
 
 

 
 
 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวดัชัยนาท 

BUDDHISM AFFAIRES REFORM DRIVING MECHANISM FOR BUDDHISM 
DISSEMINATION OF BUDDHIST MONKS, CHAINAT PROVINCE 

 
พระธงชัย ธมฺมวโร (เหลง็หวาน) 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 



 
 

 
 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวดัชัยนาท 

  
พระธงชัย ธมฺมวโร (เหลง็หวาน) 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 

 
 
 
 

Buddhism Affaires Reform Driving Mechanism for Buddhism 
Dissemination of Buddhist Monks, Chainat Province 

 

 

 

 

Phra Thongchai Dhammavaro (Lengwan) 
 

 

 

 

 

 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
the Requirements for the Degree of 

Doctor of Philosophy 
(Buddhist Management) 

 

Graduate School 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

C.E. 2019 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



I

riru fi m i u u r d'u l ra ri vr u r d'u t u r q Nr a t n : ru : r ti v u r d'u o l rYmtfr'riu q ufl fi n u ri
A -. - I v - - . . -.-...-!-.-- -^^.^^^..--.-, c

!50.i " fl'nliurn6ounr:rJfr;rJfionr:u:vquonraur6'1un''l:Lzuutttit\tuquf,fl1fiu11Jo{1\tsa{Bt

d'rraiprriuurvr" r{Judruufittolnr:finurflls.rua-nqrr:ilScpcyrqvronram:qufirirufiot a1tlet1n1:

6'ornr:rfirqvro

r.uofrnl:, :rt.o:.)(u

dA d ."

Ft 6uv fl : :l fl 1 T ni't a a o! oufl uvrud

dU
FltuuFrufurylfl'l11u1au

(0.:.v.n:.r::ol l::ruqo)
il:vorun::rnr:

n:5}Jfl'l:

n5:iln'r5

fl::1.ln1:

n:t:]n15

il:vorun::rnt:
fl::1.1fl'l:

nruu nr::J fl 1:enu qr qufr fl vruti

1'OrJ',tnu

(zurt
U AU \

TU ffM:JU)

(vr:vurarnqt*qr fi :.)

e)^J
(zurt Barr)

(u:vqorlfivrButun, nn.o:.)

zurt.n:.il:vua3g Bam

vr:uooilailSu1ufl . r.1fl .a:
t'

J4
:ntd !".7J5.d.*t....H N $l a *i. .

(vr:vortYu o:unI:)

*rj



ก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ๒. เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท และ ๓. เพ่ือน าเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๔ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
พรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๒๘ รูป         
จากพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท จ านวน ๑,๘๒๐ รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท พบว่า          
๑) ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เผยแผ่ด้วยการเทศน์และ
กิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช การสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการบรรพชาภาคฤดู
ร้อน และโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ๒) ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีการวางระบบ
ในวัด เช่น ให้พระในวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและชุมชน ๓) ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง
พุทธ ชี้น ำประชำชนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่  ในกรอบของศีลธรรม ให้ ลด ละ เลิก อบำยมุขต่ำงๆ   
๔) ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ตามวัดในจังหวัดชัยนาทมีพระน้อย 
งบประมาณในการบูรณซ่อมแซมรอศรัทธาจากญาติโยมหรือกฐินจากพุทธศาสนิกชน 

๒. การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท พระสงฆเ์ห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( =๔.14, S.D.=๐.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในการ (  =๔.20, S.D.=๐.59) ด้านทรัพยากรในการ



ข 
 
ขับเคลื่ อนกิจการพระพุทธศาสนา (  =๔ .17, S.D.=๐ .56)  ด้านการสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา ( =๔.16, S.D.=๐.47) และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ( =๔.05, 
S.D.=๐.68) ตามล าดับ 

๓. กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนกำรเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนำท มีกำรวำงแผน มีกำรปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ มีกำรตรวจสอบ และมีกำรติดตำมกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ โดยใช้หลักกำรขับเคลื่อน คือ ๑) สร้ำงพระสงฆ์ต้นแบบ ๒) สร้ำงศำสนำทำยำท     
๓) กำรสร้ำงเครือข่ำย ๔) กำรเผยแพร่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์ ๕) สร้ำงวิทยำกรด้ำนศำสนพิธีในชุมชน       
6) วัดต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น 7) อบรมพระนักเทศน์ 8) เพ่ิมรูปแบบกำรเผยแผ่       
9) วัดมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 10) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำยในท้องถิ่น  การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี ๔ ด้าน ๑) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พระพุทธศำสนำ สร้ำงควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ สร้ำงศำสนทำยำท ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตร
หลำนเข้ำมำร่วมโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อนประจ ำวัด ส่งเสริมให้มีกำรท ำบุญทุกวันพระ      
15 ค่ ำ ๒) ด้ำนกำรยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ต้องสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอ่ืนในกำร
สนับสนุนกัน เปลี่ยนรูปแบบ เพ่ิมช่องทำงและใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรเผยแผ่ เนื้อหำค ำสอน 
ต้องประยุกต์ให้เข้ำกับปัจจุบัน ๓) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ วัดและศำสนสถำน
ภำยในวัด เป็นที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดอบรมเรียนรู้กำรประกอบพิธีทำงศำสนำ 
เพ่ิมศักยภำพพุทธมณฑลในกำรเป็นศูนย์กลำงพระศำสนำ เพ่ิมทักษะภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้วัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ ำชุมชน ๔) ด้ำนทรัพยำกรในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ส่งเสริม 
ศำสนบุคคล อบรม ให้ควำมรู้  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ที่ท ำให้ประชำชนมีควำมมั่นคงใน
พระพุทธศำสนำ กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนในท้องถิ่น 
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Abstract 

Objectives of this Research were: 1. To study the general condition of  

Buddhism dissemination of Buddhist monks in Chainat Province, 2. To study the 

Buddhism affaires reform driving mechanism  for Buddhism dissemination of Buddhist 

monks in Chainat Province. and  3. To propose Buddhism affaires reform driving 

mechanism for Buddhism dissemination of Buddhist monks in Chainat Province 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 

data from 24 key informants, purposefully selected, with the structured in-depth-

interview, by face-to-face-interviewing and from participants in focus group 

discussion. Data were analyzed by descriptive interpretation. The quantitative 

research collected data from 328 samples, derived from 1,820 monks who were in 

Chainat Province. with questionnaires and analyzed data by descriptive statistics; 

frequency, percentile, mean and standard deviation. 

 

Findings were as follows: 
 

1. The general condition of Buddhism dissemination of Buddhist monks in  

Chainat Province in the following are as: 1. Buddhism security; most monks 

disseminated Buddhism by preaching and setting up Buddhist activities in various 

occasions such as merit making, teaching morality in schools, summer ordination and 

five precepts observing village project, 2. Internal administrative process improvement; 

there were rules and regulations in monasteries, such as assigning knowledgeable 

monks to teach morality in schools, allowing monks to participate in monastery and 

community development, 3. Buddhism learning organism development; there were 

activities to promote reducing, discarding and refraining from all evils, leading laities to 

abide by the rules of morality and to live by the moderate way of living, 4. Resources for 

Buddhism affaires reform driving mechanism; monks at general monasteries in 

Chainat Province were minimal, budget for repairing and restoring monasteries 

depended on the faith from laities or Katina, yellow robe, offering ceremony by 

Buddhists 

2. Buddhism Affaires reform driving mechanism for Buddhism Dissemination 

of Buddhist monks in Chainat Province: Sangha’s opinions on Buddhism 

dissemination by overall were at high level ( =4.16, S.D.=0.34) All aspects were also 

at high levels; internal administrative process improvement was at  =4.20, 



ง 
 
S.D.=0.59, Buddhism affairs reform driving mechanism resources were  at  =4.17, 
S.D.=0.56, Buddhism Security was at =4.16, S.D.=0.47 and Buddhism learning 

organism development was at  =4.05, S.D.=0.68, respectively. 

 3.Buddhism affaires reform driving mechanism for Buddhism 

dissemination of Buddhist monks in Chainat Province: There were plans, plans 

implementation and plans evaluation by; 1)  model monks creation, 2) religious 

inheritors implantation, 3) networks creation,  4) adding dissemination media using 

online media,  5) community religious master of ceremony training, 6) making 

monasteries as the centers for learning activities and folk culture learning, 7) model 

preaching monks creation, 8) monks potentials development, 9) making modern 

technology available to monasteries, 10) community participatory network creation 

by: (1) Buddhism security creation by promoting faith in Buddhism, religious 

inheritors creation, summer novices ordination, merit making on the 15
th

 lunar 

Buddhist Sabbath day and going to monasteries on Buddhist Sabbath day is not 

considered the leave-day or absent day, promoting parents to send their children to be 

ordained and study both formal and Dhamma education free of charge. (2) internal 

administrative process improvement; creating networks with other cooperative 

agencies, changing to new methods of dissemination, new technologies, new contents, 

and new method to suit the current situations, training in new preaching styles to have 

friendly characteristics, (3) Buddhism learning center development; monasteries and 

religious places in monasteries are supporting  centers suitable for community cultural 

activities, training of religious ceremonies master of ceremony, upgrading 

Buddhamonton for Buddhism center, training of Buddhist personnel for foreign 

language capacity, promoting monasteries and schools to be community tourism 

attractions, making records of religious preaching personnel, (4) resources for 

Buddhism affaires reform driving mechanism; promoting religious personnel by 

training to have appropriate knowledge, meditation practice activities, making people 

remain stable in Buddhism, adding on online media technology with support from 

local agencies. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ประธานกรรมการ พระอุดมสิทธินายก,  
ผศ.ดร. กรรมการเล่ม ขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รศ.ดร.สุรพล   
สุยะพรหม ที่ให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน และได้สละเวลาอันมีค่าให้คําแนะนําและตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนสําเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง และขอบคุณทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน พระครูปริยัติกิตติธํารง,  
รศ.ดร., คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้คําแนะนํา 
โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, และผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งในภาควิชา นอกภาควิชา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนทุกท่าน  

ขอบพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต     
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ดําจุติ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
ด้านภาษา เนื้อหาสาระ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ช่วยแนะนําแก้ไขให้สมบูรณ์และถูกต้อง  

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้สัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ที่ร่วมเสนอแนะและให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัย และทุกพระสงฆ์ทุกรูปที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ  
และแนะนํา และคอยเป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาตลอด  

ประโยชน์ คุณค่า และความดีของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดา นายจําเนียร พันธ์สาย มารดา นางสอ้ิง ทับสี อาจารย์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์   
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิเศษโชติธรรม เจ้าคณะตําบลสี่ร้อย จังหวัดอ่างทอง ที่เคารพและมี
พระคุณอย่างสูง ตลอดจนครูอาจารย์ในอดีตที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ และหากมีข้อผิดพลาดของงานชิ้น
นี้อันอาจมีเกิดขึ้นได้ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 
พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน) 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 



ช 

สารบัญ  

       เร่ือง                  หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง    ฌ 
สารบัญแผนภาพ    ฎ 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 5 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 6 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนา  ๗ 
 ๒.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๑๙ 
 2.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๓๐ 
 ๒.4 ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๓๖ 
 ๒.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๑ 
 ๒.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๖ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๗ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๗ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๒  

 
 
 



ซ 

 
 
 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 เรื่อง     หน้า                  
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดชัยนาท  
 

๖๔ 

 ๔.๒ ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  

 
๘๓ 

 4.3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

 
๙๕ 

 4.4 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑1๒ 
 4.5 องค์ความรู้ 1๑๙ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 1๒๕ 
 5.2 อภิปรายผล 1๒๙ 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 1๓๓ 
   
บรรณานุกรม 1๓๕ 
   
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก ค่า IOC (Index of item Objective Congruence) 1๔๓ 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  1๕๓ 
 ภาคผนวก ค ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha coefficient) 1๖๔ 
 ภาคผนวก ง รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 1๖๗ 
 ภาคผนวก จ รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 
2๐๕ 

   
ประวัติผู้วิจัย 2๒๒ 



ฌ 

สารบัญตาราง 
ตารางที่                         หน้า 
๒.๑ สรุปสาระส าคัญจากความหมายของการขับเคลื่อน ๙ 
๒.๒ ความหมายของการปฏิรูป ๒๑ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูป ๒๙ 
๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ๔๔ 
๒.๕ งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป ๕๐ 
๒.๖ งานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕๕ 
4.๑ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้าน

การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
 

๖๘ 
4.๒ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้าน

การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
 

๗๓ 
4.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
 

๗๗ 
4.๔ สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านมี

ทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
 

๘๒ 
4.๕ แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม 
 

๘๓ 
4.๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยรวม 

 
 

๘๕ 
4.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

 
 

๘๖ 
4.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

 
 

๘๘ 
๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

 
 

๘๙ 
4.1๐ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
คณะสงฆ์จั งหวัดชั ยนาท  ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่ อนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 
 
 

๙๐ 
 
 

  



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่    หน้า 

4.1๑ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา  

 
 

๙1 
4.1๒ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

 
 

๙๒ 
4.1๓ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ 

 
 

๙๓ 
4.๑๔ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 
 

๙๔ 
4.๑๕ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา   
 

๙๘ 
4.๑๖ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ด้านการยกระดับภายใน   
 

๑๐๓ 
๔.๑๗ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ             
 

๑๐๗ 
๔.๑๘   การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 

๑๑๒ 
                                              
                                   
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่                        หน้า 
๒.๑ กระบวนการสร้างรูปแบบ ๑๘ 
๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๖ 
4.1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 1๑๙ 
๔.๒              องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกระแสสังคม 

ที่เรียกร้องและต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการพระพุทธศาสนา  
และจากสาเหตุของปัญหาการน าพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจ าวันอาจจะมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสม  
ไม่สมควร และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะ พระภิกษุ สามเณร ซึ่งได้รับการยกย่องนับถือว่า 
“เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธา มีการดัดแปลง
หลักธรรมค าสอนไปจากความเป็นจริงเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง ดังนั้นจึงท าให้เห็นความพยายาม
ทุกฝ่ายที่ต้องการขับเคลื่อนอย่างกระตือรือร้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกลไกของระบบที่เรียกว่า “ปฏิรูป” 
แต่กลไกที่จะเป็นเครื่องมือทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์กลับไม่ได้สนองตอบต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยตรง ท าให้สังคมต้องค าถามกับบทบาท และหน้าที่อันจะพึงให้ต่อสังคม 
การตั้งค าถามว่า ท าไม อย่างไร เพ่ืออะไร การที่รัฐพยายามเข้าไปจัดการกับกับองค์กรต่างๆ  
ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ เพ่ือการป้องกันและปราบปราม หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการขับเคลื่อนใน
ภาพรวมขององค์กรที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าประสงค์หลักขององค์การ
และในการปฏิบัติงาน  

ในปัจจุบันพระสงฆ์และวัดวาอาราม เป็นที่จับตาของสังคมเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าที่ผ่าน
มาหลายฝ่ายได้พูดถึงความจ าเป็นในการปฏิรูปวงการสงฆ์อยู่เป็นระยะ โดยอ้างเหตุเรื่องความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนต่อวงการสงฆ์ที่ลดลง เนื่องจากปรากฏข่าวพระท าผิดธรรมวินัยอยู่เป็นระยะ  
รวมไปถึงบทบาทของสงฆ์ที่ไม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะคนบางกลุ่มได้พยายามชี้น า
สังคมให้มองภาพพระสงฆ์ไปในทางลบ โดยอาศัยข้อมูลอาจเป็นจริงบ้างหรืออาจจะเป็นเท็จบ้าง       
มองอย่างบริสุทธิ์ใจบ้างมองอย่างอคติบ้าง ทั้งหมดนั้นย่อมเกิดผลกระทบต่อพระศาสนาโดยภาพรวม 
ดังนั้น การปรับตัวหรือปฏิรูปกิจการต่างๆ  ในทางพระศาสนา เพ่ือลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง  
ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สังคมได้มองเห็นผลงานและคุณค่าของพระสงฆ์  และพระศาสนาได้
มากขึ้นอันจะน ามาซึ่งความมั่นคงของพระศาสนา และเพ่ือขับเคลื่อนกิจการงานพระสงฆ์อย่างเป็น
ระบบ และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้  เริ่มมาตั้ งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘             
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานของพระสงฆ์ ๖ ด้าน + ๑ ด้าน ที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอพระสงฆ์ได้มุ่งมั่นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงระบบ
กลไกท่ีมีอยู่ของพระสงฆ์ และจะพัฒนางานให้ก้าวไปข้างหน้าในเชิงรุกเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลก จึงเอาพันธกิจ ๖ ด้าน ของพระสงฆ์มาเป็นตัวตั้ง คือ ๑) งานด้านการปกครอง ๒) งานด้านศา
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สนศึกษา ๓) งานด้านศึกษาสงเคราะห์ ๔) งานด้านเผยแผ่ ๕) งานด้านสาธารณูปการ ๖) งานด้านสา
ธารณสงเคราะห์ ผนวกเข้ากับอีก ๑ ด้าน คือ งานด้านพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาแห่งโลกโดยมหาเถรสมาคม (มส.) อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.      
คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไข ๒๕๓๕ แต่งตั้งคณะท างานทั้ง ๖ ด้าน มารับผิดชอบในงานแต่ละด้าน๑ 

ด้วยเหตุนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติ  จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนา 
ใน ๔ ประเด็นหลักคือ  

๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความอวด
รวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อท าให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดงบัญชี
ทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ทีไ่ม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส  

๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา 
เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่
คิดว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต  

๓) เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลง
หลักธรรม ค าสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือ
และปฏิบัติ ตามจนเข้าใจว่านั่นคือ พระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา  
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้องค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงน าข้อเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร     
คือ มหาเถรสมาคม ด าเนินการหาแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบกันมา 

“การปฏิรูป” คือ การที่พระสงฆ์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถ 
เพ่ิมศักยภาพ กลไกที่มีอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ก็มีแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
เป็นวิถีที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระสงฆ์และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งนี้ การสาธารณูปการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับศาสนวัตถุของวัดและศาสนสมบัติของวัดนั้น นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของงาน
พระสงฆ์ ซึ่งสมควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญมั่นคง หากงานด้านสาธารณูปการด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมอ านวยประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและพระพุทธศาสนาสืบไป 

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธาประชาชนที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว พระสงฆ์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปมีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนางานพระสงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสอดคล้องกับภาระงาน ๖ ด้านของ   
                                                           

๑พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.), “การปฏิรูปกิจการ พระพุทธศาสนา”, โพสต์ทูเดย์ 
ธรรมะ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://www.posttoday.com/dhamma/513959 / [๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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พระสงฆ์ เพ่ือให้พระสงฆ์ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับวัด มีขับเคลื่อนและ    
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดไปพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาได้นั้น ก็ต้องด าเนินการโดยพระสงฆ์ นั่นคือต้อง "ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
เพ่ือพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์" เพราะ "การปฏิรูป คือ ทางเลือกและทางรอด" "เอกายโน อย  มคฺโค วิรุฬฺโห 
พุทฺธสาสเน" 

กิจการพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับภารกิจงาน ๖ ด้านของพระสงฆ์ การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ต้องค านึงถึง ภารกิจ ๖ ด้านของพระสงฆ์ที่ถือเป็นภารกิจหลักของ
พระสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ของบ้านเมืองสืบไป ซึ่งจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้สรุปอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ดังนี้     
๑) เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ๒) เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย    
๓) เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชนชาวไทยตั้งอยู่ในความสามัคคี ๔) เป็นหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ๕) เป็นสถาบันที่ด ารงยืนยงคงอยู่มาคู่ชาติไทย ๖) เป็นหลักค าสอนสอดคล้องกับลักษณะนิสัย
ของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรี ๗) เป็นแหล่งส าคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย          
๘) เป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ าค่าของชนชาติไทย ๙) เป็นหลักน าทางในการพัฒนาชาติไทย 
๑๐) เป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลก๒  

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและยังส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดยรวมอีกด้วย ไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน
เท่านั้น การใช้กลไกของรัฐในการเผยแผ่และปลูกฝังความเชื่อและศีลธรรมทางศาสนาในแต่ละสมัยแต่
ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันไปบางรัฐที่เป็น “รัฐศาสนา” (เช่น รัฐอิสลาม) ก็สามารถใช้กลไกของรัฐทุก
ระดับในการเผยแผ่และปลูกฝังศีลธรรม ตั้งแต่การออกกฎหมาย นโยบายและการจัดการศึกษา    
หรือแนวทางการพัฒนาประเทศโดยทั่วไปจะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมหรือไม่ท าลายหลักความเชื่อและ
ศีลธรรมทางศาสนาแห่งรัฐ๓ 

ปัจจุบันพระสงฆ์ที่ออกไปเผยแผ่ธรรมะ ยังไม่มีความรู้ ไม่แตกฉานในหลักเท่าที่ควร  
ไม่รู้นิรุตติปฎิสัมภิทาเพียงพอ (เชี่ยวชาญด้านภาษา) ไม่รู้จักการวิเคราะห์บริบทผู้ฟัง ไม่รู้จักการ
ถ่ายทอดในรูปแบบวิทยาการโลกยุคใหม่ การเทศน์ การบรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าๆ เดิมๆ ตามจารีต
ประเพณี ท าให้เกิดปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะ ในขณะที่พุทธศาสนิกชนไทย เกิดปัญหาการไม่เข้าใจ
ภาษาธรรมะนี้ด้วย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ คือ ๑) ขาดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดปัญญา ๒) ไม่รู้ภาษาบาลี
ดีพอ ๓) ไม่เข้าใจความหมายที่พระสงฆ์สื่อ ๔) คนไทยใช้ภาษาไทยผิดเพ้ียน ขาดความจริงใจต่อกัน  
๕) ชาวบ้านได้รับรู้ค า และความหมายของศัพท์มาจากสื่ออย่างผิดๆ ปัญหาหลักที่พบจากพระสงฆ์คือ 
๑) พระมีโอกาสเทศนาน้อย ๒) พระสงฆ์ขาดประสบการณ์และขาดความมั่นใจ  ๓) ขาดความรู้

                                                           
๒พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.), “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๒ ๕ ๖ ๐ -๒ ๕ ๖ ๔  การน าน โยบ ายสู่ ก ารป ฏิ บั ติ ” , โพ ส ต์ทู เด ย์  ธ รรม ะ , [ออน ไลน์ ] , แห ล่ งข้ อมู ล : 
https://www.posttoday.com/dhamma/513945 / [๑๗ กันยายน ๒๕๖๐]. 

