัย ท าให้
โลกไร้พรหมแดน  

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล  
และเจษฎาภรณ์ ยุทธธนวิบูลย์ชัย,  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๗).  
 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้คน ดังนี้  
   ๑) ท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น
สังคมสารสนเทศ 
   ๒) ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติ
ไปเป็นเศรษฐกิจโลก  
   ๓) ท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชา
แบบแนวราบมากขึ้น เชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็น
เครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  
   ๔) เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีสัมพันธ์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม่ที่เลือกได้เอง 



๒๒ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
    ๕) ท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่ 

และทุกเวลา 
   ๖) ท าให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น 

Mazzarol, T. and Souter, G.N.,  
(1999, p. 409). 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถแบ่งได้ ๕ ประการ คือ 
  ๑. เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  
  ๒. ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์   
  ๓. หน่วยงานธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปต่างนิยม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น เพราะ
ช่วยประหยัดเวลาและเงิน 
  ๔. เครือข่ายสื่อสาร ( Communication Networks) 
ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอกเพ่ิมสูงขึ้น  
  ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคา
ถูกลงมาก 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์มาตั้งแต่พุทธกาล พระสงฆ์ผู้

เป็นศาสนทายาทโดยสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้า กล่าวคือ เป็นผู้ปฏิบัติตามและด ารงไว้ซึ่งหลักค า
สอน ตลอดถึงไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขครบวงจรทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาตินั่น
คือการศึกษาและปฏิบัติตามหลักค าสอนนั้นๆอย่างเคร่งครัด งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นภาระ
ส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ พุทธศาสนามีความ
เจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับ เพราะพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่นั้นอย่างต่อเนื่องเต็มที่เต็มก าลังความสามารถ 

๒.๒.๑ ความหมายของพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เกี่ยวกับ

รูปแบบวิธีการเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาประกอบใน
การอ้างอิง จากการค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกั บการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไว้หลายท่าน ดังนี้ 



๒๓ 

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสสอนไว้เป็นหลักค าสอนส าคัญ มีพุทธบริษัท ๔ เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตน
ตามค าสั่งสอนของพระศาสดาและเพ่ือสืบทอดพระธรรมแห่งพุทธศาสนา  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน กล่าวไว้ว่า “พุทธ” แปลว่าผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบาน
แล้ว ใช้เฉพาะพระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญ ว่า  พระพุทธเจ้า 
ดังนั้น พุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า ศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ มี ๑๐ หลัก
เหตุผล ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเป็นศาสนาที่ผู้นับถือศรัทธาต้องประพฤติปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมะด้วยตนเอง๒๗ 

ประเทศไทยเป็นประเทศของชาวพุทธเพราะชาวพุทธ เป็นผู้ตั้งประเทศมาแต่เริ่มแรกใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยไดบงบอกชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่ดึกด า
บรรพพรอมๆกับตั้งประเทศไทย ฉะนั้นพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยจึงกลมเกลียวเป็นอันเดียวกัน
มาตลอดโดยไมขาดตอนแม้แต่น้อย๒๘ ทุกวันนี้พระพุทธศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน สวนในสาขาการศึกษานั้น หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียน  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษามีค าสอนและข้อปฏิบัติที่คัดสรรมาจากค าสอนพระพุทธองค์ ซึ่ง  น าเสนอในล าดับที่
จัดเรียงไว้อย่างดี ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยว่า หลักสูตรไดปลูกฝังค่านิยม ศีลธรรม ส าหรับเด็กและ
เยาวชนไทย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเล่าเรียนหนังสือทีเดียว สวนในอีกแงมุมหนึ่ง ตามประเพณีนั้น
เยาวชนไทยต้องบวชเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน เพ่ือให้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ พิธีพุทธศาสนามีการ
เน้นเป็นพิเศษในงานสมาคมส าคัญๆของชีวิตชาวไทย เช่นพิธี การแต่งงาน พิธีฌาปนกิจงานปีใหม่ 
และรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระพุทธศาสนาผูกพันอย่างลึกซึ้งกับชีวิตทั่วไปของ
ประชาชนชาวไทยนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนา หรือปรัชญาที่ส าคัญเพียงอย่างเดียวใน
ประเทศไทยไม่เหมือนกับโลกตะวันตกที่ซึ่งปรัชญาและ จิตวิทยาต่างๆมีมากมาย ประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นที่พ่ึง ซึ่งอาจท าให้ไดมาซึ่งแนวคิดในเชิงปรัชญาและหลักจิตวิทยาแบบ
พ้ืนบ้าน๒๙ 

พระพุทธศาสนาเป็นแม่แบบของวัฒนธรรม อันดีงามของไทยมาแต่โบราณ และเมื่อ
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต (The way of life) ที่มีความหมายคลุมถึงทุกสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ตลอดถึงความเชื่อถือ และการปฏิบัติตามความเชื่อถือ ศาสนาจึงเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง ยิ่งไป
กว่านั้นนักสังคมวิทยาบางท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามศาสนาเป็นผลสุดท้ายของวัฒนธรรมอีกด้วย      
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร มีผู้กล่าวว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นต้นต าหรับวัฒนธรรมดีงามที่เก่าแก่ที่สุดแต่ทันสมัย มีลักษณะน าชีวิตให้สูงขึ้น
กว่าเดิมในหลายๆ ด้าน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์อย่างชัดแจ ง อย่างไรก็ตาม 
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนท่ามกลางวัฒนธรรมของอินเดีย ซึ่งมีแบบฉบับขนบธรรมเนียมและแนวปฏิบัติ

                                                           
๒๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๗๙๕. 
๒๘ ดุสิต โสภิตชา, ท าไมรัฐธรรมนูญไมบัญญัติคุ้มครองให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
๒๙ สาโรช บัวศรี, ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย : จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับ 

ประชาธิปไตย, แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๒๔ 

สืบต่อกันมาหลายพันปี แต่พระพุทธศาสนาไดท าการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ท าการ
ปรับปรุงแกไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายประการ บางอย่างไดให้แนวปฏิบัติในรูปวัฒนธรรมจึงท าให้อินเดีย
มีวัฒนธรรมอันดีงามใหม่ๆ เกิดข้ึนหลายประการ เช่น  

 ๑. สังคมอินเดียปฏิบัติตามระบบวรรณะอย่างเคร่งครัดไมยอมให้คนต่างวรรณะมีโอกาส
ใช้ชีวิตรวมกันทั้งทางวัตถุและสายโลหิต ผู้ที่เกิดในวรรณะต่ าจะเป็นที่รังเกียจของสังคมในด้านต่างๆ 
พระพุทธศาสนาไดปฏิวัติระบบนี้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ โดยไดสอนหลักศีลธรรม ยืนยัน ความดี
ความชั่วตามกรรมที่เขาท าไมใช้ก าเนิดเป็นเครื่องตัดสิน ผูบวชในพระพุทธศาสนาเคารพ  

 ๒. สังคมอินเดียมีการซื้อขายทาสเช่นเดียวกับชนชาติอ่ืนๆ ในสมัยโบราณ แต่พระพุทธเจ
า ทรงสั่งสอนให้งดเว้นการซื้อขายทาสถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดธรรม มีบทบัญญัติห้ามภิกษุมีทาสซึ่งเป็น
แนวทางสงคมในรูปแบบใหม่ ต่อมาจะเห็นว่าผู้น าหลายประเทศพยายามเลิกทาสจนส าเร็จไดรับการ
ยกย่องว่าเป็นผูส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งความจริงก็คือการด าเนินตามครรลองพระพุทธศาสนานั่นเอง  

 ๓. ชาวอินเดียโบราณนิยมแสวงบุญด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญเพ่ือบูชาเทพเจา ถ้าเป็นพิธี
ของพระราชาหรือผู้น าทางสังคมด้วยแลวสัตว์ที่จะถูกบูชาก็มีจ านวนมากขึ้น มนุษย์และสัตว์ถูกฆ่า 
ประกอบพิธีบูชายัญเป็นจ านวนมาก ก่อความทุกข์โศกให้กับมนุษย์และสัตว์อย่างนาเวทนาที่สุด 
พระพุทธเจ้าไดทรงสอนให้เลิกพิธีดังกล่าว โดยให้หันมาสร้างความดีด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
ให้อภัยแก่กัน ไมฆ่าไมเบียดเบียนกัน ปฏิบัติช าระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว ปรากฏเป็นวัฒนธรรมแนว
ใหมท่ี่เหมาะสมกว่าเดิมเป็นอย่างมาก เป็นไปตามแนวสันติภาพของสังคมท่ีตั้งไว  

 ๔. ชาวอินเดียโบราณเชื่อพรหมลิขิตอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเหตุให้บางคนปล่อยชีวิตให้
เป็นไปตามยถากรรมที่ต้องการความเจริญก็คอยให้พระพรหมบันดาล ที่มีความทุกข์ก็คอยวันที่พระ
พรหมจะลิขิตให้พ้นจากสภาพเช่นนั้น ขาดการรับผิดชอบและการคิดอ่านแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเอง 
เอาแต่สวดอ้อนวอนบวงสรวงพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักแห่งกรรมว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว กรรมของ
คนลิขิตทิศทางชีวิตของตน เมื่อต้องการสร้างชีวิตอย่างไร แกปัญหาชีวิตอย่างไร จ าต้องควบคุมความ
ประพฤติของตนเองให้เหมาะสม พระพุทธศาสนาไดสอนหลักกรรมลิขิตแทนพรหมลิขิต เพราะหลัก
กรรมลิขิตสามารถปรับปรุงชีวิตของตนให้ดีขึ้นไดเสมอ 

 ๕. พระพุทธศาสนาใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ คือถือเหตุผลเป็นส าคัญ ไม่เชื่อถือเรื่อง
โชคลางของขลังฤกษ์งามยามดี แต่อยู่ที่ความสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อประพฤติสุจริตแลวไมว่าจะ 
เป็นเวลาใด เช้า สาย บ่าย เย็น ก็จัดเป็นฤกษ์ดีทั้งนั้น นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังสอนให้มีความ
ปรารถนาดีต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไป ไมนิยมยกตนข่มผู้อ่ืน ไมนิยมการทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องความ
คิดเหน็ที่ต่างกัน ไมติดใจในเรื่องความคิดเห็นที่หาที่ยุติไมได สอนให้เข้าถึงความรูอย่างชัดแจ้งในเรื่อง
ต่างๆ โดยไมนิยมติดอยู่ในความเชื่อตามๆ กันเท่านั้น  

 ๖. พระพุทธศาสนามีบทบัญญัติในพระวินัยมีให้พระภิกษุเก็บอาหารค้างคืนไว้ในห้องที่อยู่
อาศยั หุงต้มอาหารในห้องที่อยู่อาศัยมิให้บริโภคอาหารค้างคืน ให้ท าความสะอาดที่อยู่อาศัยตลอดถึง
บริเวณและห้องน้ าห้องส้วมอยู่เสมอ เมื่อท าความสะอาดจะต้องไมรบกวนผู้อ่ืนที่อยู่ข้างเคียงด้วย
ประการต่างๆ ให้รักษาห้องสุขาให้สะอาด และปรับโทษผู้ละเมิด มีระเบียบในการเขาแถวก่อนหลัง  
จะอ่านจะทอ่งหนังสือตองไมใช้สิทธิเกินขอบเขตอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน นุ่งห่มในลักษณะที่เรียบร้อย 
เหล่านี้อยู่ในวัตถุธรรมและสหธรรมทั้งสิ้น   



๒๕ 

 ๗. พระพุทธศาสนามีบทบัญญัติให้รูจักการนุ่งห่มให้เรียบร้อย รูจักรักษาเครื่องนุ่งห่มไม
ให้หาย ไม่ให้ขาด ให้รู้จักปะชุน และก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดไวด้วย  

 ๘. พระพุทธศาสนามีบทบัญญัติให้รู้จักรักษาสาธารณสมบัติ และรู้จักใช้สมบัติของ
ส่วนรวม ผู้น าสมบัติส่วนรวมไปใช้แลวต้องน ามาเก็บไวที่เดิมในรูปเดิมหรือมอบหมายกับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติในเรื่องนี้ไม่ปล่อยทิ้งไวให้เสียหาย มีบทบัญญัติให้รู้จักรักษาผนังพ้ืนของสถานที่ไมท าให้สกปรก
เสียหาย แม้จะเหยียบบนพ้ืนที่อยู่อาศัยด้วยเท้าที่ยังเปียกอยู่ก็เป็นการไมสมควร เหล่านี้ก็รวมอยู่ใน
วัตถุธรรมของวัฒนธรรม  

 ๙. พระพุทธศาสนาสอนให้มีกิริยาทางกาย วาจา สุภาพอ่อนโยน ไม่แกล้งใส่ความผู้อ่ืน          
ไมเล่นซุกซนโดยไมรูจักกาลเทศะ ไมส่งเสียงดัง ให้รู้จักรับฟังเมื่อผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนในทางที่ถูก      
ที่ควรไม่ดื้อรั้นทั้งๆ ที่ผิด รูจักส ารวมกายวาจาไมลุอ านาจแกความโลภ ความโกรธ เป็นต้น เหล่านี้
จัดเป็นสหธรรมในวัฒนธรรม  

 ๑๐. พระพุทธศาสนาสอนหลักวัฒนธรรมในการรักษาศักดิ์ศรีของตน โดยการเทิดทูน
ความ ดี อยู่กับความดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะและภาวะของตน เช่น ภิกษุอยู่ในจริยาวัตร
ของ ภิกษุ ผู้ทรงศีลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับศีล บัณฑิตอยู่กับแนวทางบัณฑิต เป็นต้น ไมปล่อยตัวให้
ผิดรูป ผิดแบบเป็นเรื่องของการรักษาศักดิ์ศรีไมใช่เรื่องการเย่อหยิ่งถือดี๓๐ 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา สรุปเป็นรายข้อไดดังนี้  
 ๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ 

พระพุทธศาสนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
มาจากพระพุทธศาสนา   

 ๒. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และพระมหากษัตริย์ไทยในระยะหลังจะทรงผนวช
เพ่ือศึกษาธรรมะตามพระราชประเพณีทุกพระองค์ นอกจากนี้พระราชประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมของ
ไทยก็เป็นพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย  

 ๓. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรมไทยทั้งด้านศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและวรรณกรรมเป็นต้น มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  

 ๔. รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการนับศักราชเป็น
พุทธศักราช (พ.ศ.) ก าหนดให้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ และมีสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาในสถานที่ ราชการ  

 ๕. พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมในสังคมไทย ประเทศ 
ไทยมีวัดและส านักสงฆ์ทั่ วทุกภูมิภาคของประเทศ มีปูชนียวัตถุปูชนียสถาน โบราณวัตถุ             
และ โบราณสถานในประเทศจ านวนมาก๓๑  

                                                           
๓๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, วัฒนธรรมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘๕ – ๙๕. 
๓๑วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์  วรรณปก, หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๑๑๒ 

พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓), พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : อักษราเจริญทัศน์, ๒๕๔๓),       
หน้า ๑๔ – ๒๑. 



๒๖ 

สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนา คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่รวบรวมไว้ใน
พระไตรปิฎกเพ่ือสั่งสอนให้คนท าแต่ความดีละเว้นความชั่ว และท าจิตใจให้ผ่องแผ่ว เพ่ืออยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผล ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปั จจัยเป็น 
ศาสนาที่ผู้นับถือศรัทธาต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะด้วยตนเอง 

 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ดุสิต โสภิตชา,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๒). 

พระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่
ดึกด าบรรพพรอมๆกับตั้งประเทศไทย เราจะอ่านต ารา
เล่มไหนก็มี หลักฐานพิสูจน์ให้รู้ความจริงเช่นนั้น ซึ่ง
หลักฐานที่พิสูจน์ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติไทยนั้นมีอยู่มากมาย ฉะนั้น พระพุทธศาสนากับ
ชนชาติไทยจึงกลมเกลียวเป็นอันเดียวกันมาตลอด 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๙๕). 

“พุทธ” แปลว่าผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว       
ใ ช้ เ ฉ พ า ะพ ร ะน า ม ข อ ง พ ร ะบ ร ม ศ า ส ด า แ ห่ ง
พระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญ ว่า พระพุทธเจ้า 
ดังนั้น พุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่า ศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก
บาน พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มี ๑๐ หลักเหตุผล ทุก
อย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเป็นศาสนาที่ผู้นับถือ
ศรัทธาต้องประพฤติปฏิบัติตาม หลักธรรมะด้วยตนเอง 

วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก, 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔ – ๒๑). 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา สรุปเป็นรายข้อได
ดังนี้  
   ๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  
   ๒. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะ  
   ๓. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย  
   ๔ . รั ฐ บ า ล ไ ท ย ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนา  
   ๕. พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง
และครอบคลุมในสังคมไทย 

สาโรช บัวศรี,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๘). 

พระพุทธศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน สวนในสาขาการศึกษานั้น หลักสูตรวิชา
สังคมศึกษามีค าสอนและข้อปฏิบัติที่คัดสรรมาจากค า
สอนพระพุทธองค์ ซึ่ง น าเสนอในล าดับที่จัดเรียงไว้
อย่างดี ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยว่า หลักสูตรไดปลูกฝัง
ค่านิยม ศีลธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่
ระยะเริ่มต้นของการเล่าเรียนหนังสือทีเดียว 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๔๐, หน้า ๘๕ – ๙๕). 

พระพุทธศาสนาเป็นต้นต าหรับวัฒนธรรมดีงามที่เก่าแก่
ที่สุด แต่ทันสมัย มีลักษณะน าชีวิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมใน
หลายๆ ด้าน เป็นเรื่องที่มีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์
อย่างชัดแจง อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
ท่ ามกลางวัฒนธรรมของอินเดี ย  ซึ่ งมีแบบฉบับ 
ขนบธรรมเนียมและแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายพันปี 
แต่พระพุทธศาสนาไดท าการเปลี่ยนแปลง จากหน้ามือ
เป็นหลังมือ ท าการปรับปรุงแกไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลาย
ประการ บางอย่างไดให้แนวปฏิบัติในรูปวัฒนธรรม จึง
ท าให้อินเดียมีวัฒนธรรมอันดีงามใหม่ๆ เกิดขึ้นหลาย
ประการ 

 
๒.๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล  
พระพุทธเจ้าทรงได้รับการขนานนามว่าพระบรมศาสดาแปลว่าพระศาสดาที่ยอดเยี่ ยมใน

พระบาลีมีบทพุทธคุณว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสาน ”๓๒ และมีพระคุณว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”      
เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม พระนามเหล่านี้แสดงความหมายอยู่ในตัวว่าสุดยอดของ
นักปราชญ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพบูชาและยกย่องเทิดทูนพระองค์ในฐานะทรงเป็นนัก
เผยแผ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด๓๓ 

หลังจากท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเมื่อทรงพระด าริที่จะประกาศเผย
แผ่พระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จึงเสด็จไปที่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน
พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนท่านอัญญาโกณฑัญญะ
ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงประทาน
อนุญาตให้การอุปสมบทถือว่าท่านเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาพระองค์ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ที่เหลือจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูป และได้
ทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรพร้อมเพ่ือนอีก ๕๔ คนจนบรรลุอรหัตผล ในการต่อมาจึงมีพระอรหันต์
เกิดข้ึนในขณะนั้น ๖๑ รูปรวมทั้งพระพุทธองค์ด้วย ดังนั้นพระองค์ทรงส่งพระภิกษุทั้ง ๖๐ รูปออกไป
ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้แยกกันไปในทิศทางต่างๆ ให้ไปรูปเดียวส่วนพระองค์เอง
เลือกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม๓๔  

 
 
 

                                                           
๓๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๕/๖๕, ที.สี. (ไทย) ๙/๑๕๗/๕๐, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๗/๒๐๘. 
๓๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๙๘/๑๒๔, ที.สี. (ไทย) ๑๐/๑๕๙/๑๐๓, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๗/๒๐๘. 
๓๔ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒-๔๗/๑๒-๔๑, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๔๗/๑๘-๔๘. 



๒๘ 

โดยทรงตรัสหลักการแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า 
จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว 

มนุสฺสาน  เทเสถ ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพยญฺชน  เกวล ปริปุณฺณ  
ปริสุทฺธ  พรหมจริย  

 “ภิกษุทั้งหลายเธอ จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์
แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
โดยสิ้นเชิง”๓๕ 

ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นที่ผู้น าศาสนา
ด้วยการเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ผู้คงแก่เรียนมีใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาว่าจะได้
บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์จนกระทั่งประสบความส าเร็จ หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดชฎิลสามพ่ีน้อง
ซึ่งมีบริวาร๑,๐๐๐ คน โดยชฎิลสามพ่ีน้องที่เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟ และเป็นที่เคารพนับ
ถือของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอา
ทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฎิลกลุ่มนี้เข้ามานับถือถือพระพุทธศาสนาจนประสบ
ความส าเร็จได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุท้ังหมด๓๖  

ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จไปหาพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและข้าทาส
บริวาร พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารพอเห็นว่าชฎิลสามพ่ีน้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็น
สาวกของพระพุทธองค์แล้วก็คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในที่สุดก็
ได้ดวงตาเห็นธรรมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวฬุวันแด่
พระองค์โดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประมุข๓๗วิธีการเผยแผ่โดยการเข้าsาหัวหน้าผู้เป็นผู้น าทางสังคม
นับเป็นวิธีการที่มีความชาญฉลาดและแยบยลในตัวอย่างมาก เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง
เพราะผู้น าต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีพวกพ้องและบริวารมาก เมื่อคนเหล่านี้
นับถือศาสนาใดผู้คนในสังคมนั้นก็จะหันมานับถือตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นพระองค์ทรงใช้วิธีนี้มาโดยตลอด ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักมีประชาชนให้
ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมาย 

ซึ่งลักษณะวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งสาร ได้แก่ 
พระพุทธองค์เองเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะ ๒) ตัวสารที่จะส่งไป คือ หลักธรรม ๓) ผู้ฟัง     
คือ ผู้รับสารได้แก่พุทธสาวก ๔)  ช่องทางหรือสื่อ คือ พุทธวิธีในการสอน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ตั้ง
พร้อมไปด้วยคุณสมบัติของนักเผยแผ่และพุทธวิธีในการสอนอย่างครบถ้วนจึงได้รับการยกย่องว่าทรงมี
สามารถอย่างยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอน พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักคุณธรรมอันเป็นสัจธรรมที่
ทรงพบตลอด ๔๕ พรรษา หลังจากวันที่ทรงตรัสรู้ถึงวันเสด็จดับขันปรินิพพาน หลักค าสอนของ
พระองค์ได้เผยความจริงของชีวิตที่มนุษย์เผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวันแต่ไม่เคยเข้าใจ ดังพุทธด ารัสที่ทรง

                                                           
๓๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๓๖ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒-๕๔/๑๒-๔๕, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๕๔/๑๘-๖๕. 
๓๗ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒-๕๔/๔๖-๕๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๕๔/๑๘-๖๕. 



๒๙ 

มีต่ออภัยราชกุมารว่า “ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ ที่พิจิตรดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่ แต่พวก
ผู้รู้หาข้องอยู่ไหม”๓๘  

พระพุทธเจ้าทรงตั้ งจุดมุ่ งหมายเสมอในการสั่ งสอนเมื่อมีใครปรากฏอยู่ ในข่าย              
คือ พระญาณแล้วพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเรียกว่ าจุดมุ่งหมายในการสอน        
หรือลักษณะอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มี ๓ อย่าง ได้แก่ ๑) อภิญญายธัมมเทศนา ทรงแสดง
ธรรมด้วยความรู้ยิ่ง คือ ทรงรู้ยิ่งเห็นเองแล้วจึงทรงสอนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ๒) สมิทานธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือ ผู้ฟังตรึงตรองตามความเห็นจริงได้ 
และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ๓) สัปปาปริหานิยธัมมมาเทศนา      
ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริง คือ ผู้ฟังน าผลนั้นไปปฏิบัติตามพร้อมทั้งได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามก าลัง
ของตนเอง๓๙ 

ในระดับความสามารถของการรับรู้หลักธรรมของบุคคลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงพิจารณาว่า “สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการ
ดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี      
บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี มีอุปมาเหมือนในกออุบล ไปกอปทุม หรือในกอ
บุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ า เจริญในน้ า ยังไม่พ้นน้ า จมอยู่ในน้ า เจริญในน้ า อยู่เสมอน้ า เจริญในน้ า 
ขึ้นพ้นน้ า ไม่แตะน้ า”๔๐  

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลที่มีลักษณะต่างกันไปเปรียบเทียบกับดอกบัว ๔ ประเภทไว้
หน้าสนใจยิ่งดังที่พระองค์ตรัสไว้ดังนี้ 

๑) อุคฆฏิตัญญู (ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน) หมายถึง ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันแต่พอยกหัวข้อขึ้นแสดง
เท่านั้น เทียบกับบัวพ้นน้ าแต่พอรับสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น  

๒) วิปจิตัญญู (ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ) หมายถึง บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ต่อเมื่อ
อธิบายความพิสดารออกไป เทียบกับบัวปริ่มน้ าจักบานต่อวันรุ่งขึ้น  

๓) เนยยะ (ผู้ที่พอจะแนะน าได้) หมายถึง บุคคนผู้พอจะหาทางค่อยชี้แจงแนะน าใช้วิธีการ
ยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อ ไปเทียบกับบัวงามใต้พ้ืนน้ าจักบานในวันต่อๆ ไป  

๔) ปทปรมะ (ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบท คือ พยัญชนะ) หมายถึง บุคคลผู้อับปัญญามีดวงตา
มืดมิดยังไม่อาจบรรลุคุณวิเศษในชาตินี้ได้ เทียบกับหัวจมอยู่ใต้น้ าจะเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า๔๑  

สรุปได้ว่า ในสมัยพุทธกาลพระสาวกถือเป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ
น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าถึงประชาชน โดยพระสาวกแต่ละท่านมีเทคนิควิธีสร้าง
ศรัทธาให้ประชาชนแตกต่างกันออกไป เช่น พระอัสชิ ส ารวมระวังอินทรีย์เดินบิณฑบาตอยู่นอกเมือง
ราชคฤห์ วันหนึ่งอุปติสสะ (พระสารีบุตร) ได้เห็นอาการส ารวมเกิดความเลื่อมใสจึงตามมาเพ่ือ

                                                           
๓๘ ขุ.ธ (ไทย) ๒๕/๑๗๑/๘๖. 
๓๙ ม.ม. (บาลี) ๓/๓๓๐/๓๒๒, อ้างใน, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ

ประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘),         
หน้า ๒๐๔. 

๔๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔. 
๔๑ อง. จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๑๓/๒๐๒.  



๓๐ 

สอบถามถามว่าท่านบวชเพราะท าของใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน พระอัสชิตอบว่า “ธรรมเหล่าใด
เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหา
สมณะมีปกติตรัสอย่างนี้” พระอัสสชิใช้ลักษณะบุคลิกภาพเรียบร้อยสร้างศรัทธาเป็นผู้พูดน้อย        
ตรงประเด็น ท าให้อุปติสสะชื่นชอบและเกิดศรัทธาเลื่อมใส๔๒  

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐๔). 

พระพุทธเจ้าทรงตั้งจุดมุ่งหมายเสมอในการสั่งสอน
ลักษณะอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มี ๓ อย่าง 
ได้แก่  

๑) อภิญญายธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมด้วย
ความรู้ยิ่ง  
๒) สมิทานธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล  
๓) สัปปาปริหานิยธัมมมาเทศนา ทรงแสดงธรรม
ให้เห็นจริง  

มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
(๒๕๓๒, หน้า ๑๘). 

พระส าวกถื อ เ ป็ น ก า ลั ง ส า คัญ ในกา ร เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพ่ือน าหลักธรรมค าสอนของพระ
พุทธองค์ให้เข้าถึงประชาชน ใช้ลักษณะบุคลิกภาพ
เรียบร้อยสร้างศรัทธาเป็นผู้ พูดน้อย ตรงประเด็น       
ท าให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส 

 
๒.๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างยาวนานนับแต่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้ าทรง

ประทานการอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ถือว่าเป็นการสืบศาสนทายาทเป็นครั้งแรก และทรง
ประกาศความจริงแห่งชีวิตด้วยการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่งการประกาศ
พระพุทธศาสนา ณ ปุาอสิปิตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระสัทธรรมด้วย
พระพุทธด ารัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่
มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พวกทวยเทพ และมนุษย์อย่าไปโดยทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และความงามในที่สุด 
จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน”๔๓ 

                                                           
๔๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๘. 
๔๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๓๑ 

การเผยแผ่ หมายถึง “ขยายออกไป, การท าให้ขยายออกไป, หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว
ท าให้ขยายออกไป เช่น การแผ่กฤษดาภินิหารของพระเจ้าจักรพรรดิ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชทรง
แผ่กฤษดาภินิหารด้วยการส่งพระมหินทะไปยังประเทศศรีลังกา”๔๔  

 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่ า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง            
การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ  ทั้งในวัดและนอกวัด      
การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือ 
วีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้  ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจ กรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจ
ด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๔๕ 

การเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส       
ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแห่งการปฏิบัตินั้น  เพระพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือ 
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดังพระด าริ
ที่จะส่งพระอรหันต์สาวก  ๖๐ องค์ ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้ตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย    
เทวมนุสฺสาน แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์ และความสุขแก่ชนหมู่มาก         
เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” และให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ คือ  

  ๑. ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน, ประโยชน์โลกนี้, ประโยชน์ขั้นต้น  
  ๒. สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือในภพหน้า, ประโยชน์สูงขึ้นไป  
  ๓. ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน๔๖ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้

แพร่หลาย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ท าให้มีผู้เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกหัวใจส าคัญของ
การเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้เกิดประโยชน์สุข ตามที่

                                                           
๔๔ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ หจก.สานลดา, 

๒๕๔๘), หน้า ๓๕.  
๔๕ กรมการศาสนา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙ 
๔๖ พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๑. 



๓๒ 

พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้) สัมปรายิกัตถ
ประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน) 
พระภิกษุผู้ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิ ดชอบ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามบทบัญญัติมาตรตรา ๓๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้ ๔๗ 

 ตามบทบัญญัตินี้ ได้จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะต้องจัดท า     
อันเป็นภารกิจประจ าตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส หรือต าแหน่งที่สูงขึ้นไปแยกออกเป็น      
๒ ประเภท คือ 

๑. เป็นธุระในการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
๒. เป็นธุระในการอบรม และสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์ 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ทั้งวัด และพระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่

พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริกธรรมพัฒนา         
และหน่วยอบรมทางจิต มีทั้งหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้การเผย
แผ่จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 

  ๑. พระสงฆ์จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยและปฏิบัติตาม
อย่างจริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติอย่างนั้น 

  ๒. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือประโยชน์ของตน 
  ๓. ไม่ยึดติดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
  ๔. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความพระธรรมวินัยตามความชอบใจ หรือความต้องการของ

ประชาชน 
  ๕. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
  ๖. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆ 
 พระพุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปเพ่ือประโยชน์

สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทยผู้ที่ท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิ จ 
การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ค าท่ีใช้อยู่ คือ ค าว่า “เผยแพร่”และ “เผยแผ่” ค าว่า “เผยแพร่” 
เป็นลักษณะของมิชชันนารี คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะของการจูงใจ
ให้อีกฝุายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆ ค าว่า “เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ หากทราบ
แล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงมีความใจกว้าง 
และไม่ผูกมัดผู้ อ่ืนด้วยด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน๔๘ ในการเผยแพร่หรือเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์นิยมใช้ค าว่า“เผยแพร่” เช่น อ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของ
                                                           

๔๗ กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔ - ๑๓๕. 

๔๘ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ , อ้างใน กรมการศาสนา คู่มือพระสังฆาธิการว่า
ด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔. 



๓๓ 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนับเป็นศาสนาประจ าชาติ
องค์การ สมาคมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะใช้ค าว่าเผยแพร่
พระพุทธศาสนา แต่ถ้า เป็นหน้าที่ ของพระภิกษุสา มเณรหรือพระสงฆ์จะใช้ค าว่า เผยแผ่               
เช่น “พระพุทธศาสนาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะพระสาวกได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ถ้าขาดการเผยแผ่แล้ว พระพุทธศาสนาจักไม่แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้”หน้าที่ในการเผยแผ่
หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของ เจ้ าอาวาส เจ้ าคณะต าบล เจ้ าคณะอ า เภอและเจ้ าคณะจั งหวัด  จะต้องท าหน้ าที่                       
เผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้ ๔๙ 

   ๑. อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และอบรมเรื่องจรรยามารยาท
ตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 

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

พระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง 
   ๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้น หรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป

โดยที่ชอบ 
   ๗. ขวนขวายเพ่ือให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม  

มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้น 
   ๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีเพ่ือประโยชน์แก่

ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
ที่เก่ียวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีล ฟังธรรม ตามวัดต่างๆ ได้ ท่องได้
อ่านได้ ได้ฟังตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส 

   ๙. ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้นไว้
เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 

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

                                                           
๔๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒ 



๓๔ 

 กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบ
ประเพณี และปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะ
จัดขึ้น๕๐ มีการด าเนินการดังนี้ 

  ๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรม
สั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน และผู้อาราธนาที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดาคือเทศน์รูป
เดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียง น าไปเผยแผ่ในที่ต่างๆ และโอกาสต่างๆ 

  ๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่ อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆหรือทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียงน าไปเผยแพร่ในที่อ่ืนๆ        
ในโอกาสต่างๆ รวมถึงตลอดการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

  ๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่
ประจ า หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระ
ธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผู้เยาว์โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 

  ๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆการบรรยายธรรมในที่ประชุมและทาง
สื่อมวลชนต่างๆ การตั้งชมรมพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ 

 ๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ บางวัดจัดให้มี
ปาฐกถาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการ
ประกวดกัน วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย 

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

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นธุระหน้าที่ของพระสงฆ์เพียงฝุายเดียว 
พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุสงฆ์เป็นแกนน า    
โดยประยุกต์ใช้วิธีการเผยแผ่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนอ่ืน
มีเหตุผลที่ดีมีน้ าใจกว้างไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยความคิดของตนอาศัยศักยภาพของวัดที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนจัดการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการอุทยานการศึกษา สวนสมุนไพรใน
วัด ลานวัดลานใจการกีฬา ท างานเผยแผ่เชิงรุกมากข้ึน 

                                                           
๕๐ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๕๒. 



๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ , 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๓๔ – ๑๓๕). 

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเ พ่ือประโยชน์สุขแก่
ชาวโลกหัวใจส าคัญของการเผยแผ่ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้
เกิดประโยชน์สุข ตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ 
ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ใน
ชาตินี้) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติ
หน้า) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ 
พระนิพพาน) พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ
ทุกชั้นมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรตรา ๓๗ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๕ 

กรมการศาสนา คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วย
เรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา,  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔๔). 

การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ค าที่ใช้อยู่ คือ 
ค าว่า “เผยแพร่”และ “เผยแผ่” ค าว่า “เผยแพร่” 
เป็นลักษณะของมิชชันนารี คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้ อ่ืน
ยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะของการจูง
ใจให้อีกฝุายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆ ค าว่า 
“เผยแผ่” หมายถึง การประกาศให้ทราบ หากทราบ
แล้วสนใจก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มี
ลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงมีความใจกว้าง และ
ไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยด้วยความคิดหรือศาสนาของตน 

กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๐, หน้า ๙). 

การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสน
ทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาใน
โอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด  

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร), 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑). 

การเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคล
ทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสย าเกรง ในพระ
รัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตาม
สมควรแห่งการปฏิบัตินั้น เพระพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่มุ่งเพ่ือ ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก 



๓๖ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร), 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑). 

การเผยแผ่เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคล
ทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสย าเกรง ในพระ
รัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตาม
สมควรแห่งการปฏิบัตินั้น เพระพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่มุ่งเพ่ือ ประโยชน์สุขแกช่าวโลก 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๕). 

การเผยแผ่ หมายถึง “ขยายออกไป, การท าให้ขยาย
ออกไป, หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วท าให้ขยาย
ออกไป เช่น การแผ่กฤษดาอภินิหารของพระเจ้า
จักรพรรดิ เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงแผ่กฤษดา
อภินิหารด้วยการส่งพระมหินทะไปยังประเทศศรี
ลังกา 

 
๒.๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กระท ากันหลายรูปแบบ เช่น การแสดงธรรม การสนทนา

ธรรม การแนะน าสั่งสอน การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส และการตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัย        
เป็นต้น พระพุทธเจ้าประทานหลักในการเผยแผ่ให้พระสาวก ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการแสดงธรรม 
ให้มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ชี้แจงให้เข้าใจ ชัดเจนในแต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจิตเมตตา 
มุ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะแสดงธรรมโดยไม่ยกตนข่มท่าน
และไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น๕๑ รูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ๑) วิธีการปฏิรูปค าสอนดั้งเดิม 
 พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่างๆ โดยเฉพาะศาสนา

พราหมณ์จึงท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค าทางศาสนา ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ทรงหักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนา
อ่ืนอย่างทันที เช่น ค าสอนเรื่องอัตตาหรือตัวตนที่กล่าวถึงความเป็นอมตะ มีอิสระจากความชั่วร้าย  
ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดของอายุ๕๒ แต่พยายามให้กลมกลืนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัวหรือบางทีก็ใช้
วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็นของสากล
โดยธรรมชาติ๕๓ ค าสอนที่ยังไม่ดีพระองค์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีเหตุผล สิ่งที่ดีงามพระองค์ทรงยก

                                                           
๕๑อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
๕๒Chandradhar Sharma. A Critical Survey of Indian Philosophy, 8 th ed., (Delhi : 

Motilal Banarsidass, 1991), p.19. 
๕๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๘. 



๓๗ 

ย่อง๕๔ ค าสอนของศาสนาพราหมณ์มีอยู่อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหักล้าง แต่จะทรงปฏิรูปใหม่น ามาใช้
ในทางพระพุทธศาสนาเช่น ค าว่า พรหมทางศาสนาพราหมณ์หมายถึง ผู้สร้างโลก แต่พระองค์ทรงเอา
มาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึงมารดาบิดา๕๕ ค าสอนใดที่มีความขัดแย้งกับพุทธศาสนาทรงชี้แจง
แถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติ เช่นนั้นไม่ใช่แก่นสารพร้อมทั้งแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ถูก ต้องให้                 
เช่น การบูชายัญ ในค าสอนเดิมที่เชื่อว่าการบูชายัญเป็นระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า         
มีเครื่องบูชาหลายชนิด เป็นศาสนกิจของพราหมณ์ มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระเวท ซึ่งกิจกรรมที่ส าคัญ
คือการบูชาไฟเป็นการบูชาเทพเจ้า ซึ่งเป็นความเชื่อดั้ งเดิมที่กลัวภัยที่ฝังรากลึกในธรรมชาติของ
มนุษย์๕๖ โดยมีความเชื่อว่าอัคนีเทพทรงน าเอาเครื่องสังเวยขึ้นไปบนสวรรค์ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นเมื่อ
ขึ้นไปสู่สวรรค์แล้ว องค์อัคนีเทพทรงปูอนเครื่องสังเวยนั้นแก่ทวยเทพผู้เป็นภราดรทั้งหลาย ด้วยโอษฐ์
ของพระองค์เอง ดุจดังแม่นกปูอนเหยื่อแก่ลูกนก๕๗ พระองค์ทรงสอนในความหมายใหม่ หมายถึง การ
บูชามารดาบิดา สมณพราหมณ์๕๘ เป็นต้น 

 พุทธวิธีในการสอนนั้นต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่ กัลยาณมิตรและมี
สติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาดเป็นเบื้องต้น จากนั้นต้องประกอบด้วยหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือ
ผู้สอนกับผู้ เรียนที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตร เป็นอันดับต่อไปเพราะในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนนั้นต้องประสานสัมพันธ์กันมีความกรุณา
ต่อกันโดยเฉพาะในด้านการอบรมสั่งสอนนั้น ย่อมเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญให้เกิดคุณลักษณะของ
ผู้สอนซึ่งเรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ดังนั้น พระธรรมกถึกหรือนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมี
ลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้ 

  ๑. ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ในฐานเป็นที่สบายและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษาไต่ถาม 

  ๒. ครุ เป็นที่เคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่
พ่ึงได้ และปลอดภัย 

  ๓. ภาวนีโย เป็นที่ยกย่องในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 

  ๔. วตฺตา จ เป็นนักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 

  ๕. วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม            
ค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 

                                                           
๕๔ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 
๕๕ ดูรายละเอียดในพรหมสูตร องฺ.จตกฺก (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗. 
๕๖ Samuel George Frederick Brandon, A Dictionary of Comparative Religion, (New 

York : Scribner, 1970), p. 545. 
๕๗ Heinrich Zimmer, Philosophies of India, (New York : Meridian Books, 1956), p. 71. 
๕๘ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๓/๑๒๕- ๑๕๐. 



๓๘ 

  ๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา เป็นผู้พูดด้วยถ้อยค าลึกซึ้งได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 

  ๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย๕๙ 

สรุปได้ว่า เผยแผ่ หมายถึง ขยายออกไป หรือ ท าให้ขยายออกไป การเผยแผ่แก่
พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นจน
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต รักการปฏิบัติธรรมและตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
จนกระทั่งช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก ผู้ที่จะท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ มีอุดมการณ์ มีศีลาจาร
วัตรงดงาม 

๒) หลักพุทธวิธีในการสอน 
 วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์

เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะทรงใช้วิธีไหนก็ตาม เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะ
หรือโอกาส เป็นต้น ก็มักจะประสบผลส าเร็จเสมอ นั้นเพราะความส าเร็จเช่นว่านี้ ไม่ใช่เป็นเหตุผล
เฉพาะยุคสมัยเท่านั้น แต่ยังอาศัยบารมีธรรมที่ทรงสร้างมาเพ่ือท าหน้าที่ของพระศาสดาโดยเฉพาะ
ตามที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆ ความว่า “พระผู้เป็นที่พ่ึงของโลกทรงบ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพ่ือ
ประโยชน์เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณแล้วเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่คน
เป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ต่อชาวโลก เอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”๖๐ ดังนั้น
พระสงฆ์นักเผยแผ่ในปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักค าสอนของพระพุทธองค์ ดังนี้ 

๓) คุณสมบัติของผู้สอน 
ในเรื่องหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่า  ส าหรับนักเผยแผ่กับผู้ ฟังนั้นมี

ความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตร ผู้มีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรกันในด้านของการอบรมสั่ง
สอนและให้ค าแนะน าต่างๆ และผู้สอนนั้นได้มีท่านผู้รู้ให้ความหมายไว้ในที่หลายแห่งดังมีปรากฏ ดังนี้ 

ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของความเป็น
กัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้๖๑  

  ๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ    ๒. เป็นที่เคารพ 
  ๓. เป็นที่ยกย่อง    ๔. เป็นนักพูด 
  ๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า   ๖. เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้ 
  ๗. ไม่ชักน าในอฐานะ 

                                                           
๕๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐๔. 
๖๐ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิต าโณ), พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 
๖๑ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 



๓๙ 

ความเป็นกัลยาณมิตร นักวิชาดการท่านได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธวิธีในการสอนไว้ ดังนี้  
  ๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้ฟัง

อยากสนใจ อยากซักถาม 
  ๒) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะ ชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ 

เป็นที่พ่ึงได้อย่างปลอดภัย 
  ๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝน 

ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอๆ เป็นที่ยกย่อง น่าเอาเยี่ยงอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้ 
  ๔) วัตตา รู้จักว่ากล่าว คือ รู้จักพูดชี้แจงเผยแผ่ให้ได้ผล โดยอาจเลือกใช้วิธีการเผย

แผ่ในรูปแบบต่างๆ เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 
  ๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าไต่ถาม ค าซักถาม ค าล่วงเกิน 

ค าตักเตือน ค าวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้าน
จากลัทธิภายนอกมาขัดขวางต่องานเผยแผ่ธรรม 

  ๖) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ ฟังเข้าใจได้           
นักเผยแผ่ที่ดีต้องมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่าง และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ฟังเพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้ 

  ๗.) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธด ารัส แต่ต้องรู้จักชัก
จูงแนะน าในทางที่ถูกท่ีควร๖๒ 

๔) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
 ในกลวิธีและอุบายประกอบการสอนนั้น ในหลักพุทธวิธีการสอน พระพุทธเจ้าจะทรงใช้

กลวิธีและอุบายในการสอน ดังนี้ 
(๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายและการ

เล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จ าได้แม่นย าเห็นจริงและเกิด
ความเพลิดเพลิน ท าให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น เช่นเมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบุคคลควรพูดแต่ค าที่
น่าพอใจ ไม่ควรพูดค าไม่น่าพอใจ แม้แต่สัตว์อ่ืนเขาก็ชอบค าพูดที่น่าพอใจเช่นกัน ก็เล่านิทานชาดก
เรื่อง โคนันทวิศาล๖๓ เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนมากมาย
เพียงใด จะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ทั่วไป เฉพาะคัมภีร์ชาดก
อย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง 

 (๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ค าอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏ
ความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเปรียบ
ให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้
ความหนักแน่นเข้า เช่นกลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกระล าพักก็
ลอยไปทวนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษ ลอยไปทวนลมได้ กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้            

                                                           
๖๒ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจีการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๖. 
๖๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒. 



๔๐ 

คือ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกอุบล และกลิ่นดอกมะลิ๖๔ ตัณหาย่อมเจริญ แก่มนุษย์ผู้
ประพฤติประมาท เหมือนเถาย่านทรายเจริญในปุา เขาย่อมเร่ร่อนไปมา เหมือนวานรที่ต้องการผลไม้ 
เที่ยวเร่ร่อนไปมาในปุา ฉะนั้น๖๕  

(๓) ใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้น
ไว้เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง
กว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คน
ใช้กันอยู่ อย่างไรก็ดี มีตัวอย่างทีท่รงใช้อุปกรณ์การสอนเหมือนกัน โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในกรณี
สอนผู้เรียนที่มีอายุน้อย ๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม บางทีก็ทรงใช้วิธีทายปัญหาซึ่งช่วย
ให้เกิดความรู้สึกสนุกส าหรับเด็ก ดังปรากฏในสามเณรปัญหา ความว่า “อะไรชื่อว่า หนึ่ง...อะไรชื่อว่า 
สอง...อะไรชื่อว่า สาม...อะไรชื่อว่า สี่”๖๖  

(๔) ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการท า
เป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นท านองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรง
กระท านั้นเป็นไปในรูปทรงเป็นผู้น าที่ดี การสอนโดยท าเป็นตัวอย่าง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่
เป็นอยู่โดยปกติ แต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะก็มี ดังเช่น “คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
พระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูป
หนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรและคูถของตน ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา
จัดการท าความสะอาด ให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามเรื่องนั้น          
และตรัสตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย        
ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเราก็จง
พยาบาลภิกษุไข้เถิด”๖๗  

(๕) การเล่นภาษา เล่นค าและใช้ค าในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นค า เป็น
เรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข้อนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถของพระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นค าร้อยกรอง พระองค์ก็ทรงตอบ
เป็นค าร้อยกรองไปทันที ท านองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความ โดยใช้ค าที่มี
ความหมายไปในทางไม่ดีงาม พระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยค าพูดเดียวกันนั้นเอง แต่เป็นค าพูดใน
ความหมายที่ต่างออกไปเป็นฝุายดีงาม ค าสนทนาโต้ตอบแบบนี้ มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออกสู่
ภาษาอ่ืนย่อมเสียรสเสียความหมาย บางครั้งผู้มาเฝูาบริภาษพระองค์ ด้วยค าพูดต่าง ๆ ที่รุนแรงยิ่ง
พระองค์ยอมรับค าบริภาษเหล่านั้นทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่องดีงาม 
เช่น กรณีของเวรัญชพราหมณ์และสีหเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนถ์นาฏบุตร 

(๖) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเริ่มแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงด าเนินพุทธกิจด้วยพระพุทโธ
บายที่ ได้ผลดีอย่างยิ่ ง  ในการสั่ งสอนแสดงธรรมก็ เช่นกัน ทรงมักเริ่มต้นด้วยบุคคลที่ เป็น
                                                           

๖๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๔-๕๕/๔๓-๔๔. 
๖๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๔/๑๓๗. 
๖๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔/๕. 
๖๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๒๔/๒๔๐. 



๔๑ 

พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศ อีกทั้งผู้น าของลัทธิต่างๆ ท าให้การประกาศพระศาสนาของ
พระองค์นั้นได้ประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งและรวดเร็ว  อีกทั้งเป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถของ
พระองค์เป็นอย่างดีด้วย 

 (๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส วิธีสอนนี้เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่ง
อินทรีย์หรือญาณ ผู้สอนต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันท า แต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึง
จังหวะและโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป            
ดังตัวอย่างเช่น ในระยะเริ่มแรกประกาศพระพุทธศาสนา ณ วันมาฆปุรณมี หลังตรัสรู้ ๓ เดือน         
เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น และเป็นโอกาสเหมาะ พระองค์
ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นการใช้จังหวะและโอกาสให้เกิดประโยชน์ 

(๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฐิ
เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคัญสุด แต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดี
ที่สุด ก็จะท าในทางนั้น ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรก็ยอมรับ
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม โอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด สมควร
คล้องก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ ดังพระด ารัสว่า “เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง       
วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง๖๘  

(๙) ลงโทษและการให้รางวัล มีค าสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้นว่า “พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญา” แสดงว่าการใช้อ านาจลงโทษ
ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตาม การลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่ง หมายถึงการลงโทษ
ตนเอง ซึ่ งมีทั้งในทางธรรมและวินัย ในทางวินัยถือว่า มีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว                  
และบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบแห่งสงฆ์ ส่วนในทางธรรม ภิกษุที่
เหลือของคือว่ายากสอนยากจริง ๆ สอนไม่ได้จริง ๆ ก็จะกลายถูกเพ่ือนพรหมจารีและเพ่ือนภิกษุถือว่า
เป็นผู้ที่ไมค่วรว่ากล่าวสั่งสอนและตักเตือน ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยไม่ว่าทางธรรมหรือวินัย โดยวิธีนี้
ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ส่วนการให้รางวัล ทรงใช้การชมเชยยกย่อง แต่ก็เป็นในรูปแบบการ
ยอมรับคุณความดีของผู้นั้น คือกล่าวชมโดยธรรม ให้เขาม่ันใจในการท าความดี 

(๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบางครั้งคราว ย่อมมี
ลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกต์หลักวิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป อย่างไรก็
ดี การได้เหน็ตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้ อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะน าไปใช้ปฏิบัติได้
บ้าง การประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา และทรงแก้
ส าเร็จไปในรูปต่าง ๆ กัน ดังเช่นที่ปรากฏในธนัญชานิสูตร อักโกสกสูตร สุนทริกสูตรและกสิสูตร          
เป็นต้น                         

 
 
 

                                                           
๖๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐. 



๔๒ 

 ๕) เทคนิคการเผยแผ่ธรรม 
 รูปแบบวิธีการสื่อสารเคล็ดลับหรือศิลปะการเทศน์ ที่น่าสนใจ๖๙ ดังนี้ 
 ค าว่า “เคล็ดลับ” หมายถึงกลเม็ดหรือวิธีที่ชาญฉลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือรู้จักแต่

ยังไม่คุ้นเคยนัก 
 ค าว่า “ศิลปะ” หมายถึง ความมีฝีมือหรือความช านาญในการแสดงออก ในที่นี้หมายถึง

ศิลปะในการเทศน์ 
 ส่วนค าว่า “การเทศน์” หมายถึง การยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพื่อสั่งสอนประชาชนให้รู้ให้

เข้าใจ จะได้ละชั่วท าดีมีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตการเทศน์ในที่นี้ หมายเอาการเทศน์ 
๒ แบบ ดังนี้ 

  ๑. การเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์ 
  ๒. การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา 
๖) ด้านผู้แสดงธรรมเผยแผ่ 
 คุณสมบัติของผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้ส่งสารที่ดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ คือ สัปปุริส

ธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ

สื่อสาร รู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน 
  ๒. อัตถัญญุตา รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของ

สื่อสารที่แน่นอน ชัดเจน (Goal oriented) 
  ๓. อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร      

กา รรู้ จั กตน เอง เป็ นสิ่ ง ส า คัญยิ่ ง  เ มื่ อ เ ร ารู้ จั กตน เองดี แล้ ว  จะน า ไปสู่ ก ารยอมรั บตน                      
(Self Acceptance) แล้วจะเปิดเผยตน (Self Disclosure) สามารถสื่อสารภายในตนได้ดียิ่ง          
ผู้ที่สามารถสื่อสารภายในตนได้ดีจะเป็นคนที่สามารถรับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ     
ที่สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไป 
ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสาร (Frequency) คือไม่
ส่งสารซ้ าซากมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ส่งสาร 

  ๕. กาลัญญุตา รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร เวลา
ไหนไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารมวลชน ย่อมมีประสิทธิภาพลดลง 

  ๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกว่า กลุ่มผู้รับสารหรือ
กลุ่มเปูาหมาย ผู้ส่งสารต้องรู้จักกลุ่มเปูาหมาย การสื่อสารจึงจะประสบความส าเร็จ ยิ่งรู้จักมากเท่าไร
การสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น  การที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือกลุ่มเปูาหมาย จึงท าให้
การเผยแผ่พุทธธรรมของพระองค์ประสบความส าเร็จ 
                                                           

๖๙ พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโ , วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, 
๒๕๔๔), หน้า ๓๑ - ๓๓. 



๔๓ 

  ๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า ผู้รับสารแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง มีจริตอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยแค่ไหนเพียงใด 
การที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นั้น ท าให้สามารถแยกแยะผู้รับสารได้ในส่วนของผู้รับ
สารตามแนวแห่งพุทธะ แบ่งผู้รับสารออกเป็น ๔ กลุ่มเปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า๗๐ ดังนี้ 

๑. กลุ่มบัวพ้นน้ า เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะแย้มบานทันที กลุ่มนี้เปรียบเหมือนผู้มี
ปัญญาเฉียบแหลม มีการศึกษาดีแล้ว ไม่ต้องการเนื้อหาหรือการอธิบายอะไรมาก เพียงแต่ยกหัวข้อ
ธรรมก็สามารถรู้ได้ 

๒. กลุ่มบัวใต้ผิวน้ า เพียงรอวันจะโผล่พ้นน้ าขึ้นมารับแสงพระอาทิตย์แล้วแย้ม
บานในวันรุ่งขึ้น เปรียบเหมือนผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้             
ยังประโยชน์ให้ส าเร็จ 

๓. กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางน้ า โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ าเพ่ือรับแสงอาทิตย์แล้ว
แย้มบานเปรียบเหมือนกลุ่มคนที่มีปัญญาปานกลาง หากประคับประคองดี ๆ โอกาสจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตก็มีมาก การสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมายกลุ่มนี้ ต้องละเอียดอ่อน เนื้อหาต้องตรง
ประเด็น ชัดเจนและถูกต้อง เพราะกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ 

๔. กลุ่มบัวในโคลนตม คือบัวที่ยังเป็นหน่อ ยังไม่โผล่พ้นโคลนตมขึ้นมา โอกาสที่
จะเป็นอาหารของปลาและเต่าก็มีอยู่มาก เปรียบเหมือนกลุ่มผู้รับสารที่มีปัญญาทึบ ห่อหุ้มด้วยอวิชชา
คือความไม่รู้แจ้ง การสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมายกลุ่มนี้ต้องออกแรงมาก ในส่วนขององค์ประกอบของ
สารตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มีหลักส าคัญที่ต้องศึกษาอยู่ ๕ หลัก ดังนี้ 

๑. สัจจะ ได้แก่ เรื่องที่เสนอต่อมวลชนนั้น ต้องเป็นเรื่องจริง เสนอหรือส่งสาร
ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน 

๒. ตถตา เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่
แท้จริงไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใส่สีหรือใส่ไข่ 

๓. กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้น ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา 
๔. ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้น เป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารชื่นชอบ 
๕. อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นธุระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ 
ต้องร่วมมือร่วมใจท างานเพ่ือพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุสงฆ์เป็นแกนน า โดยประยุกต์ใช้วิธีการเผย
แผ่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน อาศัยศักยภาพของวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนจัดการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการอุทยานการศึกษา ลานวัดลานใจการกีฬา ท างาน
เผยแผ่เชิงรุกมากข้ึน  
 
 
 
 
                                                           

๗๐สมาน งามสนิท, องค์ประกอบของการสื่อสารที่พึงประสงค์ตามแนวแห่งพุทธะ, (กรุงเทพมหานคร 
: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 



๔๔ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๐๔). 

นักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็น
องค์ของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังนี้ 
     ๑. ปิโย เป็นที่รักเป็นที่พอใจ   
     ๒. ครุ เป็นที่เคารพ  
     ๓. ภาวนีโย เป็นที่ยกย่องในฐานทรงคุณ   
     ๔. วตฺตา จ เป็นนักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ   
     ๕. วจนกฺขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า   
     ๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา เป็นผู้พูดด้วยถ้อยค าลึกซึ้งได้  
     ๗. โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๖). 

ความเป็นกัลยาณมิตร อธิบายไว้ในหนังสือพุทธวิธีใน
การสอนไว้ ดังนี้  
     ๑) ปิโย น่ารัก เข้าถึงจิตใจ       
     ๒) ครุน่าเคารพ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะ  
     ๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ มีความรู้จริง       
     ๔) วัตตารู้จักว่ากล่าว รู้จักพูดชี้แจงเผยแผ่ให้ได้ผล  
     ๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า พร้อมที่จะรับฟัง
ค าไต่ถาม ค าซักถาม ค าล่วงเกิน ค าตักเตือน ค า
วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ 
     ๖ )  คั มภี รัญจ กถั ง  กั ตตา  สามารถอธิบาย
หลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้    
     ๗.) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าให้เดินผิดทาง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๕๒, หน้า ๘). 

ค าสอนเรื่องอัตตาหรือตัวตนที่กล่าวถึงความเป็นอมตะ 
มีอิสระจากความชั่วร้าย ไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดของ
อายุ แต่พยายามให้กลมกลืนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่
รู้ตัวหรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใด
ถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็น
ของสากลโดยธรรมชาติ 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิต าโณ), 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๕). 

พระผู้เป็นที่พ่ึงของโลกทรงบ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์
เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณแล้ว เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิด
ขึ้นเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่คนเป็น
อันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ต่อชาวโลก เอกบุคคลนั้นคือ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโ , 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑ – ๓๓). 

รูปแบบวิธีการสื่อสารเคล็ดลับหรือศิลปะการเทศน์ ที่
น่าสนใจ คือ ค าว่า “เคล็ดลับ” หมายถึงกลเม็ดหรือ
วิธีที่ชาญฉลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ยัง
ไม่คุ้นเคยนัก ค าว่า “ศิลปะ” หมายถึง ความมีฝีมือ
หรือความช านาญในการแสดงออก ในที่นี้หมายถึง
ศิลปะในการเทศน์ ส่วนค าว่า “การเทศน์” หมายถึง 
การยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้
ให้เข้าใจ จะได้ละชั่วท าดีมีสวรรค์และนิพพานเป็น
จุดหมายของชีวิตการเทศน์ 

สมาน งามสนิท,  
(๒๕๔๒, หน้า ๙). 

ผู้รับสารแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะเป็นของ
ตนเอง มีจริตอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมาก
น้อยแค่ไหนเพียงใด การที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้นั้น ท าให้สามารถแยกแยะผู้รับสาร
ได้ในส่วนของผู้รับสารตามแนวแห่งพุทธะ แบ่งผู้รับ
สารออกเป็น ๔ กลุ่มเปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า 

เสถียร โพธินันทะ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๓๘). 

ค าสอนที่ยังไม่ดีพระองค์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมี
เหตุผล สิ่งที่ดีงามพระองค์ทรงยกย่อง 

Heinrich Zimmer,  
(1956, p. 71). 

โดยมีความเชื่อว่าอัคนีเทพทรงน าเอาเครื่องสังเวยขึ้น
ไปบนสวรรค์ที่ตามนุษย์มองไม่เห็น เมื่อขึ้นไปสู่สวรรค์
แล้ว องค์อัคนีเทพทรงปูอนเครื่องสังเวยนั้นแก่ทวย
เทพผู้เป็นภราดรทั้งหลาย ด้วยโอษฐ์ของพระองค์เอง 
ดุจดังแม่นกปูอนเหยื่อแก่ลูกนก 

Chandradhar Sharma,  
(1991, p.19). 

พระ พุทธศาสนา เกิ ดขึ้ นมาท่ ามกลางกระแส
วัฒนธรรมและลัทธิต่างๆ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์
จึงท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค า
ทา งศาสนา  ด้ ว ยมี ค วามมุ่ ง มั่ นที่ จ ะประกาศ
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่
ทรงหักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนาอ่ืนอย่าง
ทันที เช่น ค าสอนเรื่องอัตตาหรือตัวตนที่กล่าวถึง
ความเป็นอมตะ มีอิสระจากความชั่วร้าย ไม่อยู่
ภายใต้การจ ากัดของอายุ 

 
 
 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Samuel George Frederick Brandon, 
(1970, p. 545). 

ค าสอนใดที่มีความขัดแย้งกับพุทธศาสนาทรงชี้แจง
แถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่แก่นสารพร้อม
ทั้งแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เช่น การบูชา
ยัญ  ในค า สอน เดิ มที่ เ ชื่ อ ว่ า ก า รบู ช า ยัญ เป็ น
ระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า มีเครื่องบูชา
หลายชนิด เป็นศาสนกิจของพราหมณ์ มีมาตั้งแต่
ก่อนสมัยพระเวท ซึ่งกิจกรรมที่ส าคัญคือการบูชาไฟ
เป็นการบูชาเทพเจ้า ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่กลัวภัย
ที่ฝังรากลึกในธรรมชาติของมนุษย์ 

 
๒.๓ บริบทพื้นที่การวิจัย 

สุพรรณบุรี โดยข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
สุพรรณบุรี๗๑ มีดังนี ้

สุพรรณบุรี  ดินแดนแห่ งความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนที่ราบภาคกลางสืบสานความ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. ๑๔๒๐ จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐาน
ทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ใน พงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มี ความส าคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมือง ลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญอีกดว้ย 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ พระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ใน 

ปัจจุบัน ในส่วนของหลักการเผยแผ่เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้
ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานทีต่่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัด
งานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน การจัด อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม 
ในวันธัมมสวนะ (วันพระ) นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับส านักงาน

                                                           
๗๑ ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๐, ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐). 



๔๗ 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ ด าเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)” 
“การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” 
กล่าวโดยสรุปการด าเนินการใดๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ต้อง
ด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จ านวนวัด 
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวนวัดทั้งสิ้น ๕๘๙ วัด๗๒ แยกเป็น 

มหานิกาย จ านวน ๕๘๑ วัด ธรรมยุต จ านวน ๘ วัด จ าแนกตามรายอ าเภอ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงข้อมูลจ านวนวัดจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ าเภอ 
จ านวนวัด 

รวม 
มหานิกาย ธรรมยุต 

เมืองสุพรรณบุรี ๙๘ ๑ ๙๙ 
เดิมบางนางบวช ๕๘ - ๕๘ 
ด่านช้าง ๕๘ ๑ ๕๙ 
บางปลาม้า ๗๕ - ๗๕ 
ศรปีระจันต์ ๔๑ ๑ ๔๒ 
ดอนเจดีย์ ๓๘ ๑ ๓๙ 
สองพ่ีน้อง ๖๐ - ๖๐ 
สามชุก ๓๖ ๑ ๓๗ 
อู่ทอง ๗๙ ๑ ๘๐ 
หนองหญ้าไซ ๓๘ ๒ ๔๐ 

รวม ๕๘๑ ๘ ๕๘๙ 
 

การปกครองคณะสงฆ์ 
ส านักงานเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงข้อมูลส านักงานเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ส านักงาน มหานิกาย ธรรมยุติ รวม 

เจ้าคณะจังหวัด ๑ แห่ง - ๑ แห่ง 
เจ้าคณะอ าเภอ ๑๐ แห่ง ๑ แห่ง ๑๑ แห่ง 

เจ้าคณะต าบล ๑๐๙ แห่ง ๑ แห่ง ๑๑๐ แห่ง 
รวม ๑๒๐ แห่ง ๒ แห่ง ๑๒๒ แห่ง 

 
 

                                                           
๗๒ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 



๔๘ 

เจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรและหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

บุคลากรเผยแผ่จังหวัดสุพรรณบุรี 
บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบด้วย พระธรรมทูต ฝุายบริหารและปฏิบัติการ    

พระจริยานิเทศก์ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามรายอ าเภอ ดังนี้  

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงข้อมูลบุคลากรเผยแผ่จังหวัดสุพรรณบุรี 

อ าเภอ 
จ านวนบุคลากรเผยแผ่/รูป 

พระธรรมทูต 
พระจริยานิเทศก์ พระบัณฑิต 

บริหาร ปฏิบัติการ 
เมืองสุพรรณบุรี ๔ ๖  ๑ 
เดิมบางนางบวช ๓ ๕   
ด่านช้าง ๓ ๖   
บางปลาม้า ๓ ๘ ๑  
ศรีประจันต์ ๒ ๓  ๑ 
ดอนเจดีย์ ๓ ๔  ๑ 
สองพ่ีน้อง ๓ ๔ ๑ ๑ 
สามชุก ๓ ๖  ๑ 
อู่ทอง ๓ ๓  ๑ 
หนองหญ้าไซ ๒ ๒   

รวม ๒๙ ๔๗ ๒ ๖ 
 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 
ดังนี้ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วยระบบที่ส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ (๑) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ (๒) ระบบเฉพาะ

เจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป 

เจ้าคณะอ าเภอ ๑๐ รูป 

เจ้าคณะอ าเภอ (ธรรมยุติ)  ๑ รูป 

เจ้าคณะต าบล (มหานิกาย) ๑๐๙ รูป 

เจ้าคณะต าบล (ธรรมยุติ)  ๑๑ รูป 



๔๙ 

ของการจัดการความรู้  โดยระบบที่ออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ ค าอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากที่สุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ซึ่งระบบ
การจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสั งเขป คือ ระบบทั่วไป
ของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งที่น าเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านสิ่งที่ส่งออก และด้านสิ่งที่ย้อนกลับ นอกจากนั้นระบบเฉพาะของการจัดการความรู้
มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างการจัดการความรู้ ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ด้าน
ภารกิจการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้๗๓  

เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาค าพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ                   
๑. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย
กิจกรรม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้  และการนิเทศการสอน                  
๒. กระบวนการจัดความรู้ประกอบด้วย การระบุความรู้การพัฒนาความรู้ การสร้างความรู้ การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ ๓. ปัจจัยที่สนับสนุนในการ
จัดการความรู้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย ภาวะผู้น ากลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี
โครงสร้างและการวัดผล๗๔ 

ทัศนีย์  เจนวิถีสุข  ได้วิจัยเรื่อง“การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่ วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม คือ การสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและ
การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคม
เป็นส าคัญ ทั้งในระดับปัจเจก และระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่
สังเคราะห์ได้จากการศึกษามีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่ส าคัญ คือ สื่อสารด้วยสติบนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจและความเคารพในตนเองและผู้อ่ืนบนหลักการของเหตุผล และผลตามความเป็นจริง 
ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์และน าไปสู่การกระท าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนการสื่อสารเชิงพุทธนี้
เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เป็นประโยชน์สุข โดยการ

                                                           
๗๓ ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ.  

๗๔ เตือนใจ รักษาพงศ์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า บทคัดย่อ.  



๕๐ 

เปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายใต้ตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม การสื่อสารกับตนเองและการ
สื่อสารกับคนอ่ืนเป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมี
รูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการสื่อสารกับคนอ่ืน (ปรโตโฆสะ) ท าการสื่อสารกับตนเอง (โยนิโส
มนสิการ) ท าการสื่อสารตามแนวทางหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสังคมที่สังเคราะห์ได้จากการศึกษา มีหลักฐานหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ 
คือ สื่อสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของเหตุและผล
ตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ และน าไปสู่การกระท าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การศึกษาเชิงกลนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เป็น
ประโยชน์สูง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม๗๕  

พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
จริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น 
เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างวัยรุ่นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีการ
น าเสนอสื่อที่ไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับรับเอาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อดังกล่าว หากแต่การ
ควบคุมการบริหารของผู้จัดท าเว็บไซต์เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ปราศจากข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
ผู้เข้าใช้ย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักจริยธรรม และเล็งเห็นว่าการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมวัยรุ่ นและเยาวชนเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สิ่งส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาจริยธรรมคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนสื่อสารมวลชน ในแขนงต่างๆ ควรค านึงถึงจรรยาบรรณเป็นที่สุด เหนือ
สิ่งอื่นใดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่วัยรุ่นเยาวชนจ าต้องริเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตนเองเป็นส าคัญ 
จักยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป๗๖  

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดท าบัญชีของพระอาราม
หลวงในเขตพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีของ
พระอารามหลวงส่วนใหญ่ท าตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง ส่วนผู้ที่จัดท าบัญชีและออก
รายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระอาราม
หลวงส่วนใหญ่ คือ เจ้าอาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ มีการแยกประเภท
ทรัพย์สินออกเป็นหมู่ การจัดสรรที่ดินจะให้การเช่าที่ดินเพ่ือการจัดงานต่างๆ และเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้าน การเก็บรักษาหนังสือส าคัญของที่ดิน๗๗  

                                                           
๗๕ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๗๖ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล, “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา 
เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 

๗๗ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ, “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นท่ีปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (คณะบัญชี : วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๕๑ 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ได้วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสาร
ด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบรูปแบบการ
แบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษา 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) บุคคลสร้างสรรค์ คือ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งปันความรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ๒) ความรู้สร้างสรรค์ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ระลึกได้ โดยมีการท าความเข้าใจ เสาะแสวงหา ศึกษาค้นคว้า แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้แล้วมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่น าไปประยุกต์จนเกิดการเรียนรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ๓) เทคโนโลยีสร้างสรรค์ คือ การน าเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
ระบบเครือข่ายโดยการใช้เว็บล็อกมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการกิจกรรม การติดตาม
ผลงาน การประเมินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ๔) กระบวนการสร้างสรรค์ คือ กิจกรรมใน
แต่ละขั้นตอนของตัวบ่งชี้ในการหาความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค์และ ๕) ผลงานสร้างสรรค์ คือ สื่อของการศึกษาที่ผู้เรียนคิดค้นหรือ
ผลิตขึ้นเพ่ือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้เข้าใจทักษะประสบการณ์จากผู้สอนไปถึงผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย๗๘    

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณันศภรณ์ นิลอรุณ,  
(๒๕๕๒, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา”  ผลการวิจัยพบว่า  มีสาระส าคัญ
โดยสั ง เขป  คือ  ระบบทั่ ว ไปของการจัดการความรู้ มี
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งที่น าเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งที่ส่งออก และด้านสิ่งที่ย้อนกลับ 
นอกจากนั้นระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างการจัดการความรู้ ด้านบุคลากรการ
จัดการความรู้  ด้านภารกิจการจัดการความรู้  และด้าน
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

                                                           
๗๘ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗๕-
๑๘๐.  