๓สุรพศ ทวีศักดิ์, กำรใช้กลไกของรัฐในกำรเผยแผ่ศีลธรรมทำงศำสนำ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
https://prachatai.com/journal/2010/05/29440/[๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓]. 

https://prachatai.com/journal/2010/05/29440


๔ 
 

วิทยาการสื่อสารยุคใหม่ ๔) ไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง ๕) ขาดความรู้ด้านภาษายุคใหม่ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ส่วนสาเหตุการเผยแผ่ธรรมะที่ไม่ได้ผลเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ๑) พ้ืนฐานในการเข้าใจ
ธรรมชาติ ตัวเอง และหลักศีลธรรม ๒) เรื่องภาษา การใช้ภาษามีความแตกต่างกัน การสื่อสารต่างที่ 
ต่างถิ่นจึงเป็นปัญหา ในขณะที่ปัจจุบันโลกแคบลงการสื่อสารก็ง่ายขึ้น แต่ภาษากลับเป็นอุปสรรค    
ในการบอกกล่าวหรือแสดงเจตจ านงของตนเองให้แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ อีกทั้งผู้คนก็เดินทางไปมาหาสู่กัน  
ทั่วโลก การเผยแผ่ธรรมะหากไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นจึงประสบผลส าเร็จยาก๔ 

สภาพปัญหาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ๔ ข้อ ได้แก่ 
ปัญหาด้านนโยบายการเผยแผ่ โดยพระสงฆ์ไม่มีการระดมความคิดร่วมกันจากพระสงฆ์ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ท าให้นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหา
ด้านบุคลากร โดยในวัดที่มีกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทะศาสนานั้น ขาดแคลนบุคลากรจ านวนมากโดย
ไม่มีการสร้างบุคลากรทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป นอกจากนี้  พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนายังมีปัญหาด้านทักษะในการเผยแผ่ด้วยเช่นกัน ปัญหาด้านรูปแบบวิธีการที่ใช้ในการ
เผยแผ่ ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและไม่ตรงตามความต้องการของสังคมปัจจุบัน และปัญหาด้านสื่อที่  
ไม่ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 1) เรื่องรูปแบบใหม่ๆ ในการถ่ายทอดด้วยวิธีการ     
ที่น่าสนใจ แม้เนื้อหาธรรมจะดีแต่วิธีการถ่ายทอดไม่ชัดเจน ย่อมเกิดปัญหาการเข้าใจได้ เมื่อคนสนใจ
วิธีการ เนื้อหาธรรมก็น่าสนใจตามมาด้วย 2) เรื่องทัศนคติ ในการเผยแผ่ธรรมะ หากผู้ฟังหรือผู้รับ    
มีทัศนคติที่ เอนเอียงก็จะตั้งแง่ต่อต้าน เหมือนครั้งพุทธกาลที่ มีพวกไม่ชอบวิธีการเผยแผ่ของ
พระพุทธเจ้า จึงกลายเป็นปัญหาได้ 3) เรื่องเทศะ ท้องถิ่นแต่ละที่อาจจะไม่เหมาะในการเผยแผ่ธรรมะ
เช่น สถานที่มีสงคราม มีภัยแล้ง มีศาสนาอ่ืนๆ ที่เคร่งครัด ย่อมเกิดปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะได้     
4) เรื่องวัยและเพศ เช่น เด็กอาจจะยังไม่พร้อมที่รับธรรมที่ยาก คนแก่ยากท่ีฟังรู้เรื่อง ในขณะผู้เผยแผ่
เป็นพระสงฆ์ที่ใกล้ชิดสตรีมากไปอาจจะกลายเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวได้๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญและความเสื่ อมของ
พระพุทธศาสนา 

ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สั่นคลอนศรัทธาในพระพุทธศาสนา เหล่าพุทธบริษัทก็จะ
ช่วยกันพิจารณา หาทางแก้ไขปรับปรุง เพ่ือความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย และเป็นสมบัติของปวงชนชาวไทยตั้งแต่บรรพกาล ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปองค์กรสงฆ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
เป้าหมายของการปฏิรูปครั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งมั่นคงขององค์กรศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์       
ให้เป็นศาสนบุคคลที่พึงประสงค์ของพระพุทธศาสนา จึงต้องศึกษากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เพ่ือปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กิจการพระสงฆ์ ๒๐ ปี     
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท เพ่ือไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 
                                                           

๔สุรศักดิ์ มณีสุวรรณ, “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน”, 
บทควำมงำนวิจัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/556623/[๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖]. 

๕พระมหาสมชาย  กลิ่นชาญ, “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย”, วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๒๐๗.  

https://www.gotoknow.org/posts/556623/%5b๑๗%20ธันวาคม


๕ 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่ วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท             

เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่

ของพระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษาการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ดังนี้ ๑) สร้างความมั่นคง
ด้านพระพุทธศาสนา 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 3) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง
พุทธ และ 4) ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและประชำกร 
๑.๔.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) ที่ ใช้ ในการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท จ านวน ๒๔ รูปหรือคน ดังนี้ 

๑) กลุ่มพระสังฆาธิการที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่ จ านวน ๔ รูป 
๒) กลุ่มข้าราชการที่เก่ียวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา จ านวน ๔ คน 
๓) กลุ่มข้าราชการและประชาชน จ านวน ๖ คน 
๔) กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ รูป 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ท าการ
คัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานด้านการเผยแผ่ของ



๖ 
 

พระสงฆ์ จ านวน ๕ รูป นักวิชาการด้านศาสนา จ านวน ๕ คน และประชาชน จ านวน ๒ คน รวม
จ านวน ๑๒ รูป/คน 

๑.๔.๒.๒ ประชำกร  
ได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท จ านวน ๑,๘๒๐ รูป จาก ๘ อ าเภอ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
เขตปกครองพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท จ านวน ๘ อ าเภอ ได้แก่ ๑) อ าเภอเมือง

ชัยนาท ๒) อ าเภอมโนรมย์ ๓) อ าเภอวัดสิงห์ ๔) อ าเภอสรรพยา ๕) อ าเภอสรรคบุรี ๖) อ าเภอหันคา 
๗) อ าเภอหนองมะโมง ๘) อ าเภอเนินขาม  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่าง  เดือนตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 

มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๘ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การขับเคลื่อน หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 

ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการต่างๆ ให้เป้าหมายของกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของระบบต่างๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

การปฏิรูป  หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถ        
เพ่ิมศักยภาพ กลไกที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ก็มีแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  เป็นวิถี           
ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระสงฆ์     
ทั้งการสาธารณูปการซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนวัตถุและศาสนสมบัตินั้นนับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญ
ของภารกิจงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาเผยแผ่ศาสน
ธรรมโดยวิธีต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ เข้าใจ และน้อมน าไปปฏิบัติ อันจะยังผลให้สังคม
ตลอดจนประเทศชาติมีความผาสุก สันติสุข และมีความเจริญก้าวหน้า 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

๑.๖.๒ ท าให้ทราบการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

๑.๖.๓ น าเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

๑.๖.๔ ผลจากการวิจัยไปเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ด้านการเผยแผ่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่ืนๆ 
 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” โดยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามล าดับต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 

๒.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย  
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขับเคลื่อน  
แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป็นการให้ความหมายรูปแบบการท างานที่เป็นเชิงระบบใน

การท างานที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์หลายอย่างและ รวมทั้งขั้นตอนของการขับเคลื่อนสามารถ
แยกออกได้ ดังนี้  

๒.๑.๑ ความหมายของการขับเคลื่อน  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕4 ให้ความหมายของ การขับเคลื่อนคือตัว

จักรต่างๆ ที่ท างานประสานสอดคล้องกันเพ่ือให้เครื่องจักร เครื่องกล หรือเครื่องยนต์ท างานได้ส าเร็จ   
การขับเคลื่อนอาจจะซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็ได้ เช่น ตุ๊กตามีการขับเคลื่อนภายในท าให้เคลื่อนไหวได้  
การขับเคลื่อนในเครื่องรถยนต์ท าให้รถวิ่งไปได้ หุ่นยนต์มีการขับเคลื่อนหลายอย่าง การขับเคลื่อนอาจรับ
พลังงานจากสิ่งอ่ืนอย่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรือพลังงานกลอย่างอ่ืน นอกจากจะหมายถึงตัวจักรต่างๆ  
ของเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์แล้ว ค าว่า การขับเคลื่อน ยังใช้หมายความถึง กระบวนการต่อเนื่องที่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น การขับเคลื่อนการย่อยอาหาร การขับเคลื่อนการสร้างอาหารของพืชโดย
การสังเคราะห์แสง และยังหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กร ท าให้งานขององค์กรด าเนิน
ไปได้ด้วย๑ การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่สาธารณะ “หาดแห่” ที่ตั้งอยู่
ระหว่างบ้านน้ าก่ า ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านท่าค้อ แขวงค าม่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

                                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕4, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 

พับลิเคช่ันส์, ๒๕๕6), หน้า ๙๖๕. 
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action research หรือ PAR) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการพ้ืนที่
สาธารณะ “หาดแห่” มีการด าเนินงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถวางแผนการ ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทั้งด้าน
การเกษตร การประมง และการท่องเที่ยวโดยกลุ่มและสมาชิกชุมชนเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ มีเทศบาลต าบลน้ าก่ า สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ 1) การขับเคลื่อนที่เป็นทางการ หรือกลไกเชิงสถาบัน ที่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการบริหารจัดการพ้ืนที่เป็นลายลักษณ์อักษร 2) การขับเคลื่อนที่ไม่เป็นทางการเป็น
การจัดการพ้ืนที่ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้การยอมรับผู้น าที่ไม่เป็นทางการเพ่ือร่วมกันก าหนด  
กฎ กติกา รวมถึงสิทธิ์การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 ขั้นตอน คือ    
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล๒ การขับเคลื่อน หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ท่ีท า
หน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ท าให้มีการเปลี่ยนต าแหน่งจากตนทางไปยังปลายทางของการเคลื่อนที่หรือ
ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางความเร็ว ลักษณะการเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนแรงให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การท างานของการขับเคลื่อนนั้นตองอาศัยอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเป็นตัวท าให้
เกิดการท างานในลักษณะต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์แต่ล่ะประเภทจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องควบคุมการท างานให้เป็นไปตามความต้องการ๓ การขับเคลื่อน หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมี
การขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่ม
บุคคลให้เป็นผู้ด าเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาด าเนินการ ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะท างาน รายงานผลการด าเนินการ การประเมินระบบ      
และสรุปผลการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้๔ การขับเคลื่อนที่จะท าหน้าที่ในการผสาน กิจกรรม
ทางศาสนาน ามาสู่วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ ผู้ประสานงานหลักธรรม สัมพันธ์
อาเซียน ที่เกิดจากกลุ่มเครือข่ายจิตอาสา จากศาสนาในพ้ืนที่มาท าหน้าที่สร้างความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม ส่งเสริมการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ และการจัดกิจกรรมทางศาสนาดังนั้นจึงต้องมีการจัด
อบรมผู้ประสานงานวัฒนธรรมสัมพันธ์อาเซียน เพ่ือท าหน้าที่จัดท าข้อเสนอ ในการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ผ่านวิถีศาสนา๕ การขับเคลื่อนในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน      
โดยสาระในองค์รวมท่านเสนอมุมมองว่า พ.ร.บ. เป็นเพียงการขับเคลื่อนการปกครอง ที่ยังไม่ได้มุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาคน พัฒนาพระภิกษุในพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ผ่านค า

                                                           
๒กชกร เดชะค าภู และ ทิพาภรณ์ หอมด, “วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”, วารสารวิจัย, ปีที่ 9    

ฉบับท่ี 5 (กันยายน-ตุลาคม 2560): 347-360.  
๓สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี),

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561), หน้า 85.  
๔บุรินทร์ รุจจนพันธ์, คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี 2553 และ ปี 2557,  

จังหวัดล าปางการพิมพ,์ ๒๕๕๗ หน้า ๓๐.  
๕พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี), “การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ

อยู่ร่วมกัน, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561): ๒๖๖. 
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ว่า “สิกขา” โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต้องเขาไปหนุนเสริมเพ่ือการศึกษาของผู้บวชให้ไป           
สู่เป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ๖  

 
ความหมายการขับเคลื่อน 
ดังนั้นการขับเคลื่อนจึงมีหลายลักษณะที่นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ในการอธิบาย

กระบวนการในอนาคตหรือการสร้างการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือแบบจ าลองที่ผู้วิจัยหรือ
นักวิชาการคิดขึ้นมาใช้ส าหรับการศึกษาการขับเคลื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น ดังนี้   

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระส าคัญจากความหมายของการขับเคลื่อน   

 นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๕๒, หน้า ๙๖๕). 
 

การขับเคลื่อน คือ ตัวจักรต่างๆ ที่ท างาน
ประสานสอดคล้องกันเพ่ือให้เครื่องจักร เครื่องกล 
หรือเครื่องยนต์ท างานได้ส าเร็จ 

กชกร เดชะค าภู และ ทิพาภรณ์ หอมด 
(๒๕๖๐, : 347-360). 

การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการพ้ืนที่สาธารณะ “หาดแห่” ที่ตั้งอยู่
ระหว่างบ้านน้ าก่ า ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 
(๒๕๖๑, หน้า ๘๕). 

การขับเคลื่อน หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมี
การขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ ได้  โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน 

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 
(2553 และปี 2557, หน้า ๓๐). 

การขับเคลื่อนที่จะท าหน้าที่ ในการผสาน 
กิจกรรมทางศาสนาน ามาสู่วัฒนธรรมการอยู่
ร่ วมกันอย่ างสั นติ สุ ข  คื อ  ผู้ ป ระสาน งาน
วัฒนธรรม สัมพันธ์อาเซียน 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธานี) 
(2๕๖๑, : ๒๖๖). 

การขับเคลื่อนที่จะท าหน้าที่ในการผสาน 
กิจกรรมทางศาสนาน ามาสู่วัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  
 (๒๕๖๑, : ๕). 

การขับเคลื่อนในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
นับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน โดยสาระในองค์รวม
ท่านเสนอมุมมองว่า พ.ร.บ. เป็นเพียงกลไกการ
ปกครอง 

 

 
                                                           

๖พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์”, วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 7 ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม-กันยายน 2561): ๕. 



๑๐ 

๒.๑.๒ ประเภทของการขับเคลื่อน 
การขับเคลื่อน ถือเป็นแนวทางสร้างสังคม ที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในการตัดสินว่าสิ่ง

ใหม่ ที่ถูกแนะน าสู่สังคม ดีหรือไม่ดีอย่างไร มีคุณค่าต่อสังคมมากหรือน้อยเพียงใด และดีพอที่จะ
กลายเป็นมาตรฐานในสังคมได้ การใช้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิก        
ในสังคม ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและ เข้าใจองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม เพ่ือน ามาสู่การแสดงทัศนะ
และการวิจารณ์ด้วยเหตุและผล การขับเคลื่อน พระสงฆ์ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการท างาน และพระสงฆ์ในพ้ืนที่ต่างๆ ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชน และก าหนดกรอบทิศทาง เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
การด าเนินงานตามภารกิจของ องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และพันธกิจสู่
วิสัยทัศน์ของแผนที่ก าหนด ๓ ประเภทดังนี้ 

๑) Productive Growth Engine 
เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income 

Country) ที่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การขับเคลื่อน
ดังกล่าว ประกอบไปด้วย   

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชน          

ในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ 
ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

๒) Inclusive Growth Engine 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่

เกิดข้ึนโดยการขับเคลื่อนนี้ ประกอบด้วย   
การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด   
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคม

ในมิติต่างๆ  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ  
การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ 

แข่งขันได้ในเวทีโลก  
การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ  
การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ 

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 



๑๑ 

๓) Green Growth Engine 
การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี      

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่าง
คนกับสภาพแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนนี้ประกอบด้วย  

การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage)    

เป็ นหลั ก  มาสู่ ก ารค านึ งถึ งป ระโยชน์ ที่ ได้ จ ากการลดความสูญ เสี ยที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งระบ บ                 
(Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง ๓ การขับเคลื่อน ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก      
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่
ได้ในศตวรรษที่  ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ          
เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง๗ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภท ของตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และประมวลแนวคิดหลัก เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

๒.๑.๓ ลักษณะของการขับเคลื่อน 
การสร้างลักษณะของการขับเคลื่อนให้สอดคลองกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏ    

การณมากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นท าให้การน าโมเดลไปใช้มีความยุ่งยาก ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเน้นความสะดวกในการน าโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ก็ต้องเขียนโมเดล  ให้ง่าย
และชัดเจน โมเดลนั้นก็ย่อมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งท าให้การน าโมเดล
ไปอธิบายท านาย และควบคุมปรากฏการณ์ได้จ ากัด ดังนั้นการสร้างโมเดลจึงต้องพยายามสร้างให้ได้
ทั้งความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ให้มากที่สุด และขณะเดียวกันก็สามารถ
น าไปใช้หาข้อสรุปเพ่ืออธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์นั้นๆ ให้มากที่สุด โดยเราอาจเลือก
ศึกษาเฉพาะองค์ประกอบหรือตัวแปรที่ส าคัญๆ ของปรากฏการณนั้นๆ  

โครงสร้างการท างาน 
การส่งเสริมการขับเคลื่อนมีโครงสร้างการท างานที่มุ่งเน้นการบูรณาการ ก า ร ท า ง า น

ร่วมกันของหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงได้มีการก าหนด ภารกิจความรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดรับกันเป็นล าดับขั้นดงันี้ 
 
                                                           

๗เพ็ญประภา ศรีประสม, “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”, [ออนไลน์] แหล่งที่มา, 
https://sites.google.com/site/adecmju4608/home [๑๐ กันยายน ๒๕๖๑]. 



๑๒ 

๑. โครงสร้างการท างานในระดับพื้นที่ 
ในการก าหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับ

พ้ืนที่ให้เป็นกระบวนการปรึกษาหารือในพ้ืนที่และจะต้ องส่ ง เส ริ ม ให้ มี ภ าคประชาชน เข้ าร่ วม 
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนด้วยทั้งนี้ ควรพยายามใช้โครงสร้างการท างานที่มีอยู่เดิม และ ข้อมูลที่เป็น
ทุนการท างานเดิมของหน่วยงานต่างๆ ในการเลือกวัดน าร่องให้ เป็นประโยชน์ ให้มากที่ สุด โดย
ประกอบภาคส่วนให้ครบถ้วนและให้อยู่ในดุลยพนิิจของเจ้าคณะจังหวัด 

 
ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะท างาน ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด   

(๑) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแนวคิด พ้ืนฐานในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ซ่ึงเน้นไปทีส่ังคมโดยจะด าเนินการ“ตาม ล าดับขั้น”ทัง้ในระดับครัวเรือนชุมชนและจังหวัด 

(๒).ก าหนดนโยบายบทบาทหน้าที ่และแนวทางการท างานตามคู่มอืฯ  
(๓).ประสานจัดหาแหล่งงบประมาณให้กับแผนพัฒนาหมู่บ้าน / แผนชุมชนจาก

งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด หรือจากกระทรวง กรม ในส่วนกลาง  

(๔).ท าความเข้าใจก ากับติดตามประสานงาน และให้ ค าแนะน าในการแก้ ไขปัญหา
อุปสรรคการขบัเคลื่อนงานระดับอ าเภอ 

(๕).สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการ ด าเนินงานของทีมอ าเภอ เช่น บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์องค์ความรู้และงบประมาณ 

(๖).พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการจาก อ า เภอที่สอดคล้องกับแนวทาง
ยุทธศาสตร์ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามด้านความมั่นคง
แล้วแต่กรณี 

(๗).แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท างานและบุคคลใดๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ เช่น คณะท างานฝ่ายติดตามและสนับสนุน ข้อมูลคณะท างานกลั่นกรองโครงการ
คณะท างานส่งเสริมการขับเคลื่อน (โดยมอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานจากส่วนกลางหรือตรง
กับภารกิจหลักในการด าเนินการเป็นฝ่ายเลขานุการฯ) เป็นต้น 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะอนุกรรมการส่ งเสริมการ
ขับเคลื่อนกาพัฒนา ตามคณะอนุกรรมการพัฒนาตามด้านความมั่นคงแล้วแต่กรณ ี

๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วยนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการหัวหน้าส่วน  ราชการระดับอ าเภอที่

เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาชน/ภาค ประชา
สังคมในพ้ืนที่ ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้แทนธนาคารเพ่ือเป็นกรรมการโดยมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้ 

(๑) ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ระดับอ าเภอและจัดท า
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย 



๑๓ 

(๒) การสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้มาร่วม ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเวทีเรียนรู้เสนอ
แผนพฒันาชุมชน   

(๓) ประสานงานและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ การขับเคลื่อนงานเช่นบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์องคค์วามรู้ และงบประมาณ 

(๔) แต่งตั้งคณะท างานระดับต าบลและหมู่บ้านและบุคคลใดๆ เพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของอ าเภอ 

(๕) พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ จากต าบลและหมู่บ้านที่สอดคล้องกับ
แนวทางยทุธศาสตร์ฯ 

(๖) แต่งตั้งคณะท างานและบุคคลใดๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะท างานตาม
แนวทางของจังหวัดนั้นๆ 

(๗).ปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะท างานระดับจังหวัด
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

๓) คณะท างานขับเคลื่อนระดับต าบล  
ประกอบด้วยก านันผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดและนายช่างโยธาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้แทนส่วนราชการระดับต าบลผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนผู้แทน
หน่วยงานด้านความม่ันคง เป็นคณะท างานโดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ประเมินความพร้อมขั้นต้นของชุมชนได้แก่การขับเคลื่อนหมู่บ้านข้อมูลการเรียนรู้
การขยายผลและภาคี ความร่วมมือการสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอก และคุณธรรมจริยธรรม 

(๒) ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลได้แก่ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลกายภาพอ่ืนๆ             
และบญัชีครวัเรือน 

(๓) จัดเวทีเรียนรู้ระดับต าบลและสนับสนุน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของระดับ
หมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชน  

(๔) ประสานงานติดตามการท างานในระดับ หมู่บ้านและรายงานผลให้คณ ะท า งาน
ระดับจังหวัดอ าเภอทราบ  

(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการระดับอ าเภอมอบหมาย  
๔) คณะท างานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน 
ประกอบ ด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนปราชญ์ชาวบ้านผู้น า