๕๒ 

ตารางที่ ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เตือนใจ รักษาพงศ์,  
(๒๕๕๑, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือการ
บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ผลการวิจัย
พ บ ว่ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ๓  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  คื อ                   
๑. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ๒.  กระบวนการจัดความรู้
ประกอบด้วย การระบุความรู้การพัฒนาความรู้  ๓. ปัจจัยที่
สนับสนุนในการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 
ภาวะผู้น ากลยุทธ์ 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข,  
(๒๕๕๔, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับคน
อ่ืนเป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดและ
เกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ 
ท าการสื่อสารกับคนอ่ืน (ปรโตโฆสะ) ท าการสื่อสารกับตนเอง 
(โยนิโสมนสิการ) ท าการสื่อสารตามแนวทางหลักการและ
แนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษา 

พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล,  
 (๒๕๕๐, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “บทบาทเว็บไซต์ที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
จริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่น
อันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน” 
ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของวัยรุ่น เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างวัยรุ่นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีการน าเสนอสื่อที่ไม่
เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับรับเอาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ
ดังกล่าว หากแต่การควบคุมการบริหารของผู้จัดท าเว็บไซต์
เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ปราศจากข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผู้
เข้าใช้ย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์,  
(๒๕๕๔, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพ้ืนที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า หลักเกณฑ์
การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงส่ วนใหญ่ ท าตาม
กฎระเบียบของพระอารามหลวง ส่วนผู้ที่จัดท าบัญชีและออก
รายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงส่วนใหญ่ คือเจ้า
อาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ 



๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล,  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๗๕-๑๘๐). 

วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่าน
สื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
สื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบรูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็
อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษา 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ  

๑) บุคคลสร้างสรรค์  
๒) ความรู้สร้างสรรค์  
๓) เทคโนโลยีสร้างสรรค์  
๔) กระบวนการสร้างสรรค์  
๕) ผลงานสร้างสรรค์ 

 

๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดท าการศึกษางานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้ 
บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า       
การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎี
และหลักการบริหารทั่วไปเพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์
และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบ
ความส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 
ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้นโดยให้ฝุายบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองาน
กิจการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งผลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานีก็ได้น าแนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้าและ
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ความสามารถบริหารองค์กรได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของ 
กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ทฤษฎีของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Dr W. Edward Deming) 
ก็ตามยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ซึ่งเป็นเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการ



๕๔ 

สมัยใหม่ควรน ามาประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในขณะนั้น ถ้าหากเรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้วจะท าให้การบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพเกินกว่าที่คิดทีเดียวและเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหารองค์กรในพ้ืนที่ต่อไป๗๙ 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
ตนเอง มีการวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยท าต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลาง
แล้วมาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้
ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้
เพ่ือรองรับความทันสมัยส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิ
การที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อพิธีกรรมใน
ล้านนา ส่วนการคิดหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการที่มีอยู่ตามประเพณีนิยม ส่วนการ
บริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูตมีการจัดอบรมฝึกฝนรับ
นโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๘๐ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ 
สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการ
ก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมา 
๒) การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กร
สงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผยแผ่ 
ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเห็นจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นนศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรก าหนดและมอบหมายจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอนและการเผยแผ่ และอ านวยความสะดวก และเห็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตาม
ประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และ

                                                           
๗๙ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๘๐ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน,ี ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๕๕ 

จัดหางบประมาณสนับสนุน ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท า หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต่อไป๘๑ 

 พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
บัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของพระบัณฑิตอาสา คือ ขาดบุคลากร
เพราะมีจ านวนลดลง ขาดงบประมาณด าเนินงาน ขาดวิธีการบริหารจัดการ เข้าถึงชาวบ้านได้ล าบาก         
ไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ในบางพ้ืนที่ ส่วนแนวทางการน ากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูงไปใช้ พบว่า ต้องเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการพระบัณฑิต
อาสา อ านวยความสะดวก สร้างศักยภาพตามทฤษฎีการสื่อสารการน าองค์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ 
สร้างศักยภาพ๘๒  

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
บั ญ ช า ยุ ท ธ  น า ค มุ จ ลิ น ท์ , 
(๒๕๕๔, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไปเพื่อจะได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหาร
องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์อาศัยกระบวนการ
และทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร 
ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น 
ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 

พระครูภาวนาโสภิต  
(บุญรัตน์ เมืองวงศ์),  
(๒๕๕๓, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” 
ผลการวิจัยพบว่า ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของตนเอง มีการวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิม 
โดยรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภูมิล าเนาท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการ
ให้ด าเนินงานตามประเพณีที่ เคยปฏิบัติ  ในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัย 

                                                           
๘๑ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร 

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิงพุทธ , (บัณฑิตริทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก. 

๘๒ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ, “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.  



๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครู อุทัยกิจจารักษ์  สุจิณโณ , 
(๒๕๕๖, หน้า ก). 

วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ผ ย แ ผ่ 
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการบริหารกิจการคณะ สงฆ์มีการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม 
แต่บางประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ต่อมา  พระนัก เผยแผ่ที่ มีความรู้ ความเข้ า ใจในหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็น
ปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน 
ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเห็นจริงตาม
หลักพระพุทธศาสนา  

พระมหาฐ านั น ดร  เ ขมปญฺ โญ , 
(๒๕๕๖, หน้า บทคัดย่อ). 

วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบัณฑิต
อาสาบนที่ราบสูง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของพระ
บัณฑิตอาสา คือ ขาดบุคลากรเพราะมีจ านวนลดลง ขาด
งบประมาณด าเนินงาน ขาดวิธีการบริหารจัดการ เข้าถึง
ชาวบ้านได้ล าบาก ไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ในบาง
พ้ืนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย

การใช้สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบการส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมลู  
๒) การวิเคราะหส์ถานการณ์  
๓) การจัดเก็บดูแลรักษา                    
๔) การจัดการระบบงานเทคโนโลย ี 
๕) การเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผา่นสื่อเทคโนโลย ี

 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหา
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

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

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา 
๑) การบุคลากรการเผยแผ่  
๒) งบประมาณเพื่อการเผยแผ ่        
๓) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ ่ 
๔) การบริหารจดัการระบบ  

 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
- การจัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ 
- การจัดการระบบงานเทคโนโลยี 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 



๕๙ 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ 
และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิง
คุณภาพจะท าให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ใน
เชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
กระบวนการศึกษาวิจัย และตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ซ่ึงกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) พิจารณาจาก
สภาพทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก      
(In-depth Interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น ๒ สวน ดังนี้   

     สวนที่ ๑ การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารแยกเปน็    
  ๑) เอกสารขั้นปฐมภูมิ ประกอบด้วย    

        การรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก 
(ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  

๒) เอกสารขัน้ทุติภูมิ ประกอบด้วย  



๕๙ 
 

 (๑) เอกสารประเภทต าราวิชาการ    
 (๒) รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
 (๓) วารสารบทความวิชาการ บทความจากอินเตอรเน็ท 

     สวนที่ ๒ ข้อมูลการวิธีวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (In-depth Interview)          
และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยด้วยลักษณะพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive analysis of the characteristics)  

๓.๑.๑ ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย   
     เพ่ือให้การวิจัยด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง 

คุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ไดก าหนดไว ผู้วิจัยไดก าหนดล าดับขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
เป็น ๔ ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้   

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดเตรียมโครงการวิจัย    
  จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่ างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด า เนินการวิจัย         

โดย เริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพทั่วไปและความต้องการของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วิเคราะห์ สังเคราะห แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง จากต ารา เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย เสนออาจารย์ที่
ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน  
  ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการวิจัย    
   การด าเนินการวิจัยเ พ่ือตอบค าถามการวิจัย  คือ ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษา
องค์ประกอบ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย
เป็น ๔ ขั้น ดังนี้ 

       ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (Content Analysis) 

       ขั้นที่ ๒ สร้างเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ  
      ขั้นที่ ๓ การรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอผลวิจัยด้วยลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ 
      ขั้นที่ ๔ ตรวจสอบรูปแบบตรวจสอบโดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุ์

วรรณนา 
  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ น าบทสรุปจากการวิเคราะห์
เอกสาร และการสัมภาษณ์ มาสรุปและวิเคราะห์น าเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) 

๓.๑.๒ ขอบเขตของการวิจัย   
           การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยไดก าหนดขอบเขตในการวิจัยไว ดังนี้  
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๓.๑.๓ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับ “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยพิจารณาจากสภาพทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎี และหลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  และ
น าเสนอการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ข้อมูลภาคสนาม โดยการส ารวจ 
สังเกต สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อยในพ้ืนที่ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ (Key Informants)        
เพ่ือทราบสภาพปัญหาในปัจจุบัน และองค์ประกอบของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ โดยมุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ การบริหาร        
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
       ๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า        
สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 

          ๒) ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ เอกสารวิชาการ
ประเภทต ารา ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย วารสารบทความ
วิชาการ และบทความจากอินเตอร์เน็ท งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวม
โดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
     ๓) ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การท า
ประชาพิจารณ์ (The public hearing) ก่อนที่จะสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เพ่ือความสมบูรณ์ และสร้าง
รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  

๓.๑.๔ ขอบเขตด้านเวลาการท าวิจัย    
ผู้วิจัยไดวางแผนการวิจัยไว  นับจากวันที่สอบโครงร่างแล้วเสร็จ และแก ไขตามที่ 

คณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ก าหนด ตามระเบียบการแกไขโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน และก าหนดขั้นตอนไว ดังนี้  
       ๑) ส ารวจข้อมูลเบื้องตน้ในพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 

     ๒) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง    
     ๓) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
     ๔) ส ารวจพื้นที่และกลุ่มเปา้หมาย     
     ๕) สร้างเครื่องมือ     
     ๖) เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม      
     ๗) รวบรวมข้อมูล 
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       ๘) การจัดกระท าข้อมูล     
     ๙) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล     
     ๑๐) น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์มาปรับปรุง     
     ๑๑) สรุปและข้อเสนอแนะน าเสนอผลการวิจัย 

๓.๒ กลุ่มผู้ใหข้้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” มีผู้ให้ข้อมูลหลัก ไดแก ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๓๕ รูปหรือคน ดังนี้    
๑. พระธรรมพุทธิมงคล (สะอ้ิง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. พระปริยัติวรคุณ  (สมชาย ทตฺตชีโว) เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง 
๔. พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔) รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม 
๕. พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗) เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก 
๖. พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔)  เจ้าคณะต าบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่  เจ้าอาวาสวัดสามชุก 
๗. พระครูศรีอรรถศาสก์ ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
 ๘. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓) เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ 
  ๙. พระครูโสภณโพธิมัณฑ์  (ไพรวัลย์ วิสุทฺ โท) รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง 
  ๑๐. พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตว โส ป.ธ. ๓) เจ้าอาวาสวัดเกาะ 
๑๑. พระมหาสมัย  สมโย เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า 
๑๒. พระปลัดวิทยา  สุนทรธมฺโม เ ล ข า นุ ก า ร ร อ ง เ จ้ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด

สุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่ วัดคลองขอม 
๑๓. นายณัฐสิทธิ์  วงศ์ตลาด   ผู้อ านวยการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๔. ดร.ชบา  พันธุ์ศักดิ์ ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑๕. นายไพฑูรย์  วงศ์วีรกุล นายอ าเภอศรีประจันต์ 
๑๖. นางสาวจันทิรา  เคหะนาค    ผู้ อ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

ส านั กงานพระพุทธศาสนาจั งหวัด
สุพรรณบุรี 

๑๗. ดร.ไพบูลย์  ค าภาพักตร์    รองผู้ อ านวยการวิทย าลั ย เทคนิ ค
สุพรรณบุรี 
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๑๘. นางสาวสมพงษ์  สาระค า    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย 
๑๙. นางวรรณพร  มัจฉา    นักวิ ชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๐. นางสายหยุด  พลเสน นักวิ ชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๑. นายพิทยา  แก้วทิพย์    ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธี

ประมุข 
๒๒. นางสาวนิษฐกานต์  คุณวัชระกิจ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๓. นายประยุธ  โอสธีรกุล    นักวิ ชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๔. นายสมชาย  เทียนไชย    ครูกลุ่มสังคมศึกษาโรงเรียนกรรณสูต

วิทยา 
๒๕. นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒๖. นายอเนก  ปาลวงศ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี  เขต ๑ 
๒๗. นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอ้ือ    นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 
๒๘. นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง 
๒๙. นายพิชิต  รุ่งเรืองด้วยบุญ    นายกเทศมนตรีต าบลวังยาง 
๓๐. นายชินรัศม์  อยู่ฤทธิ์    วิทยากรศาสนา 
๓๑. นายยุทธนากร  อุ่นใจ    ก านันต าบลวังยาง 
๓๒. นายวิโรจน์  คณูวัฒนา    นายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีน้อง 
๓๓. นายกอบชัย  พลเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี  เขต ๑ 
๓๔. นางจริญลักษณ์  อายุวัฒน์    ป ร ะ ธ า น ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด

สุพรรณบุรี 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือ
จากการไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะไดน าแนวคิดและทฤษฎี
มาสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิด จ านวน ๑ ฉบับ ๑) เพ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์



๖๓ 
 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

   ๑) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ระบุรายการ
ข้อมูลที่ต้องการในแต่ละประเด็น  

   ๒) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น  
   ๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พิจารณา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

   ๔) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง  

 ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้นผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์  

การสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้อง
ถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้
เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการจัดท าข้อมูลไว้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบวิธีการ
เปิดเผยตัว โดยจะแจ้งไปยัง กลุ่มเป้าหมายให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย และเพ่ือให้ผู้วิจัย
สามารถที่จะเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าจดหมายน าจากหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือ
แจ้งแก่กลุม่เป้าหมายไดทราบ และด าเนินการตามรายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้   

๑. การส ารวจภาคสนาม (A field survey) เป็นกระบวนหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือบันทึกรายละเอียดของพ้ืนที่วิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่ ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   

๒. การสัมภาษณ์ (Interview) แบง่เปน็แบบ ๒ คือ    
๑) สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ถามถึง

สภาพทั่วไปในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  
กับกลุ่มผู้รู้ และผู้ปฏิบัติ     



๖๔ 
 

๒) การสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสร้าง (Non - Structured Interview) สัมภาษณ์ที่
ถามถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ ์๕ ด้าน               

๓. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคณะผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ สนทนากลุ่มด้วยการวางแผน
สนทนา เวลา สถานที่ ผู้เขา้ร่วมสนทนา จัดเตรียมแนวค าถาม และคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา   

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  
๓.๕.๑ การจัดท าข้อมูล   
ในการจัดท าข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์จาการสนทนากลุ่ม ท าการบันทึก

ข้อมูลลงในสมุดบันทึก บางกรณีอาจใช้เครื่อง บันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลการสนทนา ตลอดถึง
การใช้กลอ้งบันทึกภาพ ทั้งกล้องถา่ย วีดีทัศน์ และกลองบันทึกภาพธรรมดา   

๓.๕.๒ การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล   
ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์ แล้วจดบันทึกไว้ในลักษณะการบรรยาย 

(Descriptive) แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เพ่ือที่จะไดน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้
เห็นภาพเกี่ยวกับปัญหาที่พบและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการวิเคราะห์ผลการศึกษานี้สามารถ
ด าเนินการดังนี้ 

  ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

  ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนก
อย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ 
ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง 
เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น 
เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ื อหาความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

  ๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้น
ได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร  



๖๕ 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 
งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้แก่ พระสังฆาธิการ 
ข้าราชการ และผู้นําท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จํานวน ๓๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๒ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

๔.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 

๔.๑.๑ จุดแข็ง ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ

สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง คือ ๑) ทางวิทยุ ในปัจจุบันนี้มีสถานีวิทยุชุมชนหลายแห่ง
หรือบางวัดก็มีสถานวิทยุเป็นของตนเอง ๒) ทางเฟสบุ๊ค เพราะพระหลายรูปมีเฟสบุ๊คและมีเพ่ือน 
(สมาชิก) มากมาย ๓) ทางไลน์  ซึ่งถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวกที่สุด ส่งได้ทั้งภาพและ
ข้อความ๑  

                                                           
๑ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๖๖ 

 

๒) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะทาง
อินเตอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจํานวนมากในเวลาเดียวกัน๒  

๓) ปัจจุบันสื่อโซเชียลเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นและสามารถติดตามสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย ทั้งมีการใช้โปรเจ็คเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน
และบรรยาย การกิจกรรมต่างๆ การทํางานของคณะสงฆ์มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มในการติดต่อ
ประสานงานของคณะสงฆ์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ เช่น การส่งเอกสาร รูปภาพ พิกัด
ที่ตัง้ เป็นต้น และยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย๓  

๔) พระสงฆ์ในปัจจุบันส่วนมากจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
เป็นอย่างดี เช่น การสอนพระพุทธศาสนา การใช้เฟสบุ๊คในการประสานส่งข่าวแก่พุทธศาสนิกชนการ 
ใช้ไลน์เพื่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยต่างๆ๔ 

๕) จึงนับได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเป็นมากในยุคปัจจุบัน เพ่ือทําให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าถึงกลุ่มเยาวชนยุคใหม่ได้ง่าย๕  

๖) ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทําได้รวดเร็วและกระจายได้ทั้งวงกว้างและเฉพาะ
กลุ่ม เนื่องจากมีสื่อออนไลน์ที่หลากหลายทั้งเฟสบุ๊ค และอินเตอร์ เน็ต ในกรณีที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในวงกว้าง และกลุ่มไลน์ ในกรณีที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเว็บเพจที่
สามารถให้ข้อมูลทั่วไปในลักษณะเป็นทางการกับผู้ที่สนใจได้เข้าไปสืบค้นหาข้อมูล๖ 

๗)  พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบ เฟสบุ๊ค และไลน์ 
ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๗  

๘) ปัจจุบันพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ ๑) ระหว่างวัดกับชุมชนใกล้วัดมีการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นหลัก ส่วนสารสนเทศ
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพระว่ามีความสามารถทางเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด ๒) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยใช้วิทยุกระจายเสียง แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ เป็นสถานีของวัดเอง หรือเป็น
สถานีของเอกชนหรือของรัฐ ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการอบรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ 
นักเรียน/เยาวชน เป็นหลัก วัดอาจจัดขึ้นเองแต่ส่วนใหญ่โรงเรียนเป็นผู้จัดพระสงฆ์เป็นวิทยากร๘  

                                                           
๒ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๖๗ 
 

๙) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ที่เห็น
ชัดเจนคือการเผยแผ่ผ่านสถานีวิทยุ สื่อโซเชียล และช่องทางอ่ืน๙  

๑๐) พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ กันเป็นจํานวนมาก
เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา๑๐  

๑๑) ปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้นทั้งในฐานะผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล๑๑  

๑๒) พระสงฆ์ส่วนใหญ่มองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน  
มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ถ่ายทอดการบรรยายธรรมมากขึ้น๑๒  

๑๓) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายมีการกระจายข้อมูลเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่หันมาใช้
ระบบการสื่อสารและอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น๑๓  

สรุปได้ว่า จุดแข็ง ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน
เกณฑ์ดี เพราะสมารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์ ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการอบรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ นักเรียน/เยาวชน  พระสงฆ์ในปัจจุบัน
ส่วนมากจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสามารถติดตามสื่อ
ต่างๆ ที่ทันสมัย มีความรวดเร็วทําให้ข้อมูลที่เผยแผ่ออกไปสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว มีสื่อ
ออนไลน์ที่หลากหลายทั้งเฟสบุ๊ค และอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวงกว้าง และ
กลุ่มไลน์ ในกรณีที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเว็บเพจที่สามารถให้ข้อมูลทั่วไปในลักษณะ
เป็นทางการกับผู้ที่สนใจได้เข้าไปสืบค้นหาข้อมูล  พระสงฆ์ส่วนใหญ่มองเห็นความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อ
การดําเนินชีวิตของประชาชน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ถ่ายทอดการบรรยายธรรม
มากขึ้น ปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีมี
การใช้อย่างแพร่หลายมีการกระจายข้อมูลเป็นวงกว้าง 

                                                           
๙ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๑ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๖๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑ วิเคราะห์จุดแข็งของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน     
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในเกณฑ์

ดี สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะ
ทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็ว  

๓ ๓,๕,๗ 

๒ ดี เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเป็นมากในยุคปัจจุบัน 
ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทําได้รวดเร็วและกระจาย
ได้ทั้งวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม 

๓ ๙,๑๙,๒๓ 

๓ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบ เฟสบุ๊ค และไลน์ ระหว่าง
วัดกับชุมชน ตลอดจนสถานีวิทยุ สื่อโซเชียล พระสงฆ์ใช้สื่อ
เป็นจํานวนมากเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

๓ ๗, ๑๗,๒๑ 

๔ พระสงฆ์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เพราะส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น 

๒ ๘,๑๓ 

๕ พระสงฆ์มองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัย ใช้ระบบการสื่อสาร
และอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากข้ึน 

๒ ๖,๓๓ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 

๔.๑.๒ จุดอ่อน ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด

สุพรรณบุรียังมีน้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน อาจเป็นเพราะยังขาดความรู้ความชํานาญในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารคณะสงฆ์ยังยึดติดอยู่กับการเผยแผ่แบบดั้งเดิมไม่เปิดใจกว้างรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่๑๔  

๒) พระสงฆบ์างส่วนยังใช้เทคนิคการนําเสนอในรูปแบบเดิมๆ ทําให้น่าเบื่อ ขาดวิธีการพูด
ที่สร้างความสนใจและการสื่อสารไม่ค่อยชัดเจน ใช้เวลาในการบรรยายนานเกินไปทําให้ผู้ที่รับฟังเกิด
อาการเบื่อหน่ายไม่อยากฟัง บางครั้งเนื้อหาการสอนธรรมแต่ละข้อยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรบางครั้ง
เนื้อหามากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา๑๕  

                                                           
๑๔ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๖๙ 
 

๓) คณะสงฆ์ยังไม่มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี
บุคลากรและกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน จึงเป็นภาระของพระนักเผยแผ่ที่ต้อง
จัดหาอุปกรณ์และดําเนินการโดยใช้งบประมาณของตนเองเป็นหลัก๑๖  

๔) พระสงฆ์ท่ีเป็นนักเผยแผ่มีความรู้ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีอยู่
น้อย อีกทั้งระบบการสร้างเครือข่ายก็ยังมีศักยภาพต่ํา สารสนเทศที่ใช้เผยแผ่ขาดความน่าสนใจ๑๗  

๕) อาจเป็นเพราะบุคลากร (พระนักเผยแผ่) ยังขาดความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี 
รวมทั้งองค์ความรู้ทางศาสนาที่ดีพอ พระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีความรู้ไม่มากเพียงพอ และยังไม่มี
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน๑๘  

๖) บุคลากรที่ทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขาดความรู้ในการนํา อุปกรณ์เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ ขาดการพัฒนาบุคลากรและข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมาย ระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่
ขาดความทันสมัยมีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์๑๙  

๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีการสร้างบุคคลากรเพ่ิมหรือทดแทนบุคลากรที่ขาด
ไป ตัวผู้เผยแผ่ยังขาดทักษะและวิธีการเผยแผ่ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการในสังคมยุค
ปัจจุบัน ขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรขาดทักษะความเชียวชาญในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่เกิด
ประสิทธิภาพในการเผยแผ่เท่าที่ควร๒๐  

๘) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นการใช้เฉพาะในกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่มีการกระจายข้อมูลอย่างเป็นวงกว้าง ยังทํางานกันแบบต่างคนต่างทําไม่
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดที่ชัดเจน๒๑  

๙) เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงมีราคาแพงทําให้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน บุคลากรของพระพุทธศาสนาส่วนมากไม่มีความรู้ความสามารถ อีกประการ
หนึ่ง คือ คณะสงฆ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พระสงฆ์บางส่วนยังไม่มีวุฒิ
ภาวะความรู้ในหลักธรรมดีพอ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยกล้า
แสดงออก การคัดเลือกส่วนใหญ่จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลใกล้ตัวมากกว่าการ
คัดเลือกจากผู้มีภูมิความรู้และประสบการณ์๒๒ 
                                                           

๑๖ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๗ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๘ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์  สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๐ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)    

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๐ 
 

๑๐) ปัจจุบันผู้ที่บวชไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาเล่าเรียนเท่าที่ควร พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่อง
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา บางส่วนก็ประพฤติตนเองไม่เหมาะสมตามพระธรรมวินัย เช่น เป็น
อาจารย์ใบ้หวย ดูดวง ทําน้ํามนต์ เป็นต้น อีกทั้งพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อย๒๓ 

สรุปได้ว่า จุดอ่อนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีน้อย อาจเป็นเพราะยังขาดความรู้ความชํานาญในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารคณะสงฆ์ยังยึดติดอยู่กับการเผยแผ่แบบดั้งเดิม  บางส่วนยังใช้
เทคนิคการนําเสนอในรูปแบบเดิมๆ ขาดศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากร
และกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ระบบการสร้างเครือข่ายก็ยังมีศักยภาพต่ํา
สารสนเทศที่ใช้เผยแผ่ขาดความน่าสนใจ บุคลากร (พระนักเผยแผ่) ยังขาดความรู้ ขาดทักษะในด้าน
เทคโนโลยี ขาดความรู้ในการนําอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ขาดการพัฒนาบุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ขาดความทันสมัยมีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์และยังไม่มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีการสร้างบุคคลากรเพ่ิมหรือทดแทนบุคลากรที่ขาดไป ขาดทักษะ
ความเชียวชาญในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่เกิดประสิทธิภาพในการเผยแผ่ และยังขาด
ทักษะและวิธีการเผยแผ่ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการในสังคมยุคปัจจุบัน  ยังไม่มีการ
กระจายข้อมูลอย่างเป็นวงกว้าง บุคลากรของพระพุทธศาสนาส่วนมากไม่มีความรู้ความสามารถ  
อีกประการหนึ่ง คือ คณะสงฆ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พระสงฆ์บางส่วนยัง
ไม่มีวุฒิภาวะความรู้ในหลักธรรมดีพอ พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมก็มีน้อย 

ตารางที่ ๔.๒ วิเคราะห์จุดอ่อนของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน     
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแผ่มีน้อยเพราะขาดความรู้

ความชํานาญ ขาดวิธีสร้างความสนใจ ขาดศูนย์กลางรวบรวม
ข้อมูล และกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

๓ ๓,๒๘,๓๔ 

๒ พระสงฆ์ท่ีเป็นนักเผยแผ่มีความรู้และทักษะในการนําอุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ขาดการพัฒนาบุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ขาดความทันสมัย 

๓ ๑๖,๒๑,๓๑ 

๓ ผู้ เผยแผ่ยั งขาดทักษะความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกระจายข้อมูลอย่างเป็นวงกว้าง 

๒ ๔,๓๐ 

๔ วัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงมีราคาแพงคณะสงฆ์ไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่บวชไม่สนใจเล่า
เรียนขาดความรู้เรื่องหลักธรรมคําสอน 

๒ ๒๔,๒๙ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 

                                                           
๒๓ สัมภาษณ์นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๑ 
 

๔.๑.๓ โอกาสของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

จังหวัดสุพรรณบุรีนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดี
กว้างขวางและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ต้องการเป็นอย่างดี๒๔ 

๒) การใช้สื่อสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความจําเป็นมาก เพราะใน
โลกโซเชียลมีความก้าวหน้าและทันสมัยจะเข้าถึงกลุ่มของเยาวชนได้ง่าย ในส่วนของคนรุ่นหนุ่ม-สาว ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสารกันมาก พระสงฆ์สามารถใช้เทคโนโลยีสารสร
เทศเพ่ือให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเยาวชนและในกลุ่มบุคคลทั่วไป๒๕  

๓) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจการ
ภายในวัดและการเผยแพร่หลักธรรมคําสอนแก่พุทธศาสนิกชน เพราะสามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน 
สัญญาณเครือข่ายกระจายคลอบคลุมเข้าถึงทุกพ้ืนที่ อีกท้ังยังพัฒนารูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน๒๖ 

๔) เนื่องจากเป็นโลกไร้พรมแดน พระสงฆ์ก็ใช้เงื่อนไขนี้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เช่นกันจึงพบเห็นหลักธรรมคําสอนในสื่อโซเชียลมากมาย พระสงฆ์มีบทบาทในการใช้ทั้งผู้รับข้อมูลและ
ผู้ให้ข้อมูล ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในคณะสงฆ์และญาติโยมการจัดการจึงขึ้นกับพระสงฆ์แต่ละรูป๒๗ 

๕) ปัจจุบันนี้การใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือให้ได้เข้าถึงแก่กลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว 
การใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากท่ีสุด๒๘ 

๖) เทคโนโลยีกับศาสนาจัดอยู่คนละส่วนกันแต่ทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ 
ศาสนามีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์แต่ตอนหลังถูกไล่ที่โดยเทคโนโลยีและวิถีชีวิตสมัยใหม่ เทคโนโลยีส่วน
ใหญ่ออกแบบมาด้วยจุดประสงค์ ๒ อย่าง คือ เพ่ือการสงครามและแรงผลักดันในเชิงพาณิชย์ 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นการพัฒนาตนเอง พ่ึงตนเอง ฝึกฝนตนเอง เทคโนโลยีมีแนวโน้มไป
อีกด้านหนึ่ง คือ เอื้ออํานวยความสะดวกในเชิงกายภาพ ซึ่งอาจทําให้ยึดติดกับวัตถุ ขณะที่ศาสนาเน้น
ให้มนุษย์กลับไปหารากฐานของตัวเองและพัฒนาจิตใจมากกว่าเรื่องกายภาพ การอํานวยความสะดวก 
แต่เดี๋ยวนี้พระไม่อยากศึกษาเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา โยมอยากศึกษาอะไรพระสงฆ์ก็อยากศึกษาอันนั้น
จึงคล้อยไปตามเทคโนโลยีที่อํานาจทุนยม ความหวังที่จะใช้เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันอย่างเช่น การใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเปิดประตูขั้นแรกของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเท่านั้น๒๙  
                                                           

๒๔ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๖ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๒ 
 

๗) การดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีความ
จําเป็นและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของประชาชนในปัจจุบัน จึงยากที่จะปิด
กั้นหรือไม่เห็นด้วยต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ ์จึงต้องมีการควบคุมผู้ใช้ให้รู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม๓๐ 

๘) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทําการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และ
เข้าถึงสื่อได้มากที่สุด๓๑ 

๙) มีการกําหนดขอบเขตความเหมาะสมที่พระสงฆ์จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ
อาจจะเป็นการแสดงออกในบางเรื่องที่เกินขอบเขต ต้องมีการควบคุมติดตามหากเผยแพร่สิ่งที่ไม่
เหมาะสมโดยไมเ่จตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทําให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา๓๒ 

๑๐) จัดอบรมให้พระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ ตลอดถึง
วิธีการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์และท่ีสําคัญที่สุด คือ ความสนใจ ความตั้งใจ ความพึงพอใจ ที่จะใช้สื่อ
เพ่ือการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนา๓๓  

๑๑) มีกระบวนการทดสอบบุคลากรว่ามีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือระบบ
เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด อีกทั้งต้องสํารวจว่าระบบเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยมีเพียงพอ
หรือไม่ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละพ้ืนที่ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน๓๔ 

สรุปได้ว่า โอกาสของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่
จําเป็นเพ่ือให้ได้เข้าถึงแก่กลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว การใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นและสําคัญมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่ท่ีต้องการเป็นอย่างดี การใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเปิดประตูขั้นแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการเป็นอย่างดี 

 

                                                           
๓๐ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑.  
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓ วิเคราะห์โอกาสของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน     
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ สื่อสารสนเทศช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม ขอ ง เ ย าวชน ได้ ง่ า ย  เป็ นช่ อ งทา งกา ร
ประชาสัมพันธ์กิจการภายในวัด  

๓ ๙,๑๕,๒๐ 

๒ พระสงฆ์มีบทบาทในการใช้ทั้งผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
การใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือให้ได้เข้าถึงแก่กลุ่ม
วัยรุ่น หนุ่มสาว 

๒ ๒,๑๓ 

๓ การใช้ อินเตอร์ เน็ตถือว่า เป็นขั้นแรกของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีความจําเป็นและ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

๒ ๑๐,๑๔ 

๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสื่อ ต้องมีการควบคุมติดตามหาก
เผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยไมเ่จตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

๒ ๑๙,๓๔ 

๕ จัดอบรมให้พระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอ มีกระบวนการทดสอบบุคลากรว่ามี
ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือระบบเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด 

๒ ๑,๒๒ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 

๔.๑.๔ อุปสรรค ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑) การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค และเว็บไซด์ตลอดถึงสถานีวิทยุยังมี

อยู่น้อย ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนเพ่ืออบรม
ให้แก่คณะสงฆ์และบุคคลทั่วไป๓๕ 

๒) อีกทั้งอุปกรณ์ยังไม่มีความพร้อมหรือยังไม่เพียงพอในส่วนที่เพียงพอเราก็ยังดึง
ศักยภาพของเครื่องมือมาใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะขาดการเรียนรู้และขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี๓๖  

๓) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร อาจเกิดจากหน่วยงานนั้นๆ ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในด้านนี้โดยตรง หรืออาจจะติดขัดด้วยระบบเพราะการของบประมาณต้องใช้ระยะ

                                                           
๓๕ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๔ 
 

เวลานานใช้เอกสารเป็นจํานวนมาก ซึ่งในส่วนของพระสงฆ์มองว่าขั้นตอนในการดําเนินการยุ่งยากจึง
ตัดปัญหาโดยการหางบประมาณด้วยตนเองตามกําลังความสามารถ๓๗  

๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีการกระจายคํา
สอนผ่านสื่อสารสนเทศให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง อุปกรณ์ยังไม่มีครอบคลุม ขาดศูนย์กลางการ
ทําหน้าที่บุคลากรที่ทักษะและความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีมีอยู่น้อย ต้องมีการกระจายและฝึก
ทักษะในครอบคลุม๓๘  

๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังคงมีรูปแบบการเทศนาสั่งสอนเป็นหลัก ในส่วนของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยมีอยู่บ้างแต่ยังน้อย ด้วยเหตุผลที่ว่ายังขาดการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากทางคณะสงฆ์เองที่ยังมองไม่เห็นความสําคัญเท่าท่ีควร๓๙

  

๖) เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงมีราคาแพงทําให้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน บุคลากรของพระพุทธศาสนาส่วนมากไม่มีความรู้ความสามารถ อีกประการ
หนึ่ง คือ คณะสงฆ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก็มักจะเป็นช่องทางทํามา
หากินของญาติโยมบางกลุ่มที่มองหาจุดอ่อนของบุคลากรด้านความรู้๔๐  

๗) ขาดแคลนพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริงโดยเฉพาะวัดใน
เขตชนบทขาดรูปแบบหรือวิธีการเผยแผ่ ขาดองค์ความรู้และขาดการฝึกฝนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการเผยแผ่ ส่วนมากจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการบรรยายเป็นหลักจึงทําให้
การเผยแผ่ทําได้ในวงจํากัด อีกท้ังยังขาดงบประมาณสนับสนุนหรือมีสนับสนุนในวงจํากัด๔๑  

๘) พระสงฆ์ท่ีทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ บางวัดเจ้าอาวาสยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศว่ามีความสําคัญอย่างไรในยุคปัจจุบันจึงไม่สนับสนุน๔๒  

๙) ความเจริญของเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษการนํามาใช้จึงประสบปัญหา รวมถึง
พระสงฆ์บางส่วนยังขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่และมองว่ามีความซับซ้อนจึงไม่สนใจเรียนรู้  
รวมถึงไมส่นับสนุนให้พระสงฆศ์ึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ๔๓  

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่        

เจ้าอาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สพุรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  



๗๕ 
 

๑๐) บุคลากรในวัดบางพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงมองไม่เห็นความสําคัญหรือประโยชน์ของการนํามาใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา๔๔  

๑๑) พระสงฆ์บางส่วนยังยึดติดรูปแบบเดิมๆ คือการเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ ขาดการ
พัฒนาทักษะความรู้ในการอบรมสั่งสอน ขาดความรู้ทางวิชาการเพ่ือนํารูปแบบที่เป็นประโยชน์มา
ปรับปรุงพัฒนาการเผยแผ่เพ่ือให้มีความหลากหลาย๔๕  

๑๒)  เพราะการใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน บ้างใช้เพ่ือติดต่อ
ญาติโยมทําบุญ จะมีบ้างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ก็มักมีการค้าหรือผลประโยชน์แอบแฝง จึง
ทําให้ถูกมองถึงวิธีการดํารงตนไม่แตกต่างจากญาติโยมความศรัทธาจึงมีแนวโน้มลดลงไปตามลําดับ๔๖