ทางธรรมชาติผู้แทนภาคราชการผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนผู้แทนหน่วยงานด้านความ
มัน่คงเป็นคณะท างานโดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้การศึกษา กับครัวเรือน 
(๒) จัดเก็บข้อมูลประสานให้มีการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  (ข้อมูลโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ข้อมูลบัญชีครัวเรือนและข้อมูลกายภาพอ่ืนๆ) 
(๓) จดัเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 
(๔) วิเคราะห์จัดท าแผนชุมชนและตัดสินใจ จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ  
(๕) เสนอโครงการที่แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านการท า

ประชาคมหมู่บ้าน 



๑๔ 

๒. หน่วยประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
หน่วยประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯอยู่ภายใต้โครงการสนับสนุน 

และส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาในชนบทมี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
เพ่ือให้เกิดจุดเชื่อมประสาน การท างานให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงก าหนดให้มี
หน่วยงาน/ทีมงาน ประสานและสนับสนุนจากส่วนกลางดังนี้๘ 

๑) หน่วยงาน/ทีมบริหารและประสานงานกับส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โครงการสนับสนุนผู้ประสานภาค/จังหวัดท าหน้าที่ ประสานงานกับคณะท างานฯ คณะอนุกรรมการฯ
และหน่วยงาน/ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นทีแ่ละรายงานผล  

๒) หน่วยงาน/ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ มีผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการสนับสนุนฯ อยู่ในคณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานในพืน้ที่
เป้าหมายด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดเวทีประชาคมฯลฯ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในพ้ืนที่และรายงานผล โครงสร้างการท างานเพ่ือส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนในส่วนกลางในระดับพ้ืนที่  

สรุปได้ว่า ลักษณะการขับเคลื่อนสามารถจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แม่นย ามาก
น้อยเพียงใดและเห็นได้ในลักษณะผลเชิงประจักษ์ ระหว่างตัวแปรเชิงโครงสร้างกับความเป็นไปได้ของ
การขับเคลื่อน ที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่สัมพันธ์กับการศึกษาในเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้การน าเสนอ
เพ่ือสื่อสาร จะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมในการแปลความหมายแต่ละตัวแปรด้วย ฉะนั้นการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ในลักษณะผลเชิงประจักษ์ระหว่างตัว
แปรเชิงโครงสร้างกับความเป็นไปได้ของการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่สัมพันธ์กัน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการขับเคลื่อน ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และประมวลแนวคิดหลักเพ่ืออธิบายตัวแปรเชิงโครงสร้างกับความเป็นไปได้
ของการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่สัมพันธ์กัน โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๒.๑.๔ การสร้างขั้นตอน กระบวนการ การขับเคลื่อน 
การขับเคลื่อนและขั้นตอน กระบวนการ การทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ขั้นตอน กระบวนการ การขับเคลื่อนนั้นด าเนินการโดยวิเคราะห์การเขียนรายงานการวิจัย 
จุดบกพร่องที่มักจะพบในการท าดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็น         
การขับเคลื่อนและขั้นตอน กระบวนการ การควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตามล าดับขั้นในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่  ๒ น าขั ้นตอน กระบวนการ ดังกล่าวไปทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอน กระบวนการ นอกจากนี้การขับเคลื่อนและขั้นตอน 
กระบวนการ การบริหารคุณภาพ ทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งศึกษาการขับเคลื่อนการ
ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม มีรายละเอียดในการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน  

                                                           
๘ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, “แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อเสริมความมั่นคง

ของชาติ”, วารสารมุมมองความมั่นคง, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔): ๒๔. 
  
   



๑๕ 

ขั้นตอน กระบวนการ 
ในการขับเคลื่อนมีกระบวนการท างานที่ส าคัญ ๔ ขั้นตอนได้แก่การเตรียมการ        

การจัดท าแผน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการตรวจติดตามและรายงานผลดังนี้ 
๑. การเตรียมการ : 
กรรมการ/คณะท างาน ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง ส่วน

ราชการทีม่ีสถานทีต้ั่งท าการอยู่ในจังหวัด หรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัดอ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นนักวิชาการ ฯลฯ จุดเน้นทีส่ าคัญ คือ การให้มีทีมงาน ภาคประชาชนในคณะท างาน 

โดยพยายามให้ทีมงาน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิดขับเคลื่ อนงานเองมากกว่า ที่
หน่วยงานรัฐด าเนินการเองทั้งหมดทั้งนี้ในการจัดตั้ง คณะกรรมการ/คณะท างาน ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของ บุคลากรและภาคประชาชนในพื้นที่และให้ภาคประชาชน เลือกตัวแทนที่จะมาท างาน
รว่มกับภาครัฐในระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน  

๑.๑. จัดโครงสร้างการประสานงานของ ทีมงานตั้ งแต่ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
หมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของหน่วยงานและหมู่บ้าน/
ชุมชนบัญชีครัวเรือน ข้อมูลอ่ืนๆ ตามประเด็นของพ้ืนที่และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนท า
แผนชุมชนขั้นตอน กระบวนการ 

๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ทีมงานในแต่ละระดับ  

๑.๓ การวิเคราะห์ความพร้อมขั้นต้นของชุมชน เป็นการประเมินเบื้องต้นเพ่ือให้เห็น
ความพร้อมของกรอบการประเมินทั้ง ๕ ด้าน และเพ่ือใช้ส าหรับการติดตามประเมินผลในระยะต่อไป 
กรอบการประเมิน กระบวนการ ๕ ด้าน ได้แก่  

๑).ด้านการขับเคลื่อน 
๒).ด้านข้อมูล 
๓) ด้านการเรียนรู้ 
๔).ด้านการขยายผลและภาคีความร่วมมือ 
๕).ด้านการสนับสนุนรายละเอียดตามกรอบ การประเมินความพร้อมของพื้นที่เป้าหมาย

ขั้นต้นซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมของตนเอง ในการวางแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ/ 
คณะท างานระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่  

๑.๔ การน าผลประเมินมาประกอบการวิเคราะห์ ภูมิสังคม ความพรอ้มของพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือตั้งเป้าหมายก าหนดแผนการท างานและก าหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 

๒. การจัดท าแผน : 
จดัเกบ็และใช้ข้อมลูจากกระบวนการ เรียนรู้รว่มกันของหน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชน  
๑)  ข้อมูลบัญชีครัวเรือน 
๒) ข้อมูล จปฐ.และ กชช.๒ ค 
๓) ข้อมูลด้านกายภาพอ่ืนๆ เช่น สิ่งแวดล้อมฯลฯ 



๑๖ 

๔) ข้อมูลทุนชุมชนอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มฯลฯ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และยังมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บ
เพ่ิมเติม) คือคณะท างานระดับหมู่บ้านหรือผู้ที่คณะท างาน ระดับหมู่บ้านมอบหมายจากเวทีการให้
การศึกษาหรือการถอดบทเรียนการพัฒนา  

๒.๒ การจัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน จากข้อมูลที่จัดเก็บ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ถึง
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาไปจนถึงการเรียนรู้ เพ่ือค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนนี้ถือเป็น กระบวนการส าคัญที่ท าให้ครัวเรือนเข้าใจสาเหตุของ ปัญหาและสามารถริเริ่มการ
แก้ปัญหาได้เองตั้งแต่ระดับ ครัวเรือนและชุมชนท าให้ เกิดกระบวนการวางแผนจาก ล่างขึ้ นบนที่
สะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ได้ซึง่ในขัน้ตอนนี้หากคณะท างานระดับหมู่บ้านเชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านสภาองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่ วน ราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนภาคเอกชนอ่ืนๆ เข้ามีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ต้นจะเกิดประโยชน์ เพ่ิมขึ้นในแง่การสร้างความ
สามัคคี การมีข้อมูลครบถ้วนและการต่อยอดระดับการพัฒนาให้ครบวงจร การจัดเวทีเรียนรู้
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่าง กันตามระดับการพัฒนาของหมู่บ้านที่กรมการพัฒนา ชุมชนจัดแบ่ง
ไว้แล้วดังนี้ 

๑) หมู่บ้านระดับ ๑ เริ่มพัฒนา มี ๓ กิจกรรม คือเวทีสร้างความเข้าใจ การศึกษาดูงาน 
และการจัดเวทปีระชาคมปรับแผนชุมชน 

๒) หมู่บ้านระดับ ๒ มีการพัฒนาและ มีการรวมกลุ่ม มี ๒ กิจกรรม คือ การทบทวน
และพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบของกลุ่ม 

๓) หมู่บ้านระดับ ๓ มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดการพัฒนา มีการจัดเวที ๒ ครั้งคือ 
การทบทวนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน/เครือขายและและและส่งเสริมแผนการท างานของชุมชน
ด้านการแปรรูปผลผลิต ให้ครบวงจรหรือท าศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

๒.๓ การจัดท าหรือทบทวน หรือปรับแผนชุมชน ในการแก้ปัญหา (ท าเองท ารว่มข อ รั บ
การสนับสนุน) ระบุประโยชน์ทีก่ลุ่มเป้าหมายจะได้รบัและกลุ่มชุมชนโดยรวม จะได้รับประโยชน์อะไร
ทั้งนี้ในการด าเนินตามขั้นตอนที่ ๒.๑ – ๒.๓ ทัง้การจัดเก็บขอ้มลูก ารจั ด เวที แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้     
และการจัดท า/ปรับแผนชุมชนควรค านึงถึงแนวคิด พ้ืนฐานในการขับเคลื่อนฯ ๓ ระดับได้แก ่
ครัวเรือน ชุมชนพ้ืนที่ (จังหวัด) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนา ซ่ึงการก าหนด
แผนงาน/โครงการ อาจจ าแนกได้ เป็น ๓ กรณหีลัก  

๑) กรณีแผนงาน/โครงการที่ท าเอง ไม่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ ให้ด าเนินการได้
ทันท ี

๒) กรณีแผนงาน/โครงการที่ท าร่วม รวมทั้งที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้
ประสานแผนไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ามารถให้การสนับสนุน งบประมาณได้ ห รื อ เส น อ
ผ่านอ าเภอเพ่ือเป็นแผนพัฒนา อ าเภอผ่านไปยังแผนพัฒนาจังหวัด เ พ่ื อ ให้ ห น่ ว ย งาน ร าช ก าร ที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนในส่วนที่หน่วยงานนั้น รับผิดชอบโดยใช้งบประมาณของกระทรวง/กรม
งบประมาณ ของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด/งบยุทธศาสตร์จังหวัด) งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนงบของส่วนกลางและงบประมาณความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ 



๑๗ 

๓) กรณีที่แผนงาน/โครงการที่ท าร่วม หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณของยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่  ๖ แล้วแต่กรณีให้ด าเนินการตามขั้นตอน ที่ระบุไว้ การอนุมัติแผนงาน/
โครงการโดยระบุ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ การวัดผลที่ความคุ้มทุนเมื่อวัดเป็นตัว
เงินกล่าวคือ เมื่อลงทุน งบประมาณของราชการไปแล้วจะคุ้มทุนที่ประชาชน หรือไม่และจะได้คืนในปี
ที่เท่าไรรวมทั้งต้องวัดความคุ้มค่าในอนาคตอันได้แก่ ความดีงามความรู้สึก ความพึงพอใจและ
ผลกระทบในทางบวกท่ีมีต่อ ความยั่งยืนของการพัฒนาของชุมชน 

๒.๔ การน าแผนไปสู่การท าประชาคมเพ่ือสร้าง การยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้ว
น าไปสู่การบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ประสานแผนสู่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
การจัดสรรงบประมาณ ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการตามภารกิจ (งบ Function)  
และงบตามนโยบายพิเศษอ่ืนๆ ตลอดจนงบประมาณ ความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนต้องให้
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงผ่านแผนชุมชน 

๓. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เมือ่แผนชุมชนผ่านความเห็นชอบ จากเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้ว (ท าเอง ท ารว่มข อ รั บ

การสนับสนุนงบประมาณ) คณะท างานระดับหมู่บ้านร่วมกันจัดท า ปฏิทินกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติ
การของโครงการตามล าดับความส าคัญ โดยระบุกิจกรรมเป้าหมาย ค านวณ ต้นทุนการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ วิธีการเครื่องมือ/ทรัพยากรที่จ าเป็น ระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมการติดตาม
ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

๑) กรณีท าเอง เช่น การจัดตั้งกลุ่มการปฏิบัติตาม แผนชีวิตของครัวเรือนชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีโดยใช้แรงงานชาวบ้านไม่เน้นจ้างเหมาหรือถ้าต้องการ สนับสนุนจากองค์กร
หมู่บ้านของชุมชนให้เป็นไปตาม ระเบียบของกลุ่ม/องค์กรหมู่บ้านนั้นๆ  

๒) กรณีท าร่วม/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผนงาน/โครงการ จากหน่วยงาน
ภายนอกเช่นเดียวกับ ข้อ ๑) ไม่เน้นการจ้างเหมาเน้นให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ ด าเนินการจัดท า
กันเองหรือถ้าต้องการการสนับสนนุ จากหน่วยงานให้วางแผนปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของ 
หน่วยงานนั้นๆ 

๔. การตรวจติดตามและสนับสุนน 
การตรวจติดตามและสนับสนนุแบ่งเป็น ๔ ระดับโดยในขั้นตอนของการตรวจติดตาม  

ในพ้ืนทีค่วรจัดให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ไปกับการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร
เพ่ือเป็นการประเมินตนเอง ของผู้ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด พร้อมกับการน าเสนอ
ความก้าวหน้า ผลที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคและข้อเรียนรู้เ พ่ื อ ให้ ที ม งาน ได้ป ระโยชน์ จากการฟั ง 
บทเรียนที่อ่ืนๆ ในการจัดการกับสถานการณ์แบบเดียวกันรวมทั้งเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของภาค
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการด้วยดังนี้ 

๔.๑ ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/
เดือน 

๔.๒ ระดับอ าเภอ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๒ เดือน ทั้งนี้โดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับติดตามตั้งแต่ระดับอ าเภอลงไป 



๑๘ 

๔.๓ ระดับจังหวัดควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ทั้งนี้โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแล 

๔.๔ การติดตามสนับสนุนในระดับจังหวัด และระดับภาคโดยหน่วยงาน/ทีมบริหาร 
ประสานงาน สนับสนุนจากส่วนกลางเพ่ือจัดท าข้อมูลข้อเสนอแนะ ในการสนับสนุน ปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานขับเคลื่อนชนบท หรือด้านความมั่นคงแล้วแต่กรณีเส น อ ต่ อ ค ณ ะก ร รม ก า ร
อ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนชนบทห รื อ ด้ าน ค ว าม มั่ น ค ง  แ ล้ ว แ ต่ ก รณี ทั้ ง นี้ จ ะ มี
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงกรมท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้า ระดับจังหวัดอ าเภอต าบลและหมู่บ้าน 

จากทัศนะของนักวิชาการที่หลากหลายจึงได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ 
"การสร้างรูปแบบ" ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ กระบวนการสร้างรูปแบบ๙ 
 
สรุปได้ว่าการขับเคลื่อนที่ดีจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์

กันเชิงโครงสร้างท านายและขยายผลได้น าไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่ๆ ได้ ดังนั้น ในการสร้างรูปแบบที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จ าเป็นต้องมีข้อก าหนด ๔ ประการ ได้แก่ แสดงความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้าง แสดงการพยากรณ์ผลที่เกิดข้ึน แสดงการขับเคลื่อนเชิงเหตุผล และแสดงการสร้างมโนทัศน์
ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร ในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษาที่
เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างการขับเคลื่อนตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
และประมวลแนวคิดหลักของนักวิชาการต่างๆ 

๒.๑.๕ องค์ประกอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
เมื่อถอดแบบองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย

ตามหลักพุทธบริหารการศึกษามีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระ
พุทธศาของพระสงฆ์ไทย ๗ องค์ประกอบ ดังนี้ 
                                                           

๙Keeves P.J., Educational Research Methodology and Measurement : An 
International Handbook, (New York, N.Y. : Pergamon, 1997), p. 560. 

มโนทัศน์ 
(Concepts) 

ตัวแปร
(Variables) 

ข้อเสนอ
(Proposition) 

ผลการท านาย
(Solution) 

รูปแบบ
(Model) 

การวัด 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปร 

การท านาย 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างขเสนอ 



๑๙ 

๑. การจัดตัวบุคคล กลุ่มเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย          
มี ๒ ระดับ ๗ กลุ่ม ได้แก่  

ระดับบน ๔ ประกอบด้วย 
๑) นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ๒) นักวิชาการ ๓) นักธุรกิจ คหบดี และ           

๔) สื่อมวลชน 
ระดับล่าง ๓ ประกอบด้วย  
๑) เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ๒) ผู้น าท้องถิ่น ๓) ชาวบ้าน 
๒. การอ านวยการจากหน่วยงานภาครัฐ พระสงฆ์ 
๓. การบริหารงบประมาณ การได้มา การจัดเก็บรักษา การใช้จ่ายอย่างสามารถ

ตรวจสอบได ้
๔. การประสานงานวิธี ในการใช้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในการการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่าย องค์กรพันธมิตรหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย 
ประกอบด้วย 

๑) องค์กรพันธมิตรภายใน ได้แก่ องค์กรในพระพุทธศาสนาต่างๆ 
๒) องค์กรพันธมิตรภายนอก ได้แก่ องค์กรพุทธอื่นๆ 

๕. การควบคุมการปฏิบัติงาน มีระบบการให้คุณให้โทษในการปฏิบัติงาน การวั ด
ประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม 

๖. การจัดหน่วยงาน เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานได้ชัดเจน แต่สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ เมื่อมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ  

๗. การวางแผน ประกอบด้วยแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว กระบวนการ
จัดการ (Management Process) กระบวนการจัดการกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๐  

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ยุคสมัยเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ประเทศต้องมีการแบบแผนยุทธศาสตร์    

ในการพัฒนา ตามนโยบายแผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี เช่นเดียวกับวงการสงฆ์ ก็มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และแนวคิดให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องมีการปฏิรูป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการปฏิรูป 
“การปฏิรูป” คือ การที่พระสงฆ์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถ 

เพ่ิมศักยภาพ การขับเคลื่อนที่มีอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ก็มีแนวคิดหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ  เป็ นวิถีที่ สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ ของพระสงฆ์และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  ทั้ งนี้               
การสาธารณูปการซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนวัตถุและศาสนสมบัตินั้น นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญ
ของงานพระสงฆ์ซึ่งสมควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญมั่นคง หากงานด้านสาธารณูปการ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมอ านวยประโยชน์ต่อสังคมและพุทธศาสนิกชน 

                                                           
๑๐พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก, “การปฏิรูปพระพุทธศาสนา”,วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 

มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๓.  



๒๐ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค านิยามไว้ว่า  ค าว่า ปฏิรูป หมายความว่า
“ปรับปรุง ใหสมควร เชน ปฏิรูปบานเมือง”๑๑ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Reform” หมายถึง
“ปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์” 

การปฏิรูป (Reform) คือ การท าให้สิ่งที่ เราเห็นว่าเป็นปัญหา ผิดไปจากสภาพที่
เหมาะสม มาจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นการปฏิรูปจึงไม่ใช่ “การพัฒนา” ที่เป็นการท าสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 
ขาดอะไรที่ควรมีก็จัดให้มี ดังนั้น การปฏิรูปมักจะไม่มีทาง win-win ไปทุกฝ่าย มันจะต้องมีฝ่ายที่ได้
ในบางเรื่องเสียในบางเรื่อง ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระท าดังกล่าวมีเป้าหมายอย่างไร และจะส่งผลทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอย่างไร โดยมีแผนที่ค่อนข้างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สามารถรับรู้และปรับตัวได้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มควรต้องมีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป 
โดยเฉพาะในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราในฐานะที่เป็นก าลังส่วนหนึ่งในสังคม 
ควรจะแสดงข้อคิดความเห็นออกมา การปฏิรูป หรือ Reform คือ การท าให้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหา 
หรือผิดไปจากสภาพที่เหมาะสม มาจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้น การปฏิรูปจึงไม่ใช่ “การพัฒนา” แต่เป็น
การท าสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น จึงขอใช้โอกาสนี้ ใช้วัฒนธรรมการวิจารณ์ช่วยกันคิดใน เรื่องการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ให้มาก โดยแสดงข้อคิด ความเห็นของตนออกมา หรือการรวมกลุ่มช่วยกันคิด เพ่ือเป็น
พลังเสียงร่วมในกระบวนการปฏิรูป๑๒ 

การปฏิรูป เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ิมศักยภาพ 
กลไกที่มีอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ก็มีแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งนักวิชาการได้
ให้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน

มีบุ๊คส์ จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๘. 
๑๒ศักรินทร์ ภูมิรัตน, “การปฏิรูป (Reform) คืออะไร”, เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง

ปั ญ ญ า, ค ากล่ าวความจ าเป็ น ในการปฏิ รูป  ในการยก ร่างรัฐธรรมนู ญ , [ออน ไลน์ ] แหล่ งที่ ม า : 
http://reform.kmutt.ac.th/article?aid=1 [๑๒ กันยายน ๒๕๖๑]. 

http://reform.kmutt.ac.th/article?aid=1


๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของการปฏิรูป 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๔๘). 

ปฏิ รูป  หมายความว่า“ปรับปรุง  ใหสมควร        
เชน ปฏิรูปบานเมือง” 

ศักรินทร์ ภูมิรัตน์, 
[ออนไลน์], [๑๖ กันยายน ๒๕๖๑]. 

การปฏิรูป (Reform) คือ การท าให้สิ่งที่เราเห็นว่า
เป็นปัญหา ผิดไปจากสภาพที่เหมาะสม มาจัดรูปแบบ
ใหม่ ดังนั้นการปฏิรูปจึงไม่ใช่ “การพัฒนา” ที่เป็นการ
ท าสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ขาดอะไรที่ควรมีก็จัดให้มี ดังนั้น
ก ารป ฏิ รู ป มั ก จะ ไม่ มี ท าง  win-win ไป ทุ ก ฝ่ าย        
มันจะต้องมีฝ่ ายที่ ได้ ในบางเรื่องเสียในบางเรื่อง 
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระท าดังกล่าวมีเป้าหมาย
อย่างไร และจะส่งผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะ
ยาวอย่างไร โดยมีแผนที่ค่อนข้างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับรู้และปรับตัวได้ ผู้ที่มีส่วน
ได้ เสี ย  ทุ กกลุ่ มควรต้ อ งมี โอกาสมี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการปฏิรูป โดยเฉพาะในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง 
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราในฐานะที่เป็นก าลังส่วน
หนึ่งในสังคม ควรจะแสดงข้อคิดความเห็นออกมา 

 
๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

วงการพระพุทธศาสนา และจากสาเหตุของปัญหาการน าพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจ าวันอาจจะมี 
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควรและปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซึ่งสังคม
ยอมรับว่า “เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ” บางรูปได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง ศรัทธา  
มีการดัดแปลงหลักธรรมค าสอนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองดังนั้น  

สภาปฏิรูปแหงชาติได้มีค าสั่ง ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ
พระพุทธศาสนา เรียกย่อๆ ว่าคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยได้ให้เหตุผลว่า 
“ปัจจุบัน เกิดปัญหาในกิจการพระพุทธศาสนามากมาย สาเหตุส่วนหนึ่ ง ที่ ส าคัญมา จาก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ที่เน้นการปกครองภายในพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่โดยขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นพระสงฆ์จึงด าเนินการกิจการพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างเอกเทศโดย
ปราศจากการ มีส่วนร่วมของประชาชนจึงเกิดปัญหาความเสื่อมถอยและความศรัทธาในพระสงฆ์ทั้ง
จากภายในและภายนอก ซึ่งหากไม่ได้รับการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งระบบจะส่งผลให้กิจการ
พระพุทธศาสนา ในสังคมไทยเสื่อมลงตามล าดับ” 



๒๒ 

มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ในค าสั่งไว้ทั้งหมดรวม ๖ ข้อ ที่เห็นวาส าคัญมากคือ สามข้อแรก 
ดังตอไปนี้   

๑. ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเพ่ือก าหนด 
แนวทางปฏิรูปโครงสร้างกิจการพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน   

๒. พิจารณาด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูป 
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕   

๓. จัดท าข้อเสนอแนะต่อประธานสภาปฏิรูปแหง่ชาติเกีย่วกับแนวทางด าเนินการและยก
รา่ง พระราชบัญญัติเพ่ือการปฏิรูปกิจการศาสนาและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ พระพุทธศาสนา
โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท  

ตามค าสั่งนี้  ภารกิจหลักของคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามิได้อยู่ ที่
การศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปญหาส าคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยเทานั้น แตยังมุงเปาไปที่
การแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เพ่ือท าสิ่งที่เรียกวา “ปฏิรูปโครงสร้าง” ในพระสงฆ์
นั่นเอง 

คณะกรรมการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเสนอ ซึ่งมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
๑. เรื่องทรัพย์สินของวัดหรือของพระภิกษุ ให้มีการเสนอราง พ.ร.บ. การจัดการ

ทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุ โดยอย่างน้อยต้องมีกลไกหลักในการด าเนินงาน คือ การจัดท างบบัญชี
ทรัพย์สินของวัดทรัพย์สิน เงินทอง รายได้รวมถึงผลประโยชน์อื่น ที่ได้มาจากการด าเนินงานภายใต้ร่ม
กาสาวพัสตร์ย่อมตกเป็นของพระพุทธศาสนา ไมใชทรัพย์สินสวนตัวของบุคคล พระสงฆ์หรือวัดใด 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ของวัดและพระควรให้พุทธบริษัท ๔ มีส่วนร่วม เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 

๒. เรื่องปัญหาพระสงฆ์ท่ีไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ให้ปรับปรุงกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาด้วยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ หรือ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยเฉพาะการปกครองสงฆ์ ควรจะมีการกระจายอ านาจแทนการปกครองแบบรวมศูนย์
อ านาจ ซึ่งจะต้องให้พระสงฆ์ที่อยูในวัดและประชาชนรวมกันดูแลวัด และกิจการพุทธศาสนา 
นอกจากนั้นควรก าหนดให้วัดเปนศูนย์กลางในการบริหารวัด การแตงตั้งและถอดถอนเจ้าอาวาสควร
ให้ประชาชนมีสวนรวม 

๓. เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติปฏิบัติที่วิปริต จากพระธรรมวินัย 
ควรมีกลไกน าหลักการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มาบัญญัติให้เกิดความชัดเจนวาการปฏิบัติใดเปนไป
ตามพระธรรมวินัยหรือไมเปนไปตามพระธรรมวินัย เพ่ือให้มีการตรวจสอบปองกันการบิดเบือนหรือ
แอบอ้างพระธรรมวินัย 

๔. เรื่องของฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ าย 
ศาสนจักร ปฏิรูปการศึกษาของพระสงฆ์ให้ทันกับเหตุการณ์ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรมีความเชื่อมั่น 
ในระบบการศึกษาโดยเฉพาะพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม๑๓ 
                                                           

๑๓รายงานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปองพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูป
แหงชาติ เรื่องรายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปองพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา, ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๘. 



๒๓ 

สาเหตุที่มาของกระแสการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาว่า ภายใต้กระแสธารของการ
ปฏิรูปของ “รัฐ” ไทย ที่พยายามเพ่ือเสนอ “ธง” การขับเคลื่อน ช่องทาง หรือทางออกเพ่ือไปสู่การ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมประเทศชาติในองค์รวม กระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นค าถามท่ีถูกลงมากลางองค์กร 
“ศาสนา” ว่าจะมีแนวทางปรับหรือปฏิรูปตัวเองอย่างไร? เมื่อค าถามดังกล่าวถูกเสนอกสู่สาธารณะ  
มีกระแส วิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นในวงกว้าง ผลก็คือการปรับท่าทีตามรัฐ ทั้งกรณีเรื่องการบริหาร
องค์กรที่ผูกขาด ความโปร่งใสที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปัญหาการไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
หรือตีความเกินกว่าความเป็นจริงนอกเหนือพระธรรมวินัย ผลก็คือเมื่อมีค าถาม แนวคิด  เชิงวิพากษ์ 
โต้แย้ง ต่อการปรับตัวขององค์กรสงฆ์ภายใต้สถานการใหม่จึงเกิดขึ้น การถามหาความจริงที่บกพร่อง
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข (ปฏิรูป) จนกลายเป็น “วิวาทะ” ทางสื่ออย่างที่ปรากฏในช่วงเวลาหนึ่ง การถาม
หาคุณค่าแท้เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นเป้าหมายส าคัญ สภาพการณ์นั้นท าให้ “คนใน” 
ต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าเราจะไปทางไหนภายใต้กระแสการปฏิรูป บรรยายและกล่าวถึงสาเหตุ
ที่ มาของกระแสการปฏิ รูปกิจการพระพุทธศาสนาและแผนการด าเนินการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาตามภารกิจ ๖ ด้าน (น.๖) ของพระสงฆ์ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เคยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้นหนังสือนี้จึงเป็นการรวมแนวคิดปาฐกถาของพระพรหมบัณฑิต 
ซึ่งสะท้อนให้เห็น “แสง” ที่ปลายอุโมงค์ของการ “ปฏิรูป” ที่เริ่มโดยคนในองค์กรศาสนาเอง โดยมี
เป้าหมายเป็น “สิ่งที่ดีกว่า” ตามเจตนารมณ์ที่ภาครัฐก าลังด าเนินการอยู่ คือการปฏิรูปการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีศาสนาเป็นแก่นแกนของสังคมรวมอยู่ด้วย และควรต้องปฏิรูปในสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยเช่นกัน๑๔  

การปฏิรูปเป็นการแก้ไขปรับปรุงภายในระบบหรือโครงสรางเดิม ไม่มีการรื้อท าลาย
ระบบหรือโครงสร้างแต่อย่างใด การปฏิรูปองค์กรศาสนาจึงไม่ท าลายวัฒนธรรมองคกร คือ เป็นการ
ปรับปรุงภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยและจารีต การปฏิรูปจึงเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใน
โครงสร้างที่มีอยู่เดิมเช่น ปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยภายในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นพระประมุข การปฏิรูปพระพุทธศาสนาเถรวาทภายในกรอบแห่งพระ
ธรรมวินัยและจารีต 

หากมองย้อนกลับไปในอดีต แนวคิดเรื่องการปฏิรูปศาสนา เกิดขึ้นมาช้านานนับแต่ช่วง 
สมัยของพระพุทธเจ้า การท าสังคายนาทุกครั้งนัยยะหนึ่งเป็นการปฏิรูปหลักการแนวคิดโดยมี “รัฐ” 
หรือผู้ปกครองเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนขับเคลื่อนหรือเกื้อหนุนให้เกิดการปฏิบัติหรือล่วงใกล้เข้ามา 
หน่อยในรัฐสยามหรือรัฐไทย แนวคิดเรื่องการปฏิรูป เกิดขึ้นภายใต้กลไก หรือแนวทางเป็นส าคัญ ดังที่
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า แนวคิดเรื่องการปฏิรูปและปฏิบัติการเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงนับแต่อดีตถูกยกเป็นภาระงานหนึ่งของรัฐ โดยถือเป็นบทบาทของรัฐที่ต้องปฏิบัติต่อ
องค์กรศาสนาในฐานะเป็นส่วนของรัฐ หรือการเข้าไปร้องขอ หรือการให้ค าแนะน าโดยรัฐ เพ่ือการ
ปฏิรูปหรือปรับปรุงองค์กร โดยที่รัฐอันหมายถึงผู้ปกครองได้เข้ามีส่วนในการเข้าไปสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ดังกรณีการท าสังคายนา ๓ ครั้งในอินเดีย ๔ ครั้งในศรีลังกาหรือ    
๒ ครั้งในพม่า (ครั้งที่ ๑ ในสมัยพระเจ้ามินดง พ.ศ.๒๔๑๔ ครั้งที่ ๒ ที่เรียกว่าฉัฎฐสังคายนา ระหว่าง 
                                                           

๑๔พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา: เทียน
วัฒนาพริ้นท์ติ้ง, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 



๒๔ 

พ.ศ.๒๔๙๗-๒๔๙๙) และในล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.๑๙๕๒–๒๐๓๐) แห่งอาณาจักร
ล้านนา เมื่อ พ.ศ.๒๐๒๐ นับเป็นครั้งที่ ๘ ในบริบทของการนับการสังคายนาในประเทศไทย หรือล่วง
มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.๒๒๗๙-๒๓๕๒) รัชกาลที่ ๑ กับการท า
สังคายนาที่ไทยนับเป็นครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๑ และการตรากฎหมายตราสามดวง (พ.ศ.๒๓๔๗) 
โดยมีเจตนาหลักเพ่ือการปรับปรุงปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในรัฐสยามในช่วงเวลานั้น หรือล่วงมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๓๙๖-๒๔๕๓) ที่ทรงให้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รศ. ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) ท าให้มีมหาเถรสมาคมอันมีหน้าที่ในการปกครอง
และบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรืออีกความหมายหนึ่งเป็นการปฏิรูปองค์กรปกครองสงฆ์ให้ทาหน้าที่
เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับระบบรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว ความเปลี่ยนแปลงภายใต้ปรากฏการณ์และแนวคิด
ท าให้ดีขึ้น หรือในชื่อ“ปฏิรูป” เป็นปรากฏการณ์ร่วมกับสังคมไทยอีกครั้ง ทั้งก่อให้เกิดพฤติการณ์
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์  ต่อองค์กรและการบริหารกิจการพระ
ศาสนา ภายใต้กระแสธารยุคสมัยแห่งการปฏิรูปโดยรัฐซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้  

หลักคิดในส่วนของการปฏิรูป 
หลักคิดในส่วนของการปฏิรูปก่อนหลังโดยให้ทัศนะว่า “การเสนอให้ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาโดยไม่สนใจวัฒนธรรมองค์กรของสงฆ์ก็จะก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา” (น.๒๗) 
ดังนั้นจึงได้เสนอเป็นแนวคิดว่ามาตรการบางกรณี เช่น (ก) มาตรการการบริหาร ควรมุ่งให้เจ้าพระ
สังฆาธิการกวดขันให้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังยิ่งขึ้น เรียกว่าด าเนินการได้ทันทีภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่หรือออกกฎหมายเพ่ิม (น.๓๖) แต่ในบางกรณีที่ควร
ที่จะต้องหาเครื่องมือหรือกลไกเพ่ิมในการก ากับหรือดูแล ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
ในองค์รวม หรือการเสนอให้มีการจัดการส านักงานกลางที่เรียกว่า “พุทธมณฑลจังหวัด” โดยมี
เป้าหมายเพ่ือใช้ส านักงานกลางเป็นฐานการบริหารงาน ติดต่อประสานงานส าหรับพระสงฆ์โดยรวม 
ดังนั้นแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือจึงเป็นการบริหารงานผ่านยุทธศาสตร์เดิม ที่ปรากฏในกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และภายใต้กรอบการบริหารตามโครงสร้างเดิมของมหาเถรสมาคม และใน
บางกรณีถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้บริหาร ผ่านกฎหมายหรือกลไกอ่ืน ที่เนื่องด้วยกฎหมายที่ผ่าน
การศึกษาและสามารถน าไปสู่การออกกฎหมายได้ เป็นต้น๑๕ 

จากแนวทางการปฏิรูปที่ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดและหลักปฏิบัติ ที่จะพึงเกิดขึ้น         
เสนอแนวคิดในเรื่องของ “วัฒนธรรม” ดั้งเดิมอันเป็นกรอบในการปฏิบัติแต่เดิม ทั้งต้องเข้าใจปัญหา
อันเป็นโครงสร้างดั้ งเดิม  ผ่าน “จารีต” รวมไปถึงการก าหนดเกณฑ์ของการปฏิรูปผ่านการ 
“การศึกษา” ดูทิศทางความเป็นไปได้ พิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมโดยประชาชนในฐานะที่เป็น 
หุ้นส่วนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และอันดับสุดท้ายคือการสร้างเกณฑ์ ผ่านกระบวนการทาง 
กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นการเสนอแนวทางในหนังสือนี้ จึงมี
เป้าประสงค์ต้องการความชัดเจน คือ สภาพปัญหาที่แท้จริง ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ และน าผลไปสู่
การปฏิบัติ โดยต้องยึดโยงและมีรากฐานมาจากพระธรรมวินัย และจารีตดั้งเดิมทางศาสนา วิธีปฏิบัติที่

                                                           
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓. 



๒๕ 

ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ทางสังคม เพ่ือให้มีผลต่อการปฏิรูปที่เป็นไปได้และไปสู่เป้าหมายของการ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง๑๖  

การปฏิรูป หรือรื้อระบบ หมายถึง การจัดรูปแบบกระบวนการท างานขึ้นใหม่ ให้
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้จะต้องมีการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง คือ คน กระบวนการ
ท างาน และเทคโนโลยี๑๗ 

“ปฏิรูป” มีความหมายว่าท าให้สมควร ปรับปรุงให้เหมาะสม ความด าริของผู้มีกุศล
เจตนา ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงเป็นที่น่ าอนุโมทนา เพราะเสมอด้วย
การรักษาพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนาน เป็นวิถีที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระสงฆ์และ
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล ทั้งนี้การสาธารณูปการซึ่งเก่ียวข้องกับศาสนวัตถุและศาสนสมบัตินั้น นับเป็น
หนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของงานพระสงฆ์ ซึ่งสมควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญมั่นคง 
หากงานด้านสาธารณูปการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมอ านวยประโยชน์๑๘ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานพระสงฆ์
และรัฐ โดยมีหน้าที่ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริม
พัฒนางานพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนา  
เมื่อประเด็นค าถาม เกี่ยวกับการปฏิรูป ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วน ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ในองค์กรภาครัฐเอกชน และองค์กรศาสนา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องท าหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปไป
พร้อมๆ กัน โดยในส่วนของพระพุทธศาสนา ได้พยายามผูกโยงกับแนวคิดหลักปฏิบัติที่ส าคัญๆ เพื่อให้
เป็นการขับเคลื่อนและเงื่อนไขที่จะช่วยขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง พร้อมน าไปสู่การจัด
วาง “อัตลักษณ์ทางศาสนา” กับการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งต้องก่อให้เกิดผลการ
ขับเคลื่อนต่อองค์กรพระพุทธศาสนาในภาพรวมด้วย การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญในอันที่จะก าหนดทิศ
ทางการพัฒนางานพระสงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนและสนองงานพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน าไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนา
สืบไป๑๙ 

                                                           
๑๖พระสุธีวีรบัณฑิต และคณะ, “การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  

ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๓  (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๓๐๕.  
๑๗สิริพรรณ  มิ่งวานิช, การปฏิรูประบบราชการ : แนวคิดที่ควรน าสู่การปฏิบัติที่จริงจัง, มติชน,  

(๒ มิถุนายน  ๒๕๔๐): ๑๒. 
๑๘พระพรหมมุนี, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “การน านโยบายสู่

การปฏิบัติ”,วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม 2562): ๒๘.  
๑๙พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “การน า

นโยบายสู่การปฏิบัติ”,วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 9 (พฤศจิกายน 2562): ๑๑. 



๒๖ 

แนวทางการปฏิรูป  จะให้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทาง คือ        
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจ  การปรับปรุงระบบบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์           
การปรับปรุงระบบงบประมาณเพ่ือเน้นผลลัพธ์ การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจ 
ทบทวนบทบาทภารกิจ ปรับปรุงโครงสร้างอ านาจและหน้าที่ 

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกแพร่หลายเข้ามา และระบบ
การต่างๆ แบบตะวันตกได้รับการสถาปนาเป็นหลักของบ้านเมือง แนวทางการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงไป 
วัดเหินห่างออกไปจากกระบวนการพัฒนาตามล าดับ แต่เมื่อแนวโน้มของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอีก 
โดยหันมาเน้นการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาตัวคนมากขึ้น ก็เป็นโอกาสที่วัดและพระสงฆ์หรือ 
พระพุทธศาสนาทั้งหมด จะได้รื้อฟ้ืนบทบาทในการพัฒนา และบทบาทของผู้น าการพัฒนาขึ้นใหม่ 
โดยปรับตัว ปรับวิธีการ และปรับบทบาทนั้นให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน 

ได้เสนอปัจจัย ๑๓ ประการที่จะน าไปสู่การปฏิรูปที่บรรลุผล ได้แก่ 
๑) ขอบข่ายของการปฏิรูป ปัจจัยทางด้านขอบข่ายนี้จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อความ

เป็นไปได้ในการยอมรับแผนการปฏิรูป และโอกาสที่แผนการปฏิรูปความส าเร็จ ในการน าไปปฏิบัติ 
กล่าวให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ยิ่งขอบข่ายของการปฏิรูปมีความกว้างขวางเพียงใด โอกาสที่แผนการ
ปฏิรูปจะได้รับการยอมรับหรือเห็นชอบก็ยิ่งจะมีน้อยลง และหากมีการยอมรับ โอกาสที่ถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงก็จะมีสูงขึ้นและแน่นอน ยิ่งแผนการปฏิรูปที่ได้รับการยอมรับมีขอบข่ายที่กว้างขวาง
เพียงใด โอกาสที่ข้อเสนอในการปฏิรูปจะได้รับการน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลก็จะมีน้อยลงเท่านั้น 

๒) เวลาที่คาดว่าการเปลี่ยนแปลงจะบรรลุผล ยิ่ งแผนการปฏิรูปมุ่ งจะให้การ
เปลี่ยนแปลงบรรลุผลหรือเสร็จสิ้นรวดเร็วเพียงใดโอกาสที่แผนหรือข้อเสนอนั้นจะได้รับการยอมรับก็มี
น้อยลง (ยกเว้นในกรณีวิกฤต) และหากมีการยอมรับโอกาสที่แผนการปฏิรูปจะถูกแก้ไขให้บรรลุผล  
ในเวลาที่ยาวนานขึ้นก็จะมีสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ท ารวดเร็วมากเท่าใด จะท าให้เกิดการ
ต่อต้านสูงขึ้น เพราะช่วงเวลาที่จะสร้างความเข้าใจให้เกิดกับผู้ถูกปฏิรูป จะมีน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะท าให้ เกิดความรู้สึก สูญเสียประโยชน์ 
หรือมีความรู้สึกไม่ม่ันคงสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนจะท าให้การน าแผน การปฏิรูปไปปฏิบัติมีความล่าช้ายิ่งขึ้น 

๓) ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนของผู้น า ถ้าหากผู้น าในการปฏิรูปมีความตั้งใจจริง 
และสนับสนุนนโยบายหรือแผนการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน โอกาสที่แผนหรือข้อเสนอนั้น
จะได้รับการยอมรับและปฏิบัติก็มีมากขึ้น 

๔) การมีเสถียรภาพความต่อเนื่องของรัฐบาลหากรัฐบาลมีเสถียรภาพ และความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน โอกาสที่แผนหรือข้อเสนอในการปฏิรูประบบราชการจะได้รับการยอมรับ
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะมีมากขึ้นในทางตรงข้ามหากรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง และไม่มี
เสถียรภาพ ในการบริหารราชการแผ่นดินแผนการปฏิรูปก็จะมีโอกาสที่แผนดังกล่าวได้รับการยอมรับ
และไปปฏิบัติให้เกิดผลน้อยลง 

๕) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการปฏิรูป ถ้าวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปมีความ
คลุมเครือ ขาดความชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงมากเพียงใด โอกาสที่แผนการปฏิรูปจะได้รับการ
ยอมรับจะสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะความคลุมเครือสามารถขจัดความขัดแย้งทางความคิด และเอ้ืออ านวยให้
เกิดข้อตกลงในหลักของการปฏิรูปได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแผนดังกล่าว ได้รับการยอมรับจะท าให้



๒๗ 

โอกาสที่การน าแผนการปฏิรูปไปปฏิบัติให้บังเกิดผลจะน้อยลง เพราะแผนที่คลุมเครือ ย่อมท าให้เกิด
ความยากล าบากในการปฏิบัติ ตลอดจนยากที่จะตรวจสอบและควบคุมความก้าวหน้าของผลการ
ปฏิบัติได ้

๖) ความสอดคล้องของเป้าหมายย่อยในแผนการปฏิรูปยิ่งเป้าหมายย่อย ในแผนการ
ปฏิรูปมีความสอดคล้องกันเท่าไร โอกาสที่แผนการปฏิรูปจะได้รับการยอมรับ ก็จะมีสูงขึ้น และโอกาส
ที่แผนการปฏิรูปจะถูกน าไปปฏิบัติให้เป็นผลก็จะมีสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพราะความไม่สอดคล้องทาง
เป้าหมายย่อยจะส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้ง และจะน าไปสู่ความเคลือบแคลง ไม่เชื่อถือในแผนหรือ
ข้อเสนอในการปฏิรูปโดยส่วนรวมทั้งหมดยิ่งกว่านั้น ในช่วงกระบวนการของการน าไปปฏิบัติ ความไม่
สอดคล้องของเป้าหมายย่อยจะท าให้ผู้ปฏิบัติ เกิดความสับสน มีความผูกพันลดน้อยลง และใน
ขณะเดียวกันความขัดแย้งในเป้าหมายย่อยจะเห็นได้ ชัดขึ้นในส่วนของแผนปฏิบัติแต่ละด้าน ซึ่งจะท า
ให้ผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาเลือกข้อเสนอเฉพาะบางส่วนที่ปฏิบัติได้หรือมีเหตุมีผล มากกว่าที่จะปฏิบัติไป
ตามองค์ประกอบต่างๆ ของภาพรวมทั้งหมด 