 

๑๓) การที่พระสงฆ์หันมาใช้สื่อสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่เรื่องพระพุทธศาสนา 
ประชาชนบางส่วนยังมีแนวคิดดั่งเดิมไม่เปิดใจยอมรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางสื่อยังยึด
ติดรูปแบบเดิมๆ๔๗ 

๑๔) กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถเข้าถึงในระบบ
สารสนเทศได้ แต่สําหรับกลุ่มเยาวชนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะ
เป็นสื่อที่จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายยิ่งขึ้น๔๘   

๑๕) พระสงฆ์ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะส่งจะแชร์ในเรื่องราวอะไรจะรับฟังแต่
บุคคลในแวดวงเดียวกัน ยังไม่มีกลุ่มสาธารณะหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมด้วย ปัจจุบันประชาชน
ส่วนใหญ่จะติดดูโทรทัศน์มากกว่าฟังวิทยุยิ่งเด็กหรือวัยรุ่นด้วยแล้วไม่สนใจฟังเลย๔๙  

๑๖) ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่สิ่งจําเป็นจึงไม่
มีหน่วยงานหรือองค์กรใดให้การสนับสนุน ส่วนใหญ่ยังมองว่าพระสงฆ์ควรมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัยเท่านั้น  การจัดกิจกรรมภายในวัดที่ เห็นส่วนใหญ่ก็ เป็นการจัดในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วัดที่มีงบประมาณก็จะเปิดเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งก็มีน้อยมากใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างศาสนวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ สร้างรูปเคารพต่างๆ 
เพ่ือเป็นการหารายได้เข้าวัดเสียเป็นส่วนใหญ่๕๐

  

                                                           
๔๔ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่) เจ้า

อาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๔๘ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๖ 
 

๑๗) อุปสรรคที่สําคัญของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  คือ งบประมาณที่จะนํามาจัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่มีไม่เพียงพอ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ๕๑ 

สรุปได้ว่า อุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
สุพรรณบุรียังไม่ครอบคลุมและกว้างยังใช้อยู่ในวงจํากัดเฉพาะกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น บุคลากรขาด
ความรู้ในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมองไม่เห็นความสําคัญหรือประโยชน์ ขาดการสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนเพ่ืออบรมให้แก่คณะสงฆ์และบุคคลทั่วไป บางวัดเจ้าอาวาสยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีความสําคัญอย่างไรในยุคปัจจุบันจึงไม่สนับสนุน วัดที่มี
ทุนทรัพย์มักจะให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างศาสนวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ สร้างรูปเคารพต่างๆ เพ่ือให้
ผู้คนเข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรขอโชคลาภเพ่ือเป็นการหารายได้เข้าวัดเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ตารางที่ ๔.๔ วิเคราะห์อุปสรรคของสภาพปัจจุบันของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน     
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค และเว็บ

ไซด์ตลอดถึงสถานีวิทยุยังมีอยู่น้อย  การจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีมีอยู่
น้อย ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทางคณะสงฆ์  

๕ ๑๐,๑๑,๒๒,๒๗,๓๒ 

๒ วัสดุอุปกรณ์มีราคาแพงคณะสงฆ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดองค์ความรู้และขาดการ
ฝึกฝนการใช้ เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระสงฆ์บางส่วนยังมองว่ามีความซับซ้อนจึงไม่สนใจเรียนรู้ 

๔ ๕,๑๒,๑๘,๒๔ 

๓ พระสงฆ์บางส่วนยังยึดติดรูปแบบเดิมขาดการพัฒนาทักษะ
ความรู้ในการอบรมสั่งสอน การใช้เทคโนโลยีของพระสงฆ์มี
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ประชาชนบางส่วนยังไม่เปิดใจ
ยอมรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางสื่อ 

๓ ๔,๖,๑๔ 

๔ กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงในระบบสารสนเทศ
ได ้ยังไม่มีกลุ่มสาธารณะสําหรับประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 

๒ ๒,๗ 

๕ ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ใช่สิ่งจําเป็น งบประมาณที่นํามาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เทโนคโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่มีไม่เพียงพอ 

๒ ๒๐,๒๖ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคญัที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หนา้ ๗๔-๗๖ 

                                                           
๕๑ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงสภาพสภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ   
          เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

 

 

สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ ์

จุดแข็ง 

- การเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนเป็นจํานวนมากในเวลาเดียวกัน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงส่ือได้ทั้งวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม 
- เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย 

- เป็นปัจจยัพื้นฐานที่สาํคัญสําหรับชวีิตประจําวันของประชาชน 

จุดอ่อน 
- ระบบการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีศักยภาพต่ํา 
- ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังคณะสงฆ์ยังมองไม่เห็นความสําคัญ 
- พระสงฆ์บางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศดีพอ 
- ขาดการพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน 
- ขาดการจัดต้ังศูนย์กลางการเผยแผ่ประจําจังหวัดที่ชัดเจน 

อุปสรรค 

- บุคลากรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีพอ  
- บุคลากรขาดความรู้ความในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- ขาดการสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ในการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ขาดงบประมาณจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเผยแผ่ 
 
 

โอกาส 

- สามารถใช้ส่ือที่ทันสมัยในการเผยแผ่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของเยาวชนได้รวดเร็ว 
- เข้าถึงกลุ่มเยาวชนยุคใหม่ได้ง่ายรวดเร็วทั้งวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม 
- ใชเ้ป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเป็นเครื่องมือสื่อสารในคณะสงฆ์ 
- เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่หลักธรรมคําสอน 
- ช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ 
 

 



๗๘ 
 

๔.๒ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดการบริหาร  

๔.๒.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 

๑) บุคลากรการเผยแผ่ 
๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี

ในการให้เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบัน สื่อการสอนต้องมีความทันสมัยและแปลกใหม่ทําให้เกิดความ
น่าสนใจเพราะในยุคสมัยใหม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน๕๒  

๒) ปัจจุบันวัดต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวัดให้บุคคลทั่วไปทราบ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกจะช่วยให้สะดวกรวดเร็ว๕๓  

๓) จําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่ พระ
ธรรมทูต จะต้องมีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการเผยแผ่เพ่ือให้
มีความรู้รอบด้าน๕๔  

๔) บุคลากรที่มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังอยู่ในระดับที่น้อย จึงต้องมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น๕๕ 

๕) ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ปบ.ส. ส่งพระเลขานุการไปศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อการสอนต่างๆ สอนการใช้สื่อและวิธีการถอดบทเรียนและการนําเสนอ๕๖   

๖) บุคลากรทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความ
อดทน และความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้เพื่อเพ่ิมเติมทักษะความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ๕๗ 

๗) ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานบุคคลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีท่ีสําคัญต้องถูกต้องและมีความชัดเจน๕๘ 

                                                           
๕๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๕๓ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่) เจ้า

อาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๕๗ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑.  
๕๘ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๗๙ 
 

๘) เพราะการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแผ่ศาสนาจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญก่อนเป็นอันดับแรก๕๙  

๙) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรมพระนักเทศน์ การอบรมการเผยแผ่ 
เป็นต้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการทํางานเชิงรุกเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง๖๐ 

๑๐) สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาภาษาต่างประเทศตามความชอบ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษารัสเซีย เป็นต้น เพ่ือผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนา หรือ
แปลพระไตรปิฎกให้เป็นภาษาของแต่ละประเทศ เพ่ือให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นได้ศึกษาหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง๖๑ 

๑๑) พระเถระระดับนักปกครอง ยังยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ คือ ขึ้นธรรมาสน์เทศน์ 
หรือนั่งบรรยายธรรมเท่านั้น ท่านไม่ยอมใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัยในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้๖๒  

๑๒) ขาดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ก็ยังมีไม่
เพียงพอและพระสงฆ์บางกลุ่มยังไม่ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี๖๓ 

๑๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ๖๔

  
๑๔) ต้องมีการวางแผนกําลังคน กําหนดตําแหน่ง ค่าตอบแทน มีการสรรหาและคัดเลือก 

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน๖๕  
๑๕) คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ระดับภาคยังไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม จึงเป็นการต่างคนต่างทําตามศักยภาพ๖๖ 
๑๖) ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือ

เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน๖๗ 

                                                           
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑.  
๖๑ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๔ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่   เจ้า

อาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑.  
๖๗ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๘๐ 
 

๑๗) ผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามีมากมายแต่ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีเทคนิคใน
การเผยแผ่ เพราะความรู้ในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อคนยุคใหม่ เพราะกลุ่มเป้าหมายที่
เราควรจะเผยแผ่เป็นเด็กและเยาวชน๖๘  

๑๘) การพัฒนาพระสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยียังมีน้อยยังใช้การสื่อสารจากการพูด (เทศ) 
เป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเผยแผ่หรือสอดแทรกในขณะบรรยายน้อยทําให้ผู้ฟังอาจ
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งเพียงพอ๖๙  

๑๙) บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชนิดต่างๆ 
และจะต้องมีความรู้ทางสํานวนภาษาบาลีและภาษาไทยในการสื่อสารให้ถูกต้องด้วย๗๐  

๒๐) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีควรมีการพัฒนาทักษะหรือมีเครือข่าย
ที่จะสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน รวมถึงมีคณะบุคคลเฉพาะสําหรับการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น๗๑  

๒๑)การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในวงจํากัดเฉพาะกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็อยู่ในวงจํากัดเช่นกัน อีกทั้งยังไม่มีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง๗๒  

๒๒) พระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีคุณธรรมและมีความสนใจในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมมีความชํานาญทั้งทางด้านทักษะและวิชาการ๗๓  

๒๓) พระสงฆ์ต้องมีความสามารถในการรวมเอาสื่อดั้งเดิมเข้ามาผสมกับความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ บุคลากรผู้ทําหน้าที่ผลิตและใช้สื่อควรระมัดระวังเป็นพิเศษและเคารพ
ในสิทธิ์ของผู้อื่น๗๔  

๒๔) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่ อสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนารวมถึงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน๗๕  

                                                           
๖๘ สัมภาษณ, นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๒ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๑ 
 

๒๕) อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริหารระดับเจ้าคณะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการสื่อสารและเก็บ
ข้อมูลเอกสารต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการทํางานจึงต้องมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเป็นพิเศษ๗๖  

๒๖) ต้องสรรหาบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารจัดการเข้ามาทําหน้าที่การดูการพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่๗๗ 

๒๗) การที่คณะสงฆ์จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาที่ตัวบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก๗๘  

๒๘) ต้องเริ่มที่บุคลากรภายในวัดก่อน เช่น พระภิกษุ สามเณร ควรให้ทุกวัดจัดทําสื่อทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพระสงฆ์ท่ียังขาดความรู้๗๙  

๒๙) บุคลากรที่จะมาทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีอย่างแท้จริง๘๐  

๓๐) บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง และ
มีทักษะในการทํางานที่หลากหลาย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนมีโลกทัศน์กว้างไกล
รู้เท่าทันสังคมยุคใหม่๘๑  

๓๑) บุคลากรมีความพร้อมและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความสามารถเพ่ือให้
การทํางานมีประสิทธิภาพ๘๒  

๓๒) ในการสรรหาควรตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ตลอดจนความสามารถพิเศษ 
เป็นต้น มีการพัฒนาและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันพัฒนาวัดเล็กทั่วจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพในการเผยแผ่มากข้ึน๘๓  

๓๓) บุคลากรต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และพระสงฆ์ควรมีความรู้ด้าน
ภาษาที่ถูกต้องเพ่ือการเผยแผ่ที่ถูกต้อง๘๔  

                                                           
๗๖ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๒ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๒ 
 

สรุปได้ว่า ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เข้าถึงประชาชน สื่อการสอนต้องมีความทันสมัยและแปลกใหม่ทําให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้ฟัง พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน  พระนักเผยแผ่ต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมอยู่
เสมอ มีความอดทน และความขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้และแสวงหาความรู้เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ พระเถระยังยึดติดอยู่กับรูป
แบบเดิมๆ คือขึ้นธรรมาสน์เทศน์ หรือนั่งบรรยายธรรมไม่ยอมใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัยใน
ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ คณะสงฆ์ต้องสนับสนุนให้บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ศึกษา
ภาษาต่างประเทศตามความชอบ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษา
รัสเซีย เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้กลับมาผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนา หรือแปลพระไตรปิฎกให้
เป็นภาษาของแต่ละประเทศ เพ่ือให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นได้ศึกษาหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง 

ตารางที่ ๔.๕ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) บุคลากรการเผยแผ่ 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ ต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใน

การให้เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบัน รวมถึงการติดต่อกับ
บุคคลภายนอกสะดวกรวดเร็ว 

๓ ๔,๙,๑๙ 

๒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ถูกต้องและมีความชัดเจน สนับสนุนให้
พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน 

๓ ๒,๕,๒๐ 

๓ บุคลากรทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องฝึกตนเองให้มี
ความพร้อมอยู่ เสมอ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและความชํานาญ พร้อมในการทํางานเชิงรุก 

๓ ๓,๖,๑๐ 

๔ คณะสงฆ์ ยังไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ยังยึดติดอยู่กับรูป
แบบเดิมๆ คือ ขึ้นธรรมาสน์เทศน์ พระสงฆ์บางกลุ่มยังไม่ให้
ความสําคัญกับเทคโนโลยี 

๓ ๑,๗,๑๑ 

๕ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร สนับสนุนให้ศึกษา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาของแต่ละประเทศ 

๓ ๑๒,๑๓,๑๔ 

 

 



๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๕ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) บุคลากรการเผยแผ่ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๖ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสุพรรณบุรียังอยู่ใน

ระดับที่น้อยต้องได้รับการส่งเสริมให้มีเทคนิคในการเผยแผ่ 
ช่วยสอดแทรกในขณะบรรยายน้อยทําให้ผู้ฟังอาจไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งเพียงพอ 

๓ ๑๕,๑๖,๑๗ 

๗ บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้
ทางสํานวนภาษาบาลีและภาษาไทยในการสื่อสารให้ถูกต้อง 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีควรมีการ
พัฒนาทักษะหรือมีเครือข่ายที่จะสนับสนุนยังไม่มีรูปแบบ
โครงสร้างที่ชัดเจนเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

๓ ๑๘,๒๑,๒๒ 

๘ พระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความชํานาญทั้ง
ทางด้านทักษะและวิชาการ มีความรู้ด้านภาษาที่ถูกต้อง 
ผู้บริหารระดับเจ้าคณะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการสื่อสาร
และเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ 

๔ ๒๓,๒๔,๒๕,๒๖ 

๙ บุคลากรที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความรู้ทั้งทางด้านศาสนา
และเทคโนโลยีอย่างแท้จริงจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาที่ตัว
บุคคลก่อนเป็นอันดับแรก 

๔ ๒๗,๓๓,๓๔,๓๕ 

๑๐ บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ในหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีอย่างแท้จริงมีทักษะในการ
ทํางานที่หลากหลายมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ 

๕ ๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 
๒) งบประมาณเพื่อการเผยแผ่ 
๑) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการทํางานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้นถึงจะ

ทําให้การทํางานคล่องตัวและรวดเร็ว๘๕  
๒) งบประมาณเป็นสิ่งสําคัญในการสนับสนุนการทํางาน เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัด

โครงการอบรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นต้น๘๖  
                                                           

๘๕ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก
เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๘๖สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์  สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๔ 
 

๓) การเงินถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับ
วัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากจะส่งเสริมการเข้าถึงของพระพุทธศาสนาได้ต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ในการ
สื่อสาร๘๗  

๔) การพัฒนาขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง การเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นและ
สําคัญในด้านการเผยแผ่เรื่องราวต่างๆ ไปยังสาธารณชน๘๘  

๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยทําให้งานด้านการเผย
แผ่สําเร็จ การเงินจึงมีความจําเป็นที่นําไปสู่การเข้าถึงระบบสารสนเทศ๘๙  

๖) วัดมีความพร้อมทางด้านการเงินเพียงพอต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๙๐ 

๗) การบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพต้องพัฒนาบุคลากรหรือกําหนด
คุณสมบัติผู้ที่ทําหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงินที่ดี๙๑ 

๘) คณะสงฆ์ต้องมีการกําหนดการบริหารการเงินให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน ให้
จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์เป็นประจําทุกปี๙๒ 

๙) บุคลากรของวัดส่วนมากไม่มีความรู้ในการบริหารการเงิน จึงต้องมีการพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๙๓  

๑๐) งบประมาณที่ใช้เพ่ือการเผยแผ่ควรเป็นไปในลักษณะการส่งเสริมเทคโนโลยีอุปกรณ์
การสื่อสารการสนับสนุนเนื้อหา โดยต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด๙๔  

๑๑) รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ความชํานาญ๙๕  

                                                           
๘๗ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๙๐ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๕ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๕ 
 

๑๒) งบประมาณในการสนับสนุนส่วนใหญ่ได้จากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน เพราะ
งบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดไม่เพียงพอที่จะกระจายทั่วครบทุกวัดใน๙๖ 

๑๓) ส่วนใหญ่พระสงฆ์ทีต่้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นยังขาดการสนับสนุนด้านการเงิน
จึงต้องใช้เงินส่วนตัวเพ่ือศึกษาเล่าเรียน๙๗ 

๑๔) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปมากอุปกรณ์แต่ละอย่างมีราคาแตกต่าง
กันไปถ้าคุณภาพดีมากก็จะมีราคาท่ีสูงเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้๙๘ 

๑๕) ทางคณะสงฆ์ต้องจัดให้มีการสํารวจความต้องการทางด้านงบประมาณของพระสงฆ์
ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เป็นการลดภาระที่จะต้องหาแหล่งสนับสนุนด้าน
การเงินด้วยตนเอง เพราะวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยรวมถึงยานพาหนะในการ
เดินทางล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้น๙๙ 

๑๖) การจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ่ืนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังขาดกองทุนทางการเงินในการสนับสนุน๑๐๐ 

๑๗) ทางคณะสงฆ์และผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ ไม่ควรให้พระสงฆ์หรือทางวัดหารายได้เอง๑๐๑ 

๑๘) ต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การใช้ งานภายในวัด หรื อสํ าหรับพระสงฆ์ที่ เป็นผู้ ทํ าการเผยแพร่หลั กธรรมคํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนา๑๐๒ 

๑๙) อีกทั้งอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต้องขนย้ายบ่อยครั้งอาจเกิดการชํารุดเสียหายได้
ตลอดเวลา เมื่อเกิดการเสียหายสามารถซ่อมบํารุงได้ทันท่วงทีทันต่อการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทางด้านยานพาหนะในการเดินทาง๑๐๓ 

๒๐) คณะสงฆ์ที่ทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ไม่
จําเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเอง๑๐๔

 

                                                           
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุ รี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๘๖ 
 

๒๑) งบประมาณด้านการส่ง เสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศการ เ พ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณที่นําไป
สนับสนุนในการก่อสร้างวัตถุอ่ืนๆ๑๐๕ 

๒๒) การเงินที่จะมาสนับสนุนในด้านนี้น้อยมากถ้าจะเทียบกับด้านอื่นๆ เพราะคนส่วนใหญ่
จะมองข้ามการเผยแผ่อาจคิดว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองพุทธอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องมาเผยแผ่อะไรอีก๑๐๖ 

๒๓) การสนับสนุนเงินด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังอยู่ในวงจํากัด
ไม่กระจายทั่วถึงทั้งจังหวัดบางพ้ืนที่จึงดําเนินการตามกําลังความสามารถของตัวเองเท่าที่จะทําได้๑๐๗ 

๒๔) ส่วนใหญ่วัดถูกมองจากภายนอกว่า ไม่น่าจะมีปัญหาด้านการเงินเพราะวัดมี
งบประมาณเพียงพอที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์๑๐๘ 

๒๕) ทางหน่วยงานภาครัฐไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ให้กับทางวัด ทางคณะสงฆ์ต้อง
ระดมทุนเองเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ตามกําลังความสามารถซึ่งก็มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน๑๐๙ 

๒๖) งบประมาณส่วนของคณะสงฆ์ภาครัฐไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะใช้
งบประมาณส่วนตัวหรือจากพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนในการจัดโครงการต่างๆ๑๑๐ 

๒๗) ทางคณะสงฆ์ยังไม่มีการกํากับดูแลที่ชัดเจนกับการใช้เทคโนโลยีในสังคมยุคปัจจุบัน
จึงทําให้เกิดปัญหาและมุมมองในทางลบ๑๑๑ 

๒๘) สัดส่วนของงบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังมีอยู่น้อย ขาดการสนับสนุน
จากทางคณะสงฆ์ ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละวัดจะขอการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งมี
จํานวนไม่มากเท่าท่ีควร๑๑๒ 

๒๙) การทําสื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินค่อนข้าง
น้อย แต่ในยุคปัจจุบันประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก การเผยแผ่ข่าวสารข้อมูลทางสื่อโซเชียล
นับว่าเป็นช่องทางการเผยแผ่ที่มีต้นทุนต่ํา๑๑๓  

                                                           
๑๐๕ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่เจ้า

อาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๘๗ 
 

๓๐) ถึงแม้จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ก็มี
จํานวนน้อย จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น เทศบาล อบต. แต่ก็มีปัญหาเรื่อง
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับนโยบายการใช้งบประมาณของหน่วยงานเหล่านั้น๑๑๔  

๓๑) ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนเพียงครั้งเดียวไม่มีการ
สานต่อหรือติดตามผลงานในทางปฏิบัติ๑๑๕  

๓๒) คณะสงฆ์ที่มีความพร้อมในการดําเนินงานเพราะสามารถที่จะขอรับการสนับสนุน
จากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้๑๑๖ 

๓๓) ด้านการเงินของพระสงฆ์ยังมีข้อจํากัดอยู่เพราะไม่มีรายได้อย่างอ่ืนนอกจากเงิน
บริจาค นอกจากนี้ต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ๑๑๗  

๓๔) พระสงฆ์รูปใดประสงค์จะทําต้องจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนด้วยตนเอง เพราะ
งบประมาณของทางราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีสนับสนุนในส่วนนี้๑๑๘  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมหรือสนับสนุนการทํางานล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้นถึงจะทําให้การ
ทํางานหรือการประสานงานในทุกๆ ด้านคล่องตัวและรวดเร็ว การพัฒนาสิ่งใดเงินเป็นปัจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการจัดระบบการใช้
สื่อทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัย เงินจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้งานด้านการเผยแผ่
สําเร็จได้ตามความตั้งไว้ การเงินจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือเข้าถึง
ระบบสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ่ืน
ยังขาดกองทุนทางการเงินในการสนับสนุนจึงควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ไม่ควรให้
พระสงฆ์หรือทางวัดหารายได้เอง คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องจัดให้มีการสํารวจความต้องการ
ทางด้านงบประมาณกับพระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เพราะเรื่อง
งบประมาณถือเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการงานในทุกด้านเป็นการลดภาระของผู้ทําหน้าที่เผยแผ่
ที่จะต้องหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงินด้วยตนเอง เพราะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
รวมถึงยานพาหนะในการเดินทางล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้น การสนับสนุนด้านการเงินให้กับงานด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีการจัดสรรอยู่ในวงจํากัดไม่กระจายทั่วถึงทั้งจังหวัด 
บางพ้ืนที่จึงดําเนินการด้านการเผยแผ่ตามกําลังความสามารถของตัวเองเท่าที่จะทําได้ คณะสงฆ์ต้องมี
การกําหนดการบริหารการเงินให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน ให้จัดทํารายงานทางการเงินเพ่ือการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                                                           

๑๑๔ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑๕ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑๗ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑๘ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๑. 



๘๘ 
 

ตารางที่ ๔.๖ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การสนับสนุนการทํางานต้องใช้เงินทั้งสิ้นถึงจะคล่องตัวและ

รวดเร็ว เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ ทางคณะ
สงฆ์ยังไม่มีการกํากับดูแลที่ชัดเจนกับการใช้เทคโนโลยีใน
สังคมยุคปัจจุบัน 

๕ ๒,๖,๑๑,๑๖,๓๒ 

๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้
ทันสมัยการเงินจึงมีความจําเป็นช่วยสนับสนุนการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่ ทันสมัย เ งินถือ เป็นต้นทุน ในการส่ ง เสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔ ๔,๙,๒๖,๒๗ 

๓ ด้านเทคโนโลยียังขาดกองทุนสนับสนุนควรได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ไม่ควรให้พระสงฆ์หารายได้เอง 
เพราะเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยต้องใช้เงินทั้งสิ้น 

๔ ๕,,๒๕,๒๙,๓๐ 

๔ ต้องกําหนดคุณสมบัติผู้ที่ทําหน้าที่ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังมีอยู่น้อย ขาด
การสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์ และภาครัฐ  

๓ ๑๓,๑๔,๒๘ 

๕ การสนับสนุนการเงินในจังหวัดสุพรรณบุรีน้อย เพราะวัดถูก
มองว่ ามีงบประมาณเพียงพอต่อการส่ ง เสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๔ ๗,๑๒,๒๐,๓๑ 

๖ หน่วยงานภาครัฐไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้กับทางวัด
ต้องระดมทุนกันเองจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน
เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ 

๔ ๑,๑๐,๑๙ 

๗ คณะสงฆ์ต้องมีการกําหนดการเงินให้เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับชัดเจนเพราะงบประมาณด้านการเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
งบประมาณท่ีนําไปสนับสนุนในการก่อสร้างวัตถุอ่ืนๆ 

๓ ๓,๑๗,๓๔ 

๘ งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
มีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการระดมทุนขอรับการ
สนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 

๓ ๒๒,๒๔,๓๓ 

 
 
 
 



๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๖ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ตามแนวคิดการบริหาร (4M) งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๙ พระสงฆ์รูปใดประสงค์จะทําต้องจัดหาอุปกรณ์ด้วยตนเอง 

เพราะงบประมาณของทางราชการยังไม่มสีนับสนุน 
๓ ๘,๑๕,๒๑ 

๑๐ การพัฒนาด้านบุคคลเงินเป็นปัจจัยสําคัญ คณะสงฆ์ที่ทํา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ ไม่ควรต้องหารายได้ด้วยตนเอง 

๓ ๑๘,๒๓,๓๕ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 
๓) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่  
๑) วัสดุอุปกรณ์ คือ ชิ้นส่วน อะไหล่ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ซึ่งมีส่วนนํามาใช้ในการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องรู้จักบริหารจัดการว่า
ทําอย่างไรให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยท่ีสุด หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด๑๑๙  

๒) ปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าอาวาสที่เป็นพระนักเผยแผ่หันมาใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการ
บรรยายอบรมนักเรียนแทนที่จะบรรยายธรรมปากเปล่า เพราะถ้ามีการใช้สื่อเด็กๆ ก็เข้าใจง่ายขึ้นและ
น่าสนใจ๑๒๐  

๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพระสงฆ์ต้องมีความรู้ในการใช้
อุปกรณ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สื่อในระบบ
สารสนเทศ๑๒๑  

๔) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดทําให้เป็นระบบระดับจังหวัดโดยการ
จัดทําศูนย์รวมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดับจังหวัดเพ่ือให้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเข้ามาใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์ร่วมกันหมุนเวียนกันใช้และเป็นการลดต้นทุน๑๒๒ 

๕) การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันยุคสมัยเพ่ือง่ายต่อการทํางานพระสงฆ์ต้องมีความรู้เรื่อง
อุปกรณ์เพ่ือสร้างช่องทางการเข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน๑๒๓ 

                                                           
๑๑๙ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑.  



๙๐ 
 

๖) การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถผลิตสื่อได้ครบวงจร เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญระดับต้นๆ ในการดํารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน๑๒๔ 

๗) ถ้าเครื่องมืออุปกรณ์ทํางานได้ดีมีความพร้อมสะดวกรวดเร็วการทํางานก็จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๑๒๕ 

๘) ทุกวันนี้วัสดุอุปกรณ์เป็นสิ่งจําเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความพร้อม 
สะดวก ใช้ง่าย สื่อสารได้อย่างรวดเร็วในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน๑๒๖ 

๙) เพราะอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสามารถใช้งานร่วมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่าง
ดี ช่วยในการนําเสนอและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้ในทุกๆ เรื่อง๑๒๗ 

๑๐) ทางคณะสงฆ์สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
แต่อาจติดขัดในเรื่องความรู้ของการใช้วัสดุอุปกรณ์ส่งผลให้ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพ๑๒๘  

๑๑) อีกท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ทางการเผยแผ่ควรจัดทําทะเบียนให้ชัดเจน มีการตรวจสอบความ
พร้อมเป็นระยะ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายควรแจ้งให้ผู้มีอํานาจดูแลเพ่ือทําการซ่อมบํารุงหรือหามา
ทดแทนให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา๑๒๙ 

๑๒) ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือสํารวจวัสดุอุปกรณ์ในการใช้
งานด้านการเผยแผ่ประจําปีทุกปีว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ หากเกิดการชํารุดเสียหายต้อง
ทําการจัดหามาทดแทนเพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ๑๓๐ 

๑๓) ปัจจุบันการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความจําเป็นต่อการเผยแผ่ เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร และช่วยในการบรรยาย ทั้งยังช่วยจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การนํากลับมาใช้ใหม่๑๓๑ 

๑๔) การเข้าถึงระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาหากมีวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพจะทําให้การเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วขึ้น๑๓๒  

                                                           
๑๒๔ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรตีําบลวังยาง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๑ 
 

๑๕) ในปัจจุบันมีวิธีการหลากหลายในการทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจ
ง่ายต่อบุคคลทั่วไป เช่น สื่อโซเชียล หรือการทําเป็นการ์ตูนเพื่อสอนเด็กให้เข้าใจง่าย๑๓๓  

๑๖) ปัจจุบันการเสพสื่อเปลี่ยนไปอุปกรณ์จึงเป็นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และมือถือ ที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ในทุกท่ี๑๓๔ 

๑๗) อุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลากหลายแต่พระสงฆ์ยังไม่มีการ
นํามาใช้อย่างแพร่หลาย๑๓๕ 

๑๘) การจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ถือว่ามีความสําคัญมากเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ๑๓๖ 

๑๙) คณะทํางานต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้๑๓๗  

๒๐) วัดส่วนใหญ่ขาดความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงาน๑๓๘  

๒๑) ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร ยานพาหนะเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง อาคารสถานที่ซึ่ ง เป็นที่ตั้ งของสํานักงานพระเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดก็ยังไม่เป็นรูปธรรม๑๓๙ 

๒๒) วัสดุอุปกรณ์ที่คณะสงฆ์ใช้อยู่อาจจะไม่ทันสมัยบางครั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีอาจจะไม่ตรง
ตามเป้าหมายของบุคคลที่จะนําไปใช้ในการเผยแผ่๑๔๐  

๒๓) วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มาด้วยการจัดหากันเองยังขาดการสนับสนุนจากทางคณะ
สงฆ์และหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร สิ่งที่จัดสรรมาให้ก็ไม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานจึงไม่เกิด
ประโยชน์๑๔๑  

                                                           
๑๓๓ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์, นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่ เจ้า

อาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๒ 
 

๒๔) วัดส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมนอกจากวัดใหญ่ๆ ที่มีทุนทรัพย์มากและมีทีมงาน
พร้อม๑๔๒ 

๒๕) คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อที่เป็น
ส่วนกลาง ซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องจัดหากันเองตามกําลังความสามารถ๑๔๓  

๒๖) วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมในบางพ้ืนที่ ขาดการแลกเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้ร่วมกัน 
เมื่อมีอะไรมาใหม่ความมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน เพ่ือให้สังคมเกิดการยอมรับ๑๔๔  

๒๗) วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยสําคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความหลากหลาย 
แต่การสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีน้อยมาก๑๔๕  

๒๘) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาขาดการสนับสนุนการผลิตสื่อสําหรับการ
เรียนการสอน รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง๑๔๖  

๒๙) ส่วนใหญ่พระนักเผยแผ่จะเป็นผู้จัดหาด้วยทุนส่วนตัวหรือได้จากการขอรับบริจาค
จากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์และภาครัฐ๑๔๗ 

๓๐) คณะสงฆ์ยังขาดการสํารวจว่ายังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๑๔๘  

๓๑) วัสดุอุปกรณ์จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับรองรับวัดที่อยู่ห่างไกลยังขาดการ
บริหารวัสดุในการดําเนินงานว่าจะทําอะไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด๑๔๙  

๓๒) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีพระสงฆ์สามารถอาศัยการบริจาคของญาติ
โยมได้เป็นบางส่วน แต่การที่พระสงฆ์จะขอการสนับสนุนจากญาติโยมได้นั้นพระสงฆ์ควรปรับตัวให้
เหมาะสมปฏิบัติตนตามข้อบัญญัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ยังความศรัทธาแก่ญาติโยมและ
ปฏิบัติงานในด้านการเผยแผ่ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน๑๕๐  

                                                           
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๓ 
 

๓๓) ในส่วนของวัดที่อยู่ในชนบทยังขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
อาจเกิดจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้มีน้อย แต่ถ้าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่จะมีอยู่บ้าง๑๕๑  

๓๔) ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนเท่าที่
กําลังความสามารถจะจัดหามาได้๑๕๒  

สรุปได้ว่า วัสดุอุปกรณ์ถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความ
หลากหลาย พระสงฆ์ต้องมีความรู้และทันสมัยในเรื่องอุปกรณ์เพ่ือสร้างช่องทางการเข้าถึง
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์ทางการสื่อสารนับว่ามีความจําเป็นต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน เพ่ือการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การรับรู้ข่าวสาร ติดต่อบุคคลใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนฝูง จึงเป็นสิ่งสําคัญของคนในยุคปัจจุบัน คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังขาด
วัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังไม่มีการผลิตสื่อที่เป็นส่วนกลางซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่เผย
แผ่ต้องจัดหากันเองตามกําลังความสามารถ ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานอกสถานที่ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง ยังไม่มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์
และภาครัฐ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการจัดทําให้เป็นระบบระดับจังหวัด โดย
การจัดทําศูนย์รวมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดับจังหวัด เพ่ือให้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเข้ามาใช้
อุปกรณ์อุปกรณ์ร่วมกันโดยการจัดทําผังรายการเป็นลําดับเพ่ือหมุนเวียนกันใช้และเป็นการลดต้นทุน
ไม่กระจายไปตั้งเป็นจุดตามอําเภอต่างๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก 

ตารางที่ ๔.๗ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาต้องรู้จักบริหารให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย
ที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔ ๑,๒,๔,๖ 

๒ อุปกรณ์ที่ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามียังไม่มีการ
นํามาใช้อย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่จัดหาด้วยทุนส่วนตัวหรือ
การขอรับบริจาคยังไม่มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์และ
ภาครัฐ 

๔ ๓,๕,๗,๘ 

๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คณะสงฆ์ยังไม่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการผลิตสื่อที่เป็นส่วนกลางผู้ที่ทําหน้าต้องจัดหากันเอง
ตามกําลังความสามารถ 

๓ ๙,๑๐,๑๑ 

                                                           
๑๕๑ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๗ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๔ ปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของคนในปัจจุบันมี 
๒ ๑๔,๓๔ 

๕ อุปกรณ์ที่จัดสรรมาให้ก็ไม่ตรงตามความต้องการจึงไม่เกิด
ประโยชน์ ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ ยานพาหนะในการ
เดินทาง สถานที่ตั้งของสํานักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัดยังไม่เป็นรูปธรรม 

๓ ๑๒,๑๓,๑๖ 

๖ ขาดการสํารวจว่ายังขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานการจัดหา
พระสงฆ์อาศัยการบริจาคของญาติโยมได้เป็นบางส่วน 

๓ ๑๕,๑๘,๒๕ 

๗ ขาดอุปกรณ์สนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาร่วมกัน
ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนเท่าที่จะหาได้ เพราะอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยในการนําเสนอและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้ทุกเรื่อง 

๔ ๑๗,๑๙,๒๐,๓๓ 

๘ ส่งเสริมให้เป็นระบบโดยการจัดทําศูนย์รวมสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ระดับจังหวัด เพราะปัจจุบันการเสพสื่อเปลี่ยนไป
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ถือว่าเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๔ ๒๑,๒๒,๒๓,๒๔ 

๙ ปัจจุบันการใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความจําเป็นต่อการ
ติดต่อสื่อสาร การบรรยาย จัดเก็บข้อมูล ช่วยให้เข้าถึง
ระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาได้สะดวกรวดเร็ว เช่น 
สื่อโซเชียล หรือการทําการ์ตูนสอนเด็ก 

๒ ๓๖,๓๗ 

๑๐ จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ง า น สํ า ร ว จ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ด้ า น เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา หากเกิดการชํารุดเสียหายต้องจัดหามา
ทดแทนเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอเพ่ือใช้สนับสนุน
การปฏิบัติ งาน ควรจัดทําทะเบียนให้ชัด เจน มีการ
ตรวจสอบความพร้อมเป็นระยะ  

๕ ๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

๔) การบริหารจัดการระบบ 

๑) การจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเผยแผ่โดยผ่านระบบสารสนเทศจึงถือว่า
เป็นหัวใจหลักอีกด้านหนึ่งนอกจากการพัฒนาบุคลากร มีขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการดําเนินการที่
ชัดเจนเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๕๓  

๒) เพราะการจัดการเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้การบริหารทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นการ
จัดการสื่อต้องอาศัยทั้ง คน เงิน และวัสดุ เพ่ือผลิตสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดออกมา๑๕๔  

๓) การจัดการมีส่วนสําคัญต่อการดําเนินการในทุกด้าน ไม่ว่ าจะเป็นเรื่องของ
พระพุทธศาสนาจะต้องเรียกความสนใจของผู้ที่สนใจให้ได้ จึงเป็นหัวใจหลักอีกด้านหนึ่งนอกจากการ
พัฒนาบุคคล๑๕๕  

๔) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทาง
พระพุทธศาสนามาเผยแผ่เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจัดตั้ง
เครือข่ายการเผยแผ่ให้เป็นรูปประธรรม๑๕๖ 

๕) จัดการฝึกอบรมแก่พระวิทยากรนักเผยแผ่เพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการให้ทันสมัย
เพ่ือให้เกิดความรู้ความชํานาญเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเอง เพ่ือจะได้กระจายการทํางานให้
เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด๑๕๗  

๖) จัดประชุมประจําปีเพ่ือร่วมกันวางแผนในการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
มอบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลว่าควรจะทํางานไปในทิศทางใด เมื่อจัดกิจกรรมหรือ
ทํางานเสร็จในแต่ละครั้งควรมีรายงานสรุปผลงานที่ได้ทําส่งให้กับทางคณะสงฆ์เพ่ือพิจารณาหาข้อดี
ข้อด้อยในการปรับปรุงการทํางานในครั้งต่อไป๑๕๘   

๗) จัดให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็น
รูปธรรม วางแผนเป็นขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือก การทดสอบความสามารถ ทดสอบความรู้ทางด้าน
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนารวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ๑๕๙ 

๘) จัดตั้งศูนย์กลางทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ที่สนใจ และจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่

                                                           
๑๕๓ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๖สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่   

เจ้าอาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๖ 
 

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ประจําตําบล หรืออําเภอ เพ่ือให้ความรู้แก่พระสงฆ์ของวัดตามพ้ืนที่นั้น 
และมีการมอบหมายหน้าที่ด้านนี้ให้ชัดเจน๑๖๐ 

๙) ต้องมีการวางแผนและจัดการให้ดี มีการปฏิบัติตามแผนมีการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้จัดการวางแผนใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเยาวชนและบุคคลทั่วไป๑๖๑  

๑๐) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการจัดการวางแผนในการใช้การสื่อสารสารสนเทศ
เพ่ือนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้การจัดการให้ทันสมัยตามยุค
ของเทคโนโลยี๑๖๒  

๑๑) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการด้านการศึกษา 
โดยการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทั้งทางโลกและทางธรรม๑๖๓  

๑๒) มีองค์กรกลางควบคุมและกํากับดูแลให้การดําเนินงานมีมาตรฐาน องค์กรกลางต้อง
เป็นหน่วยงานอิสระท่ีไม่ข้ึนกับฝ่ายบริหารหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายบริหารโดยตรง๑๖๔  

๑๓) การจัดการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศจึงถือเป็นหัวใจหลักอีกด้านหนึ่ง ต้องมีการ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถให้รับผิดชอบงาน ตามความถนัดของตนเอง๑๖๕  

๑๔) ต้องมีการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสามารถผลิต
สื่อในการเผยแผ่โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เพ่ือ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเผยแผ่๑๖๖ 

๑๕) กําหนดแนวทางทิศทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด๑๖๗  

๑๖) ผู้บริหารต้องกําหนดวิธีการและขั้นตอนการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการจัดทําให้เป็นระบบสามารถใช้ร่วมกันหรือพร้อมๆ กันได้ในหลายเรื่อง๑๖๘  

                                                           
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๗ 
 

๑๗) ต้องดูความเหมาะสมของโอกาสและบุคคลเพ่ือที่จะบริหารทั้งบุคคล เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์มากที่สุด๑๖๙  

๑๘) มีระบบจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ติดตามผลประเมินผล จัดระบบการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่ให้แก่
พระสงฆ์๑๗๐  

๑๙) เป็นการดําเนินการในลักษณะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัด เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งคณะสงฆ์ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้แก่
พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป๑๗๑  

๒๐) การจัดการต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการเผยแผ่และอบรมนักเรียนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสและเลขานุการจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเทคโนโลยี๑๗๒  

๒๑) เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวช่วยสําคัญในการจัดการงานในด้านต่างๆ ทั้งช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มหรือองค์กร๑๗๓ 

๒๒) พระสงฆ์สามารถนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ ด้วยการ
นําเสนอในรูปแบบสไลด์ ภาพยนตร์ เป็นต้น๑๗๔  

๒๓) การกํากับดูแลปัญหาเรื่องความเป็นเอกเทศในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สนับสนุนในการดําเนินงานอย่างจริงจัง ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง๑๗๕  

๒๔) ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ยังขาดการควบคุมเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง รวมถึงรูปแบบการนําเสนอ
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าใจได้ง่าย๑๗๖  

                                                           
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๘ 
 

๒๕) เพราะในส่วนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการของคณะสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยียังมี
น้อยมาก ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบรรยายธรรม
โดยเฉพาะกับพระใหม่ที่เริ่มบรรยายธรรมใหม่ยังไม่สามารถดึงดูดความพอใจของผู้ฟัง๑๗๗  

๒๖) การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มี
เลยในทุกระดับ ทั้งระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด๑๗๘  

๒๗) ซึ่งทุกวันนี้คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีการจัดการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง๑๗๙ 
๒๘) การจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสภาพ

ปัจจุบันการพัฒนาความรู้ยังไม่มีความชัดเจน๑๘๐  
๒๙) ระบบการจัดการของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นไปในรูปแบบต่างคน

ต่างทํา ไม่มีนโยบายเป็นรูปธรรม ในแต่ละพ้ืนที่จึงบริหารจัดการกันเอง ขาดการพัฒนาให้ทันตามยุค
สมัยไม่มีรูปแบบการเผยแผ่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๑๘๑ 

๓๐) ยังไม่มีการวางแผนงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะเป็นการอาสาทํา
หน้าที่ต่างๆ ตามความถนัดของตนเอง๑๘๒  

๓๑) ยังขาดการจัดการที่เป็นระบบส่วนใหญ่จะทํางานในรูปแบบรับคําสั่งจากผู้มีอํานาจใน
การจัดการแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการแบ่งหน้าทีก่ารทํางานที่ชัดเจน๑๘๓  

๓๒) ที่ผ่านมาจะทํากันแบบตามมีตามเกิดมากกว่าการจัดการแบบเป็นจริงเป็นจัง 
นอกจากวัดที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีงบสนับสนุนอย่างเพียงพอ๑๘๔    

สรุปได้ว่า การจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเผยแผ่โดยผ่านระบบสารสนเทศ
ถือเป็นหัวใจหลักอีกด้านหนึ่งนอกจากการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นการจัดการทางด้านการวางแผน      
การดําเนินการ การควบคุม และการสั่งการ จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอนและวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ระบบการจัดการของ
พระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างทํา ไม่มีนโยบายที่ออกโดยคณะสงฆ์
ส่วนกลางเป็นรูปธรรม การร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ในจังหวัด

                                                           
๑๗๗ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายกอบชัย พลเสน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๙๙ 
 

สุพรรณบุรีไม่มีเลยในทุกระดับ ผู้บริหารที่ดีต้องมีการจัดการที่ดีคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านให้รับผิดชอบงานตามความถนัดของตนเอง ควบคู่ไปกับการศึกษางานด้านอ่ืนไปด้วยเพ่ือ
การทํางานทดแทนกันในกรณีที่ผู้มีความถนัดหรือมีความชํานาญในด้านนั้นติดภารกิจทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเพราะขาดบุคลากร มีการจัดการวางแผนในการใช้การสื่อสาร
สารสนเทศเพ่ือนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ยังขาด
การควบคุมเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

 
ตารางที่ ๔.๘ วิเคราะห์องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) การบริหารจัดการระบบ 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ ระบบการจัดการของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรียัง

ไม่มีนโยบายเป็นรูปประธรรม ต้องมีการวางแผนการใช้
สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป 

๓ ๒,๔,๑๐ 

๒ มีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไม่มีเลยใน
ทุกระดับต้องมีการคัดเลือกบุคลากรให้รับผิดชอบงานตาม
ความถนัดของตนเอง 

๔ ๑,๕,๖,๑๑ 

๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการจัดการให้ทันสมัยตาม
ยุคของเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมแก่พระนักเผยแผ่เพ่ือ
พัฒนาเทคนิคและวิธีการให้ทันสมัยเพ่ือให้การเผยแผ่
ครอบคลุมในทุกๆ ให้เป็นรูปธรรม 

๓ ๙,๑๒,๑๖ 

๔ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องมีองค์กรกลางควบคุมการ
ดําเนินงานให้มีมาตรฐาน ปัจจุบันคณะสงฆ์ยังขาดการ
ควบคุมเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

๓ ๑๓,๑๔,๑๕ 

๕ ควรคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความสามารถผลิตสื่อโดยสามารถใช้
อุปกรณ์ได้หลากหลาย กําหนดแนวทางทิศทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ
จัดทําให้เป็นระบบทีส่ามารถใช้พร้อมๆ กันได้ในหลายเรื่อง 

๔ ๑๗,๑๘,๑๙,๒
๐ 

๖ มีระบบจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับจังหวัดอย่าง
เป็นรูปธรรมจัดตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัด เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจทั่วไป 
เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

๓ ๒๑,๒๒,๒๓ 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ ตามแนวคิดการบริหาร (4M) การบริหารจัดการระบบ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๗ เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวช่วยสําคัญในการจัดการที่ดีและลง

ตัวทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ประสบ
ความสําเร็จได้ ทําให้การบริหารทุกอย่างเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น การจัดการสื่อต้องอาศัยทั้ง คน เงิน และวัสดุ เพ่ือ
ผลิตสิ่งที่มีประโยชน์ออกมา 

๔ ๒๔,๒๖,๓๔ 

๘ กํากับดูแลปัญหาเรื่องความเป็นเอกเทศในงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง ไม่มี
การวางแผนงานที่ชัดเจนส่วนใหญ่จะทํางานในรูปแบบรับ
คําสั่งจากผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวไม่มีการแบ่งหน้าการ
ทํางานที่ชัดเจน 

๔ ๒๔,๓๐,๓๒, 
๓๓ 

๙ ต้องจัดให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ของพระนักเผยแผ่อย่าง
เป็นรูปธรรม  ที่ผ่านมาจะทํากันแบบตามมีตามเกิดนอกจาก
วัดที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีงบสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ    

๓ ๗,๒๗,๒๘ 

๑๐ จัดประชุมประจําปีเพ่ือร่วมกันวางแผนและมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบว่าควรจะทํางานไปในทิศทางใด จัดตั้งศูนย์กลาง
ทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่สนใจ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ 

๒ ๒๙,๓๑ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงโมเดลการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 
 
 
 

การบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 

จุดแข็ง  - บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร เ ผ ย แ ผ่ ที่ มี ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง 
  หลักธรรมคําสอนมีอยู่มาก 

จุดอ่อน  - ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ขาดการพัฒนาความรู้ในการใช้  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โอกาส  - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งทางศาสนาและ 
  เทคโนโลยีอย่างแท้จริง พร้อมในการทํางานเชิงรุก 

อุปสรรค  - ยังไม่มีการวางแผนการเผยแผ่ที่ชัดเจน 

บุคลากรการเผยแผ่  

งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่  
 

วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่  
 

การบริหารจัดการระบบ 
 

จุดแข็ง  - จัดฝึกอบรมแก่พระวิทยากรนักเผยแผ่เพื่อพัฒนา 
  เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ให้ทันสมัย 

จุดอ่อน  - ขาดวางแผนงานไม่มีการแบ่งหน้าทีก่ารทํางานที่ชัดเจน 
โอกาส  - จัดตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางพระพุทธศาสนา 

  ประจําจังหวัดที่เป็นรูปประธรรม 
อุปสรรค  - การจัดการยังขาดทั้ง คน เงิน และวัสดุ 

จุดแข็ง  - วัดมีความพร้อมทางด้านการเงินเพียงพอต่อการ 
  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดอ่อน  - การสนับสนุนการเงินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมนี้อย 
โอกาส  - จัดตั้งกองทุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 
อุปสรรค  - พระสงฆ์ยังมีข้อจํากัดด้านการเงินเพราะไม่มีรายได้ 

  อย่างอื่นนอกจากเงินบริจาค 

 

จุดแข็ง  - วัดขนาดใหญ่หรือวัดในตัวเมืองมีอุปกรณ์และม ี
  ทีมงานพร้อม 

จุดอ่อน  - ขาดวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย 
  สนับสนุนการเผยแผ่ 

โอกาส  - จัดตั้งสํานักงานเผยแผ่เพื่อการผลิตสื่อที่เป็นส่วนกลาง 
อุปสรรค  - คณะสงฆ์และภาครัฐยั งไม่มีการสนับสนุนวัสด ุ

  อุปกรณ์เพื่อการเผยแผ่ 



๑๐๒ 
 

๔.๓ แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

๑) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล 
๑) การเสาะแสวงหาถือเป็นขั้นแรกของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหากขาดส่วนนี้แล้วจะ

ไม่สามารถมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งหากเผยแผ่ไปแล้วอาจเป็นสิ่งที่ผิดได้๑๘๕  
๒) ในปัจจุบันพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่

ต้องพ่ึงพาข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือนําไปเสริมความรู้สําหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๘๖  
๓) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม แต่สิ่งสําคัญ

ต้องเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองแล้วว่าถูกต้อง ยิ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนายิ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าไม่ผิดเพ้ียนไปจากคําสอนเดิมเพ่ือนําความรู้ที่ถูกต้องมา
เผยแผ่๑๘๗  

๔) คณะสงฆ์ต้องทํางานประสานกันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือศึกษาหาข้อมูล
ทั้งการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเ พ่ือมาหาความเกี่ยวเนื่องกับการนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันว่ามีมากน้อยเพียงใดเพ่ือนําความรู้ที่ถูกต้องมาเผยแผ่๑๘๘  

๕) ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แม้กระทั่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติวัดและเจ้าอาวาสในอดีต เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นข้อมูล๑๘๙  

๖) ทางคณะสงฆ์ต้องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้ากระจายไปตามอําเภอ
ต่างๆ ให้ทั่วทั้งจังหวัด เพ่ือให้พระสงฆ์และประชาชนที่สนใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ง่าย๑๙๐  

๗) แหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี มี
เพียงพอและหลากหลาย เพียงพอต่อการนํามาใช้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้๑๙๑  

๘) แหล่งเรียนรู้สามารถหาได้จากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้วัดซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนได้หาก
มีการประสานงานและร่วมมือกันกับองค์กรอ่ืนๆ๑๙๒  
                                                           

๑๘๕ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๗ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๑๐๓ 
 

๙) ดําเนินการจัดต้ังจุดศูนย์รวมการศึกษาให้ความรู้แก่พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่๑๙๓  
๑๐) จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง

ทําให้มีความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น ทําให้ทราบข้อเท็จจริงและสามารถ
เปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่๑๙๔  

๑๑) โดยศึกษาจากสื่อทางเทคโนโลยี โดยหาจากข้อมูลเป็นแนวทางในการนํามาใช้เสริม
ความรู้เพื่อนําไปเผยแผ่ให้ความรู้๑๙๕ 

๑๒) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ือให้เข้าใจใน
หลักพุทธธรรมอย่างแท้จริงเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปแสดงให้พุทธศาสนิกชน๑๙๖  

๑๓) จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสืบค้นข้อมูล เทคนิค วิธีการที่จะทําให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นสามารถนํามาใช้ได้๑๙๗  

๑๔) การเสาะแสวงหาข้อมูลสามารถทําได้หลากหลายวิธี ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จาก
พระไตรปิฎกหรือจากการฟังคําสอนและการเทศน์ ข้อมูลทุติยภูมิ คือ จากหนังสือที่มีผู้เรียบเรียงคํา
สอนจากการเทศน์หรือพระไตรปิฎก๑๙๘  

๑๕) สิ่งสําคัญ คือ ต้องศึกษาหลักธรรมคําสอนและมีทักษะในการทํางานที่หลากหลาย 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ชัดเจน เปิดโลกทัศน์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้รู้เท่าทันสังคมยุคใหม่๑๙๙  

๑๖) ผู้บริหารคณะสงฆต์้องเป็นผู้ดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ที่ถูกต้อง น่าสนใจ หลากหลาย
รูปแบบไว้สําหรับให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๒๐๐

 

๑๗) การเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทําได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน แต่สิ่งสําคัญคือ
ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นหาข้อมูลและเก็บ
รวบรวมนํามาเผยแผ่๒๐๑  
                                                           

๑๙๓ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๔ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์, รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๑. 

๑๙๖ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๗ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๘ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙๙ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๐๐ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๐๑ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๑. 



๑๐๔ 
 

๑๘) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนรับทราบความรู้ที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่ดี 
เพราะจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมควรค่าแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี๒๐๒  

๑๙) จัดอบรมเพ่ิมความรู้แก่พระสงฆ์โดยการจัดสถานที่ให้การศึกษาหรือจัดโครงการ
เพ่ือให้พระสงฆ์เข้าร่วมการอบรม๒๐๓  

๒๐) มีการศึกษาดูงานประจําปีเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้เพ่ือนํามาพัฒนางานด้านการเผยแผ่
ให้มีประสิทธิภาพ จัดการสัมมนานอกสถานที่ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความชํานาญในการนํามาใช้งานจริง๒๐๔  

๒๑) ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไปเรียนรู้มากมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเป็น
การเพ่ิมความรู้ให้แก่ตัวบุคคลให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับใช้ในการเผยแผ่ข้อมูล๒๐๕  

๒๒) ส่วนมากพระสงฆ์ท่ีทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนามักจะมีแค่เครือข่ายเฉพาะกลุ่มของ
ตนเองเท่านั้น๒๐๖  

๒๓) จําเป็นต้องมีการพัฒนาและตั้งเครือข่ายเพ่ือให้การเผยแผ่ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั้งจังหวัด๒๐๗  

๒๔) ควรสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้ครอบคลุมมิใช่ทั่ว
จังหวัดแต่ควรจะทั่วประเทศ เพ่ือเรียนรู้ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของคนใน
แต่ละภาค เช่น ภาคอีสานมีประเพณีแห่ผีตาโขน ภาคใต้มีประเพณีชิงเปรต เป็นต้น๒๐๘  

๒๕) ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์การสื่อสารไร้พรมแดนการหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ สามารถทําได้ง่าย๒๐๙  

๒๖) เพราะการหาข้อมูลในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต เช่น Google 
เพราะสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายในการแสวงหาองค์ความรู้๒๑๐ 

                                                           
๒๐๒ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๓ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นายพิชิต  รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

๒๗) ด้วยความที่พระสงฆ์ยังขาดความเข้าใจในระบบสารสนเทศเท่าที่ควรจึงทําให้การ
เสาะแสวงหาข้อมูลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยมาก๒๑๑  

๒๘) พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีศักยภาพในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการ
เผยแผ่น้อยมากทั้งท่ีการพัฒนาการแสวงหามีมาก๒๑๒  

๒๙) การแสวงหาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการทําตามศักยภาพและขีดความสามารถของแต่ละ
บุคคล ขาดการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ทําการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๒๑๓  

๓๐) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่บางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูล
หรือองค์ความรู้ใหม่ยังคงใช้รูปแบบเดิมๆ จึงไม่สามารถจูงใจให้ผู้ฟังสนใจได้ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้าน
การสืบค้นข้อมูลต้องอาศัยผู้อื่นในการสืบค้น จึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยได้๒๑๔  

๓๑) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมอยู่เสมอ วางแผนการดําเนินงานเป็นขั้นตอนเพ่ือเป็นกําลังสําคัญที่จะทําการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล๒๑๕  

๓๒) ปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่องฐานข้อมูลไม่
ชัดเจน๒๑๖  

๓๓) พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ
ระหว่างกัน๒๑๗  

สรุปได้ว่า ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาข้อมูล
จากสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือนําไปเสริมความรู้สําหรับการเผยแผ่ให้ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ 
การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่งถ้าเป็นหลักธรรม
คําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าไม่ผิดเพ้ียนไปจากคําสอนเดิม คณะสงฆ์
ต้องทํางานประสานกันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือศึกษาหาข้อมูลทั้งการใช้ชีวิตประจําวัน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งศึกษาความรู้หรือองค์ความรู้เพียงพอและ
หลากหลาย  แตพ่ระสงฆ์บางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลหรือองค์ความรู้
ใหม่ ยังคงใช้รูปแบบการเผยแผ่แบบเดิมๆ ขาดการพัฒนาทั้งทักษะและด้านวิชาการจึงไม่สามารถจูง
                                                           

๒๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๑๒ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๑๓ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  

๒๑๔ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา  สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่ 
วัเจ้าอาวาสดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๑๕ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๑๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 

ใจให้ผู้ฟังสนใจได้ ต้องดําเนินการจัดตั้งสถานที่เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมของการศึกษาให้ความรู้ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง สิ่งสําคัญคือต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือค้นหาข้อมูลและเก็บรวบรวมและ
นํามาเผยแผ่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่  ๔.๙ วิ เคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การเสาะแสวงหาถือเป็นขั้นแรกของหากขาดองค์ความรู้ที่

ถูกต้องหากเผยแผ่ไปแล้วอาจเป็นสิ่งที่ผิดได้  พระสงฆ์มี
ศักยภาพในการแสวงหาข้อมูลน้อยมากขาดความเข้าใจใน
ระบบสารสนเทศเท่าที่ควร 

๔ ๑,๒,๘,๑๑ 

๒ พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม พิจารณาคัดกรองให้ถี่ถ้วนว่าไม่ผิดเพ้ียนไป
จากคําสอนเดิมเพ่ือนํามาเผยแผ่ 

๒ ๓,๔ 

๓ การแสวงหาข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการทําตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ขาดการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร 

๓ ๕,๖,๗ 

๔ ต้องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้ากระจายให้
ทั่วทั้งจังหวัด เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
ทางเทคโนโลยีหาข้อมูลเป็นแนวทางในการนํามาใช้เสริม
ความรู้เพื่อนําไปเผยแผ่ให้ความรู้ 

๓ ๙,๑๐,๑๒ 

๕ ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสืบค้น
ข้อมูล เทคนิค วิธีการให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ 
เพราะแหล่งศึกษาความรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มี
เพียงพอและหลากหลาย  

๔ ๑๓,๑๔,๑๕,๑๗ 

๖ ดําเนินการจัดตั้งจุดศูนย์รวมการศึกษาเป็นศูนย์กลาง
แหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ชัดเจน จําเป็นต้องมีการตั้งเครือข่าย
เพ่ือให้การเผยแผ่ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

๕ ๑๖,๑๘,๑๙,๒๗,๓๐ 

๗ การหาข้อมูลสามารถทําได้หลายวิธี สิ่งสําคัญต้องเปิดโลก
ทัศน์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันสังคมยุคใหม่ จัดทํา
องค์ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปเผยแผ่
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓ ๒๑,๒๓,๒๔ 

 



๑๐๗ 
 

ตารางที่  ๔.๙ วิ เคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๘ พระสงฆ์และประชาชนสามารถหาความรู้จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ได้ง่ายแต่บุคลากรต้องมีความรู้ความชํานาญการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง  

๒ ๒๐,๓๔ 

๙ จัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้พระสงฆ์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเป็น
การเพ่ิมความรู้ให้แก่ตัวบุคคล 

๓ ๒๕,๒๙,๓๑ 

๑๐ ส่วนมากพระสงฆ์ที่ทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมีแค่
เครือข่ายเฉพาะกลุ่มควรสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมมิใช่ทั่ว
จังหวัดแต่ควรจะทั่วประเทศ เพราะการหาข้อมูลในปัจจุบัน
เข้าถึงได้ง่ายที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต เช่น Google สะดวก
รวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย 

๔ ๒๒,๒๖,๒๘,๓๒ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 

๒) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีก่อนนําเสนอเพ่ือทําให้ผู้นําเสนอมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่าง

ชัดเจน เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย๒๑๘  
๒) พระนักเผยแผ่ต้องมีความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างๆ โดยการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย๒๑๙  
๓) เพ่ือทําให้เข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาให้ละเอียด 

พิจารณาว่าเมื่อนําเสนอไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด เพ่ือถ่ายทอดความรู้และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย๒๒๐  

 
 

                                                           
๒๑๘ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๒๐ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

๔) ต้องมีการใช้กลยุทธ์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ศึกษาให้เกิดความ
เข้าใจในข้อมูลที่ได้มาและทําความเข้าใจสามารถนําไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ง่ายด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ๒๒๑  

๕) ผู้บริหารต้องมีการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ชัดเจน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมติดตามกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน๒๒๒  

๖) ต้องมีการศึกษาให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลเมื่อเข้าใจแล้วก็นําไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับ
รู้ และเข้าใจได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ๒๒๓  

๗) พระสงฆ์รุ่นเก่ามีความเป็นตัวตนสูงไม่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจึงยากต่อการทํา
ความเข้าใจ เรียกได้ว่าตอบสนองด้านลบมากกว่าด้านบวก๒๒๔  

๘) การวิเคราะห์ข้อมูลมาจากความคิดเห็นของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ขาดการเข้าร่วม
เสวนาความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้เข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๒๕ 

๙) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องประสานขอความร่วมมือกับนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือมาฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ทําการเผย
แผ่ให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อนทําการเผยแผ่สู่สาธารณชน๒๒๖  

๑๐) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคให้ทันสมัยและเหมาะสม มีการประชุม
ระหว่างพระนักเผยแผ่กับองค์กรต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของชุมชนว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างไร ควรใช้วิธีการใดนําเสนอหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงชุมชนตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่๒๒๗ 

๑๑) การที่พระสงฆ์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ใช้ต้องมีวิจารณญาณและมีจิตสํานึกสูง มี
ความระมัดระวังในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับเกิดความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนที่แจ่มแจ้ง
ชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม๒๒๘  

                                                           
๒๒๑ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๕ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๖ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่   

เจ้าอาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒๘ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 
 

๑๒) เนื่องจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไวรวดเร็วค้นหาได้ง่ายควรใช้
วิจารณญาณให้มากอย่าเชื่อข้อมูลเหล่านั้นไปทั้งหมด๒๒๙  

๑๓) ควรแยกแยะสิ่งต่างๆ ก่อนเผยแผ่ออกไปโดยเฉพาะความรู้ทางศาสนาอย่างมี
กระบวนการ วิธีการถ่ายทอด การเชื่อมโยงอย่างกลมกลืน เข้าใจง่ายทุกเพศทุกวัย๒๓๐     

๑๔) บุคลากรด้านการเผยแผ่ต้องสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจ ซึ่งต้องให้เกิด
ความเหมาะสมกับของกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนควรมีความหลากหลายแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อ 
เพราะกลุ่มเป้าหมายถือเป็นสิ่งสําคัญในการถ่ายทอด๒๓๑  

๑๕) ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้เทคนิคการสอนแบบการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ตามผู้บรรยายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์๒๓๒  

๑๖) เนื้อหาต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพ่ือให้ข้อมูลปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง๒๓๓  
๑๗) พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถนําประเด็นหลัก

ไปใช้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฟังได้ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัยและความสนใจของคน
เพ่ือดึงดูด ข้อสําคัญคือควรระมัดระวังในเนื้อหาที่นําเสนอไม่ให้รุนแรงและมีความพอเหมาะพอดี๒๓๔ 

๑๘) การสื่อสารจากตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจต้องดูสถานการณ์ในการถ่ายทอดว่า
เหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์ที่ผู้รับจะได้รับการถ่ายทอด๒๓๕  

๑๙) พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ฉะนั้น
การที่จะทําให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาควรมีวิธีการถ่ายทอด 
เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เป็นต้น๒๓๖  

๒๐) การวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ เพื่อทําความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ง่ายชัดเจน จะทําให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างแท้จริงถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น๒๓๗  

                                                           
๒๒๙ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๐ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๑ สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์  คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๓ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๗ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 
 

๒๑) การแยกแยะเนื้อหาสาระออกมาได้อย่างละเอียดชัดเจน ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดให้
ผู้อื่นเข้าใจง่ายก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง๒๓๘  

๒๒) การวิเคราะห์ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับฟังและเข้าใจได้ง่ายถือเป็น
เรื่องสําคัญเพราะถ้าผู้ฟังเข้าใจก็จะสามารถจดจําและนําไปปฏิบัติได้๒๓๙  

๒๓) เพราะปัจจุบันนี้ผู้คนรับรู้ข่าวสารจากสื่อมากกว่าจากหนังสือ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะ
ถ่ายทอดต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูลจริงมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน๒๔๐  

๒๔) การที่พระสงฆ์หรือผู้สนใจจะแยกแยะสิ่งต่างๆ นั้นมีความยากอยู่บ้างเพราะบางเรื่อง
เป็นนามธรรม ต้องเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยกันหรือสร้างสื่อสารสนเทศทาง
พระพุทธศาสนาที่เข้าใจได้ง่ายใช้ภาษาง่ายๆ๒๔๑  

๒๕) การเผยแผ่ข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับสาร
มองเห็นความสําคัญของข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป๒๔๒  

๒๖) เพราะถ้าไม่มีความชัดเจนเมื่อถ่ายทอดออกไปจะสร้างความไม่เข้าใจเกิดขึ้น๒๔๓  
๒๗) จึงต้องมีผู้เชียวชาญตรวจสอบข้อมูลว่ามีเนื้อหาว่าถูกต้องหรือไม่เพ่ือให้การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาไม่ผิดเพ้ียนไปจากพระไตรปิฎก ประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง๒๔๔  

๒๘) สําหรับผู้ให้ความรู้ควรกระตุ้นผู้รับฟังให้สามารถคิดวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสารได้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และเข้าใจแก่ผู้รับฟัง๒๔๕  

๒๙) การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่จะนํามาเผยแผ่นั้นขึ้นอยู่กับพระสงฆ์แต่ละรูปว่ามี
ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้แก่ประชาชนอย่างเข้าใจง่ายได้อย่างไร๒๔๖  

๓๐) ข้อมูลในการนํามาเผยแผ่มิอาจคาดเดาได้เพราะอยู่ที่ภูมิปัญญาความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้จัด๒๔๗  

                                                           
๒๓๘ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓๙ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๐ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๑ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๒ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๓ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๔ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๔๕ สัมภาษณ์, นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๖ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์  อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 

๓๑) พระสงฆ์ยังไม่มีขีดความสามรถในการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ ทางสื่อออนไลน์
เพ่ือนําไปประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือเผยแผ่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะมีอยู่บ้างแต่ก็ส่วนน้อย๒๔๘  

๓๒) การสังเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ทางสื่อออนไลน์เพ่ือนํามาประยุกต์ดัดแปลง
แล้วเผยแผ่ให้แก่ญาติโยมต่อไปนั้นมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย๒๔๙  

๓๓) การแยกประเภทกลุ่มผู้ฟังเป็นสิ่งจําเป็นที่จะให้ข้อมูลหรือความรู้ที่เหมาะสมกับ
ประเภทของผู้รับข้อมูลซึ่งในปัจจุบันยังมีน้อย๒๕๐  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีก่อนนําเสนอเพ่ือให้เนื้ออย่างชัดเจนเป็นการถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย  มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่าง
ชัดเจนตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาให้ละเอียด พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาเมื่อนําเสนอไปแล้ว
จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด ต้องมีการใช้กลยุทธ์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ศึกษาให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ได้มาเมื่อเข้าใจแล้วสามารถนําไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
และเข้าใจได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พระสงฆ์รุ่นเก่ามีความเป็นตัวตนสูงไม่ปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคตามสมัยจึงยากต่อการทําความเข้าใจ เรียกได้ว่าตอบสนองด้านลบมากกว่าด้านบวก  การ
วิเคราะห์ข้อมูลจึงมาจากความคิดเห็นของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่  คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้อง
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อด้านการเผยแผ่ที่
ทันสมัย นําเสนอหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงชุมชนตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ การ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้ใช้ต้องมีวิจารณญาณและมีจิตสํานึกสูง  มีความ
ระมัดระวังในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้รับเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนที่แจ่ม
แจ้งชัดเจน และต้องเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์และไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม เนื้อหาที่
วิเคราะห์ต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน โดยตัวผู้วิเคราะห์เองควรมี
ประสบการณ์ในข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาและการใช้ชีวิตเพ่ือให้ข้อมูลสามารถปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้จริง เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรับฟังและเข้าใจได้ง่ายถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าผู้ฟัง
เข้าใจก็จะสามารถจดจําและนําไปปฏิบัติได้ ปัจจุบันนี้ผู้คนรับรู้ข่าวสารจากสื่อมากกว่าการที่จะไป
สืบค้นข้อมูลจากหนังสือด้วยการอ่าน และการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้น
ข้อมูลที่จะถ่ายทอดผ่านสื่อสู่ผู้รับสารต้องเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามาจากแหล่งข้อมูล
จริงมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเพ่ือไม่ให้ผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล  พิจารณาการผลิตสื่อต่างๆ          
ว่าเหมาะสมแก่การเผยแพร่สู่สาธารณชนหรือไม่ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความถูกต้องมี
เนื้อหาไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎก รวมถึงประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

                                                                                                                                                                      
๒๔๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๔๙ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๕๐ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๑๑๒ 
 

ตารางที่  ๔.๑๐ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การวิเคราะหส์ถานการณ ์

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ พระนักเผยแผ่ควรมีความสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ โดย

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวกในการถ่ายทอดข้อมูล
ทีช่ัดเจน พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
มากน้อยเพียงใด   

๓ ๔,๕,๖ 

๒ พระสงฆ์มีขีดความสามรถในการแยกแยะสิ่งต่างๆ ทางสื่อ
ออนไลน์อยู่น้อย ต้องมีการศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓ ๑,๒,๓ 

๓ พระสงฆ์รุ่นเก่ามีความเป็นตัวตนสูงจึงยากต่อการทําความ
เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ ขาดการเข้าร่วมเสวนาความรู้ทางวิชาการ 

๔ ๗,๘,๙,๑๑ 

๔ ฝึกอบรมผู้ทําการเผยแผ่ให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนก่อนทําการเผยแผ่สู่สาธารณชน พัฒนา
เทคนิคให้ทันสมัย ควรใช้วิธีการใดในการนําเสนอให้เข้าถึง
ชุมชนตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

๒ ๑๐,๑๒ 

๕ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ใช้ต้องจิตสํานึกสูง ระมัดระวัง
ในการใช้สื่อไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม เนื่องจาก
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไวควรแยกแยะสิ่ง
ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ทางศาสนา 

๓ ๑๓,๑๔,๑๕ 

๖ กา ร เ ผ ย แ ผ่ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ให้ เ ห ม า ะส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมายการแยกประเภทกลุ่มผู้ฟังเป็นสิ่งจําเป็น ควร
มีวิธีการถ่ายทอด เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