๗) เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานถ้าหากเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิรูปมีความสลับซับซ้อนยากที่จะท าความเข้าใจหรือมีประโยชน์น้อยหรือวิธีการที่น ามาใช้  
ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือพฤติกรรมดั้งเดิมของผู้ปฏิบัติหรือผู้เกี่ยวข้อง โอกาส ที่แผนการปฏิบัติ  
จะได้รับการยอมรับก็จะน้อยและถึงได้รับการยอมรับโอกาสที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล 
ก็จะน้อยลงตามไปด้วย 

๘) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิรูปยิ่งข้อเสนอหรือแผนการปฏิรูปต้องการทรัพยากร   
ซึ่งได้แก่ เงินหรืองบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการมาใช้ในการด าเนินการปฏิรูป
มากเท่าใด โอกาสที่แผนการปฏิรูปนั้นจะได้รับการยอมรับและได้รับการน าไปปฏิบัติก็จะมีน้อยลง     
ในอีกนัยหนึ่ง ยิ่งรัฐบาลมีทรัพยากรเหล่านั้นมากเพียงใด โอกาสที่ข้อเสนอนั้นจะได้รับการยอมรับก็จะ
มีสูงขึ้น หรือยิ่งหน่วยงานในระบบราชการมีทรัพยากรเหล่านั้นมากเพียงใด โอกาสที่ข้อเสนอนั้นได้รับ
การน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลก็จะมีสูงขึ้น 

๙) กิจกรรมที่ใช้ เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินแผนการปฏิรูป 
ที่มีกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินผลมากเพียงใด โอกาสที่แผนนั้นจะ
ได้รับการยอมรับก็จะมีสูงขึ้น และในท านองเดียวกัน โอกาสที่แผนนั้นจะถูกน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลก็
จะมีมากขึ้น 

๑๐) ผลผลิตของกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิรูป การติดตามประเมินผลการปฏิรูปโดยพิจารณาจากกิจกรรมแต่เพียง ด้านเดียวอาจยังไม่
สามารถประกันความส าเร็จของการน าไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติอาจเน้นการให้ความส าคัญแก่
กิจกรรมมากจนละเลยถึงการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปฉะนั้นแผนการ
ปฏิรูปที่สมบูรณ์จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
เป็นธรรม ของกิจกรรมไว้ด้วย 

๑๑) การสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป การปฏิรูปที่จะประสบความส าเร็จได้ควรจะ
เริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหา และสนใจในการปฏิรูป       
เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองกลุ่มหลากหลายในสังคม รวมตลอดถึงฝ่ายธุรกิจเอกชนรู้เห็นถึงปัญหา      



๒๘ 

มีโอกาสในการชี้แนะสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะในส่วนของราชการควรจะเริ่มให้
ข้าราชการได้มีโอกาสเข้าใจปัญหาด้วนตนเอง และเกิดการยอมรับโดยชี้ให้เห็นว่าหากไม่ท าการแก้ไข
ปัญหาจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง ผลได้กับผลเสียมีความแตกต่างกันอย่างไร มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ 
ภายในหน่วยราชการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิดหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ให้ได้รับการยอมรับสูงขึ้น รวมตลอดถึงเกิดความร่วมมือและความเข้าใจ เพ่ือท าให้การน าแผนการ
ปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จสูงขึ้น 

๑๒) การทดลองหรือสาธิตข้อเสนอในแผนการปฏิรูป ยิ่ งข้อเสนอในแผนการปฏิรูปได้    
มีโอกาสถูกทดลอง หรือสาธิตมากครั้งให้เป็นที่ประจักษ์ถึงผลประโยชน์เพียงใด โอกาสที่ข้อเสนอนั้น
จะได้รับการยอมรับก็จะมี สูงขึ้น และหากแผนการปฏิรูปนั้นได้รับ การยอมรับโอกาสที่จะได้มีการ
น าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลก็จะมีสูงขึ้น 

๑๓) การมีกฎหมายปฏิรูประบบราชการ และหน่วยงานถาวรที่รับผิดชอบ ผลักดัน    
และน ากลุ่มหลากหลายที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ การมีกฎหมายปฏิรูป
ระบบราชการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิรูประบบราชการ ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญยิ่ง
ในทางปฏิบัติที่รูปธรรม ที่จะท าให้แผนการปฏิรูปมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับ และมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง๒๐ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปนั้นเนื่องจากเกิดปัญหาในกิจการพระพุทธศาสนา
มากมาย สาเหตุส่วนหนึ่ง ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นพระสงฆ์จึงด าเนินการกิจการ
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างเอกเทศโดยปราศจากการ มีส่วนร่วมของประชาชนจึงเกิดปัญหาความเสื่อม
ถอยและความศรัทธาในพระสงฆ์ทั้งจากภายใน และภายนอก ซึ่งหากไม่ได้รับการปฏิรูปโครงสร้าง
อย่างจริงจัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐วรเดช จันทรศร, การพัฒนาระบบราชการไทย, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: สหายบล๊อก

และการพิมพ์, 2540), หน้า 34-35. 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูป 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๕๘, หน้า ๑) 
 

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาว่า ภายใต้กระแส
ธารของการปฏิรูปของ “รัฐ” ไทย ที่พยายามเพ่ือเสนอ 
“ธง”  กลไก ช่องทาง หรือทางออกเพ่ื อไปสู่ การ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมประเทศชาติในองค์รวมการ 
“ปฏิรูป” เริ่มโดยคนในองค์กรศาสนาเอง มีเป้าหมาย
เป็น “สิ่ งที่ดีกว่า” ตามเจตนารมณ์ที่ภาครัฐก าลั ง
ด าเนินการ คือการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่ง
มีศาสนาเป็นแก่นแกนของสังคมรวมอยู่ด้วย และควร
ต้องปฏิรูปในสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านนี้ 

สิริพรรณ มิ่งวานิช 
(๒๕๔๐, : ๑๒) 

การป ฏิ รูป  ห รื อ รื้ อ ระบบ  ห มายถึ ง  ก าร
จัดรูปแบบกระบวนการท างานขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ตลอดจน
วิทยาการต่างๆ ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่าสูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้จะต้องมีการปฏิรูปใน 
๓ เรื่อง คือ คน กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี 

พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์, 
(2562, : ๑๑) 
 
 
 
 
 
วรเดช จันทรศร, 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๔-๓๕) 

การปฏิรูป ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วน  
ของผู้ที่ มีส่ วน เกี่ ยวข้องในองค์กรภาครัฐ เอกชน     
และองค์กรศาสนา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการปฏิรูปไปพร้อมๆ กันโดยในส่วนของ
พระพุทธศาสนา ได้ผูกโยงกับแนวคิดหลักปฏิบัติ       
ที่ส าคัญๆ  

จะให้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องปฏิบัติตาม
แนวทาง คือ การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
อ านาจการปรับปรุงระบบบริหารที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์    
การปรับปรุงระบบงบประมาณเพ่ือเน้นผลลัพธ์      
การปรับปรุงบทบาทหน้าที่และโครงสร้างอ านาจ 
ทบทวนบทบาทภารกิจ ปรับปรุงโครงสร้างอ านาจและ
หน้าที่ 



๓๐ 

๒.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.๓.๑ ภารกิจงาน ๖+๑ ของพระสงฆ ์ประกอบด้วย  
๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร ความส าคัญของการปกครองของ

พระสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช  ทรงเป็นประธาน   
มีการบังคับบัญชากันไปตามล าดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ล าดับชั้นการปกครองพระสงฆ์ไว้
ดังนี้มาตรา ๒๐ พระสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการ ปกครอง
พระสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครองเป็นภารกิจที่วัดโดย
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดี    
งาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช 
ภารกิจ ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระ
อุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตรด้วย 

๒. การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม การศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และบาลี  นอกจากจะเป็น
การศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย 
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธ
วจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย 
ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงท าการท านุบ ารุง สนับสนุนการ
เล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มี ฐานันดร 
พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษาเป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา 
พระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ทั้ง แผนกธรรม – บาลีแผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 
สองแห่ง ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูสอนเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ 
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อ านวยการหรือเป็นประธาน
จัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียน ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยัง
รวมถึง การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น๒๑ 

๓. การเผยแผ่ หมายถึง ท าให้ขยายออกไปท าให้ขยายกว้างขวางออกไป การท าให้
แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วนค าว่า 
เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณาท าให้แพร่หลายในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือ
ให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น หลักการเผยแผ่เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนา

                                                           
๒๑แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๐๑. 



๓๑ 

ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาส
และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรม
ด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุ
จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัด
งานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม 
ในวันธัมมสวนะ (วันพระ)  

นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่พระสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัด
ให้ด าเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรม
นักเรียน  ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป 
การด าเนินการใดๆ  ของพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา ที่ เป็น ไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัดนอกวัด ชื่อว่า ภารกิจด้านการ เผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ต้อง
ด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่ าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐              
การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนทายาทและประชาชนทั่วไปได้รับทราบในทุกๆ 
วิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อม
น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเผยแผ่พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่
โดยตรงของพระสงฆ์ เพ่ือปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบนั้น อบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ          
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ สั่งสอนให้ผู้เรียนบังเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธา และตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยังประโยชน์สุข 
ให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ การพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์เพ่ือให้องค์กรพระสงฆ์เข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์ควรตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยยึดหลักวัตถุประสงฆ์  ๓ ประการ คือ  ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ 
คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ 
คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน๒๒ 

๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภาย 
ในวัด เป็นการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานหากรวมไปถึงการท าวัดให้
สะอาด ร่มรื่น สะดวกสบาย การท าถนนทางเดิน ในวัดและการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้
พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่
จะต้องท า ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็นรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คง
สภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด ในการนี้ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติ
ของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ มีพระ
                                                           

๒๒สเุทพ สิริวัฒนานนท์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอ. เอส. พริ้น
ติ้ง เฮาส์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙-๔๑. 



๓๒ 

พุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ซึ่ง
เรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะศาสนสมบัติแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของ
วัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้น ซึ่งมีเจ้าอาวาส เป็นต้น  ช่วยกันดูแลรักษา ให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัย ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
โดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น 

๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่ 
ประชาชน เป็นการจัดการศึกษาที่วัด พระสงฆ์ด าเนินการขึ้นเพ่ือสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่
จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา  สงเคราะห์เป็นภารกิจด้านการ
ด าเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑) การจัดการ
ศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิต
และสังคม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒) การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับ
การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  เช่น การเป็นผู้น าในการตั้ง
โรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่
ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐหรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความ
อุปถัมภ์แก่เด็กวัด ๓) การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ
เช่น การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา 
สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ 
ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือการศึกษาแก่
เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาหรือการ
ด าเนินการใดๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป เพ่ือการส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น 

๖. การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไปนอกจากเป็นการ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยแล้ว ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การฝึกอาชีพแก่ ประชาชน การให้ใช้สถานที่วัดส าหรับด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หลักการสาธารณสงเคราะห์เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์
ด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์
และความสุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์ พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัย
และขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวด
ศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม



๓๓ 

ประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน       
การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลการให้ความรู้ข่าวสาร
แก่ชุมชนด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบ 
อุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น๒๓ 
 

๒.๑.๗ แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ได้มุ่งมั่นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงระบบกลไกที่มีอยู่ของพระสงฆ์ 

และจะพัฒนางานให้ก้าวไปข้างหน้าในเชิงรุกเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเอาพันธกิจ   
๖ ด้าน ของพระสงฆ์มาเป็นตัวตั้ง ดังนี้ 

๑. ด้านการปกครอง มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อ การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 
การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ ตลอดถึงไวยาวัจกร    
และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

๒. ด้านศาสนศึกษา มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาแก่ศาสนทายาท 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย

ตามหลัก “บวร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น ผู้บริหารศาสนศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก์ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน 

 
 

                                                           
๒๓แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔), หน้า ๒-๔. 



๓๔ 

๓. ด้านศึกษาสงเคราะห์ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา โดยการขยาย
โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คฤหัสถ์ 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา ตามหลัก “บวร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เช่น พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรผู้บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธ หลักสูตรพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หลักสูตรพระอภิธรรมส าหรับคฤหัสถ์ เป็นต้น 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล     
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครูสอนโรงเรียนการกุศล เป็นต้น 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 

๔. ด้านการเผยแผ่ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ให้เข้มแข็ง ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เช่น จัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่เชิงรุก การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
เชิงรุกส าหรับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุ โทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพทางปัญญาของศาสน
บุคคล เช่น พัฒนาพระนักเผยแผ่ ส่งเสริมชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน    
เป็นต้น 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยความร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล คือ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิปัสสนาจารย์ 

๓) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ส าหรับสถานที่ปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ พระนักเผยแผ่ 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการเผยแผ่ 

๕. ด้านสาธารณูปการ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ในโครงการวัดเสริมสร้างความสุข 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยการร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 



๓๕ 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสน
บุคคล เช่น เพ่ิมศักยภาพของพระนวกรรมเชิงพุทธ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

๖. ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝังศรัทธาให้เข้มแข็งผ่าน

กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ได้รับความเดือดร้อน ไร้ที่พ่ึง 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการ
ให้ทันสมัย เช่น หลักสูตรพระนักพัฒนา หลักสูตรสัมมาชีพ หลักสูตรสาธารณสงเคราะห์เชิงพุทธ เป็นต้น 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

๗. ด้านพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก  มีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) สร้ า งความมั่ น ค งด้ าน พ ระพุ ท ธศาส น า ด้ วยการป ลู ก ฝั งศ รัท ธาใน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ให้มีความรักและหวงแหนในพุทธมณฑล เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 
แก่ศาสนบุคคล ด้วยการพัฒนาจิตเจริญปัญญา 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายในการท างานเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา โดยการจัดท าแหล่งความรู้และสารสนเทศของพุทธมณฑล ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาของโลก 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์
นี้ จะใช้ ๔ ยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการ คือ 

๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
๓) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 



๓๖ 

สรุปได้ว่า ภารกิจงานของพระสงฆ์เป็นต้นแบบในการก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ขององค์การสงฆ์  
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย  
๒.๔.๑ การบริหารกิจการพระสงฆ์ในจังหวัดชัยนาท 
การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติแต่เนื่องจาก

อาณาจักรและศาสนจักรต้องประสานกัน เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผู้รับสนอง
พระราชภาระของพระมหากษัตริย์จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานกิจการทางศาสนา  
ตามประวัติและพัฒนาการโดยล าดับ ดังนี้ 

- สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยามีราชบัณฑิต และหมื่นราชสังฆการีรับมอบหมาย
ภารกิจด้านการศาสนา ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๓ หน่วยงานคือ กรมธรรมการ
กรมสังฆการ ีและกรมราชบัณฑิต 

- พ.ศ.๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ตั้ง กรมศึกษาธิการข้ึนดูแลโรงเรียนต่างๆ ในขณะนั้น 

- พ.ศ.๒๔๓๕ รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถานและ
กรมศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการ 

- พ.ศ.๒๔๔๑ “ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง" ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบและให้
รู้จักการระกอบอาชีพในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้สั่ งสอนอบรม (พ.ศ.๒๔๔๒ 
กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่การอุดหนุนการศึกษา ให้กระทรวงธรรมการตามเดิม) 

- พ.ศ.๒๔๔๕ ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งมี
บัญญัติให้พระสงฆ์ทุกระดับ มีหน้าที่บ ารุงการศึกษาในวัดอีกด้วย 

- พ.ศ.๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้มีการปรับปรุง
ต าแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกองบัญชาการและแบ่งกรมใหญ่มี
หัวหน้าเป็นอธิบดี ๒ กรม คือ กรมธรรมการ และกรมศึกษาธิการ และใน ๒ กรมดังกล่าว ก็มีกรมเล็ก ๆ 
ซึ่งหัวหน้ามีต าแหน่งเป็นเจ้ากรมอยู่ในสังกัด คือ กรมสังฆการี กรมพระอารามกองอธิกรณ์ ขึ้นอยู่กับ
กรมธรรมการส่วนกรมราชบัณฑิต กรมวิสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาขึ้นกับกรมศึกษาธิการ 

- พ.ศ.๒๔๖๒ ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการและ
โปรดให้ย้ายกรมธรรมการไปรวมอยู่ในพระราชส านักตามประเพณีเดิม ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน
ไปสังกัดอยู่ในกรทรวงธรรมการ ทั้งนี้ “โดยที่ทรงพระราชด าริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด” 

- พ.ศ.๒๔๖๙ เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงธรรมการ อีกครั้งหนึ่ง และย้ายกรมธรรมการซึ่ง
รวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกันไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้  “โดยที่ทรงพระราชด าริว่า
การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด” 

- พ.ศ.๒๔๗๔ มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเข้า
ด้วยเช่นเดิม กรมธรรมการยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการเรื่อยมา แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 



๓๗ 

- พ.ศ.๒๔๘๔ ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อ
กระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา 

- พ.ศ.๒๕๔๕ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม
ออกเป็น ๒ หน่วยงาน คือ กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดังทีป่รากฎ๒๔ 

 

๒.๔.๒ นโยบายกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ (Vision) “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”  
ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   

เป็นต้นแบบในการก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น    

๑ ใน ๓ สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดีและ มีอัตราที่เพ่ิมข้ึนของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก  

ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน  

น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติแล้วน าไป 
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข 
ระดับประเทศ 

พันธกิจ (Mission) การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ต้องด าเนินการตามพันธกิจ      
หรือภาระงานของพระสงฆ์๖ ด้านคือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านศาสนศึกษา ๓) ด้านศึกษา
สงเคราะห ์๔) ด้านการเผยแผ่ ๕) ด้านสาธารณูปการ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ค่านิยม (Core Value)  
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา เป้าประสงค์ ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
กลยุทธ์  
๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 
 
 

                                                           
๒๔ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ชั ย น า ท , [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : 

http://cnt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6 &Itemid=53 
[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒]. 



๓๘ 

ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง 

พระพุทธศาสนา  
๒. มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  
๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมข้ึน  
๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก  
๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลีธรรมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป้าประสงค ์มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์  
๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล  
๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล  
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐  
๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
 
ตัวช้ีวัด  

๑. จ านวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน  

ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย  

๒. ร้อยละกระบวนการท างานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  

๓. ร้อยละความส าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน  

๔. จ านวนนวัตกรรมการท างานที่ทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  เป้าประสงค์ ศาสน

ทายาทมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการพระสงฆ์  
กลยุทธ์  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล  

๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน  

๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์  
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี  
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 
กลยุทธ์  
๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา  



๓๙ 

ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ  
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน”  

๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ

วัตถุประสงค์ตาม มส. ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์จ านวน      
๑๓ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  

๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม๒๕ 

๒.๔.๓ สภาพพื้นที่ในการวิจัย 
ขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยจังหวัดชัยนาท แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อ าเภอ ข้อมูล

พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท  
๑. อ าเภอเมืองชัยนาท  มีวัดทั้งหมด ๓๘ วัด 
๒. อ าเภอมโนรมย์       มีวัดทั้งหมด ๒๖ วัด 
๓. อ าเภอวัดสิงห์         มีวัดทั้งหมด ๒๖ วัด  
๔. อ าเภอสรรพยา       มีวัดทั้งหมด ๓๑ วัด 
๕. อ าเภอสรรคบุรี       มีวัดทั้งหมด ๕๔ วัด 
๖. อ าเภอหันคา          มีวัดทั้งหมด ๔๕ วัด 
๗. อ าเภอหนองมะโมง  มีวัดทั้งหมด ๑๖ วัด 
๘. อ าเภอเนินขา         มีวัดทั้งหมด ๑๓ วัด 
พระสงฆ์มหานิกายในจังหวัดชัยนาท ทั้งหมดมีจ านวน ๑,๘๒๐ รูป 

                                                           
๒๕แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔), หน้า ๑๐-๑๔. 



๔๐ 

 
หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน   

ได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ       
ในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานที่ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงาน
เทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม        
ในวันธัมมสวนะ (วันพระ) นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่พระสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จัดให้ด าเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)” “การอบรม
จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป 
การด าเนินการใดๆ  ของพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา ที่ เป็น ไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อ ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ต้อง
ด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐๒๖           
โดยพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้ก าหนดยุทธ์ศาสตร์การเผยแผ่ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนเข้าใจในหลักธรรม
และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน  มีกระบวนการบริหาร
จัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ให้ศาสนทายาทมีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการพระสงฆ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๖เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๙. 
๒๗เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๙. 