๓ ๑๖,๑๗,๑๘ 

๗ การแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาสาระละเอียดชัดเจน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นมีความยากอยู่บ้างเพราะ
บางเรื่องเป็นนามธรรม  

๓ ๑๙,๒๐,๒๑ 

๘ การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนฟังและเข้าใจ
ได้ง่ายถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะปัจจุบันผู้คนรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อมากกว่าจากหนังสือ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะ
ถ่ายทอดต้องมาจากแหล่งข้อมูลจริงมีหลักฐานอ้างอิง
ชัดเจนมีเนื้อหาถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน  

๓ ๒๒,๒๓,๒๔ 

 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางที่  ๔.๑๐ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี การวิเคราะหส์ถานการณ ์(ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๙ ผู้เผยแผ่ควรใช้เทคนิคการสอนแบบการกระตุ้นให้ผู้ ฟังคิด

วิเคราะห์ตามผู้บรรยาย ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัย
เพ่ือดึงดูดความสนใจ ข้อสําคัญคือเนื้อหาที่นําเสนอไม่
รุนแรงมากเกินไปมีความพอดี 

๕ ๒๕,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐ 

๑๐ การสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ต้องดูสถานการณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
เนื่องจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนมีหลากหลายกลุ่ม ต้องมีการ
ปรับทั้งวิธีการคิดวิธีการพูดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ๒๖,๓๑,๓๒,๓๔ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
๓) การจัดเก็บดูแลรักษา 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการเผยแผ่ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลเหล่านี้

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา จึงควรมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันของคณะสงฆ์เพ่ือให้
การสืบค้นหาข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศ๒๕๑  

๒) ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการสิ่งต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการ
นําไปใช้งาน ควรใช้ระบบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ เก็บข้อมูลไว้ในแผ่นดิสเก็ต๒๕๒  

๓) รูปแบบการจัดเก็บอาจจะเป็นเอกสาร ข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบันนิยมจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูล การเข้าถึง และนํามาใช้ได้อย่างทันท่วงที๒๕๓ 

๔) การเก็บข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาใช้โดยง่ายนั้นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือ
สะดวกในการนํามาใช้ได้ตามความต้องการ ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บเพ่ือการ
นํามาใช้ในภายหลัง๒๕๔  

๕) ในส่วนของคณะสงฆ์การแยกแยะข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บที่เป็นระบบถือว่าสําคัญมาก
เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลได้สะดวก๒๕๕  

                                                           
๒๕๑ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๕๕ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

๖) ระบบสารสนเทศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส่วนกลางในปัจจุบันมีการจัดเก็บ
เป็นระบบดีอยู่แล้ว แต่ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจ๒๕๖  

๗) การนําข้อมูลเข้าสู่กระบวนการสารสนเทศควรมีการแยกประเภทของเนื้อหามีรูปแบบ
อักษร ภาพ เสียง สามารถค้นหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่สลับซับซ้อน๒๕๗ 

๘) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลกําหนดรหัสเพ่ือให้
ง่ายต่อการสืบค้น การจัดเก็บข้อมูลมีหลายวิธี เช่น แฟ้มเอกสาร บันทึกลงหน่วยความจําของ
คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ เป็นต้น๒๕๘ 

๙) การแยกเป็นหมวดหมู่สามารถลดภาระเอกสารที่เป็นกระดาษได้ รวมถึงการทําซ้ําเพ่ือ
สํารองข้อมูลสามารถสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว๒๕๙  

๑๐) มีการกลั่นกรองข้อมูลให้มีคุณภาพ ทําให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสืบค้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นยํา และมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง๒๖๐  

๑๑) ต้องมีการจัดแยกตามลักษณะของฐานข้อมูล เอกสารที่ต้องนําข้อมูลมาใช้ควรจัดทํา
เป็นเอกสารหรือหนังสือ แต่ถ้าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่คําสอนควรแยกตามเนื้อหาอาจแยกเป็น
พระไตรปิฎก พระสูตรต่างๆ แยกตามผู้ให้ข้อมูล เช่น พุทธวจน คําสอนของพระเกจิ เป็นต้น๒๖๑  

๑๒) ฉะนั้นจึงต้องมีการสํารวจแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในการเผยแผ่ เช่น กลุ่มเป้าหมาย 
สื่อที่ใช้ เรื่องที่นําเสนอ ควรที่จะทําให้เหมาะสม เช่น เรื่องพุทธประวัติ เรื่องพระธรรมวินัย เป็นต้น๒๖๒  

๑๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เก็บตามชนิดและรูปแบบของสื่อ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทําเป็นหนังสือ (สิ่งพิมพ์) บันทึกเป็นแผ่นซีดี หรือบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์๒๖๓  

๑๔) การเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่โดยการจัดทําเป็นเอกสารการจัดเป็น
หมวดหมู่ใส่แฟ้ม ก็สามารถค้นหาได้ง่าย๒๖๔  

                                                           
๒๕๖ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๗ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๘ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่   

เจ้าอาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕๙ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๐ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๑ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๓ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๔ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 
 

๑๕) ส่วนใหญ่เมื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตั้งแฟ้มได้แล้วก็จะนําข้อมูลเข้าไปเก็บแยกหมวดเป็น
ประเภทต่างๆ เมื่อถึงเวลาการใช้งานจริงๆ และมากขึ้นๆ แต่ละหมวดอาจสับสนและยากในการนํา
กลับมาใช้งานได้อีกถ้าหากไม่เข้าใจในการจัดระบบจึงควรนําหลักการงานสารบรรณมาใช้ควบคู่กับ
การทํางาน๒๖๕  

๑๖) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องมีการตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง
ประจําจังหวัด เมื่อผลิตสื่อทางการเผยแผ่ออกมาแล้วให้ส่งเข้าศูนย์ข้อมูลประจําจังหวัดเพ่ือทําการ
พิจารณาจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นสําหรับผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา๒๖๖  

๑๗) คณะสงฆ์ต้องจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของวัดในเขตพ้ืนที่ปกครอง เช่น ประวัติพระ
สังฆาธิการ ประวัติเจ้าอาวาส ข้อมูลนักธรรมและธรรมศึกษาเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย๒๖๗  

๑๘) การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสาร
หนังสือต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็น
ระยะเวลานาน๒๖๘  

๑๙) บุคคลผู้ทําหน้าที่ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องบรรณารักษ์โดยตรงและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี สามารถคัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะจัดเก็บไว้ในหมวด
เดียวกัน เช่น เอกสาร ภาพ และวีดีโอ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น๒๖๙  

๒๐) คณะสงฆ์ต้องจัดตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลประจํา
จังหวัด และศูนย์ย่อยประจําอําเภอเพ่ือให้ง่ายต่อการนําส่งข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บ อาคารสถานที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี
มาตรฐาน๒๗๐ 

๒๑) การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เช่น บันทึกลงสื่อสิ่งพิมพ์ ซีดี เพ่ือง่ายต่อการค้นหาใน
กรณีท่ีต้องการนํามาใช้๒๗๑ 

                                                           
๒๖๕ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๗ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๘ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖๙ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๐ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๗๑ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 

๒๒) การจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จัดแยกไว้ในโฟลเดอร์ถือว่ามีความสะดวกกว่าการ
จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล เพราะประหยัดเนื้อที่และสามารถเรียกใช้ได้สะดวกรวดเร็ว๒๗๒  

๒๓) รวมถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องจําเป็นในการใช้อ้างอิงหรือยืนยันความถูกต้องควรแยกให้
เป็นหมวดหมู่หรือตามลําดับ๒๗๓  

๒๔) การนําข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมาทําการตรวจสอบก่อนนําไปจัดทําเป็น
สารสนเทศ ต้องมีความถูกต้องทันสมัยน่าเชื่อถือมีการอ้างอิงแหล่งที่มากํากับไว้และเลือกเฉพาะข้อมูล
ที่ตรงกับเป้าหมาย๒๗๔  

๒๕) การเก็บข้อมูลทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันยังไม่มีระบบ
เท่าท่ีควร และไม่เป็นที่รู้จักแพร่พลาย๒๗๕ 

๒๖) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดทั้งบุคลากรที่มีทักษะความรู้รวมถึงสถานที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและนํามาใช้๒๗๖  

๒๗) ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง๒๗๗ 

๒๘) ระบบการจัดเก็บข้อมูลของคณะสงฆ์นั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย๒๗๘  

๒๙) จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบก็เฉพาะแต่ในสถานปฏิบัติธรรมที่มีการเรียนการ
สอนแต่ในส่วนอ่ืนยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร๒๗๙  

๓๐) คณะสงฆ์หลายพื้นท่ีในจังหวัดสุพรรณบุรียังขาดการจัดเก็บข้อมูลหรือไม่มีเลย๒๘๐  
๓๑) การจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น

อาจมีไม่ถึง ๕ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีความรู้และไม่มีผู้มีความคิดริเริ่มที่จะทํา๒๘๑  

                                                           
๒๗๒ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๓ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๔ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๕ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๖ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๗ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๘ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗๙ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๘๐ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๘๑ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๑๗ 
 

๓๒) ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกต่อการสืบค้นเนื่องจากไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ
ด้านนี้ จึงมองข้ามความสําคัญทําให้ข้อมูลที่สําคัญและมีประโยชน์สูญหายหรือถูกทําลายไปอย่างน่า
เสียดาย๒๘๒ 

๓๓) ยังไม่มีสํานักงานสําหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดที่เป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเก็บกันเองไม่มีการทํารหัสข้อมูล การสืบค้นหาข้อมูลแต่
ละครั้งต้องอาศัยความจําจากผู้ที่ทําการจัดเก็บเท่านั้น๒๘๓  

สรุปได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นสิ่งสําคัญ
อย่างยิ่ง เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าสําหรับพระนักเผยแผ่รุ่น
ใหม่และประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บแยกเป็น
หมวดหมู่หมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการนําไปใช้งาน ควรใช้ระบบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ เก็บข้อมูลไว้ในแผ่น
ดิสเก็ต แยกประเภทของเนื้อหามีรูปแบบอักษร ภาพ เสียง หรืออาจแยกเป็นพระไตรปิฎก พระสูตร
ต่างๆ คําสอน เรื่องต่างๆ อีกประการหนึ่งคือแยกตามผู้ให้ข้อมูล เช่น พุทธวจน คําสอนของพระเกจิ 
หรือคําสอนของสาวก เป็นต้น เพ่ือให้การค้นหาทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่สลับซับซ้อนครอบคลุม
ทั่วถึงทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศง่ายต่อการเข้าถึงและนํามาใช้อย่างทันท่วงที ทําให้ข้อมูลที่สําคัญและมี
ประโยชน์ไม่สูญหายหรือถูกทําลายไปอย่างน่าเสียดาย  ระบบสารสนเทศทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส่วนกลางในปัจจุบันมีการจัดเก็บเป็นระบบดีอยู่ แต่ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
คณะสงฆ์นั้นยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์เท่าที่ควรและยังไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอต่อการนําไปใช้อย่างไม่
แพร่หลาย อาจเป็นเพราะการนําข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลอาจไม่มีระบบที่สะดวกต่อการ
สืบค้นเนื่องจากไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะด้านนี้จึงขาดการใส่ใจหรือมองข้ามความสําคัญของจัดทําระบบ
ข้อมูล ควรจัดตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลประจําจังหวัด และศูนย์ย่อย
ประจําอําเภอเพ่ือให้ง่ายต่อการนําส่งข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บ มีอาคารสถานที่จัดในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่
มีมาตรฐาน บุคคลผู้ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องบรรณารักษ์โดยตรงและ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี การนําข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมาทําการ
ตรวจสอบก่อนนําไปจัดทําเป็นสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้องทันสมัยน่าเชื่อถือมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มากํากับไว้และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเป้าหมาย 

 

 

 

 

                                                           
๒๘๒ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๘๓ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

ตารางที่  ๔.๑๑ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดเก็บดูแลรักษา 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ ควรมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแนวทางเดียวกันใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการให้เป็นหมวดหมู่ การ
เก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบันยังไม่มีระบบเท่าที่ควร  

๓ ๒,๓,๓๑ 

๒ คณะสงฆ์ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจึงมองข้ามความสําคัญทํา
ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูญหายไป คณะสงฆ์ควรจัดเก็บ
ข้อมูลของวัดในเขตปกครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูล 

๔ ๑,๕,๖,๑๑ 

๓ การจัดเก็บข้อมูลในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีสํานักงาน
สํ า ห รั บ จั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล ส า ร สน เทศ เ พ่ื อก า ร เ ผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 

๓ ๗,๘,๙ 

๔ ควรตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางประจํา
จังหวัด การจัดเก็บต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
สามารถลดภาระเอกสารที่เป็นกระดาษได้ 

๓ ๑๐,๑๒,๒๐ 

๕ การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศควรมีการแยกประเภท
ของเนื้อหา กลั่นกรองข้อมูลให้มีคุณภาพ และสมบูรณ์ 
น่าเชื่อถือ แยกตามลักษณะของฐานข้อมูล 

๓ ๑๓,๑๗,๒๓ 

๖ ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตาม
ชนิดและรูปแบบของสื่อและสามารถเข้าถึงได้ง่ายควรนํา
หลักงานสารบรรณมาใช้ควบคู่กับการทํางาน  

๓ ๑๔,๑๖,๑๘ 

๗ การจัดเก็บข้อมูลของคณะสงฆ์ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะทางเอกสารหนังสือต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้อง
เก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มา 

๔ ๑๑,๒๗,๒๒,๒๔ 

๘ ควรจัดตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลประจําจังหวัดที่มีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย มี
ระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน บุคคลผู้ทําหน้าที่ควรมี
ความรู้ในเรื่องบรรณารักษ์โดยตรง  

๓ ๒๕,๒๘,๒๙ 

 

 

 



๑๑๙ 
 

ตารางที่  ๔.๑๑ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดเก็บดูแลรักษา (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๙ การจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ถือว่ามีความสะดวกกว่าการ

จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพราะประหยัดเนื้อที่และเรียกใช้ได้
สะดวก  

๓ ๒๖,๒๗,๓๒ 

๑๐ การแยกข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บที่เป็นระบบถือว่าสําคัญมาก 
ปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการจัดเก็บข้อมูล
ไม่มีหน่วยงานรองรับเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

๕ ๔,๑๙,๓๐,๓๔ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 

๔) การจัดการระบบงานเทคโนโลยี 

๑) การจัดการเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทําหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา ถ้าพระสงฆ์ไม่มีวุฒิ
ภาวะหรือความรู้ทางด้านหลักธรรมเพียงพอทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๒๘๔

 

๒) หลักการสําคัญของการจัดการ คือ ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ สายบังคับบัญชา การประสานงาน หลักของการทํางานเฉพาะอย่าง และเอกภาพในการ
บังคับบัญชา ควรสร้างทีมงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ โดยเฉพาะเพ่ือให้การเผยแผ่พุทธศาสนาสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง๒๘๕  

๓) ผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่บริหารด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะสงฆ์และมีความสามารถอย่างแท้จริง  รวมทั้งมีแนวคิดไปทิศทางเดียวกับ
เป้าหมายขององค์กร๒๘๖ 

๔) กําหนดเป้าหมายและทิศทางด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ชัดเจน 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและร่วมกันวางแผนการการจัดการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาที่กระทบต่อภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๘๗  

๕) การวางแผนทําให้สามารถกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทํางานเพ่ือให้
ทราบทิศทางการทํางานของตนเองให้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน๒๘๘  

                                                           
๒๘๔ สัมภาษณ์ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)   

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๘๕ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๘๖ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร  อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๘๗ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๘๘ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๒๐ 
 

๖) การจัดการระบบเทคโนโลยีสามารถนําสิ่งที่ดีมารวมไว้ในระบบเพ่ือนําไปใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ของวัดในจังหวัด๒๘๙   

๗) วิธีการจัดการในยุคปัจจุบันมีหลากหลายวิธี คณะสงฆ์ต้องเลือกหาวิธีการเผยแผ่ที่
เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน๒๙๐  

๘) พระสงฆ์ต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน๒๙๑  

๙) ผู้บริหารควรมีคุณธรรมซึ่งถือว่ามีความสําคัญมาก ต้องเป็นผู้ที่มีพรหมวิหาร ๔ 
เนื่องจากต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืนจึงต้องพบคนที่หลากหลาย๒๙๒  

๑๐) ผู้ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันจึงจะขับเคลื่อนและนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้๒๙๓  

๑๑) คณะสงฆ์ต้องออกกฎเพ่ือกําหนดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ให้มีการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ๒๙๔  

๑๒) การทํางานในองค์กรใดก็ตามต้องมีกฎเกณฑ์ในการทํางาน ผู้ที่จะเข้ามาใหม่ต้อง
เรียนรู้กฎเกณฑ์และต้องศึกษาการทํางานที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ๒๙๕  

๑๓) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเพ่ือจัดฝึกอบรม
ปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนและเครือข่าย
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน๒๙๖ 

๑๔) โดยการพัฒนารูปแบบและวิธีการรวมทั้งจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานเผยแผ่เต็มรูปแบบ๒๙๗ 

                                                           
๒๘๙ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
๒๙๐ สมัภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์, รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๙๒ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙๓ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๙๔ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙๕ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙๖ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๙๗ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่            

วัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

๑๕) บุคลากรที่เข้ามาทํางานร่วมกันต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของคณะสงฆ์และมองเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ๒๙๘  

๑๖) บุคคลกรด้านบริหารต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจุดหมายในการทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ เป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร๒๙๙       

๑๗) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และมีวัตถุประสงค์เดียวกันใน
การทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์๓๐๐  

๑๘) สามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีการติดต่อ การประสานงาน การพัฒนางาน
ร่วมกัน๓๐๑  

๑๙) บุคคลที่เข้ามาทํางานควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีการประสานร่วมงานกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้๓๐๒ 

๒๐) มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนในชุมชนเกิด
การเรียนรู้หลักธรรมคําสอน โดยให้คนในชุมชนของแต่ละพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม๓๐๓  

๒๑) องคก์รที่เก่ียวข้องด้านศาสนาต่างๆ และประชาชนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้บรรลุวัตถุประสงค์๓๐๔ 

๒๒) จึงต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาสาระที่หลากหลายเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๐๕ 

๒๓) การทํางานร่วมกันต้องมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรมีหน้าที่
อย่างไรเมื่อมีปัญหาการทํางานสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุด เมื่อมีการจัดการที่ดีก็สามารถทําให้บุคคล
ที่เข้ามาทํางานร่วมกันสําเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน๓๐๖  
                                                           

๒๙๘ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๙๙ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙), เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๐ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก
เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๑ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓), เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๒ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๓ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๔ สัมภาษณ์ นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๕ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๐๖ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 
 

๒๔) การทํางานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ถ้าไม่มีการพัฒนาต่อไม่มีการสานต่อ 
จะทําให้การจัดการไม่มีระบบไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีดี๓๐๗  

๒๕) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจแต่ในปัจจุบันยัง
มีกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย๓๐๘  

๒๖) โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ยังมีไม่มาก ซึ่งหากมีการ
ขยายตัวของบุคลากรให้สามารถร่วมกันทํางานได้มากขึ้นจะเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
มากขึ้น๓๐๙  

๒๗) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่จะ
เป็นในรูปแบบต่างคนต่างทํา ขาดการจัดทําโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นรูปธรรม๓๑๐  

๒๘) การจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีความชัดเจน
ในทุกๆ ด้าน ยังไม่มีการวางแผนแบ่งหน้าที่การทํางานที่ชัดเจน การปฏิบัติงานต้องแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยตัวตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่๓๑๑  

๒๙) ผู้บริหารขาดการประสานงานกับทางหน่วยราชการ ขาดการตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ผู้ทํา
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอย่างจริงจัง ควรมีการประชุมปรึกษาเพ่ือกําหนดเป้าหมาย
หลักการจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกัน๓๑๒  

๓๐) บุคลากรทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละท่านมีเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน มีแนวคิด หรือการนําเสนอท่ีแตกต่างกันออกไป๓๑๓  

๓๑) พระสงฆ์บางกลุ่มยังไม่เปิดใจกว้างรับฟังหรือไม่ยอมรับการจัดการสมัยใหม่ ไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีอัตตามากการเข้าถึงจึงยากลําบาก๓๑๔  

๓๒) คณะทํางานรุ่นเก่ายังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยยังใช้ระบบการจัดการ
แบบเดิมคือทําไปแก้ไป๓๑๕  

สรุปได้ว่า การจัดการเป็นการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อ การประสานงาน การพัฒนา
งานร่วมกัน หากพระสงฆ์ที่ทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่มีวุฒิภาวะหรือความรู้ทางด้าน

                                                           
๓๐๗ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๐๘ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๐๙ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๑๐ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๒ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ, เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๕ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 
 

หลักธรรมเพียงพอทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพราะฉะนั้นบุคลากรผู้ทํา
หน้าที่เผยแผ่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ พระสงฆ์นักเผยแผ่สามารถกําหนดการทํางานเพ่ือให้ทราบทิศทางการทํางาน 
และสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองพัฒนาการทํางานเพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดมีความรู้
ความเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นไปทิศทางเดียวกันกับองค์กร การจัดการระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสามารถนําสิ่งที่ดีมีความรู้ของสื่อต่างๆ มารวมไว้ในระบบเพ่ือนําไปใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เลือกหาวิธีการเผยแผ่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ปัจจุบัน
ยังมีกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยผู้บริหารขาดการประสานงานกับทางหน่วยราชการ 
ควรจะได้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอย่างจริงจัง 
มีการจัดการรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยการพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่
ธรรมะในรูปแบบของสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่
ประจําจังหวัด และอําเภอ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่
เต็มรูปแบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ิมบุคลากรโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านสารสนเทศเพ่ือ
เป็นวิทยากรสําหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมถึงมีทีมงานควบคุมคุณภาพด้านเนื้อหาที่
เผยแพร่ ควรสร้างทีมงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการโดยเฉพาะเพ่ือให้การเผยแผ่พุทธศาสนาสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและร่วมกันวางแผนการการ
จดัการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาทั้งตัวบุคลากรเนื้อหาสาระในการเผยแผ่ที่หลากหลายสามารถเข้าถึงประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่  ๔.๑๒ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดการระบบงานเทคโนโลยี 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ ถ้าพระสงฆ์ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ ต้องประสานงานพัฒนางานร่วมกัน กําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทํางานเพ่ือให้ทราบทิศ
ทางการทํางานชัดเจนเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร      

๔ ๒,๓,๔,๘ 

๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกัน การ
ทํางานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ถ้าไม่มีการพัฒนาจะ
ทําให้ไม่มีระบบไม่มีหลักเกณฑ์ที่ดี  พระสงฆ์ต้องมีความ
รับผิ ดชอบ เ พ่ือให้ งานที่ ได้ รั บมอบหมายให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

๕ ๑,๕,๖,๗,๙ 

 



๑๒๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  การจัดการระบบงานเทคโนโลยี (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๓ บุคลากรที่มีความรู้ปัจจุบันยังมีค่อนข้างน้อย ผู้บริหารขาดการ

ประสานงานกับทางหน่วยราชการอย่างจริงจัง ควรมีการประชุม
เพ่ือกําหนดเป้าหมายการทํางาน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานเผยแผ่เต็มรูปแบบ 

๓ ๑๐,๑๑,๑๒ 

๔ ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเอกภาพในการบังคับบัญชา 
สร้างทีมงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ กําหนดเป้าหมายและทิศที่
ชัดเจน และร่วมกันวางแผนการการจัดการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาที่กระทบต่อภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๒ ๑๓,๑๕ 

๕ โดยส่วนใหญ่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ยังมีไม่
มากจึงต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาและ
พุทธศาสนิกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเผยแผ่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่หลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ ๑๖,๑๗,๑๘ 

๖ ต้องแบ่งงานอย่างชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร บุคคลที่เข้ามา
ทํางานควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน พิจารณาจากความสามารถอย่าง
แท้จริง รวมทั้งมีแนวคิดไปทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร 

๓ ๑๙,๒๐,๓๑ 

๗ การจัดการจะเป็นในรูปแบบต่างคนต่างทําขาดระบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม บุคลากรที่เข้ามาทํางาน
ร่วมกันควรเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ ผู้บริหารควรมีคุณธรรมซึ่ง
ถือว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากต้องทํางานร่วมกับผู้อื่น  

๓ ๒๑,๒๒,๒๓ 

๘ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ 
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปิด
โอกาสให้ชุมชนและเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

๓ ๒๔,๒๘,๒๙ 

๙ การจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่มีความชัดเจนใน
ทุกๆ ด้านไม่มีการวางแผนแบ่งหน้าที่การทํางานที่ชัดเจน ต้องมี
กฎเกณฑ์ในการทํางานที่เป็นระบบ 

๓ ๒๖,๓๒,๓๕ 

๑๐ ผู้ที่ทําหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีจึงจะขับเคลื่อนและ
นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ พระสงฆ์บางกลุ่มยังไม่เปิดใจกว้าง
ยอมรับการจัดการสมัยใหม่ มีอัตตามากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยยังใช้ระบบการจัดการแบบเดิมคือทําไปแก้ไป 

๔ ๒๕,๒๗,๓๐,
๓๔ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 



๑๒๕ 
 

๕) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี 

๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
พระสงฆ์ที่สามารถทําให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ไหน
เวลาใดก็สามารถท่ีจะเข้าไปศึกษาความรู้ด้านหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้ตลอดเวลา๓๑๖  

๒) ผู้ทําหน้าที่ต้องพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีในการนําสื่อมาประกอบคําบรรยาย
ให้หลากหลาย รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์และมีความชํานาญในโปรแกรมเป็นอย่างดี๓๑๗  

๓) ประโยชน์ของการใช้เอกสารการใช้เครื่องฉาย ในการนําเสนอ คือ (๑) เพ่ือความ
สะดวกในการนําเสนอ (๒) ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย  (๓) เด็กสนุกกับสื่อต่างๆ (๔) รับฟัง
แล้วสามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้๓๑๘  

๔) คณะสงฆ์ พัฒนาผู้ที่ทําหน้าที่ เผยแผ่ ให้มีความรู้ทางหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างดีพอ การนําเสนอต้องชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษรวมถึงรูปแบบต่างๆ ในการ
นําเสนอต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสร้างความสนใจทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ๓๑๙  

๕) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาง
อินเตอร์เน็ตนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่าย 
สะดวกรวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ทุกสารทิศ๓๒๐ 

๖) ต้องคํานึงว่าผู้ฟังมีพ้ืนฐานหรือความรู้แตกต่างกัน ฉะนั้นเนื้อหาที่จะนํามาบรรยายต้องตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบในการนําเสนอน่าสนใจทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น๓๒๑   

๗) พระสงฆ์ต้องใส่ใจศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นสําคัญ ใช้ภาษาง่ายๆ ใน
การถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ เรียนรู้บริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่ไปบรรยาย เลือกเนื้อหาในการ
บรรยายให้เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละเพศและวัย๓๒๒  

๘) ต้องหาวิธีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย ควรนําหลักจิตวิทยามา
ใช้เพื่อการสื่อสารที่มีพลังและตอบสนองในสิ่งที่ถูกต้อง๓๒๓  

                                                           
๓๑๖ สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๗ สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๘ สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗), เจ้าคณะอําเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑๙ สัมภาษณ์, พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔), รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่)  

เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๐ สัมภาษณ์ พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตวํโส ป.ธ. ๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๑ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔), เจ้าคณะตําบลสามชุก พระบัณฑิตนัก

เผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๒ สัมภาษณ์ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๓ สัมภาษณ์ พระมหาสมัย สมโย, เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 
 

๙) ในปัจจุบันการนําเสนอในรูปแบบการฉายบนจอภาพเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ฟังเข้าใจและ
ดึงดูดใจแก่ผู้ทีร่ับฟัง๓๒๔  

๑๐) ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องหมั่นศึกษารูปแบบและวิธีการให้หลากหลาย เช่น การใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย รวมทั้งฝึกฝนวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การผลิตสื่อควรบอกจุดมุ่งหมายของหลักคําสอนที่ชัดเจน เนื้อหาไม่ควร
กล่าวถึงศาสนาอ่ืนหรือเปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืนเพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย๓๒๕  

๑๑) กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะมีน้อย และไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถ ต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม๓๒๖ 

๑๒) พระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
สิ่งที่ดี ถือว่าก้าวทันโลกเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน๓๒๗  

๑๓) ในปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่ากว้างกว่า ซึ่งในปัจจุบันการ
ใช้อนิเตอร์เน็ตจะรวดเร็วกว่าไม่จํากัดเวลา สถานที่ อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้๓๒๘  

๑๔) คณะสงฆ์ต้องให้ความสําคัญกับการผลิตสื่อให้หลากหลายภาษา เพ่ือให้ชาวต่างชาติ
สามารถเข้าถึงหลักธรรมคําสอน สื่อปัจจุบันส่วนมากจะมีแต่ภาษาไทยเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาชมก็จะ
ไม่ให้ความสนใจเพราะฟังไม่รู้เรื่อง๓๒๙  

๑๕) พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ความสําคัญของการเผยแพร่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันมี
หลากหลายแนวทางได้แก่ การเผยแพร่ไปยังสื่อภายนอก อาทิเช่น เครือข่ายสํานักพิมพ์ออนไลน์ และ
การส่งจดหมายข่าวทางอีเมล YouTube การโฆษณาผ่านโซเชียล ต้องมองทุกทางเลือกและใช้กลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย๓๓๐

 

                                                           
๓๒๔ สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี, เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๕ สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่ เจ้า

อาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๖สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอํานวยการและกิจการคณะสงฆ์ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวสมพงษ์ สาระคํา, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๘ สัมภาษณ์ นางวรรณพร มัจฉา, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒๙ สัมภาษณ์ นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๐ สัมภาษณ์ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 
 

๑๖) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดเมื่อเทียบ
กับช่องทางอ่ืน อีกท้ังยังสามารถนําเสนอข้อมูลได้ท้ังในรูปแบบข้อความภาพ เสียง วิดีโอ และสามารถ
พูดโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ด้วย๓๓๑

 

๑๗) ต้องมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอให้มีความน่าสนใจ อาจนําเสนอในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา๓๓๒  

๑๘) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้โซเชียลมีเดียมีความรวดเร็วและเป็นที่สนใจ
ของประชาชน๓๓๓  

๑๙) ต้องพัฒนาการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน อีกทั้งการยกคําบาลีขึ้นมาควร
อธิบายขยายความเพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจความหมายของคํานั้น๓๓๔  

๒๐) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยในการบรรยายจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพทําให้เข้าใจได้รวดเร็ว๓๓๕  

๒๑) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการก้าวทันโลกเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถ
เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็ว๓๓๖  

๒๒) การผลิตสื่อต้องมีคําบรรยายให้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็น
ต้น เพ่ือให้ชาวต่างชาติเข้าใจหลักธรรมคําสอนเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน๓๓๗ 

๒๓) การบรรยายโดยการแสดงบนจอภาพใช้ได้ดีกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กเยาวชนจะทําให้
เข้าใจและมองเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น๓๓๘  

๒๔) การเผยแผ่ที่สําคัญที่สุดคือทําอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจจึงควรจัดอบรมเทคนิคและวิธีการ
สอนหรือการเทศนาเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีความสนใจ๓๓๙  

๒๕) เอกสารที่ใช้ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว  มีความแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน๓๔๐   

                                                           
๓๓๑ สัมภาษณ์ นายสมชาย เทียนไชย, ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๒ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล, นายอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๓ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ, นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๔ สัมภาษณ์ นายทวีสัคค์  อุ่นพัฒนาศิลป์, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๐กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๕ สัมภาษณ์ นายอเนก ปาลวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๖ สัมภาษณ์ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๗ สัมภาษณ์ นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๘ สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ คําภาพักตร์, รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓๙ สัมภาษณ์ นายพิทยา แก้วทิพย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๐ สัมภาษณ์ นางสายหยุด พลเสน, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๘ 
 

๒๖) ในส่วนของการเผยแผ่ในรูปแบบเอกสารข้อความทําให้สามารถนํามาใช้ได้ในโอกาส
ต่อไป การแสดงภาพฉายก็ทําให้ได้เห็นภาพและจําได้ง่าย ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทําให้สามารถค้นหา
นํามาใช้ได้ตามความต้องการและโอกาส๓๔๑  

๒๗) ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะใช้สื่อชนิดใดสิ่งสําคัญคือการทําสื่อออกมา
ต้องเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายความหมายชัดเจน๓๔๒  

๒๘) ปัจจุบันผู้ทําการเผยแผ่ส่วนใหญ่ยังใช้เอกสารนําเสนอขาดการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
สื่อสารสนเทศให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน จึงขาดความน่าสนใจทําให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย๓๔๓  

๒๙) ลักษณะเฉพาะของเอกสารที่แจกในขณะบรรยายเมื่อผู้ฟังเก็บไปแล้วสามารถนํา
กลับมาอ่านใหม่ได้ทีหลัง แต่การแสดงบนจอภาพต้องอาศัยความจดจําเพราะเมื่อบรรยายจบแล้วไม่
สามารถทบทวนได้อีก๓๔๔  

๓๐) แต่ถ้าผู้ใช้งานยังไม่มีทักษะดีพอการทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่ยังไม่มีหลากหลาย มี
ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ดีพอรวมถึงโปรแกรมท่ีนําเสนอ ขาดความรู้และทักษะในการออกแบบ
ให้มีความน่าสนใจขาดการอธิบายจึงทําให้สิ่งที่นําเสนอไม่น่าสนใจ๓๔๕  

๓๑) การเผยแพร่ข้อมูลของพระสงฆ์ในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน รูปแบบยังไม่
หลากหลายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลน้อย๓๔๖  

๓๒) รูปแบบการของนําเสนอยังไม่มีความชัดเจน และไม่มีความหลากหลาย มีการเข้าถึง
ข้อมูลที่น้อยไป๓๔๗  

๓๓) ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนายังขาดจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจจึงไม่อาจทํา
ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้๓๔๘  

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
พระสงฆ์ที่สามารถทําให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  พระสงฆ์ผู้ที่ทําหน้าที่
ต้องพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีในการนําสื่อมาประกอบคําบรรยายให้หลากหลาย มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ทางคณะสงฆ์ต้องจัดฝึกฝนพัฒนาผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่ให้มีความรู้ทางด้านหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างดีพอเนื้อหาที่จะนํามาบรรยายต้องให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีทั้ง

                                                           
๓๔๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท), รองเจ้าคณะอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๒ สัมภาษณ์ นางจริญลักษณ์  อายุวัฒน์, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๔๓ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๔ สัมภาษณ์ นายประยุธ โอสธีรกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๕ สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, เจ้าคณะอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ วัฒนธรรม

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๗ สัมภาษณ์ นายยุทธนากร อุ่นใจ, กํานันตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔๘ สัมภาษณ์ นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์, วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มเยาวชน ควรยึดหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คือ การแสดง
ธรรมตามอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอต้องสร้างความน่าสนใจทําให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ตนับว่าเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็ว เข้าถึง
ประชาชนได้ทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาก็
สามารถเข้าถึงได้แม้อยู่ในประเทศตนเอง การผลิตสื่อเพ่ือทําการเผยแผ่ควรบอกจุดมุ่งหมายของหลักคํา
สอนทางศาสนาอย่างชัดเจน เนื้อหาสาระไม่ควรกล่าวถึงศาสนาอ่ืนหรือเปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืน
เพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้พรมแดน การผลิตสื่อต้องมีคําบรรยายให้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็น
ต้น เพ่ือให้ชาวต่างชาติเข้าใจและเป็นสื่อที่แนะนําคําสอนในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันบุคลากรผู้ทําการเผยแผ่ส่วนใหญ่ยังใช้เอกสารวิธีนําเสนอ และสื่อเดิมๆ เสีย
เป็นส่วนใหญ่ ขาดการพัฒนาองค์ความรู้จึงขาดความน่าสนใจทําให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย ต้องมีการ
ปรับให้เหมาะสมกับเยาวชน หมายถึง ให้เจาะกลุ่มเยาวชนมากยิ่งขึ้นทําลักษณะของสื่อที่เป็นการ์ตูน ใช้
คําพูด หรือภาพที่ทันสมัยที่เป็นปัจจุบันเพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเยาวชน 
 

ตารางที่  ๔.๑๓ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี   การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านสื่อเทคโนโลยี 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึง

ประชาชนได้ง่ายโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ มีโปรแกรมที่
นําเสนอเพ่ือความสะดวกทําให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจ
ได้ง่าย เด็กสนุกกับสื่อ 

๓ ๑,๓,๕ 

๒ พัฒนาผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่ให้มีความรู้ทางหลักธรรมคําสอน
ต้องคํานึงถึงผู้ฟังว่ามีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกันเนื้อหาต้อง
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช้ภาษาง่ายๆ เลือกเนื้อหาให้
เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละเพศและวัย 

๔ ๒,๔,๖,๗ 

๓ หาวิธีสร้างแรงจูงใจให้เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย การเผยแผ่ใน
รูปแบบเอกสารข้อความทําให้สามารถนํามาใช้ได้ การแสดง
ภาพฉายก็ทําให้ได้เห็นภาพและจําได้ง่าย  

๓ ๘,๙,๑๑ 

 



๑๓๐ 
 

ตารางที่  ๔.๑๓ วิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี   การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านสื่อเทคโนโลยี (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ  

ความถี่ รูปหรือคน 
๔ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีราคาถูก

ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ทุกสารทิศ 
ดังนั้นการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ เนื้อหาไม่ควรกล่าวถึงหรือ
เปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืนเพราะอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 

๒ ๑๐,๑๒ 

๕ จัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพ่ือให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน การ
ใช้อินเตอร์เน็ตจะรวดเร็วไม่จํากัดเวลา สถานที่  สามารถเข้าถึง
และเรียนรู้ได้  

๓ ๑๖,๑๘,๑๙ 

๖ ต้องให้ความสําคัญกับการผลิตสื่อให้หลากหลายภาษา นําเสนอ
ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ําเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน 

๓ ๑๓,๑๕,๒๔ 

๗ ปัจจุบันผู้ทําการเผยแผ่ส่วนใหญ่ยังใช้เอกสารนําเสนอ และสื่อ
เดิมๆ จึงขาดความน่าสนใจ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ความไม่ชัดเจน ดังนั้นการทําสื่อออกมาต้องเข้าใจได้ง่าย
ความหมายชัดเจนปรับให้เหมาะสมเจาะกลุ่มเยาวชนมากยิ่งขึ้น 

๕ ๓๐,๓๑,๓๒,
๓๔ 

๘ การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนรูปแบบยังอยู่ในวงแคบ
พระสงฆ์ จะต้ อง เ รี ยนรู้ ก ารทํ า ให้ คอน เทนท์ เ พ่ื อ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายเผยแพร่ ไปยังสื่อภายนอก เช่น เครือข่าย
สํานักพิมพ์ออนไลน์ อีเมล YouTube รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๒ ๑๔,๒๒ 

๙ ต้องพัฒนาวิธีการนําเสนอให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการก้าวทันโลกการนําเสนอสื่อควรมีคํา
บรรยายให้หลากหลายภาษาเพ่ือให้ชาวต่างชาติเข้าใจ 

๕ ๒๕,๒๖,๒๗,
๒๘,๒๙ 

๑๐ จัดอบรมเทคนิคและวิธีการสอนเอกสารที่ใช้ เช่น ข้อความ ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง จะต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดย
การแสดงบนจอภาพสามารถใช้ได้ดีกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กเยาวชน
ทําให้เข้าใจและมองเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น  

๔ ๑๗,๒๐,๒๑,
๒๓ 

*จํานวนผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หมายถึง ลําดับของผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ในบทที่ ๓ หน้า ๗๔-๗๖ 
 



๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงโมเดลแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
     เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือประเมินผลหาแนวการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
และแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันบางประการ รวมทั้งข้อเสนอแนะโดยการระดมความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูป/คนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
 

การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ข้อมูล 

การจัดเก็บ 
ดูแลรักษา 

การวิเคราะห์
สถานการณ์ 

การจัดการระบบ 
งานเทคโนโลยี 

การเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศผ่านสื่อ
เทคโนโลยี 

จุดแขง็ โอกาส 
 

อุปสรรค จุดอ่อน 

วั ด ส่ วน ใหญ่ มี ค ว าม
พ ร้ อ ม ท า ง ด้ า น
งบประมาณ 

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ ์

 

ต้ังหน่วยงานรวมข้อมูล
การเผยแผ่ส่วนกลาง 

 

มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเก็บข้อมูลน้อย 

 

มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
บุคลากรและอาคาร
สถานที่ 

การสืบค้นหาข้อมูล ไม่
ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

 

พร ะส งฆ์ มี ค ว า ม รู้
เรื่องเทคโนโลยีมาก
ขึ้น 

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ข า ด
ความทันสมัย 

ขาดการพัฒนารูปแบบ
ในการนําเสนอ 

 

ผลิตสือ่เผยแผ่ให้
หลากหลายภาษา 

 

ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความรู้ด้านโปรแกรม 

 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ในระบบอนิเตอรเ์น็ต 

 

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ของพระสงฆ์ 
 

การ หาวั ส ดุอุ ปกร ณ์
สามารถทําได้หลายวิธี 

ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความรู้ความชํานาญ 

 

ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปั จ จุ บั นส า มารถสื บ ค้น
ข้อมูลได้จากหลายช่องทาง 

บุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการวิเคราะห์น้อย 

 

ข้อมูลท่ีเผยแผ่ต้องปรับให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ส่วนใหญ่วิเคราะห์จาก
ความคิดเห็นของตนเอง 

 

แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 



๑๓๒ 
 

๑. วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิเคราะห์ SWOT ต้องให้มีความชัดเจนไม่ซับซ้อน และการสังเคราะห์องค์ความรู้จะ
มาจากผลการวิจัยซึ่งต้องเขียนให้สอดคล้องกัน๓๔๙    

ซึ่งในการวิเคราะห์โดยภาพรวมยังมีความสับสนในเรื่องนี้อยู่บ้าง ส่วนในเรื่องของ
การศึกษาองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องบอกว่าองค์ประกอบนี้ต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเป็นแบบไหนอย่างไร๓๕๐  

การวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของโอกาส และอุปสรรคให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนของ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลต้องตีความให้ออกว่าในครั้งพุทธกาลถ้าเรามองเรื่องของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแบบของพระพุทธเจ้ามีรูปแบบปรากฏอยู่อย่างไร ถ้าการเผยแพร่ไม่ตอบ
โจทย์ส่งผลต่อการเผยแพร่จริงไมต่รงกับเป้าหมายที่ตรงกับการเผยแผ่เท่าไร ในส่วนของการวิเคราะห์ใน
ส่วนของแนวคิดยังไม่บอกที่มายังขาดการสังเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ในส่วนของกรอบแนวคิดได้รับ
อิทธิพลแนวคิดการจัดการความรู้มากพอสมควร โดยภาพรวมเนื้อหาดีแต่ยังขาดความคมชัดจึงควร
อธิบายหรือวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มาให้ชัดเจนตรงประเด็นเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์ขึ้น๓๕๑  
 ๒. องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ในบริบทของจังหวัดสุพรรณบุรีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบางอย่างมีความเข้มแข็งในตัว
ของมันเอง๓๕๒ 

การบรรยายต้องให้มีความกระชับและชัดเจนในส่วนของแนวคิดจะเป็นแนวคิดสมัยใหม่
ทั้งหมดซึ่งมองว่ามีแนวคิดหรือหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยกระบวนการในการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการวิจัย๓๕๓

   
ทฤษฎีที่มีน้อยมองไม่ออกว่านําไปใช้เป็นทฤษฎีในการวิจัยได้อย่างไรเนื้อหายังไม่ระบุเรื่อง

การเผยแผ่เท่าที่ควร การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลการเผยแผ่ครั้งแรก จึงน่าจะเอา
ในส่วนนี้มาเป็นแนวคิดเพราะการเผยแผ่ครั้งแรกมีบุคลากรจํานวนน้อย และการส่งพระสงฆ์ออก ไป
เผยแพร่เป็นการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติจริงๆ และมีคุณสมบัติพิเศษสูงสุดจริงๆ คือเป็นพระ
อรหันต์ทุกรูป จึงมองว่าเป็นแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่น่าจะเหมาะสมที่สุด การตั้ง
ประเด็นการเผยแพร่เป็น ๒ ประเด็น คือ การเผยแผ่เชิงรุกการเดินไปหาและเชิงรับคืออยู่กับที่และให้
                                                           

๓๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาชํานาญ มหาชาโน, ดร., ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร., 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  

๓๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าท่ี ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ, นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๓๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. อุทัย สติมั่น, อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  

๓๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร., รองเจ้าคณะอําเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัด
สวนหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   

๓๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร, ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒. 



๑๓๓ 
 

คนมาหา สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่ยังดินแดนชมพูทวีปนั่นก็คือ
พระโสณะ และพระอุตตระ ซึ่งเป็นสายที่ ๙ ที่มายังดินแดนสุวรรณภูมิทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือเป็นการ
ทํางานเชิงรุกทั้งสิ้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้ นหลังจากที่ 
พระเทพปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฒฺโฑ) ได้ตั้งสถานีวิทยุขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จากนั้นมาพระจึงมี
โอกาสเข้าไปทํารายการวิทยุมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้พระใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางวิทยุมากที่สุดแต่ทําไม
พระพุทธศาสนาจึงไม่ตรึงเข้าไปในจิตใจของประชาชนได้มากเมื่อตามดูแล้วเนื้อหาสาระจริงๆ เป็น
วรรณกรรมในการพูดมากกว่า ซึ่งรายการวิทยุของพระที่มีเป็นร้อยสถานีส่วนใหญ่จะพูดเนื้อหาธรรมะ
จริงๆไม่เกิน ๒๐ นาที ส่วนใหญ่จะเป็นรายการทัวร์หรือไม่ก็เป็นการเรี่ยไรในการก่อสร้าง การเผยแผ่
จึงไม่เกิดผลอะไรเพราะไม่ได้มีการควบคุมการเผยแผ่โดยคณะสงฆ์เองเป็นการปล่อยให้ต่างรูปต่างทํา
จึงไม่เกิดผลในการเผยแผ่๓๕๔  

ผลการศึกษาค่อนข้างชัดวิธีการในการดําเนินการวิจัยยังไม่ชัด จึงต้องปรับให้เข้ากับวิธีการ
ที่ได้ทํามาเพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนการพัฒนาหรือกระบวนการ รูปแบบหรือนวัตกรรม
ในการเผยแผ่ จะใช้คําไหนก็ได้ที่ให้ความหมายออกเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ชัดเจนมากกว่าคําว่าแนวทาง 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการทํางานวิจัยถ้าแสดงหรืออธิบายผลที่ชัดเจน เราต้องสรุปให้ได้ว่าว่าเราต้อง
การศึกษาอะไร เพ่ือให้วิธีการดําเนินการวิจัยมีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ๓๕๕ 
 ๓. รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปเร็วมากแต่ข่าวสาร
ในด้านดีทางพระพุทธศาสนาไม่เคยเกิดขึ้นเลยดังนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปแบบที่ได้
มาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ดีจะได้เห็นข้อบกพร่องใน
สิ่งที่ผ่านมาและเรากําลังจะทําสิ่งใดที่จะส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้ที่เข้ามาบวชใหม่มี
จํานวนน้อยลงจะทําอย่างไรให้สื่อเข้าถึงเด็กได้มากข้ึน๓๕๖ 

วัตถุประสงค์โครงงานวิจัยเรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่ง
จะส่งผลไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการวิจัย บริบทของพระผู้ที่เป็นองค์เผยแผ่แต่ไม่สามารถเข้ากันได้
กับสารสนเทศในการใช้เพราะพูดแล้วไม่ได้เตรียมข้อความไม่มีการบันทึกไม่ได้จดไม่ได้ทํา  Km ไว้ไม่
สามารถสืบค้นได้หรือเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้จึงไม่มีสารสนเทศให้สืบค้น ต้องเอาแบบอย่าง พระ
พรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒ เมื่อท่านพูดแล้ว
นักวิชาการท้ังหลายหรือลูกศิษย์ท่านจะถอดคําพูดถอดคําพูดและทําเป็นหนังสือเก็บไว้นี่คือสารสนเทศ
ที่แท้จริง ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบในโมเดลที่ดี เพราะจะสามารถส่งเสริมให้พระสงฆ์พูดแล้วทํา
ให้เป็นภาษาหนังสือเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ ในส่วนจุดอ่อนของพระสงฆ์โดยบริบทของผู้ที่

                                                           
๓๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์พิเศษ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อํานาจ บัวศิริ, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๕๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเจริญ  จิรปุญโญ, ดร., อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๑๓๔ 
 

ทําหน้าที่เผยแผ่มีอยู่มาก แต่ไม่สัมพันธ์กับการใช้สื่อหรือไม่มีความสามารถในการใช้สื่อ ในส่วนของ
โอกาส ต้องส่งเสริมผู้ที่มีทักษะในการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ชัดเจน และอุปสรรค 
รายการประยุกต์หลักธรรมความรู้ในการเผยแพร่ต้องมีความสามารถประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยี
เวลาขึ้นต้นในการบรรยายตรงกันแต่เมื่อบรรยายไปแล้วเนื้อหาสนับสนุนไม่มีหรือไม่ตรงตามที่ขึ้นไว้
บางครั้งก็ไม่มีการสรุป๓๕๗  

ในส่วนของวัตถุประสงค์การนําเสนอรูปแบบอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการ
นําเสนอรูปแบบ และอยากให้เพ่ิมแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลให้มาก
ขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม และสุดท้ายพ่ีอยากจะให้ไปขยายต่อคือในส่วนของโมเดลคือผู้สร้างสื่อต้องเป็นผู้ที่
ผ่านสื่อออกใช้สื่อเป็น ความหมายคือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับสื่อเป็นและส่งสื่อว่าสิ่งใดที่จะ
สามารถเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากที่สุด และเป็นผู้ที่เข้าใจพลังของสื่อในยุคดิจิตอล ในส่วนของ
บทสรุปหัวข้ออาจจะมีความสับสนอยู่บ้างก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ได้๓๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ, ดร., อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี

สุวรรณภูมิ, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชวพัฒน์ พรมขุนทด, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๑๓๕ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงโมเดลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ ผู้วิจัยขอสรุปขั้นตอนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามรูปแบบใหม่ที่ได้จากการทําวิจัย  

รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

การบุคลากรการเผยแผ่ 
 - สรรหาบุคลากรทางการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้หลากหลาย 
- มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อให้ พร้อมทํางานเชิงรุก 
 

งบประมาณเพื่อการเผยแผ่         
- จัดต้ังกองทุนส่วนกลางเพื่อการเผยแผ่โดยตรง 
- สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย 
- กําหนดงบประมาณเพื่อการเผยแผ่ ให้เป็นกฎระเบียบ 
  ข้อบังคับชัดเจน 
 

การบริหารจัดการระบบ 
- ศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา 
- อบรมนักเผยแผ่เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการทํางานให้ 
  ทันสมัย 
 

วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ 
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
- มีระบบตรวจสอบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประจําปี 
- ศูนย์รวมอุปกรณ์การเผยแผ่ส่วนกลางประจําจังหวัด 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล 

- ขอการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อประจําปีจาก 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก ๓ ปี เพื่อประสิทธิภาพใน 
  การทํางาน 
-  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 
- ไม่วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของตนเอง 
- ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาก่อนเผยแผ่ 
- มีผู้เชียวชาญให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การจัดเก็บดูแลรักษา 

- มีศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประจํา 
- มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เป็นสัดส่วนไม่รวมกับส่วนงานอื่น 
 

การจัดการระบบงานเทคโนโลยี 
- กําหนดวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่ชัดเจน 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา 
- ต้ังศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี 
- จัดต้ังทีมงานผลิตสื่อในการเผยแผ่ให้หลากหลายภาษา 
- มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
- นําเสนอเกิดประโยชน์เข้าใจได้ง่ายทุกเพศทุกวัย 

 

ศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลประจ าจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

การบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์

 



๑๓๖ 
 

โดยสรุปเป็นโมเดลสามารถสรุปว่า รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการตามลําดับ โดยมีรูปแบบการ
บริหารมีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นระบบเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีศูนย์ประชาสัมพันธ์และมีศูนย์จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือนําไปสู่รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามกระบวนการ
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) จุดแข็ง การเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงผู้คนเป็นจํานวน
มากในเวลาเดียวกัน 
สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสื่อ และกระจายได้ทั้งวงกว้างหลากหลายทั้งเฟสบุ๊ค 
และอินเตอร์เน็ตตลอดจนสถานีวิทยุชุมชน เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่มองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น มีการพัฒนานํามาใช้ถ่ายทอดการบรรยายธรรมมากขึ้น เพราะในปัจจุบันสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของประชาชน 

๒) จุดอ่อน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรียังมีน้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ระบบการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี
ศักยภาพต่ําอาจเป็นเพราะยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังคณะสงฆ์ยังมองไม่เห็นความสําคัญ อีกทั้ง
พระสงฆ์บางส่วนยังไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศดีพอ ขาดการพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดที่ชัดเจน 

๓) โอกาส การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมทุกพ้ืนที ่พระสงฆส์ามารถใช้สื่อที่ทันสมัยในการเผยแผ่
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มของเยาวชนได้รวดเร็ว และใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการเผยแพร่
หลักธรรมคําสอน ช่วยให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ 

๔) อุปสรรค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
สุพรรณบุรียังไม่ครอบคลุมและกว้างยังใช้อยู่ในวงจํากัด บุคลากรยังไม่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีพอ พระสงฆ์รุ่นเก่าขาดการพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการเพ่ือนํารูปแบบมาปรับปรุง
พัฒนาการเผยแผ่เพ่ือให้มีความหลากหลาย บุคลากรขาดความรู้ในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
ขาดการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนเพ่ืออบรมให้แก่คณะสงฆ์และบุคคล
ทั่วไป 

 
 



๑๓๗ 
 

๒. องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

๑) บุคลากรทางการเผยแผ่ คณะสงฆ์ต้องมีแนวนโยบายให้ความสําคัญกับการใช้สื่อเพ่ือ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ถูกต้องและมีความชัดเจนเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน บุคลากรทางการเผยแผ่ต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความพร้อมในการทํางานเชิงรุก สนับสนุนให้ศึกษาภาษาต่างประเทศ
เพ่ือผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาของแต่ละประเทศ 

๒) งบประมาณเพื่อการเผยแผ่ คณะสงฆ์มีการกําหนดการเงินให้เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับชัดเจน จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเงินด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือ
คล่องตัวและรวดเร็ว เช่น การพัฒนาบุคลากร ช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่างๆ มีการระดมทุนจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 

๓) อุปกรณ์การเผยแพร่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องรู้จักบริหารให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อที่เป็นส่วนกลางเพ่ือ
ง่ายต่อการเข้าถึงพระพุทธศาสนา จัดสรรอุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการจัดสรรยานพาหนะในการ
เดินทาง  มีสถานที่ตั้งสํานักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดที่เป็นรูปธรรม สํารวจอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นระบบโดยการจัดทําศูนย์รวมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ระดับจังหวัด เพราะถือว่าเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จัดทําทะเบียนให้ชัดเจน มีการตรวจสอบความพร้อมเป็นระยะ 

๔) การบริหารจัดการระบบ ระบบการจัดการของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องมีนโยบายเป็นรูปประธรรม มีการวางแผนการใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเยาวชน
และบุคคลทั่วไป การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ในทุกระดับ มีการคัดเลือก
บุคลากรให้รับผิดชอบงานตามความถนัดของตนเอง แบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบ จัดการฝึกอบรมแก่
พระนักเผยแผ่เพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการให้ทันสมัยเพ่ือให้การเผยแผ่ครอบคลุมในทุกด้าน จัดตั้ง
องค์กรกลางเพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้มีมาตรฐานควบคุมเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความสามารถผลิตสื่อ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลาย กําหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการจัดทําให้เป็นระบบ มีระบบจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับจังหวัดอย่าง
เป็นรูปประธรรมในลักษณะจัดตั้ งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด                     
เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

๓. ปรับปรุงกระบวนการขั้นต้นเพื่อน าไปสู่รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ข้อมูล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลถือเป็นขั้นแรกหากขาด
องค์ความรู้ที่ถูกต้องหากเผยแผ่ไปแล้วอาจเป็นสิ่งที่ผิดได้ พระสงฆต์้องมีศักยภาพในการแสวงหาข้อมูล



๑๓๘ 
 

มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศจึงต้องศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม พิจารณาคัดกรองให้
ถี่ถ้วนว่าไม่ผิดเพ้ียนไปจากคําสอนเดิมเพ่ือนํามาเผยแผ่ ต้องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
กระจายให้ทั่วจังหวัด ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเป็นแนวทางในการนํามาใช้เสริมความรู้
เพ่ือนําไปเผยแผ่ให้ความรู้  ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสืบค้นข้อมูล เทคนิค 
วิ ธี ก า ร ให้ ไ ด้ ข้ อมู ลที่ ต ร งกั บคว ามต้ องการ  เพราะแหล่ งศึ กษาคว ามรู้ มี เ พี ย งพอและ
หลากหลาย ดําเนินการจัดตั้งจุดศูนย์รวมการศึกษาเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ได้ความรู้ที่
ถูกต้อง ปัจจุบันในแต่ละพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ชัดเจน จําเป็นต้องมีการตั้งเครือข่ายเพ่ือให้การ
เผยแผ่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบ
ค้นหาข้อมูล เพราะจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง จัดอบรมเพ่ิมความรู้ให้พระสงฆ์ร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวบุคคล  

๒) การวิเคราะห์สถานการณ์ พระนักเผยแผ่ต้องมีความสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ โดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวกในการถ่ายทอดข้อมูลที่ชัดเจน พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จะเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด มีขีดความสามรถในการแยกแยะสิ่งต่างๆ ทางสื่อออนไลน์  มี
การศึกษาข้อมูลที่ได้มาแล้วสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝึกอบรมผู้ทําการเผยแผ่ให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อนทําการเผยแผ่สู่
สาธารณชน พัฒนาเทคนิคให้ทันสมัย ว่าควรใช้วิธีการใดในการนําเสนอให้เข้าถึงชุมชนตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ บุคลากรต้องจิตสํานึกสูง ระมัดระวังในการใช้สื่อไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม 
เนื่องจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไวควรแยกแยะสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ทางศาสนา 
ต้องเผยแผ่สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการแยกประเภทกลุ่มผู้ฟังเป็นสิ่งจําเป็น  ควรมีวิธีการ
ถ่ายทอด เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนฟังและเข้าใจได้
ง่ายข้อมูลที่จะถ่ายทอดต้องมาจากแหล่งข้อมูลจริงมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนมีเนื้อหาถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน 

๓) การจัดเก็บดูแลรักษา  
ต้องมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแนวทางเดียวกันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ

จัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางประจําจังหวัด การจัดเก็บต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล สามารถลดภาระเอกสารที่เป็นกระดาษได้ เก็บรวบรวมข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตามชนิดและรูปแบบของสื่อและสามารถเข้าถึงได้ง่ายควรนําหลักงานสาร
บรรณมาใช้ควบคู่กับการทํางาน การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศควรมีการแยกประเภทของเนื้อหา 
กลั่นกรองข้อมูลให้มีคุณภาพ และสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ แยกตามลักษณะของฐานข้อมูล การจัดเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือความสะดวกประหยัดเนื้อท่ีและเรียกใช้ได้สะดวก การจัดเก็บข้อมูลของคณะสงฆ์ต้อง
มีการจัดการให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะทางเอกสารหนังสือต่างๆ ที่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ใช้
เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มา บุคคลผู้ทําหน้าที่ต้องมีความรู้ในเรื่องบรรณารักษ์โดยตรง 

๔) การจัดระบบงานเทคโนโลยี  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องประสานงานพัฒนางานร่วมกัน กําหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการทํางานเพ่ือให้ทราบทิศทางการทํางานชัดเจนเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร     
ทํางานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน มีการพัฒนาระบบมีหลักเกณฑ์ที่ดี พระสงฆ์ต้องมีความ
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รับผิดชอบเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประสานงานกับทางหน่วย
ราชการอย่างจริงจัง มีการกําหนดเป้าหมายการทํางาน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานเผยแผ่ เต็มรูปแบบ  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเอกภาพในการบังคับบัญชา                     
สร้างทีมงานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ กําหนดเป้าหมายและทิศที่ชัดเจน และร่วมกันวางแผนการการ
จัดการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ต้องมีการแบ่ง
งานอย่างชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร บุคคลที่เข้ามาทํางานควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน การพิจารณา
จากความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งมีแนวคิดไปทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาควรให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปิดโอกาสให้ชุมชน
และเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

๕) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  มีโปรแกรมที่นําเสนอเพ่ือความ
สะดวกทําให้ผู้ฟังมองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายพัฒนาผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่ให้มีความรู้ทางหลักธรรมคํา
สอน เนื้อหาต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช้ภาษาง่ายๆ เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละเพศ
และวัย จัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่เป็นรูปธรรม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน 
การใช้อินเตอร์เน็ตรวดเร็วไม่จํากัดเวลา สถานที่ สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ พัฒนาวิธีการนําเสนอให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการก้าวทันโลกการนําเสนอสื่อต้องมีคํา
บรรยายให้หลากหลายภาษาเพ่ือให้ชาวต่างชาติเข้าใจ จัดอบรมเทคนิคและวิธีการสอนเอกสารที่ใช้ 
เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง จะต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยการแสดงบน
จอภาพสามารถใช้ได้ดีกับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กเยาวชนทําให้เข้าใจและมองเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น 

โดยกระบวนการขั้นตอนที่กล่าวมาพระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมี
ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะทํางานเผยแผ่เชิงรุก เพ่ือให้ทันกับยุคสมัยในโลกปัจจุบันที่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนในยุคปัจจุบันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ 
ข้าราชการ และผู้น าท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
การใช้สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผล 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน ๓๕ รูป/คน โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๕.๑.๑.๑ จุดแข็ง ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะสมารถ

รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์ ตลอดจนสถานีวิทยุชุมชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ      
การอบรมหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ นักเรียน/เยาวชน โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก
รวดเร็วสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกัน การใช้เฟสบุ๊คในการประสานส่งข่าวแก่
พุทธศาสนิกชน การใช้ไลน์เพ่ือประสานงานกับบุคคล และหน่วยต่างๆ เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้
วิทยุกระจายเสียง แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ เป็นสถานีของวัดเอง หรือเป็นสถานีของเอกชนหรือของรัฐ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อออนไลน์มีความจ าเป็นและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ส าหรับชีวิตประจ าวันของประชาชนไปแล้ว คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงต้องน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงสื่อได้มากที่สุด 
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๕.๑.๑.๒ จุดอ่อน ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังใช้เทคนิคการน าเสนอในรูปแบบเดิมๆ ท าให้น่า

เบื่อ ขาดวิธีการพูดที่สร้างความสนใจ และการสื่อสารไม่ค่อยชัดเจน ใช้เวลาในการบรรยายนานเกินไป
ท าให้ผู้ที่รับฟังเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากฟัง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในวงจ ากัดไม่แพร่หลาย เนื้อหาธรรมะยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเยาวชน 
และวัยรุ่น และและวัยท างานได้ในปัจจุบัน บุคลากรทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังขาดความรู้
ความช านาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะขาดการเรียนรู้และขาดทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี พระสงฆ์บางส่วนยังไม่มีวุฒิภาวะความรู้ในหลักธรรมดีพอ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยกล้าแสดงออก การคัดเลือกพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
จะเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลใกล้ตัวมากกว่าการคัดเลือกจากผู้มีภูมิความรู้และ
ประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์มีน้อยมาก 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้เฉพาะในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่มีการกระจายข้อมูลอย่างเป็นวงกว้าง  ยัง
ท างานกันแบบต่างคนต่างท าไม่รวมกลุ่มหรือจัดตั้งศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด
ที่ชัดเจน ความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ ขาดความพร้อมทางด้าน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังขาด
แคลนพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง ประกอบกับพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศมากพอจึงท าให้มองไม่เห็นความส าคัญ
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไม่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน  

๕.๑.๑.๓ โอกาส ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจุบันนี้การใช้สื่อสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้เข้าถึงแก่กลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว ใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความจ าเป็นมาก เพราะในโลกโซเชียลมีความก้าวหน้าและ
ทันสมัยจะเข้าถึงในกลุ่มของเยาวชน ในส่วนของคนรุ่นหนุ่ม-สาว ในจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการสื่อสารให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเยาวชนและในกลุ่มบุคคล
ทั่วไป ปัจจุบันในจังหวัดสุพรรณบุรีพระสงฆ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูป 
เฟสบุ๊ค ไลน์ ในการเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงกิจการภายในวัดมากกว่าการน ามาใช้
เพ่ือการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน สัญญาณเครือข่ายกระจายคลอบคลุมเข้าถึงทุกพ้ืนที่ พระสงฆ์ก็ใช้
เงื่อนไขนี้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นกันจึงพบเห็นหลักธรรมค าสอนในสื่อโซเชียลมากมาย 
พระสงฆ์มีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งผู้รับข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
ในคณะสงฆ์และญาติโยมผ่านเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร เทคโนโลยีสมัยใหม่เอ้ืออ านวยความ
สะดวกในเชิงกายภาพ การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการ
เปิดประตูข้ันแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ผลดีกว้างขวางและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการเป็นอย่างดี 
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๕.๑.๑.๔ อุปสรรค ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวคิดของคนท่ัวไปมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไปเพราะ
อาจขัดต่อพระธรรมวินัยของสงฆ์ และถูกมองว่าอาจจะใช้ในทางที่ไม่ควร แนวคิดดั้งเดิมมองว่าการ
เรียนรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาจะต้องมุ่งหน้าเข้าวัดเท่านั้นทั้งๆ ที่ในสังคมออนไลน์ค้นหาได้ง่าย แต่
ความสนใจของประชาชนในเรื่องพระพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงไปมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน การใช้สื่อในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่แพร่หลายยังไม่มีการกระจายข้อมูลแก่ประชาชนอย่างวง
กว้าง โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่บางส่วนยังห่างไกลจากระบบการสื่อสารที่ทันสมัย  พระสงฆ์รุ่นเก่ายัง
ไม่เปิดใจยอมรับการเข้าถึงผ่านช่องทางสื่อยังยึดติดรูปแบบเดิมๆ ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ในการ
อบรมสั่งสอน ขาดการจัดฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการเพ่ือน ารูปแบบที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุง
พัฒนาการเผยแผ่เพ่ือให้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกวัย  ซึ่งข้อจ ากัดส่วนใหญ่
อาจจะขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เช่น ขาด
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขาดการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่ ไม่มีตัวบุคคล และ
ข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมายการสื่อสาร นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น  ระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่
ขาดความทันสมัย มีข้อจ ากัดเรื่องระบบ การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ ค ไลน์ 
และเว็บไซด์ตลอดถึงสถานีวิทยุชุมชนของวัดในแต่ละพ้ืนที่ยังมีอยู่น้อยมาก ขาดการสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนเพ่ืออบรมให้แก่คณะสงฆ์และบุคคลทั่วไปพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนายังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ บางวัดเจ้าอาวาสยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามี
ความส าคัญอย่างไรในยุคปัจจุบันจึงไม่สนับสนุนในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรียังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวงจ ากัด ยังไม่มีการกระจายค าสอนหรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องผ่านสื่อสารสนเทศให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง อุปกรณ์ยังไม่มีครอบคลุม ขาดศูนย์กลาง
การท าหน้าที่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เหมือนเป็นการที่ต่างคนต่างท าทักษะในการใช้เทคโนโลยียังด้อยอยู่มาก
ควรมีการกระจายและฝึกทักษะในครอบคลุม 

 
๕.๑.๒ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดการบริหาร (4M) 
๕.๑.๒.๑ การบริหารบุคคล (Man) 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีการแนะน าส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้

เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบัน  การน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่ พระธรรม
ทูต จะต้องมีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการเผยแผ่เพ่ือให้มี
ความรู้รอบด้าน ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สื่อการสอนต่างๆ และวิธีการถอด
บทเรียนและการน าเสนอ บุคลากรต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความอดทน และความ
ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้เพ่ือ
เพ่ิมเติมทักษะความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานบุคคลต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
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และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เป็นอย่างดีที่ส าคัญต้องถูกต้องและมีความชัดเจน คณะสงฆ์ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ยังไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมฝึกฝนอบรมการใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรมจึงเป็นการต่างคนต่างท าตามศักยภาพ  

ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้กับพระสงฆ์ เช่น การอบรมพระนักเทศน์ 
การอบรมการเผยแผ่ เป็นต้น เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการท างานเชิงรุกเพ่ือท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง พระสงฆ์บางกลุ่มยังไม่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 
ศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ก็ยั งมี ไม่ เ พียงพอ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรียังอยู่ในระดับที่น้อย จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้
พระสงฆ์มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการท างานและมีการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ศึกษา
ภาษาต่างประเทศตามความชอบ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษา
รัสเซีย เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้กลับมาผลิตสื่อทางพระพุทธศาสนา หรือแปลพระไตรปิฎกให้
เป็นภาษาของแต่ละประเทศ เพ่ือให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นได้ศึกษาหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ คือ มี
การวางแผนก าลังคน ก าหนดต าแหน่ง ค่าตอบแทน การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๕.๑.๒.๒ การเงิน (Money) 
การส่งเสริมหรือสนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้นถึงจะท าให้

การท างานหรือการประสานงานในทุกๆ ด้านคล่องตัวและรวดเร็ว  การบริหารจัดการในทุกด้าน
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดโครงการอบรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เป็นต้น ทางคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มคีวามรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี
เท่าที่ควรท าให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน การบริหารจัดการด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงิน โดยให้มีการ
จัดอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจรวมถึงการเพ่ิมมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเหล่านั้นได้
เข้ารับการอบรม เช่น การมอบโล่ มอบเกียรติบัตร หรือก าหนดคุณสมบัติผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงินที่ดี การเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัย ใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
เงินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้งานด้านการเผยแผ่ส าเร็จได้ตามความตั้ง ไว้ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
ต้องขนย้ายบ่อยครั้งอาจเกิดการช ารุดเสียหายได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดการขัดข้องหรือเสียหายแล้ว
สามารถซ่อมบ ารุงได้ทันท่วงทีเพ่ือให้ทันต่อการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้าน
ยานพาหนะในการเดินทาง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปมากอุปกรณ์แต่ละอย่างมีราคาแตกต่างกันไป
ถ้าคุณภาพดีมากก็จะมีราคาที่สูง งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังขาดกองทุนทางการเงินในการ
สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเผยแผ่ให้ทันสมัยตามยุคสมัย ไม่ควรให้พระสงฆ์หรือทางวัดหา
รายได้เองควรได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เนื่องจากจะส่งเสริมการเข้าถึงของพระพุทธศาสนา



๑๔๔ 

 

ได้ต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ในการสื่อสาร การสนับสนุนด้านการเงินให้กับงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีการจัดสรรอยู่ในวงจ ากัดไม่กระจายทั่วถึงทั้งจังหวัด ถึงแม้
จะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่ก็มี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนในด้านอ่ืนๆ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงต้องขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น เทศบาล อบต. อบจ. แต่ก็
มีปัญหาเรื่องวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับนโยบายการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานเหล่านั้น คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องจัดให้มีการส ารวจความต้องการทางด้าน
งบประมาณกับพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริ งจัง มีการก าหนดการบริหาร
การเงินให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน ให้จัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เป็นประจ าทุกปี 
 

๕.๑.๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
วัสดุอุปกรณ์ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแผ่