๔๑ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้
ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 
พระมหาประเสริฐ ถาวโร ได้วิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน ศีล ๕ 

ต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ๑.การพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ต้นแบบ          
มีองค์ประกอบ ดังนี้ Input ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ มีการให้ความรู้เยาวชนในเรื่อง กฎแห่งกรรม     
หลักปฏิบัติศีล ๕ ๒) ด้านพฤติกรรม ได้มีกิจกรรมการอบรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ดี  
๓) ด้านทัศนคติ เยาวชนที่มีต่อการเข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ท าให้เกิดความเชื่อว่าท าดีได้ดีท าชั่วได้
ชั่ว Process ขั้นที่ ๑ ขั้นรับมอบตัวเด็กและเยาวชน โดยการลงทะเบียนรับ รายงานตัวเข้ารับการ
อบรม ขั้นที่ ๒ ด าเนินการฝึกอบรม การปฐมนิเทศ ขั้นที่ ๓ ขั้นประเมินผลการอบรม ท าแบบประเมิน 
โดยการแจกแบบสอบถาม Output ๑) ด้านความรู้ เยาวชนได้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ทุกคนมีกรรม
เป็นของตน ๒) ด้านพฤติกรรม เยาวชนมีความกลัวต่อการท าความชั่วมากขึ้นท าให้เยาวชนเกิดการ
เรียนรู้เรื่องทักษะของชีวิตที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ๓) ด้านทัศนคติเยาวชนเห็นสภาพความเป็น
จริงของสังคมมากข้ึน  

๒. กลไกการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ๑) กลไกศูนย์อบรม ศูนย์อบรม
ด าเนินการจัดอบรม ให้บริการแก่เยาวชน ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษา ส่งเสริมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ๒) กลไกเชิงกระบวนการ ขั้นเตรียมการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม     
ขั้นด าเนินการอบรม การแนะน าหลักธรรม เพ่ือมาผสานกับการด าเนิน ขั้นการประเมินผล ด าเนินการ
โดยใช้แบบสอบถาม ๓) กลไกเครือข่าย ได้ด าเนิน การการท างานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล ๕ ต้นแบบกับเครือข่ายสถาน ศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายพระวิทยากร 

๓. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามหลัก 7’S เพ่ือให้เกิดกล
ยุทธ์ใน การน ามาใช้ในการอบรมเยาวชนให้ประสบความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ S1 = โครงสร้าง 
(Structure) S2 = กลยุทธ์ (Strategy) S3 = ระบบต่างๆ (System) S4 = รูปแบบการบริหาร 
(Style) S5 = พนักงาน ทั้งหมด (Staff) S6 = ทักษะฝีมือ (Skills) S7 = จิตส านึกร่วม (Shared 
values)๒๘ 

รุจิรา เจียมอมรรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” ผลการวิจัยพบว่า โดยศึกษาสถานการณ์การ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากกลุ่ม ตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 341 คน และ น าผลการศึกษาดังกล่าวไปสร้าง แนวทางการพัฒนาระบบและกลไก
การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นประเมินผลการใช  ้ แนวทางการพัฒนา

                                                           
๒๘พระมหาประเสริฐ ถาวโร, “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชน ศีล ๕ ต้นแบบในจังหวัด

นครราชสีมา”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับพิเศษ (๒๕๖๐): ๑๖๐-๑๖๑. 



๔๒ 

ระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากอาจารย์ที่่รับผิดชอบงาน วิจัยของ
วิทยาลัยสั งกัดสถาบันพระบรมราชชนก 37 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย                
1) แบบสอบถาม ระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนกตามสภาพจริงและ ความต้องการ ตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.94 2) แบบส ารวจ ระดับความส าเร็จของการมีระบบและกลไกการส่ง
เสร  ิมการผลิตผลงานวิจัยตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของ สถาบันพระบรมราชชนก ผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ มากกว่าตามสภาพจริงอย่าง มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ตามสภาพจริงในภาพรวมอยู่
ใน ระดับปานกลาง ( = 3.17, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านนโยบายและแผนกล
ยุทธ์การผลิต ผลงานวิจัยและด้านการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยมีการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก  
( = 3.72, S.D.= 0.64 และ  = 3.62, S.D. = 0.77) ส่วนการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยฯ ตามความต้องการในภาพรวม  อยู่ ในระดับมากที่ สุด ( = 4.32, S.D. = 0.56)         
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.24, S.D.= 0.68 
ถึง  = 4.35, S.D.= 0.54) ผลการใช้แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยของวิทยาลัยฯ พบว่าวิทยาลัย ทั้ง 37 แห่ง ได้น าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้
วิทยาลัยที่ด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ (ในระดับความส าเร็จ  5) จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
54.05 ดังนั้นจึงควรมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบและกลไกการ ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง๒๙  

คมพล สุวรรณกูฏ ได้วิจัยเรื่อง “ระบบและกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์ ประจ าท าการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อระบบ ศึกษาความต้องการของ คณาจารย์ที่
มีต่อกลไก     และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบและกลไกสนับสนุนการท า วิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พบว่า คณาจารย์มีความ คิดเห็นต่อระบบ
สนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยคณะและมหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับมาก ( =
4.22) ในขณะที่ความต้องการของคณาจารย์ที่มีต่อกลไกสนับสนุนการท า วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนโดยคณะและมหาวิทยาลัย ก็อยู่ในระดับมาก ( =4.57) เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบและกลไกสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน พบว่า 
คณาจารย์ที่มีศักยภาพด้านการท างานวิจัยแตกต่างกัน มีความ คิดเห็นต่อระบบสนับสนุนการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ คณาจารย์ที่มีอายุ สถานภาพ 
ต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบ สนับสนุนการท าวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนไม่แตกต่างกัน คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง วิชาการต่างกัน มีความต้องการต่อกลไกสนับสนุน
การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ คณาจารย์ที่มีอายุ 

                                                           
๒๙รุจิรา เจียมอมรรัตน์, “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยใน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”, วารสารกระทรวงสาธารณะสุข, ปีท่ี ๒๒ ฉบับที ่๑ (2556): 68-75. 



๔๓ 

สถานภาพ ต าแหน่งทางวิชาการสังกัดต่างกัน มีความต้องการต่อกลไกสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน๓๐ 

ศ.ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้วิจัยเรื่อง “โครงสร้างและกลไกการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ การวจิยัและนวตักรรมของประเทศ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๖๑-๒๕๘๐) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้ประกาศใช้เป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ 
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จรงิ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ๒. จัดให้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ซึ่งได้จัดท าเสร็จแล้ว ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแหง่ชาติโดยเร็ว ๓. จัดต้ังส านักงานสภานโยบาย วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ     
ซึ่งเป็นส่วนราชการขึ้นกับนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เชื่อมโยง และขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐไปสู่
หน่วยงานในระบบอ่ืนๆ โดยท างานร่วมกับส านัก งบประมาณเพ่ือการบริหารงบประมาณวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับ นโยบายก ากับดูแลและประสานการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติและการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการติดตามและประเมนิผล 
๔. จัดให้มีหน่วยงานระดับ ให้ทุนวิจัยอยู่ในการบริหารจัดการของส านักงานสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้หน่วยให้ทุนควรมีรูปแบบองค์การมหาชนหรือกองทุนเพ่ือความคล่องตัว     
๕. จัดโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยปฏิรูปโครงสร้างและกลไกในแนวราบ
และแนวตั้ งให้แต่ละส่วนความเชื่อมต่อที่ชัดเจนตามประเด็นมี (Agenda) หลักของประเทศ           
๖. จัดระบบงบประมาณแบบบูรณาการ โดยให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นผู้ตัดสินใจเชิงการจัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ๗ . จัดระบบข้อมูลและบริหารจัดการระบบข้อมูลการวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ และ ๘. จัดท ามาตรฐาน ข้อก าหนด หรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงจริยธรรม   
การวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล๓๑ 

พรรณพิลาศ กุลดิลก ได้วิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน” 
ผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ สังคมในมิติต่าง ๆ 
มากมาย อาทิ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม         
ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบดังกล่าวไม่ได้มีเพียง ผลกระทบในทางบวกเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทางลบที่ตามมา 
จนก่อให้เกิดการต่อต้านโลกาภิวัตน์เกิดขึ้น ซึ่งคุณลักษณะของการต่อต้านที่เป็นการเคลื่อนไหว ทางสังคมนี้มี
ลักษณะที่แตกต่างจากอดีต โดยมีคุณลักษณะเด่น คือ การเกิด การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั่วโลกและ
รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเนื่องจาก คุณลักษณะของสื่อใหม่ที่สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง 
รวดเร็ว ประกอบกับคุณลักษณะบางประการของโลกาภิวัตน์เอง ทั้งนี้ข้อดีที่เด่นชัดของการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โดยง่าย การขจัดความยุ่งยากและขจัดความ

                                                           
๓๐คมพล สุวรรณกูฏ, “ระบบและกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์ ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓”, วารสารวิจัยร าไพพรรณี, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๕): 
๕๖-๖๔.  

๓๑ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลศ.ดร. นพ, “โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ”, รัฏฐาภิรักษ์วารสาร, ปีท่ี ๖๐ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๙-๑๐. 



๔๔ 

สิ้นเปลืองทรัพยากร แต่อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายของประชาชนอาจท าให้เกิดการขาด
ความรู้สึกร่วม ถึงปัญหานั้นๆ อย่างแท้จริง ขาดการอภิปรายอย่างเห็นหน้าค่าตา รวมถึงยากที่จะรักษา
ความสัมพันธ์เพ่ือท าการเจรจาต่อรองในขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้น การรวมตัวที่ง่าย ยังอาจท าให้บุคคลที่
สามขาดความเชื่อถือในการรวมพลังดังกล่าว ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัดส าคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ
ใหม่นี๓้๒  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนเป็นการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจในการบริหารงานเผยแผ่และการจัดโครงสร้างขององค์กรให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในขณะนั้น 

 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาประเสริฐ ถาวโร 
(๒๕๖๐: ๑๖๐-๑๖๑) 

วิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
เยาวชน ศีล ๕  ต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ 
ต้นแบบ มีองค์ประกอบ ดังนี้ Input ได้แก่ ๑) ด้าน
ความรู้ มีการให้ความรู้เยาวชนในเรื่อง กฎแห่งกรรม 
หลักปฏิบัติศีล ๕ ๒) ด้านพฤติกรรม ได้มีกิจกรรมการ
อบรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ดี ๓) ด้าน
ทัศนคติ เยาวชนที่มีต่อการเข้ารับการอบรม มีทัศนคติ
ที่ท าให้เกิดความเชื่อว่าท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว 

กลไกการพัฒนาเยาวชนรักษาศีล ๕ ต้นแบบ  
๑) กลไกศูนย์อบรม ศูนย์อบรมด าเนินการจัดอบรม 
กลไกเชิงกระบวนการ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
กลไกเครือข่าย ได้ด าเนิน การการท างานร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนศีล 
๕ ต้นแบบกับเครือข่ายสถาน ศึกษา เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ 
เครือข่ายพระวิทยากร 

 

 

 

 
                                                           

๓๒ พรรณ พิลาศ กุลดิลก ได้วิจัย เรื่อง “การขับเคลื่ อนสังคมผ่ านสื่ อใหม่ ในยุคโลกาภิวัตน์ ” , 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๔๙ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐): ๕๙. 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย  
นางสาวบุศรา  สาระเกษ,  
(๒๕๕๕: ๓ – ๔). 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ “พัฒนาระบบ
และกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัย
ในสั งกัดสถาบันพระบรมราชชนก” โดยศึกษา
สถานการณ์การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยฯ จากกลุ่ม  ตัวอย่ างซึ่ งเป็นอาจารย์ ใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 341 คน 
และ น าผลการศึกษาดังกล่าวไปสร้าง แนวทางการ
พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
ของวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นประเมินผลการใช  ้ แนว
ทางการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากอาจารย์ที่่รับผิดชอบงาน 
วิจัยของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 37 
คน  

คมพล สุวรรณกูฏ 
(๒๕๕๕: ๕๖-๖๔) 
 

วิ จั ย เรื่ อ ง  “ระบบ และกลไกสนั บ สนุ น ให้
คณาจารย์ ประจ าท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ร า ไพ พ ร รณี  ปี          
พ.ศ. ๒๕๕๓” ผลการวิจัยพบว่า คณาจารย์มีความ 
คิดเห็นต่อระบบสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยคณะและมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ
มาก (X=4.22) ในขณะที่ความต้องการของคณาจารย์
ที่มีต่อกลไกสนับสนุนการท า วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนโดยคณะและมหาวิทยาลัย ก็อยู่ในระดับมาก 
(X=4.57) เช่นเดียวกัน การเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อระบบและกลไกสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือ 
พัฒ นาการเรียนการสอน พบว่า คณ าจารย์ที่ มี
ศักยภาพด้านการท างานวิจัยแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระบบสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ 
คณาจารย์ที่มีอายุ สถานภาพ ต าแหน่งทางวิชาการ 
สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบ สนับสนุนการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 

 

 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย  
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, ศ.ดร. นพ. 
(๒๕๖๑: ๙-๑๐). 

วิจัยเรื่อง “โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๖๑-๒๕๘๐) ๒. จัดให้ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ซึ่งได้
จัดท าเสร็จแล้ว ผ่านการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแหง่ชาติโดยเร็ว ๓. จัดตั้งส านักงาน
สภานโยบาย วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการขึ้นกับนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เชื่อมโยง และ
ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐไปสู่หน่วยงานในระบบ
อ่ืนๆ ๔. จัดให้มีหน่วยงานระดับ ให้ทุนวิจัยอยู่ในการ
บริหารจัดการของส านักงานสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ หน่วยให้ทุนควรมีรูปแบบ
องค์การมหาชนหรือกองทุนเพ่ือความคล่องตัว ๕. จัด
โครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
โดยปฏิรูปโครงสร้างและกลไกในแนวราบและแนวตั้ง
ให้แต่ละส่วนความเชื่อมต่อที่ชัดเจนตามประเด็นมี 
(Agenda) หลักของประเทศ ๖. จัดระบบงบประมาณ
แบบบูรณาการ โดยให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ  ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นผู้
ตั ดสิ น ใจ เชิ งการจัดสรรงบประมาณ ให้ มี ความ
สอด ค ล้ อ งต่ อ  เป้ าห ม าย ก าร พั ฒ น าป ระ เท ศ            
๗. จัดระบบข้อมูลและบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และ ๘. จัดท า
มาตรฐาน ข้อก าหนด หรือแนวทางปฏิบัติรวมถึง
จริยธรรม การวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย  

พรรณพิลาศ  กุลดิลก,  
(๒๕๖๐: ๕๙). 

วิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุค
โลกาภิวัตน” ผลการวิจัยพบว่า การเกิดขึ้นของโลกา  
ภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ 
สังคมในมิติต่างๆ มากมาย อาทิ  ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบดังกล่าว
ไม่ได้มีเพียง ผลกระทบในทางบวกเท่านั้น แต่ยังมี
ผลกระทบทางลบที่ตามมา จนก่อให้เกิดการต่อต้าน
โลกาภิวัตน์เกิดขึ้น ซึ่งคุณลักษณะของการต่อต้านที่
เป็นการเคลื่อนไหว ทางสังคมนี้มีลักษณะที่แตกต่าง
จากอดีต โดยมีคุณลักษณะเด่น คือ การเกิด การมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางทั่วโลกและรวดเร็วกว่าที่ เคย
เป็นมาเนื่องจาก คุณลักษณะของสื่อใหม่ที่สามารถ
สร้างเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง รวดเร็ว ประกอบ
กับคุณลักษณะบางประการของโลกาภิวัตน์เอง ทั้งนี้
ข้อดีที่ เด่นชัดของการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวคื อ       
การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
โดยง่าย การขจัดความยุ่งยากและขจัดความสิ้นเปลือง
ทรัพยากร แต่อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีส่วนร่วมได้
ง่ายของประชาชนอาจท าให้เกิดการขาดความรู้สึกร่วม 
ถึงปัญหานั้นๆ อย่างแท้จริง ขาดการอภิปรายอย่าง
เห็นหน้าค่าตา รวมถึงยากที่จะรักษาความสัมพันธ์เพ่ือ
ท าการเจรจาต่อรองในขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้น  
การรวมตัวที่ง่าย ยังอาจท าให้บุคคลที่สามขาดความ
เชื่อถือในการรวมพลังดังกล่าว ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัด
ส าคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นี้ 

 
 
 
 



๔๘ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

การปฏิรูปในงานวิจัยฉบับนี้ ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม
จากงานวิจัยที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ วิจัยไว้ ดังนี้ 

พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักท่ีใช้ในการ
ปกครองในครั้งนั้นคือพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปกครองโดยธรรมาธิปไตย 
กล่าวคือทรงแสดงธรรม บัญญัติพระวินัยทรงบริหารการคณะสงฆ์และการพระศาสนา และทรง
วินิจฉัยอธิกรณ์ของภิกษุสงฆ์โดยที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา มีพระสารีบุตรเป็นพระธรรม
เสนาบดีเป็นผู้ช่วยตามที่ทรงโปรดให้ช่วย พร้อมด้วยพระมหาโมคคัลลานะและพระมหาเถระทั้งหลาย 
ผู้เป็นสังฆบิดรและสังฆปรินายก เป็นหมู่ๆ ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันเป็นการสงฆ์ร่วมกันท าสังฆกรรม
ทั้งปวงผู้เข้าร่วมประชุมพึงมีสมานสังวาสกันเป็นไปตามหลักแห่งพระธรรมวินัย และจะต้องมีมติเป็น
เอกฉันท์เป็นส าคัญ พระวินัยที่บัญญัติขึ้นทั้งหมดเปรียบเสมือนเป็นระบบประมวลกฎหมายของสงฆ์ที่
ตราขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมายในการจัดระเบียบการอยู่รว่มกันในสังคมสงฆ์๓๓ 

สมพิศ สายบุญชื่น ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการตามหลกัการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิรูประบบราชการ กระแสและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูป
ระบบราชการหรือการปฏิรูปบริหารงานภาครัฐเขา่ส่่ความเป็นราชการยุคใหม่ไดแ่ก่กรอบแนวคิด 
(Conceptual framework) ที่ได้ผสมผสานหลักของการบริหารงานยุคใหม่หรือการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New public management) ที่เป็นการบริหารงานแบบเอกชน การจัดการแบบ
องค์การขนาดกะทัดรัด และหลักของแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การยุคใหม่ที่เป็นการสร้างระบบราชการที่มีคุณลักษณะ
ของระบบในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่อิงหลักธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย คือ มีการท างานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือส่วนรวม และประโยชน์สุขของประชาชน เคารพในสิทธิหน้าที่ของ๓๔ 

วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ
ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า จากสถานการณ์ ในปัจจุบัน          
การขับเคลื่อนประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ ตามแนวทางการบริหารประเทศ ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  โดยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราวซึ่ งมี
องค์ประกอบ คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อการปฏิรูปประเทศประสบผลส าเร็จ ก็จะเริ่มด าเนินการก้าวเข้าสู่
ระยะที่ ๓ คือ การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ฉะนั้น การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือขอ

                                                           
๓๓พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺ โฒ, “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะในพระพุทธศาสนา” , 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาพระพุทธศาสนา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐. 
๓๔สมพิศ สายบุญ ช่ืน , “การปฏิ รูประบบราชการตามหลกัการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ” , 

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (มกราคม – มิถุนายน 
2559): ๓๕. 



๔๙ 

รับทราบความคิดเห็นของประชาชน ในระดับต าบล , เทศบาล, สถาบันการศึกษา และกลุ่มองค์กร
วิชาชีพต่างๆ ต่อแนวทางในการปฏิรูปประเทศทั้ง 11๓๕ 

จิราภรณ์ สีน ้าจ้อย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ ได้วิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของการน าหลักธรร
มาภิ บ าลมาใช้ ใน การบ ริห ารจั ดการของ ส านั ก งานการปฏิ รูปที่ ดิ น จั งห วัด ใน เขตภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันการบริหารจัดการของส่วนราชการต่างๆ นั้นต้อง
ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 8) 2553ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งได้วางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่นการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน๓๖ 

วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล ได้วิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การปฏิรูประบบราชการในกรมศุลกากร” ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศต่างๆ      
ทั่วโลกได้น าแนวความคิดสมัยใหม่เข้ามาด าเนินการในปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง 
โดยมีการมุ่งเน้น ปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงและได้ทบทวนบทบาทภารกิจ
หน้าที่ใหม่ โดยมีการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการบริหารราชการให้มีความชัดเจน รวดเร็ว 
โปร่งใสและเปิดเผย สามารถที่จะตรวจสอบและวัดผลได้ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของทรัพยากร
และการตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะเปิดรับฟังความคดิเห็นและการมีส่วนร่วม 
ดังนั้นในการปฏิรูปจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงการปฏิรูประบบเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบ
โครงสร้างและการจัดระเบียบการบริหารราชการ โดยมีการก าหนดนโยบายสาธารณะ การรื้อปรับทั้ง
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ๓๗ 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป สรุปได้ว่า การปฏิรูปเป็นการปรับเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เปลี่ยนรูปแบบใหม่แก้ไขให้ดีขึ้น บทบาทภารกิจ โครงสร้างขององค์กรให้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในขณะนั้น  เพ่ือให้มี
การประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม ตามหลักการและอุดมการณ์ของการปฏิรูป 
ภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง สิ่งที่ เป็นตัวแทนขององค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไป 

                                                           
๓๕วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ, “การศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารราชพฤกษ์, ปีท่ี 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560): 120-119. 
๓๖จิราภรณ์ สีน้ าจ้อย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, “ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่ 9 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558): ๖๗. 

๓๗วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล, “การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ
ในกรมศุลกากร”, วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2558): ๑๕๗. 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๓๐). 

วิจัยเรื่อง “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะ
ในพระพุทธศาสนา” การปกครองคณะสงฆ์ได้มีมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักที่ใช้ในการปกครองในครั้งนั้น
คือพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทรงปกครองโดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือทรงแสดง
ธรรม บัญญัติพระวินัยทรงบริหารการคณะสงฆ์ และ
การพระศาสนา และทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ของภิกษุสงฆ์
โดยที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา มีพระสารีบุตร
เป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้ช่วยตามที่ทรงโปรดให้ช่วย 
พร้อมด้วยพระมหาโมคคัลลานะและพระมหาเถระ
ทั้งหลาย ผู้เป็นสังฆบิดรและสังฆปรินายก เป็นหมู่ๆ 
ทรงมอบให้สงฆ์ประชุมกันเป็นการสงฆ์ร่วมกันท าสังฆ
กรรมทั้งปวงผู้เข้าร่วมประชุมพึงมีสมานสังวาสกัน
เป็นไปตามหลักแห่งพระธรรมวินัย 

สมพศิ สายบุญชื่น, 
(๒๕๕๙, : ๓๕). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจั ย เรื่ อ ง “การปฏิ รูป ระบบราชการตาม
หลกัการจัดการภาครัฐแนวใหม่” การปฏิรูประบบ
ราชการ กระแสและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูป
ระบบราชการหรือการปฏิรูปบริหารงานภาครัฐเขา่ส่่
ความ เป็ น ราชการยุ ค ให ม่ ได แ่ ก่ ก รอบแน วคิ ด 
(Conceptual framework) ที่ได้ผสมผสานหลักของ
การบริหารงานยุคใหม่หรือการบริหารจดัการภาครัฐ
แนวใหม่  (New public management) ที่ เป็นการ
บริหารงานแบบเอกชน การจัดการแบบองค์การขนาด
ก ะทั ด รั ด  แ ล ะห ลั ก ข อ งแ น วคิ ด ต าม ร ะบ อ บ
ประชาธิปไตยและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การยุคใหม่ที่เป็น
การสร้างระบบราชการที่มีคุณลักษณะของระบบในเชิง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่อิงหลักธรรมาภิบาล และ
ประชาธิปไตย 

 
 

 



๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ,  
(๒๕๖๐ : 120-119). 
 