พระพุทธศาสนาให้มีความหลากหลาย ปัจจุบันอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร
นับว่ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน เพ่ือการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร 
ติดต่อบุคคลในครอบครัว กลุ่มเพ่ือนฝูง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญระดับต้นๆ ใน
การด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันยุคสมัยเพ่ือง่ายต่อการท างานด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมและทันสมัย
สามารถผลิตสื่อได้ครบวงจร เพราะถ้าเครื่องมืออุปกรณ์ท างานได้ดีในทุกๆ ด้านมีความพร้อมการ
ท างานสะดวกรวดเร็วการท างานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การสนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์
เข้าถึงหรือมีโอกาสได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีน้อยมาก ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีหลากหลายแต่พระสงฆ์ยังขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกสถานที่ รวมถึงยานพาหนะในการเดินทาง ส่วน
ใหญ่พระนักเผยแผ่จะเป็นผู้จัดหาด้วยทุนส่วนตัวหรือได้จากการขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ  ยัง
ไม่มีการสนับสนุนจากทางคณะสงฆ์และภาครัฐ  

คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังขาดวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อที่เป็นส่วนกลาง เพื่อให้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเข้าไปใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ ยังไม่มีอาคาร
สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดก็ยังไม่เป็นรูปธรรม  ขาด
การสนับสนุนวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อะไหล่ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อ่ืน เป็น
สิ่งที่ส าคัญอันดับต่อมาเพราะการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ต้องอาศัยสิ่งที่ได้ในกลุ่มนี้มาใช้ในการด าเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ที่คณะสงฆ์ใช้อยู่อาจจะไม่
ทันสมัยมีข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ ไม่มีการใช้สื่อในการเผยแผ่ ไม่มีการใช้โซเชียลในการเผยแผ่ ค่าใช้จ่าย
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแผ่ไม่มีหรือบางครั้งอาจจะมีแต่น ามาใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดเรื่อง
ปัญหาของระบบ หรือบางครั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายของบุคคลที่จะน าไปใช้ใน
การเผยแผ่ ขาดการส ารวจว่ายังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัสดุ
อุปกรณ์จึงไม่เพียงพอต่อการใช้ อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทางการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี



๑๔๕ 

 

สารสนเทศ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ควรจัดท าทะเบียนให้ชัดเจน และควรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนในงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เป็นระยะ เมื่อเกิด
การช ารุดเสียหายควรแจ้งให้ผู้มีอ านาจดูแลรับทราบและท าการซ่อมบ ารุงหรือหามาทดแทนเพ่ือให้มี
ความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพราะวัสดุอุปกรณ์ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน และสามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้น การใช้ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเหมาะสมจะท าให้เกิดการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕.๑.๒.๔ การจัดการ (Management) 
การจัดการถือเป็นหัวใจหลักอีกด้านหนึ่งนอกจากการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นการจัดการ

ทางด้านการวางแผน การด าเนินการ การควบคุม และการสั่งการ จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มี
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด ระบบการจัดการของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีในสภาพปัจจุบันเป็น
การท าแบบต่างคนต่างไม่มีความชัดเจน ระบบการบริหารจัดการ การจัดกลุ่มเพ่ือร่วมกันใช้ร่วมกัน
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีเลยในทุกระดับ ทั้ง
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ไม่มีนโยบายที่ออกโดยคณะสงฆ์ส่วนกลางเป็นรูปประ
ธรรม ฉะนั้นในแต่ละพ้ืนที่จึงบริหารจัดการกันเอง ขาดการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาพระนักเผยแผ่
ให้ทันตามยุคตามสมัย ไม่มีรูปแบบการเผยแผ่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องมีการวางแผนและการ
จัดการที่ดี มีการปฏิบัติตามแผนมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบให้ทันสมัยตามยุคของเทคโนโลยี 
การจัดการข้อมูลต่างๆ เพ่ือเตรียมส าหรับการเผยแผ่โดยผ่านระบบสารสนเทศจึงถือว่าเป็นหัวใจหลัก
อีกด้านหนึ่งนอกจากการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารที่ดีต้องมีการจัดการที่ดีคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านให้รับผิดชอบงาน ตามความถนัดของตนเอง ควบคู่ไปกับการศึกษางานด้าน
อ่ืนไปด้วยเพ่ือการท างานทดแทนกันในกรณีที่ผู้มีความถนัดหรือมีความช านาญในด้านนั้นติดภารกิจท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเพราะขาดบุคลากร 

ปัจจุบันคณะสงฆ์ยังขาดการควบคุมเพ่ือให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ที่
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ขาดการควบคุมเนื้อหาที่จะน าไป
เผยแพร่ให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีการ
จัดการวางแผนในการใช้การสื่อสารสารสนเทศเพ่ือน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนและการจัดการที่ดีเหมาะสมเพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายด้วยการใช้การ
จัดการให้ทันสมัยตามยุคของเทคโนโลยี มีองค์กรกลางเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมและก ากับดูแล
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน แนวความคิดการจัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานเพ่ือให้มี
ความเป็นกลางได้จริง จึงควรเป็นหน่วยงานอิสระท่ีไม่ข้ึนกับฝ่ายบริหารหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของฝ่ายบริหารโดยตรง จะได้พ้นจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารและบทบาทขององค์กรกลางบริหารงาน
ควรมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารในการด าเนินการรักษาระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานออกกฎระเบียบ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามและด าเนินงานในบางเรื่องที่เป็น
เรื่องส าคัญของกระบวนการบริหารงาน 
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๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๒ .๑ รู ปแบบการส่ ง เสริมการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๕.๒.๑.๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล 
ปัจจุบันพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ต้อง

พ่ึงพาข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลเพ่ือ
น ามาใช้ในการเผยแผ่กันน้อยมาก เพราะขาดความเข้าใจในระบบสารสนเทศเท่าที่ควร การศึกษาหา
ความรู้เป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรม สิ่งส าคัญต้องเป็นความรู้ที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาคัดกรองแล้วว่าเป็นสิ่ งที่ถูกต้อง ยิ่ งถ้าเป็นหลักธรรมค าสั่ งสอนทาง
พระพุทธศาสนาแล้วยิ่งต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าไม่ผิดเพี้ยนไปจากค าสอนเดิม ดังนั้นผู้ท าหน้าที่เผยแผ่
ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการท าตามศักยภาพและ
ขีดความสามารถของแต่ละบุคคล พระสงฆส์่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลต้องอาศัยผู้อ่ืน
ในการสืบค้น จึงไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมกระจายไปตามอ าเภอต่างๆ ให้ทั่วทั้งจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาหาความรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ได้โดยง่าย ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับจังหวัดต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ที่ถูกต้อง น่าสนใจ 
หลากหลายรูปแบบไว้ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งศึกษาความรู้หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอและหลากหลายตรงกับความต้องการ  บุคลากรต้องมีทักษะในการ
ท างานที่หลากหลายมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน เปิดโลกทัศน์ใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้รู้เท่าทันสังคมยุคใหม่  ควรสร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้ครอบคลุมมิใช่ทั่วจังหวัดแต่ควรจะทั่วประเทศ เพราะใน
ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ให้เรียนรู้มากมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส่วนใหญ่การหาข้อมูลที่
ส าคัญในปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต เช่น Google เพราะสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้
ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ได้วิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปัน
ความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”๑ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
รูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
สื่อการศึกษา ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) บุคคลสร้างสรรค์ คือ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญ
ที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แบ่งปันความรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ๒) ความรู้สร้างสรรค์ คือ สิ่งที่
สั่งสมมาจากการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ระลึกได้ โดยมีการท าความเข้าใจ เสาะแสวงหา ศึกษาค้นคว้า 
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้แล้วมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่น าไปประยุกต์จนเกิด
                                                           

๑ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕),หน้า ๑๗๕-
๑๘๐.  



๑๔๗ 

 

การเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ๓) เทคโนโลยีสร้างสรรค์ คือ การน าเทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโดยการใช้เว็บล็อกมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการกิจกรรม 
การติดตามผลงาน การประเมินการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ๔) กระบวนการสร้างสรรค์ คือ 
กิจกรรมในแต่ละข้ันตอนของตัวบ่งชี้ในการหาความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างสร้างสรรค์และ ๕) ผลงานสร้างสรรค์ คือ สื่อของการศึกษาที่ผู้เรียน
คิดค้นหรือผลิตขึ้นเพ่ือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้เข้าใจทักษะประสบการณ์จากผู้สอนไปถึง
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎ
มหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อมา ๒) การบริหารจัดการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มี ปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่
พอเพียงที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเห็นปัญหาในการเผยแผ่ท าให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสนส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเห็นจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ กล่าวคือ เห็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ 
ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการ
เผยแผ่ และอ านวยความสะดวก และเห็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน 
ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๒   

๕.๒.๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนน าเสนอเพ่ือท าให้ผู้น าเสนอมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน        

เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย พระนักเผยแผ่ควรมีความสามารถในการ
แยกแยะสิ่งต่างๆ ในบทเรียนหรือหลักธรรมค าสอน โดยตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาให้
ละเอียด พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มาเมื่อน าเสนอไปแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ไดอ้ย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีขีดความสาม
รถในการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ ทางสื่อออนไลน์เพื่อน าไปประยุกต์ดัดแปลงเพ่ือเผยแผ่ให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้นจะมีอยู่บ้างแต่ก็ส่วนน้อย จึงต้องศึกษาการใช้กลยุทธ์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส          

                                                           
๒
 พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร 

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิงพุทธ, (บัณฑิตริทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน้า ก. 



๑๔๘ 

 

และอุปสรรค สังเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ได้มาเมื่อ
เข้าใจแล้วสามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระสงฆ์รุ่นเก่ามีความเป็นตัวตนสูงไม่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจึงยากต่อการท าความเข้าใจ  
การวิเคราะห์ข้อมูลจึงมาจากความคิดเห็นของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ขาดการเข้าร่วมเสวนาความรู้
ทางวิชาการเพ่ือให้เข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีต้องประสานขอ
ความร่วมมือกับนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือมาฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ท าการเผยแผ่ให้รู้จัก
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อนท าการเผยแผ่สู่สาธารณชน  ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อด้านการเผยแผ่ที่ทันสมั ย มีการ
ประชุมระหว่างพระนักเผยแผ่กับองค์กรต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของชุมชนในแต่ละชุมชนว่ามีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ว่าควรจะใช้วิธีการใดในการน าเสนอหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงชุมชนตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชัดเจน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมติดตามกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พระพระสงฆ์นักเผยแผ่เพ่ือพัฒนาเทคนิคให้
ทันสมัยและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญในหลักธรรมค าสอนสอนทางพระพุทธศาสนา 
การที่พระสงฆ์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้ใช้ต้องมีวิจารณญาณและมี
จิตส านึกสูง ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สื่ออย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้รับเกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสอนที่ชัดเจนเนื้อหาไม่ผิดเพ้ียนไปจากพระไตรปิฎก และต้องเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม เนื่องจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไว
รวดเร็วทันใจค้นหาได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ควรมีวิธีการแยกแยะสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทาง
ศาสนาอย่างมีกระบวนการ วิธีการถ่ายทอด รูปแบบการถ่ายทอด การเชื่อมโยงอย่างกลมกลืน เข้าใจ
ง่ายทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจเนื้อหาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
ตนเอง มีการวางแผนไว้ตลอดปีตามประเพณีดั้งเดิมที่เคยท าต่อกันมา โดยรับนโยบายจากส่วนกลาง
แล้วมาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับภูมิล าเนาท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้
ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้
เพ่ือรองรับความทันสมัยส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิ
การที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเชื่อพิธีกรรมใน
ล้านนา ส่วนการคิดหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการที่มีอยู่ตามประเพณีนิยม๓ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม

                                                           
๓ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน,ี ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๙ 

 

ของวัยรุ่น เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างวัยรุ่นผู้ เข้าใช้เว็บไซต์               
หากเว็บไซต์มีการน าเสนอสื่อที่ไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับรับเอาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่ านสื่อ
ดังกล่าว หากแต่การควบคุมการบริหารของผู้จัดท าเว็บไซต์เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ปราศจาก
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม และเล็งเห็นว่าการพัฒนาส่ งเสริมจริยธรรมวัยรุ่น
และเยาวชนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง สิ่งส าคัญที่สุดของการพัฒนาจริยธรรมคือความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนสื่อสารมวลชน ในแขนงต่างๆ ควรค านึงถึงจรรยาบรรณ
เป็นที่สุด เหนือสิ่งอ่ืนใดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่วัยรุ่ นเยาวชนจ าต้องริเริ่มจากจุดเล็กๆ              
คือ ตนเองเป็นส าคัญ จักยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป๔  

๕.๒.๑.๓ การจัดเก็บดูแลรักษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการเผยแผ่ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลเหล่านี้

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าส าหรับพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่
สนใจศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ควรมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้การสืบค้นหาข้อมูลครอบคลุมทั่วถึงทั้งจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันนิยม
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูล  การเข้าถึง และน ามาใช้ได้
อย่างทันท่วงที การน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการสารสนเทศควรมีการแยกประเภทของเนื้อหามีรูปแบบ
อักษร ภาพ เสียง ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและการค้นหาท าได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่
สลับซับซ้อน มีการกลั่นกรองข้อมูลให้มีคุณภาพ ท าให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสืบค้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นย า และมีความสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

 พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการจัดเก็บข้อมูลจึงขาดการใส่ใจหรือมองข้าม
ความส าคัญของจัดท าระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอาจไม่มีระบบที่สะดวกต่อการสืบค้นเนื่องจากไม่
มีความรู้ ไม่มีทักษะด้านนี้ ท าให้ข้อมูลที่ส าคัญและมีประโยชน์สูญหายหรือถูกท าลายไปอย่างน่า
เสียดาย ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี       
ยังไม่มีส านักงานส าหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดที่เป็น
รูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเก็บกันเองไม่มีการท ารหัสข้อมูลคือถ้าเป็นเอกสารก็จะรวบรวมเก็บไว้
ในตู้เอกสาร ถ้าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเสี ยเป็นส่วนใหญ่     
การสืบค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งต้องอาศัยความจ าจากผู้ที่ท าการจัดเก็บเท่านั้น  คณะสงฆ์ควรจัดตั้ง
ศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลประจ าจังหวัด และศูนย์ย่อยประจ าอ าเภอเพ่ือให้
ง่ายต่อการน าส่งข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บ มีอาคารสถานที่จัดในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคง

                                                           
๔ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล, “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา 

เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๕๐ 

 

แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน เมื่อพระ
นักเผยแผ่ผลิตสื่อทางการเผยแผ่ออกมาแล้วให้ส่งเข้าศูนย์ข้อมูลประจ าจังหวัด หรือศูนย์ย่อยประจ า
อ าเภอเพ่ือท าการพิจารณาจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่  เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น ให้ผู้ที่สนใจทั้งพระสงฆ์
และประชาชนทั่วไปได้สืบค้นเพ่ือศึกษาหาความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณันศภรณ์ นิลอรุณ             
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยระบบที่ส าคัญ ๒ ระบบหลัก 
คือ (๑) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ (๒) ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้ โดยระบบที่
ออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ 
ค าอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไปใช้ ได้รับการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด จากการทดลองมี
ผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป คือ ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งที่น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งที่ส่งออก และด้านสิ่งที่
ย้อนกลับ นอกจากนั้นระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
การจัดการความรู้ ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ด้านภารกิจการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยี
การจัดการความรู้๕ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ได้วิจัย
เรื่อง “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพ้ืนที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่ท าตามกฎระเบียบของพระอาราม
หลวงเอง ส่วนผู้ที่จัดท าบัญชีและออกรายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีภายในพระอารามหลวงส่วนใหญ่ คือ เจ้าอาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่าง
เป็นระเบียบ มีการแยกประเภททรัพย์สินออกเป็นหมู่ การจัดสรรที่ดินจะให้การเช่าที่ดินเพ่ือการจัด
งานต่างๆ และเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน การเก็บรักษาหนังสือส าคัญของที่ดิน๖  

๕.๒.๑.๔ การจัดการระบบงานเทคโนโลยี 

การจัดการเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท างานโดยเฉพาะการจัดการในส่วนของบุคลากร
ในการท าหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา ถ้าพระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่ยังไม่มีวุฒิภาวะหรือความรู้ทางด้าน
หลักธรรมเพียงพอท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพราะฉะนั้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบุคลากรผู้ท าหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และมี
วัตถุประสงค์เดียวกันในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเป็นการ
เกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การติดต่อ การประสานงาน การพัฒนางานร่วมกัน 
การวางแผนท าให้ผู้บริหารและพระสงฆ์นักเผยแผ่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ท างานเพ่ือให้ทราบทิศทางการท างานและสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้กับเป้าหมาย
                                                           

๕ ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 

๖ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ, “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ.  



๑๕๑ 

 

ที่ตั้งไว้ และสามารถควบคุมการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการจัดการในยุคปัจจุบันมีหลากหลาย
วิธี หลักการส าคัญของการจัดการ คือ ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชา สายบังคับบัญชา ช่วงการบังคับบัญชา การประสานงาน หลักของการท างานเฉพาะ
อย่าง และเอกภาพในการบังคับบัญชา คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีควรมีการบริหารจัดการอย่างมี
ระบบที่ชัดเจน ควรจัดให้มีเวทีส าหรับพระนักเผยแผ่ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้พระมาเผยแผ่ได้เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายและเลือกหาวิธีการเผย
แผ่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน 

การจัดการระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถน าสิ่งที่ดีมีความรู้ของ
สื่อต่างๆ มารวมไว้ในระบบเพ่ือน าไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ต้องมีความรับผิดชอบในการท างานบุคคลนั้นต้องมีความมุ่งมั่นเข้าใจการ
ท างานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้งานที่ท าหรือได้รับการมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน บุคคลที่
เข้ามาท างานควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการประสาน
ร่วมงานกัน มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรมีหน้าที่อย่างไรเมื่อมีปัญหาการ
ท างานสามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ การเข้ามาเป็นบุคลากรทางการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละบุคคลมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 
แตกต่างกัน แต่ละบุคคลที่ท าหน้าที่มีความต้องการให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงแข็งแรง แต่ละ
ท่านอาจมีหลักวิชาการ แนวคิด หรือการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป  โดยส่วนใหญ่การท างานเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ยังมีไม่มาก ซึ่งหากมีการขยายตัวของบุคลากรให้สามารถ
ร่วมกันท างานได้มากขึ้นจะเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น  จึงต้องประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคลากรเนื้อหาสาระในการเผยแผ่ที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร
ทั่วไปเพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธเจ้าทรงใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์อาศัย
กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหาร
องค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบความส าเร็จ เช่น ทฤษฎี
องค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ก าหนด
โครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้นโดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น 
มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  
ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด       
มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน การน าแนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์กรของ
พระพุทธเจ้าและทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ความสามารถบริหารองค์กรได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น



๑๕๒ 

 

ทฤษฎีของ กูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ทฤษฎีของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Dr W. Edward 
Deming) ก็ตามยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ซึ่งเป็นเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับ
วิทยาการสมัยใหม่ควรน ามาประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในขณะนั้น ถ้าหากเรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้วจะท าให้การบริหารองค์กร
มีประสิทธิภาพเกินกว่าที่คิดทีเดียวและเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหารองค์กรในพ้ืนที่ต่อไป๗            
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ รักษาพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง  
“การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ือการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”๘ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาค าพ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ๑. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่                
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศการสอน ๒. กระบวนการจัดความรู้ประกอบด้วย การระบุความรู้
การพัฒนาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
และการเรียนรู้ ๓. ปัจจัยที่สนับสนุนในการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย ภาวะผู้น ากล
ยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีโครงสร้างและการวัดผล 

๕.๒.๑.๕ การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพระสงฆ์ที่

สามารถท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ไหนเวลาใด  ทั้งที่
ท างานที่บ้านหรืออยู่ในต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาความรู้ด้านหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้ตลอดเวลา พระสงฆ์ผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องพัฒนาทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีในการน าสื่อมาประกอบค าบรรยายให้หลากหลาย รวมถึงควรมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และมีความรู้ความช านาญในโปรแกรมที่น าเสนอเป็นอย่างดี ทางคณะสงฆ์ต้องจัดฝึกฝน
พัฒนาผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่ให้มีความรู้ทางด้านหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างดีพอ มีความ
เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถ มีกิริยามารยาทที่ดีวางตัวเหมาะสมน่าเลื่อมใส การน าเสนอเนื้อหา
ต้องชี้ให้เห็นคุณประโยชน์และโทษ รวมถึงรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสร้าง
ความสนใจท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น พระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ถือว่าก้าวทันโลกเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน ต้องใส่ใจศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารธรรมะเป็นส าคัญ  
ควรใช้ภาษาง่ายๆ ในการถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ เรียนรู้บริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่ที่ไป
บรรยาย เลือกเนื้อหาในการบรรยายให้เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละเพศและวัย ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการ
                                                           

๗ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๘ เตือนใจ รักษาพงศ์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๕๓ 

 

สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ง่าย กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
ส าหรับพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะมีน้อย และไม่ได้รับการ
ส่ง เสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้องมีการสร้างกลุ่มหรือจั ดตั้ ง เครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและเป็นรูปประธรรม 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน แม้แต่คณะสงฆ์ปัจจุบันนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ตนับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็ว             
ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงได้  เข้าถึงประชาชนได้ทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็น
ชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็สามารถเข้าถึงได้แม้อยู่ในประเทศ
ตนเอง คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องให้ความส าคัญกับการผลิตสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้หลากหลายภาษา เพ่ือให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสื่อใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันส่วนมากจะมีแต่ภาษาไทย เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาชมก็จะไม่ให้
ความสนใจเพราะฟังไม่รู้เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นช่องทางที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์โทรทัศน์เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถน าเสนอ
ข้อมูลได้ท้ังในรูปแบบข้อความภาพ เสียง วิดีโอ และสามารถพูดโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
บัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง”๙ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของพระบัณฑิตอาสา คือ ขาดบุคลากร
เพราะมีจ านวนลดลง ขาดงบประมาณด าเนินงาน ขาดวิธีการบริหารจัดการ เข้าถึงชาวบ้านได้ล าบาก
ไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ในบางพ้ืนที่ ส่วนแนวทางการน ากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูงไปใช้ พบว่า ต้องเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการพระบัณฑิต
อาสา อ านวยความสะดวก สร้างศักยภาพตามทฤษฎีการสื่อสารการน าองค์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้                
สร้างศักยภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธ
กับการเปลี่ยนแปลงสังคม”๑๐ ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือน
ถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม คือ การสื่อสารมวลชน 
ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม เป็นการ
สื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นส าคัญ ทั้งในระดับปัจเจก และระดับสังคมในลักษณะการ
ร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธ
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษามีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่
ส าคัญ คือ สื่อสารด้วยสติบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและความเคารพในตนเองและผู้อ่ืนบนหลักการ

                                                           
๙ พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ, “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.  

๑๐ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔), หน้า 
บทคัดย่อ. 



๑๕๔ 

 

ของเหตุผล และผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์และน าไปสู่การกระท าที่ดีงามทั้งต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืนการสื่อสารเชิงพุทธนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปลี่ยนแปลง
สังคมในทางที่เป็นประโยชน์สุข โดยการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายใต้ตนเองของบุคคลและกระจาย
ไปสู่สังคม การสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับคนอ่ืนเป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกันได้โดย
เด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการสื่อสารกับคนอ่ืน     
(ปรโตโฆสะ) ท าการสื่อสารกับตนเอง (โยนิโสมนสิการ) ท าการสื่อสารตามแนวทางหลักการและ
แนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษา 
มีหลักฐานหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ สื่อสารด้วยสติบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและ
เคารพในตนเองและผู้อ่ืนบนหลักการของเหตุและผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ 
และน าไปสู่การกระท าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การศึกษาเชิงกลนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุ
น าไปสู่ผล คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เป็นประโยชน์สูง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจาก
ภายในตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และด าเนินงานร่วมคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนาแนวการท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งจังหวัด 
 ๒) คณะสงฆ์ควรวางแผนพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นล าดับขั้นตอน และเป็นแผนระยะยาว เนื่องจากการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่มีความ
แตกต่างกัน 
 ๓) คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีควรมีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผย
แผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ให้ให้ชัดเจนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้คณะสงฆ์พัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ทั้งทาง
โลก และทางธรรม เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 
 ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสัตว์ควรน าผลการวิจัยไปศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ
หน่วยงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
 ๓) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารแนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  



๑๕๕ 

 

๒) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็ได้ 
 ๓) ควรศึกษาประเด็นเดียวกันในรูปแบบของการพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์กับพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปศึกษา 

 



บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 

         ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        
(๑)  หนังสือ :  
กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
________. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กิตติ ภักดีวัฒนกุล. คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : เคมทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 

จ ากัด, ๒๕๔๖. 
ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข. ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ : หลักสูตรการพัฒนา

จิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ดุสิต โสภิตชา. ท าไมรัฐธรรมนูญไมบัญญัติคุ้มครองให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ปทีป  เมธาคุณวุฒิ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พรรณี สวนเพลง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : 

ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๒. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การเผยแผ่เชิงรุก . กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ หจก. สานลดา, 

๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจีการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๒. 
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร). คม ชัด ลึก เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๔๗. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ิต าโณ). พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโ ). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๔. 
 



๑๕๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาขิงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจโดยน าแผนกลยุทธ์มาใช้ 
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔, ๒๕๕๐. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๕๑). นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองแผนงาน, 
๒๕๔๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

วชิราพร พุ่มบานเย็น. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ . กรุงเทพมหานคร : ซอฟท์เพรส, 
๒๕๔๕. 

วาสนา  สุขกระสานติ. โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

วิทย์  วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์  วรรณปก .  หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๑๑๒ 
พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ม.๓). พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : อักษรา
เจริญทัศน์, ๒๕๔๓. 

วีระศักดิ์  พิรักษา. อินเตอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : วารสารเทคนิค, ๒๕๔๗. 
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดยูเคชั่น, 

๒๕๔๘. 
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาภรณ์ ยุทธธนวิบูลย์ชัย. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ

จัดการความรู้. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙. 
สมคิด บางโม. องค์กรและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระเทพกับงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ. เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกลเศรษฐกิจไทยม่ันคง . 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ). กรมการศาสนา คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่อง

การคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
สมาน งามสนิท. องค์ประกอบของการสื่อสารที่พึงประสงค์ตามแนวแห่งพุทธะ . กรุงเทพมหานคร : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
สานิตย์ กายาผาด. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๓. 
สาโรช บัวศรี. ปรัชญาการศึกษาส าหรับประเทศไทย  : จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับ 

ประชาธิปไตย. แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๔. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. วัฒนธรรมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 



๑๕๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, ๒๕๔๔. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .  เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี ๒๕๓๓ . 
กรุงเทพมหานคร : ที ซี คอมมิวนิชั่น, ๒๕๔๕. 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ . กรอบนโยบายเทคโนโลยี 
สารสน เทศ  ร ะยะ  พ .ศ .๒๕๔๕ -๒๕๕๓ ของประ เทศไทย . พิม พ์ครั้ งที่  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร : ธนาเพลส แอนด์ กราฟฟิก, ๒๕๔๕. 

อนุช อาภาภิรม. เทคโนโลยีกับสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๗. 

(๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 
ณันศภรณ์ นิลอรุณ. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

เตือนใจ รักษาพงศ์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”. ปริญญานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑. 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔. 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) . “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”. 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓.  

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ. “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิง
พุทธ. บัณฑิตริทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ (ใจตรง). ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของ พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 



๑๕๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ. “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบัณฑิตอาสาบนที่ราบสูง”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล. “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา 
เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒-   
ปัจจุบัน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๐. 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ. “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพ้ืนที่ปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔. 

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล. “โครงการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 

สายฝน  เสกขุนทด. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันราช
ภัฏราชนครินทร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖ 

(๓) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอ้ิง สิรินนฺโท ป.ธ. ๘). ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๑.   
พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ. ๙). เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๑.  
พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว). เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑.  
พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน ป.ธ. ๔). รองเจ้าคณะจังหวัด (ฝ่ายเผยแผ่) เจ้า
อาวาสวัดวิมลโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระรัตนเวที (พีร์ ชินวโร ป.ธ. ๗). เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔). เจ้าคณะต าบลสามชุก พระบัณฑิตนักเผย
แผ่ เจ้าอาวาสวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูศรีอรรถศาสก์. ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
(พระอารามหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม ป.ธ. ๓). เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑.  
 



๑๖๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท). รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูพิสิฏสรภาณ (ปกิตต์ ฐิตว โส ป.ธ. ๓). เจ้าอาวาสวัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
พระมหาสมัย สมโย. เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖  
พระปลัดวิทยา  สุนทรธมฺโม. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายเผยแผ่       
เจ้าอาวาสวัดคลองขอม, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์. ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๗ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล. นายอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
นางสาวจันทิรา  เคหะนาค .  กลุ่ มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.   
ดร.ไพบูลย์ ค าภาพักตร์. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๑. 
นางสาวสมพงษ์ สาระค า. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๑. 
นางวรรณพร มัจฉา. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.   
นางสายหยุด พลเสน. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายพิทยา แก้วทิพย์. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี, 
กันยายน ๒๕๖๑.  
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายประยุธ โอสธีรกุล. นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑.   
นายสมชาย เทียนไชย. ครูกลุ่มสังคมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
นายอเนก ปาลวงศ์. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๑, จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๖๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ. นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายพิชิต  รุ่งเรืองด้วยบุญ. นายกเทศมนตรีต าบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กันยายน 
๒๕๖๑. 
นายชินรัศม์ อยู่ฤทธิ์. วิทยากรศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายยุทธนากร อุ่นใจ. ก านันต าบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา. นายกเทศมนตรีเมืองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๑. 
นายกอบชัย พลเสน. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑. 
นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์ . ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๑. 
นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกกุหลาบ. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

(๔) สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตร์ตราจารย์พิเศษ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ . อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
ดร.อ านาจ บัวศิริ . อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
พระมหาช านาญ มหาชาโน. ดร., ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร., ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร. อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ. ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร. ศึกษานิเทศก์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
พระเจริญ จิรปุญโญ, ดร. อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ. ดร. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
นายชวพัฒน์ พรมขุนทด. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ, ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ. นักวิชาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวดสุพรรณบุรี, 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

๒. ภาษาอังกฤษ 
Abell. Angela and Oxbrow. Nigel. Computer withe Knowledge : The Information 

Profession in the Knowledge Management Age. London Library 
Association Publishing, 2001. 

Chandradhar Sharma. A Critical Survey of Indian Philosophy. 8 th ed. Delhi : Motilal 
Banarsidass, 1991. 

Gamble. N. & Easing  wood. N. ICT and Literacy. Cornwall : TJ International Ltd, 
2000. 

Haag. Stephen; Cummings. Maeve and McCubbrey. Donald J. Management 
Information System for the Information Age. 3rd ed. Boston : McGraw-
hill, 2002. 

Heinrich Zimmer. Philosophies of India. New York : Meridian Books, 1956. 
Mazzarol. T. and Souter. G.N.. Sustainable Competitive Advantage for Educational 

Institution: A Suggest Model. Journal of Management Development, 
1999. 

Samuel George Frederick Brandon. A Dictionary of Comparative Religion. New York: 
Scribner, 1970. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เข้าร่วมสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

************************************************************* 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในปัจจุบันและปัญหาของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระสงฆ์ และแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตามความเป็นจริงด้วย 
และแบ่งแบบสัมภาษณ์นี้ออกเป็น ๔ ตอน 

 กลุ่มผูรู้้    กลุ่มผูป้ฏิบัติ   กลุ่มผูท้ี่เกี่ยวขอ้งท่ัวไป 

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ/ฉายา ..........................................................นามสกุล............................. นธ. .............ปธ.  .............. 
ความรู้สามัญ ................................................................. อายุ .................... ปี / พรรษา  ...................... 
ที่อยู่/สังกัดวัด ...................................................... เลขที่.......... /......... ถนน .................... ............  
เขต/อ าเภอ ................................... จังหวัด ....................................... .. โทรศัพท์ .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ...........................................................................................   
ต าแหน่ง .............................................................................................. ..... 
หน่วยงานที่สังกัด ..................................................................................... . 

สัมภาษณ์ ณ .................................................................................................................  

ผู้สัมภาษณ์ ................................................................................................................... 
วันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............................ 
 

หมายเหตุ ขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ท่านคิดว่าสภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๒ ท่านคิดว่าสภาพปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๓ : ค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ตามแนวคิดการบริหาร (4M) ใน ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๓.๑ ท่านคิดว่า บุคลากรการเผยแผ่ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓.๒ ท่านคิดว่า งบประมาณเพ่ือการเผยแผ่ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๒๕ 
 

๓.๓ ท่านคิดว่า วัสดุอุปกรณ์การเผยแผ่ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๔ ท่านคิดว่า การบริหารจัดการระบบ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์เป็นอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ ๔ : รูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆใ์นจังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๔.๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ท่านคิดว่าการศึกษาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้ได้
ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ ์เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒ การวิเคราะห์สถานการณ ์ท่านคิดว่าการแยกแยะสิ่งต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วน
ให้แจ่มแจ้ง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เป็นอย่างไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๒๒๖ 
 

๔.๓ การจัดเก็บดูแลรักษา ท่านคิดว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือความ
สะดวก และทันความต้องการในการน าไปใช้ เป็นอย่างไรบ้าง      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๔ การจัดการระบบงานเทคโนโลยี ท่านคิดว่าบุคคลที่เข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กรเป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี ท่านคิดว่าวิธีการเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในลักษณะที่เป็นเอกสาร รายงาน หรือการแสดงบนจอภาพโดยใช้เครื่องฉาย หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ อคฺควณฺโณ) 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สัมภาษณ์ พระธรรมพุทธิมงคล (สะอ้ิง  สิรินนฺโท)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี,  
วันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

สัมภาษณ์ พระราชปริยัติเมธี (เชษฐา ฉินนาลโย ป.ธ.๙) ,   เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี,  
วันที่ ๑๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๒๙ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พีร์  ชินวโร ป.ธ.๗) ,  เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง,  
วันที่ ๑๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

สัมภาษณ์ พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ วิสุทฺโท ป.ธ.๙), รองเจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, 
วันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรกัษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓), รองเจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, 
วันที่ ๑๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สัมภาษณ์ พระครูวิบลูเจตยิานรุักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓), รองเจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย,์ 
วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์  วงศ์วีรกุล,  นายอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์  ค าภาพักตร์, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี, 
วันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สัมภาษณ์ นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, 
วันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, กลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์   
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี, 

วันที่ ๑๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion), พระครูสุกิจจานุรักษ์  
วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ ฉายา นามสกุล : พระครูสุกิจจานุรักษ์  อคฺควณฺโณ  (ดอกกุหลาบ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๐๔      
สถานที่เกิด  : ๑๑๒ หมู่ที่ ๔ ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
การศึกษา  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕   

: นักธรรมชั้นเอก ส านักศาสนศึกษาวัดไก่เตี้ย ต าบลวังยาง อ าเภอศรี 
  ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๒  
: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รุ่นที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

            : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประสบการณ์ท างาน   : ครูสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   : พระกรรมวาจาจารย์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

: เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์   
           จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

: เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน   
  จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผลงานทางวิชาการ : พระครูสุกิจจานุรักษ์, “พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า”   
  วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (BASJ), ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - ธันวาคม   
  ๒๕๖๐).     
: พระครูสุกิจจานุรักษ์, “พุทธวิธีการสร้างแรงจูงใจในองค์กร”, วารสาร   
  มจร พัฒนาสังคม, (๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐).    
: พระครูสุกิจจานุรักษ์, “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา:   
 The Role of Monk in Propagation Buddhism”, วารสารพุทธ 
  อาเซียนศึกษา (BASJ). 

อุปสมบท  : วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ณ วัดไก่เตี้ย ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน้าที ่   : เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เข้าศึกษา  : เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ส าเร็จการศึกษา  : เมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 