 
 
 
 
 
จิราภรณ์ สีน้ าจ้อย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ , 
(๒๕๕๘ : ๖๗). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล, 
(๒๕๕๘ : ๑๕๗). 

วิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูป
ประเทศของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การขับเคลื่อนประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่ระยะท่ี ๒ ตามแนวทางการบริหารประเทศ 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราวซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

วิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารจัดการของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ในปัจจุบันการบริหารจัดการของส่วนราชการต่างๆ 
นั้นต้องใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา 3/1 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 8) 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการ
ปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งได้วางกรอบแนวทางการ
บริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ 

วิจัยเรื่อง “การน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการในกรมศุลกากร” 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทั่ วโลกได้น า
แนวความคิดสมัยใหม่เข้ามาด าเนินการในปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินของตนเอง  โดยมีการมุ่งเน้น 
ปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง
และได้ทบทวนบทบาทภารกิจหน้าที่ใหม่ โดยมีการ
ปรับปรุงและออกแบบกระบวนการบริหารราชการให้มี
ความชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใสและเปิดเผย สามารถที่
จะตรวจสอบและวัดผลได้ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อ
คุณค่าของทรัพยากรและการตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของประชาชน 

 



๕๒ 

๒.๕.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับกิจการพระสงฆ์ ตามภารกิจ ๖+๑ ด้าน        

ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ๒๐ ปี ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมจากงานวิจัยที่มีนักวิชาการหลานท่านได้ วิจัยไว้ 
ดังนี้ 

พระมหานงค์ อับไพ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ของมหาเถรสมาคม” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ๒๕-๓๔ ปี พรรษาไม่เกิน 
๕ การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ด้านระดับการบริหารการ
เผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย 
๒) ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถร
สมาคม พบว่า ปัจจัยการบริหารทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ๓) ด้านปัญหาและอุปสรรค
การบริหารของมหาเถรสมาคม พบว่า มหาเถรสมาคมมีการบริหารตามระบบโครงสร้างการปกครอง
ทางคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นการบริหารในแนวดิ่งท าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดระบบอุปถัมภ์ ระบบ
สมณศักดิ์เป็นปัญหาต่อการบริหาร งานคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เน้นงานด้านการปกครองและการศึกษา   
๔) ส่วนการเผยแผ่เป็นประเด็นรองท าให้ขาดงบประมาณและสื่อการเผยแผ่จนพระสงฆ์ที่ท างานด้าน
การเผยแผ่มีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนพระสงฆ์และชาวพุทธทั้งประเทศ พระสงฆ์ขาดความ
เข้าใจในสมัยใหม่ ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ๕) ข้อเสนอแนะ กรรมการเถรสมาคม
ควรเกษียณอายุเมื่อครบ ๗๐ ปี ไม่ควรบริหารในแนวดิ่ง ควรสร้างระบบเครือข่ายองค์กรด้านการเผย
แผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น ควรปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องทันสมัยกับการบริหารสมัยใหม่ เน้นให้
พระสงฆ์ท างานด้านการเผยแผ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด ารงมั่นของพุทธศาสนา๓๘ 

พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ขาวงษ์) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกา 
ภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือเรียนรู้
พระพุทธศาสนาส าหรับ พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระ
ธรรมวินัยได้สะดวกและ ทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มี
ความรู้และคุณภาพ สามารถด ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้งถือว่าเป็นกิจการของพระสงฆ์ส่วน
หนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แบ่งการ
จัดการเรียนการสอน ออกเป็น ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก เป็นต้น 
พระสังฆาธิการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรไม่ชัดเจนทั้งอนุโลมและปฏิโลม  ส่งผลให้การเผยแผ่   
พระสงฆ์ติดลบ ทั้งการบริหารบุคลากร พิธีการรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้ามา เป็นสมาชิกของสังคม
ใดก็ตาม ถ้าไม่มีระบบกฎเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ไม่มีการ  พิจารณาให้ละเอียด
รอบคอบ หรือไม่ผ่านความเห็นชอบของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ๓๙ อาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยาก

                                                           
๓๘พระมหานงค์ อับไพ, “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ: มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖๔. 

๓๙พระครูอาทรยติกิจ (ช่ืน ขาวงษ์), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์”, วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐): ๑๑๑. 



๕๓ 

เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติหรือยากต่อการที่จะควบคุมดูแล การบริหาร  งบประมาณ วัดต่างๆ    
จึงหารายได้มาบ ารุงวัดทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอดตามที่ปรากฏว่ารัฐบาลคิดว่าประชาชนสนับสนุน 
ท าบุญอุปถัมภ์วัดเพียงพอแล้วจึงไม่คิดอุปถัมภ์อีก องค์กรที่ท าหน้าที่มา ประสานระหว่างสงฆ์กับ
รัฐบาล ยังไม่สามารถที่จะผลักดันเอางบประมาณมาช่วยพระสงฆ์ การ บริหารวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลน
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สถานที่ สื่อการสอนอ่ืนๆ ขาดแคลนบุคลากร สนับสนุนด้านวิชาการ ขาดแรงจูงใจ
ด้านค่าตอบแทน ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดความคล่องตัวในการ
ใช้ครุภัณฑ์และสถานที่ขาดบรรยากาศของการท างาน เช่น เพ่ือนร่วมงานเฉื่อยชา ขาดโอกาสแสดง
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาไม่ให้ก าลังใจเป็นต้น การจัดการ การอยู่ร่วมกันของคนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นสังคมนักบวชหรือสังคมของชาวบ้าน ถ้ายังไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้นจาก
วังวนของความโลภ โกรธ และหลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งขึ้นไม่ช่วงใดก็
ช่วงหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมี ระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่
ของสังคมนั้นให้ความเห็นชอบร่วมกันว่า สามารถใช้มาตรการหรือแนวทางควบคุมความประพฤติ
ปฏิบัติของแต่ละคนให้เป็นไปในลักษณะที่ ถูกต้องเหมาะสมดีงาม  

สรายุทธ์ เศรษฐขจร, ดร. และพระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์) ได้วิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๒ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านงานพระธรรมทูต 
รองลงมาคือ ด้านงานอบรมประชาชนประจ าต าบล ด้านงานอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการ  และ
ประชาชน ด้านงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อนด้านงานเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด ด้านงานเผยแผ่ทาง
สื่อสารมวลชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านงานส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ  

๒. รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๒  
มีความเหมาะสมเป็นไปได้ทุกด้าน โดยใช้หลักการบริหารงาน ๗ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านงานพระ 
ธรรมทูต ๒) ด้านงานอบรมประชาชนประจ าต าบล ๓) ด้านงานอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการ
และประชาชน ๔) ด้านงานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ๕) ด้านงานส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผู้เยาว์ ๖) ด้านงานเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน ๗) ด้านงานเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดมีกระบวนการ
บริหารงาน ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) การวางแผน Planning ๒) การจัดบุคคลากร Personnel 
Management ๓) การจัดงบประมาณ Budgeting ๔) การด าเนินงาน Implementation ๕) กับการ
ติดตามผล Monitoring ๖) การประเมินผล Evaluation มีเป้าหมาย ๕ ส่วน คือ ๑) เด็ก ๒) วัยรุ่น  
๓) วัยหนุ่มสาว ๔) วัยผู้ใหญ่ ๕) วัยชรา ภายใต้เงื่อนไขและความส าเร็จของชาวบ้าน และประชาชน 
พึงพอใจมีความสุข ได้ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง การศึกษาปฏิบัติธรรมท้องถิ่น และสังคมลดทอนเรื่อง  
อบายมุข สังคมมีความสงบมากขึ้นอาชญากรรมลดน้อยลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการติดต่อ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง๔๐ 

                                                           
๔๐สรายุทธ์ เศรษฐขจร, ดร. และ พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์), “รูปแบบการ

บริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 
๒๕๕๙), หน้า ๘. 



๕๔ 

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน” พบว่า การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่ประยุกต์
พุทธวิธีการในการเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่ แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ทันสมัย การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคม ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ หลักค าสอน
ก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติด กับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทย
และจะกลายเป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ ที่สามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่งและ
ตลอดเวลาเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ให้มั่นคงเจริญรุ่งเรือง๔๑ 

พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพุทธกาลนั้น 
ทรงใช้พุทธวิธีในการสอนที่ต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่  กัลยาณมิตร โดยพิจารณา  
จากหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์กัน ผสานรวมกับผู้สอนที่ต้องมี
ลีลาการสอนและหลักการสอน กรณีศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้แก่่ 
การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกกรณีการจัดกิจกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.9 และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์  ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) 
ส าหรับยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกไว้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) หลักการ
วิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis) 2) การใช้ทฤษฎี 4 ส. ประกอบ ด้วย สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง 
สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังสนา-ร่าเริง 3) หลัก กัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่
รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยค า ลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม และ 
4) การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๔๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

๔๑พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน), “กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยในสังคมปัจจุบัน”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560): ๒๑๑. 

๔๒พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก”, 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2558): ๘๐. 



๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหานงค์ อับไพ, 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๖๔). 
 
 
 
พระครูอาทรยติกิจ  
(ชื่น ขาวงษ์), 
(๒๕๕๐ : ๑๑๑). 

วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม” ผลการวิจัยพบว่า 

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารของมหาเถรสมาคม 
พบว่า มหาเถรสมาคมมี การบริห ารตามระบบ
โครงสร้างการปกครองทางคณะสงฆ์  

วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค
โลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติ
ธ รรม เป็ น การศึ กษ าพระธรรมวินั ย เพ่ื อ เรี ยน รู้
พระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณร อันจะเป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสน
ทายาทให้ มีความรู้และคุณ ภาพ  สามารถด ารง
พระพุทธศาสนาไว้ได้เป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง 

สรายุทธ์ เศรษฐขจร, ดร. และพระครู
ภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์), 
(๒๕๕๗, หน้า ๘). 

วิจัย เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานพระธรรมทูต ด้านงาน
อบรมประชาชนประจ าต าบล ด้านงานอบรมจริยธรรม
นักเรียนข้าราชการ และประชาชน ด้านงานบรรพชา
สามเณรฤดูร้อนด้านงานเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด 
ด้านงานเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน 

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์  
(ประเวท ถาฐาน), 
(๒๕๖๐ : ๒๑๑). 
 
 
 
พระครูญาณเพชรรัตน์  
(เทวินทร์ ปิยทสฺสี), 
(๒๕๕๘ : ๘๐). 

วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน” 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่
ประยุกต์พุทธวิธีการในการเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่
แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ทันสมัย การเผยแผ่  

วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเผย
แผ่ของพระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธวิธีในการสอน โดยนัก
เผยแผ่กับผู้ฟังมีความสัมพันธ์กัน ผู้สอนที่ต้องมีลีลา
การสอนและหลักการสอน  4 ส ประกอบ ด้วย 
สัททัสสนา สมาทปนา สมุเตชนา สัมปหังสนา 3) หลัก 
กัลยาณมิตรธรรม 7 

 



๕๖ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องการ“การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระะสงฆ์จังหวัดชัยนาท        
เพ่ือในการพัฒนาเกี่ยวกับการเผยแผ่ของพระสงฆ์ และการขับเคลื่อนการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา๔๓ ประกอบด้วย ๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ๒) ยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายใน ๓) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ๔) ทรัพยากรในการ
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                           
๔๓แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔), หน้า ๑๐-๑๔. 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

สภาพทั่วไปด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่ 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ

ภายใน 
๓) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
๔) ทรัพยากรในการขั บเคลื่ อนกิ จการ

พระพุทธศาสนา 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” มีล าดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามลักษณะการศึกษา

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับ
วิธีการวิจั ย  ได้ แก่  การวิจัยเชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยผู้ วิจั ยได้ศึ กษาเอกสาร 
(Documentary Research) และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย กับการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    
(Key Informants)  การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 

 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท จ านวน ๒๔ รูปหรือคน ดังนี้ 

๑) กลุ่มพระสังฆาธิการที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่ จ านวน ๔ รูป 
๒) กลุ่มข้าราชการที่เก่ียวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา จ านวน ๔ คน 
๓) กลุ่มข้าราชการและประชาชน จ านวน ๖ คน 
๔) กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ รูป 

 
กลุ่มพระสังฆำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแผ่ 

๑. พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญฺ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ 
วรวิหาร อ าเภอเมืองจังหวัดชัยนาท  

๒. พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙ เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท            
๓. พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖) เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท                



๕๘ 
 

๔. พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ) เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท                     

กลุ่มข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรพระพุทธศำสนำ  
๕. นายวิชัย ทิพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท                 
๖. นางสาวล าพึง ปิตานา , นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนา     

จังหวัดชัยนาท  
๗. นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา  

จังหวัดชัยนาท  
๘. นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและ

กิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท               

กลุ่มข้ำรำชกำรและประชำชน  
๙. นายสนอง ศรีพุ่ม, นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง

ชัยนาทจังหวัดชัยนาท  
๑๐. นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ 

จังหวัดชัยนาท  
๑๑ . นายขวัญ ชัย  พชิ ฐตานนท์ , รองปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบลเขาท่ าพระ            

ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
๑๒. นายสมกมล จ๋วงพานิช , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต าบลธรรมามูล         

อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
๑๓. นายเกษม เกตุดี , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์  อ าเภอวัดสิงห์     

จังหวัดชัยนาท  
๑๔. นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ  
๑๕. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ 

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๖. พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว           

จังหวัดปทุมธานี 
๑๗. พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า           

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๘. พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช          

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๙. พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดระยอง  
๒๐. พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี  



๕๙ 
 

๒๑. พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอภาชี           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๒. พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ), ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี           
จังหวัดปทุมธานี 

๒๓. พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

๒๔. พระมหาเสถียร ถาวรธมฺ โม  ป .ธ . ๔ , พธ.ม . เจ้ าอาวาสวัด เจดีย์แดง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีอยุธยา 

 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ ที่เก่ียวข้อง

กับภารกิจงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ จ านวน ๕ รูป นักวิชาการด้านศาสนา จ านวน ๗ คน   
รวมจ านวน ๑๒ รูป/คน 

๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร. เจ้าอาวาสอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
๕. พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร 

จังหวัดชัยนาท 
๖. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ 
๗. รศ.ดร.พิเชษฐ์ ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อดีตหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐.  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๑๑.  ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๓.๒.๒ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
๑. ประชำกร ได้แก่ พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

จากอ าเภอ ๘ อ าเภอ รวมจ านวน ๑,๘๒๐ รูป๑ 
๒. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จ านวน ๓๒๘ รูป ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
                                   
 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 

                         𝑛 =
1,820

1+1,820(0.05)2
        

                                      n= ๓๒๗.๙๓ 

 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 3๒๘ รูป 
 

๓. จ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดชัยนาท 
 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนเต็ม จ ำนวน/รูป 
๑ อ าเภอเมืองชัยนาท  ๓๐๒ ๕๔ 
๒ อ าเภอมโนรมย์ ๑๘๘ ๓๔ 
๓ อ าเภอวัดสิงห์ ๑๙๘ ๓๖ 
๔ อ าเภอสรรพยา ๒๙๐ ๕๒ 
๕ อ าเภอสรรคบุรี ๒๔๕ ๔๔ 
๖ อ าเภอหันคา ๒๖๑ ๔๗ 
๗ อ าเภอหนองมะโมง ๑๕๐ ๒๗ 
๘ อ าเภอเนินขาม  ๑๘๖ ๓๔ 
 รวม    ๑,๘๒๐     ๓๒๘ 

                                                           
๑ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ชั ย น า ท , [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล

,http://cnt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=&Itemid=53 [๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒]. 
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๖๑ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากความ
นึกคิด หรือสมมุติข้ึนได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้าง
เครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่๒ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆจ์ังหวัดชัยนาท  
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑. น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แล้ว 
๒. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน เพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( index 
of item objective congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป  
โดยใช้เกณฑ์๒ ดังนี้   

+๑  หมายความว่า  มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง  
    ๐  หมายความว่า    ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
    -๑  หมายความว่า   ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง  

๓. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้ งนี้ ผลการตรวจสอบพบว่า  
แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ๐.๘๐ - ๑.๐๐ 
 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

๑) พระครูอนุกูลศาสนกิจ   เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
๔) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๕) ดร.กาญจนา ด าจุติ    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

๔. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพระสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๐ รูป ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (cronbach, alpha efficiency) 

                                                           

 ๒ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย, พิมพ์ครั้งที่  ๒, (กาฬสินธุ์ : 
ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑, หน้า ๕๗. 



๖๒ 
 

ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๖ จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การจดบันทึกประเด็นในการสัมภาษณ์ รวมเวลาในการสัมภาษณ์ ๑ เดือน และผู้วิจัย
ได้น าผลจากการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และสัมภาษณ์มาสังเคราะห์  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
๒) ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถาม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือให้ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๓๒๘ รูป 

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

ได้แก่ เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
analysis) โดยการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณประกอบการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมา
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามล าดับต่อไป 

 
๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่  

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 

๒. วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะค าถามใน
ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
เป็นการวิเคราะห์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕ ระดับ ของลิคเอิร์ท (Likert)    
โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล  ดังนี้ 

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบระดับสภาพ 
 ๕  คะแนน หมายถึง มีระดับมากที่สุด 
 ๔  คะแนน หมายถึง มีระดับมาก 
 ๓  คะแนน หมายถึง มีระดับปานกลาง 
 ๒  คะแนน หมายถึง มีระดับน้อย  
 ๑  คะแนน หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 



๖๓ 
 

การแปลคะแนน โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในส่วนของสภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ส าหรับ
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย๓ 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับมากที่สุด 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีระดับมาก 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีระดับปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีระดับน้อย 
 ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 

๓. หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของวิเคราะห์เป็นความเรียง 

                                                           
๓ไพศาล หวังพานิช, กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑), หน้า 

๑๑๒. 



 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๒๔ รูปหรือคน โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ โดยแยก
ประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ๒) เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท และ ๓) เพ่ือน าเสนอการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
4.2 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
4.3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด

ชัยนาท  
4.4 การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
4.5 องค์ความรู้ 

 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท   
พบดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 1) การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 2) การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 3) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ 4) ทรัพยากรในการขับเคลื่อน
กิจการพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 
4.1.1 การสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา  
จากผลการสัมภาษณ์  สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์       

จังหวัดชัยนาท พบว่า  



๖๕ 

๑. พระสงฆ์ เป็ นผู้ น าทางด้ านจิตวิญ ญ าณ ทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งเน้นในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ 
และจิตส านึกที่ดีงาม๑  

๒. พระสงฆ์ส่วนใหญ่ใช้หลักการเดิมทางพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้า๒ 

๓. พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกให้พุทธบริษัท ๔ ช่วยกันดูแลรักษาและเผยแผ่ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันโลกเรานี้ได้พัฒนาไปมาก 
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบโลกไร้พรหมแดน พระสงฆ์เราก็ต้องมีการปรับตัวในการท าหน้าที่ในการ 
เผยแผ่๓ 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าตามแบบโบราญ ถึงวันพระโยมมาท าบุญถึงจะ       
ได้เทศน์ให้โยมฟัง ปัจจุบันญาติโยมก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดต้องท ามาหากิน พระสงฆ์ส่วนใหญ่           
ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น๔ 

๕. ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการน าเสนอ       
ก็แตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถ บ้างก็ใช้รูปแบบการเผยแผ่สมัยพุทธกาล ทั้งการเผยแผ่ในวัด
และจาริกไปในสถานชุมชนต่างๆ บ้างก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อการเผยแผ่๕ 

๖. พระสงฆ์ยังคงด าเนินนโยบายเชิงรับในการให้ประชาชนเข้าหาเหมือนเดิม         
และจ านวนพระลดน้อยลง ส่วนใหญ่พระอายุมากก็จะอยู่วัด พระหนุ่มเณรน้อยก็จะเรียนหนังสือกัน๖ 

๗. ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการน าเสนอเช่น
พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอบรมธรรมะขัดเกลาจิตใจประชาชนหายาก การอบรม
วิปัสสนากัมมัฏฐาน๗  
 
 

                                                 
๑สั ม ภ าษ ณ์  พ ระสุ ธี ว ราภ รณ์  (ยุ วชน  เข มป ญฺ โญ  ป .ธ .๖ ) , เจ้ าค ณ ะจั งห วั ด ชั ยน าท ,                       

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท,  

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท,    

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ์  นายวิ ชัย  ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงาน พระพุทธศาสนาจั งหวัด ชัยนาท ,                

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา    

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา  

จังหวัดชยันาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๖๖ 

๘. พระที่สามารถท าหน้าที่หรือมีบทบาทเป็นบุคลากรในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน
ให้แก่ประชาชนมีน้อย๘  

๙. พระสงฆ์มีบทบาทด้านนี้ไม่ชัดเจนเป็นการปฏิบัติเป็นจริยวัตรมากกว่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นสอนหนังสือมากกว่า๙  

๑๐. วัดบางวัดก็เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้แต่น้อย วัดจะด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นวัด ด้วยการเป็นที่พ่ึงและเพ่ือเผยแผ่ศาสนาแก่ประชาชนได้๑๐ 

๑๑. ได้มีการส่งพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกอาทิตย์ 
และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั้งตอนเช้าและเที่ยง มีการแจกทุนให้กับนั กเรียนทุกคนทุกปี        
วัดสามารถส่งเสริมศาสนาและเผยแผ่ค าสอนได้ หากมีพระสงฆ์ที่มีศักยภาพเป็นแกนน าในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี๑๑ 

๑๒. จากการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เมื่อมีการเทศนาในงานต่างๆ พระท่าน
สามารถสอดแทรกหรือเสริมในเรื่องค าสอน ชี้ให้เห็นเป็นแบบอย่างให้ดู ปฏิบัติให้ประพฤติตาม๑๒  

๑๓. วัดสามารถเผยแผ่ค าสอนได้ เพราะวัดจะอยู่ได้เพราะพุทธศาสนิกชน คนจะอยู่ได้   
ก็เพราะวัดช่วยขัดเกลา บวร จึงต้องอาศัยซึ่งกันและกัน๑๓  

๑๔. วัดอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนในการเป็นศูนย์กลาง พระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว
และศรัทธาทางจิตใจแก่ประชาชน การพัฒนาคุณภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันภายใต้การปฏิบัติตนตามหลักค าสอน ที่พระได้สอดแทรกเม่ือมีการเทศนาตามงานต่างๆ 
เช่น งานบวช งานศพ เป็นต้น และแนะน าชาวบ้านไปร่วมงานเทศกาลต่างๆ ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านให้ปฏิบัติตามโครงการหมู่บ้านศีลห้า๑๔  

๑๕. พระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศรัทธาทางจิตใจของประชาชนสร้างเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีต่างๆ ของสังคมไทย พร้อมๆ กับการเผยแผ่หลักค าสอน๑๕ 

                                                 
๘สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล  

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,        

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๖๗ 

๑๖. พระสงฆ์มีศักยภาพที่เป็นผู้น าในการเผยแผ่ศาสนาและหลักค าสอน ในการพัฒนา
จิตใจคนในสังคมได้ดี ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปสู่ความ
เข้มแข็งและยืนยงสืบไปได๑้๖  

๑๗. วัดในจังหวัดชัยนาทสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักค าสอน โดยมีพระสงฆ์
มีบทบาทเป็นแกนน าที่ส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลหลักค าสอนต่างๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า๑๗  

๑๘. พระสงฆ์ในวัดมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นการเผยแผ่ศาสนาได้เป็นอย่างดี 
เพราะเด็กๆ ไม่สามารถไปร่วมงานประเภทอ่ืนเพ่ือฟังค าสอนได้  ส่วนใหญ่พอแม่ไม่ค่อยมีเวลา        
พาไปวัด๑๘ 

๑๙. ปัจจุบันพระสงฆ์เผยแผ่ศาสนาโดยการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เหมาะสมกับ    
เด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ก็จะมีพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และวิชาพระพุทธศาสนาทุก
ช่วงชั้น และจะมีการเข้าค่ายพุทธบุตรทุกปี และมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งในโรงเรียนและนอก
สถานที ่เด็กๆ ชอบ๑๙ 

๒๐. การเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดชัยนาทที่พระสงฆ์ท าอยู่มีให้เห็นได้หลาย
ทาง แต่ที่ได้รับคือการสอนในโรงเรียน หรือวันส าคัญต่างๆ ที่ทางโรงเรียนนิมนต์มาอบรมเป็นพิเศษ
เพ่ือให้เกิดจิตส านึก เช่น วันแม่๒๐ 

๒๑. พระสงฆ์เผยแผ่ได้หลายทาง ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะสอนในโรงเรียน หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนนิมนต์มาอบรม เช่น งานท าบุญวันปีใหม่ บางครั้งพระสงฆ์ก็ให้พรวันเกิดในชั้น
เรียนด้วย๒๑ 

๒๒. วัดได้มีการส่งพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุก
อาทิตย์ และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั้งตอนเช้าและเท่ียง มีการแจกทุนให้กับนักเรียนทุก๒๒ 
 

                                                 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว     

จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์  อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า                  

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช       จ.

สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 

จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอภาชี       

จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ) , ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี      

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๖๘ 

๒๓. การเผยแผ่คงจะมีหลากหลายอย่าง เช่น งานปิดทองฝังลูกนิมิต ในงานบุญต่างๆ 
หรืองานศพ๒๓ 

๒๔. ที่โรงเรียนก็จะมีพระอาจารย์มาสอนธรรมศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ 
ตอนเช้าเวลาพระฉันเช้าเสร็จแล้ว ก็จะให้นักเรียนวัดธรรมามูลมาทุกวัน ถ้าเป็นวันพระก็ให้แต่งชุดขาว
มาท าบุญ พอทานข้าวเสร็จก็ฟังพระเทศน์ แล้วจึงมาเข้าห้องเรียนเป็นประจ า๒๔ 

สรุปได้ว่า ในการสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ตามบรรพบุรุษ มีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ การเผยแผ่ยึดหลักการเดิมๆ โดยเน้น
การเทศน์ในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันพระสงฆ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยการสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือกิจกรรม เช่น โครงการหมู่บ้านศีล 5 
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๔.2 สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการสร้าง

ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ส่วน

ใหญ่ใช้หลักการเดิมทางพระพุทธศาสนา คือ
การเทศน์ ในโอกาสต่ างๆ เช่น  งานบุญ    
งานบวช งานศพ เป็นต้น 

๑๓ 
๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
 

๒ พระสงฆ์มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส าหรับ
เด็กและเยาวชน โดยการสอนศีลธรรม     
ในโรงเรียน 

 
๑๑ 

๖, ๘, ๑4, 1๕, 1๗, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 

3 พระสงฆ์มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส าหรับ
เด็กและเยาวชน โดยผ่านกิจกรรม เช่น 
โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

 
8 

1, 3, 6, 14, 17, 21, 23, 
2๐ 

4 มีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนผ่านประเพณี 
และพิธีกรรมต่างๆ 

6 1, 8, 13, 17, 22, 23  

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙ 

                                                 
๒๓สัมภาษณ์  พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย            

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๔สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม ป.ธ. ๔, พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  



๖๙ 

4.1.2 ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน  
จากผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

ชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน พบว่า  
1. โดยฐานะทางสังคมของพระสงฆ์ที่ถือ ว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน 

พระเป็นผู้ที่มีเมตตา กรุณา ต่อพุทธศาสนิกชน การยกระดับก็ไม่สามารถท าอะไรได้มาก แต่ก็พยายาม
ปรับเปลี่ยนให้มีกระบวนการที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น เช่น การให้พระที่มีความรู้ความสามารถ     
ไปสอนในโรงเรียน หรือให้การอบรมการเจริญจิตภาวนา๒๕ 

2. พระท่านจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
พระท่านสามารถสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา มีความคิด และมีทัศนะ   
ที่ถูกต้องต่อสังคม๒๖  

3. พระสงฆ์ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ความคิดของตนเอง คิดได้คิดเป็นในทิศทางที่ถูกต้อง 
เมื่อประชาชนไปขอค าแนะน า ทั้งเรื่องปัญหาครอบครัวการงาน และเป็นพลังมวลชนโดยเป็นแกนน า 
เป็นประโยชน์ต่อการงานพัฒนา ท่านสามารถบอกบุญให้ทุกคนร่วมมือกันคนละแรง สองแรง๒๗  

4. กระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกให้พุทธศาสนิกชน 
และเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ต้องมีการปรับตัวในการท าหน้าที่ในการเผยแผ่  พระสงฆ์ 
ในอ าเภอมโนรมย์ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พระหลวงตา และเป็นพระในพ้ืนที่เสียส่วนใหญ่ กระบวนการ    
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถึงวันพระโยมมาท าบุญถึงจะได้เทศน์ให้โยมฟัง๒๘  

5. วัดมีนโยบายให้พระสงฆ์สอดแทรกหลักธรรมในการเทศน์ทุกครั้ง เพราะปัจจุบัน
ประชาชนนิยมเข้าวัน เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ ขึ้นไปใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์  
เป็นต้น๒๙  

6. วัดมีฐานะทางสังคมของพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของประชาชน 
จะต้องท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน การสร้าง
ความเขา้ใจให้ชาวบ้านมองเห็น๓๐ 
 

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ, ป.ธ.๖), เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๖สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น      

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท,             

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙สัมภาษณ์  นายวิ ชัย ทิพรักษ์ , ผู้ อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๐สมัภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๐ 

7. มีพระสงฆ์เป็นแกนน านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการงานพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ การที่จะให้บทบาทพระสงฆ์ให้มีส่ วนร่วม ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมได๓้๑  

8. พระสงฆ์จะเข้มแข็งศาสนาจะมั่นคง จากบทบาทของพระสงฆ์ในอดีตนั้น ส่วนใหญ่
ด าเนินรอยตามบทบาทของพระพุทธเจ้า คือ การพัฒนาศีลธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณ          
การสงเคราะห์ประชาชนเท่าท่ีท าได๓้๒ 

9. การก าหนดกรอบของพระสงฆ์ คือการอยู่ในกรอบของศีลธรรม ที่ก าหนดให้การ
พระสงฆ์มีหน้าที่และบทบาท 6 อย่าง เพ่ือด ารงพระพุทธศาสนาและสอนให้ประชาชน น าไปประพฤติ
ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม๓๓  

10. การพัฒนาด้านวัตถุเป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างความสามัคคี ให้พระและชาวบ้าน     
ได้ร่วมกันคิดและหารือ ถ้าหากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน สามารถท าให้เกิดกระบวนการด ารงศาสนา         
ที่มั่นคงได๓้๔  

11. พระสงฆ์จะถูกคาดหวัง ว่าเป็นผู้ที่ต้องน าคุณธรรม จริยธรรม มากกว่าครูผู้สอน 
เพราะหลักธรรมค าสั่งสอน ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ ละความชั่ว มุ่งท าความดี ซ่ึงมีข้อธรรมะหลายข้อ  
ที่เหมาะสมกับประชาชนทั่วไปสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เช่น  หลักธรรมะ
ส าหรับผู้ครองเรือน เป็นต้น๓๕  

12. พระสงฆ์ มีส่วนร่วมในเรื่องของการไปบรรยายธรรมในหัวข้อเกี่ยวกับเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด และท่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพระในวัด ว่ามีพระสงฆ์รูปใดที่มี
พฤติกรรมน่าสงสัยเพ่ือแจ้งให้กับเจ้าอาวาสทราบ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ข้อมูล
ผู้ที่อยู ่ในข่ายน่าสงสัย สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนให้วัดเป็นสิ่งปลอด
สารเสพติดทุกชนิด๓๖ 

13. พระสงฆ์ เข้าถึงธรรมและเข้าถึงท า ได้ในฐานะผู้ สนับสนุนทุน ร่วมกิจกรรม          
ในสถานศึกษา และชุมชน เพ่ือให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด๓๗  

                                                 
๓๑สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล  

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,  

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๒.  
๓๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,        

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๑ 

14. พระสงฆ์มีการพัฒนาด้านจิตใจ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ได้อบรมประชาชนในการสวดมนต์ 
รักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวันพระรวมทั้งการแนะน าชักชวนให้ ลด ละ เลิก อบายมุข และเด็ก
และเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้น าไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนเอง๓๘   

15. พระสงฆ์มีการบริหารวัดโดยการแบ่งงานในวัด และพระสงฆ์จะต้องเป็นตัวแทนวัด 
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น  หรือวัดกับโรงเรียน วัดจะต้องสะอาด  
ร่มรื่นมีกิจกรรมเพื่อประชาชน ๓๙   

16. ผู้ น าชุ มชน จะมี ก ารน าช าวบ้ าน ไป ร่ วม ง าน เท ศกาลต่ างๆ  ใน วัน ส าคั ญ               
ทางพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้ปฏิบัติตามโครงการหมู่บ้านศีลห้า และจะเข้าไป
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ๔๐ 

17. วัดต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการจะเข้าวัด 
เพ่ือบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักพระพุทธศาสนา ประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเข้าวัด
มากขึ้น และพร้อมที่จะให้พระตักเตือน๔๑ 

18. การยกระดับกระบวนการในการบริหารของพระ ยั งไม่ เห็ นความชัด เจน             
ว่าพระสามารถท าหน้าที่หรือมีบทบาทเป็นบุคลากรในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนให้แก่ประชาชน  
ในเชิงรุกได้อย่างไร๔๒  

19. บทบาทกระบวนการบริหารของพระสงฆ์ยังอยู่ ในรูปแบบเดิมๆ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นสอนหนังสือมากกว่าบริหารวัด    
การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้การปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอน ที่พระได้สอดแทรกเมื่อมีการเทศนาตามงานต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ๔๓  

20. วัดมีการจัดสรรส่งพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
ในโรงเรียนทุกอาทิตย์ วัดสามารถส่งเสริมศาสนาและเผยแผ่ค าสอนได้ หากมีพระสงฆ์ที่มีศักยภาพ 
เป็นแกนน าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี๔๔ 

                                                 
๓๘สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,  

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๙.สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล  

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐สัมภาษณ์  นายวิ ชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑สัมภาษณ์ นายวรีะศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล  

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  



๗๒ 

21. วัดจะอยู่ได้เพราะพุทธศาสนิกชน จากการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา    
เมื่อมีการเทศนาในงานต่างๆ พระท่านสามารถสอดแทรกหรือเสริมในเรื่องค าสอน ชี้ให้เห็นเป็น
แบบอย่างให้ดู ปฏิบัติให้ประพฤติตาม เป็นต้น๔๕  

22. ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรูปแบบและวิธีการน าเสนอเช่นพระสงฆ์       
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอบรมธรรมะขัดเกลาจิตใจประชาชน วัดมีกระบวนการในการ
ถ่ายทอดหลักธรรมและการบริหารของพระอย่างมีระบบ มีความคิดและมีทัศนะ ที่ถูกต้องโดย
เสริมสร้างให้ชาวบ้านใช้ความคิดของตนเองไปในทิศทางที่ต้องการ น าความคิดมวลชนในทิศทางที่
ถูกต้อง๔๖ 

23. วัดอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนในการเป็นศูนย์กลาง พระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว
และศรัทธาทางจิตใจแก่ประชาชน และน าชาวบ้านไปร่วมงานเทศกาลต่างๆ ในวันส าคัญ            
ทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมชาวบ้านให้ปฏิบัติตามโครงการหมู่บ้านศีลห้า๔๗  

24. พระสงฆ์มีศักยภาพที่เป็นผู้น าในการเผยแผ่ศาสนาและหลักค าสอน ในการพัฒนา
จิตใจคนในสังคมได้ดี ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ไปสู่ความเข้มแข็งยืนยง๔๘  

25. พระสงฆ์ในวัดมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นการเผยแผ่ศาสนาได้เป็นอย่างดี 
เพราะเด็กๆ ไม่สามารถไปร่วมงานประเภทอ่ืนเพ่ือฟังค าสอนได้  การจัดการบริหารพระสงฆ์ต้อง 
เตรียมมา๔๙ 

26. ปัจจุบันพระสงฆ์เผยแผ่ศาสนาโดยการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เหมาะสมกับเด็ก
นักเรียน นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ก็จะมีพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และวิชาพระพุทธศาสนา        
ทุกช่วงชั้น และจะมีการเข้าค่ายพุทธบุตรทุกปี และมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งในโรงเรียน   
และนอกสถานที่ฯ๕๐ 

27. วัดได้มีการส่งพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม       
ทุกอาทิตย์ ๕๑ 

                                                 
๔๕สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๖สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสงิห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,                      
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒.  

๔๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,        
๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 

๔๙สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว       
จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 

๕๐สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์  อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า          
จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 

๕๑สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช       จ.
สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
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สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการยกระดับการบริหารจัดการภายใน ไม่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัด 
หรือส่วนหนึ่งการบวชในแต่ละวัด พระสงฆ์จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ไม่แน่นอนเหมือนหน่วยงาน
อ่ืน เพราะเป็นการบวชเพ่ือศึกษาพระธรรม มากกว่าบวชเพ่ือเข้ามาบริหารวัด การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
สถานภาพทางฐานะทางสังคมของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน มีการ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยวางระบบในวัด เช่น การให้พระที่มีความรู้ความสามารถ
ไปสอนในโรงเรียน เพ่ือการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ มีแนวทาง
การบริหาร ให้พระมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและชุมชน เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน
และศาสนา มีนโยบายให้พระสงฆ์สอดแทรกหลักธรรมในการเทศน์ทุกครั้ง เพราะปัจจุบันประชาชน
นิยมเข้าวัน เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ ขึ้นไปใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น การจัด
อบรมธรรมะ การถ่ายทอดหลักธรรมและการบริหารของพระอย่างมีระบบ จากประเด็นส าคัญดังกล่าว
สามารถน ามาสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ด้านการ

ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
1.  การให้พระที่มีความรู้ความสามารถไปสอนใน

โรงเรียน 
14 

 
1, 2, 4, 5, 6, 11, 15, 18, 
19, 20, 21 22 24, 25 

2. พระมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและชุมชน 
เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน
และศาสนา 

 
13 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 
17, 19, 20, 21, 2๓ 

3 วัดมีนโยบายให้พระสงฆ์สอดแทรกหลักธรรม 
ในการเทศน์ทุกครั้ง เพราะปัจจุบันประชาชน
นิยมเข้าวัน เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ ขึ้นไปใหม่ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น 

 
11 

2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
16, 17, 23 

4 บทบาทกระบวนการบริหารของพระสงฆ์ยัง
อยู่ในรูปแบบเดิมๆ 

8 1 , 7 , 12 ,  10, 14,  22, 
23, 25 

5 กระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
มีหลากหลายรูปแบบ การจัดอบรมธรรมะ 
การถ่ายทอดหลักธรรมอย่างมีระบบ 

7 4, 5, 6, 13, 14, 19, 20 

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙  
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4.1.3 ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  
จากผลการสัมภาษณ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ พบว่า  
๑. ท าตัวสมถะ ใช้กุฏิใช้เป็นที่รับแขก ไม่เคยติดม่าน ไม่มีโต๊ะฝังมุก และไม่มีพรมสักผื่น 

ห้องนอนไม่เคยติดแอร์สักตัว เวลามีแขกมาหรือว่ามีชาวบ้านมาหาก็นั่งกับพ้ืนคุยกับญาติโยมแบบเป็น
กันเอง ไม่ต้องมีการหมอบคลานเข้ามาหา โยมมาก็สนทนาธรรมตามสมควร พระสงฆ์เราต้องท าตัวให้
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอุบาสกอุบาสิกา อยู่อย่างสมถะไม่ใช่ไปยึดติดกับยศต าแหน่ง และไม่ควรมี
ความอยู่อย่างฆราวาส เพราะพระสงฆ์เป็นผู้สละแล้วซึ่งเหย้าเรือนฯ๕๒ 

๒. วัดเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์มีบทบาท          
ในการเทศน์ เนื่องในโอกาสต่างๆ๕๓  

๓. พระสงฆ์จะต้องมีการเรียนการศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือที่จะได้    
เป็นนักเผยแผ่ที่ดี วัดในปัจจุบันหลายวัดมีแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าไปศึกษา๕๔  

๔. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็มีความส าคัญมากในปัจจุบัน จังหวัดชัยนาท       
ได้ตั้งพระสงฆ์รับผิดชอบด้านการเผยแผ่ และจัดให้มีการอบรมทุกเดือนเพ่ือก าหนดขั้นตอนและ
รูปแบบในการเผยแผ่ให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด๕๕  

๕. พระสงฆ์จังหวัดชัยนาทก็ควรจะก าหนดรูปแบบให้ชัดเจน ควรจะมีการอบรมพระ  
นักเผยแผ่ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเลิกวิธีต่างคนต่างท า เพราะจะท าให้ประชาชนสับสน  
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น๕๖  

๖. พระสงฆ์จึงเข้าไปท าหน้าที่ในการช่วยพัฒนา “คนดีของสังคม” ในมิติของศาสนา   
ให้กลายเป็น “พลเมืองที่ด”ี ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ๕๗  

๗. น าประชาชน ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หรือที่เรียกว่าการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิต 
ที่ด ีเพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้านและชุมชน๕๘ 

                                                 
๕๒สั มภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมป ญฺ โญ , ป .ธ .๖ ), เจ้ าคณ ะจั งห วัด ชัยนาท ,                     

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น      

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท,             

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๖สัมภาษณ์  นายวิ ชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา   

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๗๕ 

๘. เป็นต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือ ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การยืม
ของใช้ในวัด ค่าเช่าใช้ เป็นการท าบุญตามศรัทธา ไม่ได้กะเกณฑ์ นับได้ว่าเป็นทางเลือกของคน       
ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง๕๙  

๙. พระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้กินอยู่ได้ ใช้ของไม่ฟุ่มเฟือย๖๐ 
๑๐. เป็นต้นแบบในการแบ่งปัน เช่น ผลไม้ต่างๆ ในวัด ทุกคนสามารถเก็บ กิน ได้ ไม่ต้อง

ซื้อและไม่มีการขาย บางวัดจะเห็นว่า มาปฏิบัติธรรมได้ไข่กลับบ้าน๖๑  
๑๑. ในอดีตวัดเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ส าหรับ

ชุมชนหลายระดับ พื้นที่วัดถูกใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเพ่ือการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม 
ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ การส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงวิชาการความรู้ให้แก่สาธุชน 
โดยพระมีบทบาทส าคัญในการชี้น าทางสติปัญญา และเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน๖๒  

๑๒. เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งรวมกิจกรรมประเพณี ของท้องถิ่น  บทบาทความ          
เป็นศูนย์กลางของวัดลดความส าคัญลง ถูกจ ากัดอยู่เพียงมิติทางศาสนาและการท าบุญ ส่งผลให้การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนเพ่ิมข้ึน๖๓ 

๑๓. วัดเป็นต้นแบบเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนา พระเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต     
ที่ไม่ยึดติดกับวัตถุ และพระก็ไม่ควรสะสมวัตถุให้โยมเห็นเดี๋ยวจะเป็นแบบอย่างไม่ได้ พระดีต้องมีวินัย 
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ๖๔ 

๑๔. วัดเป็นแบบอย่างในการเกื้อกูลกันของคนในสังคม พระสงฆ์เป็นตัวแทนวัดในการ 
ให้ความรู้แก่ประชาชน จะเห็นว่าวัดในชนบท พระสงฆ์จะสอนหนังสือนอกเหนือจากวิชาศีลธรรม๖๕ 

๑๕. พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ สามารถสอนนักเรียน และให้วัดเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่คนทั่วไปได้ เช่น บางวัดพระที่เก่งวิชาภาษาอังกฤษ ก็จะสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียน๖๖ 

                                                 
๕๙สัมภาษณ์ นายสนอง ศรีพุ่ม, นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ.เมือง

ชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒. 
๖๑สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๓สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,  

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๔สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,        

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอภาชี        

จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ) , ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี       

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๗๖ 

๑๖. วิถีของประชาชนต่อการใช้ชีวิตในสังคม ที่ต้องเกี่ยวพันกับพระสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การท าบุญใส่บาตร กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เมื่อมีเทศกาลต่างคน
นิยมเข้าวัด เช่น ปีใหม่ จากเดิมนิยมเค้าท์ดาวน์กัน ก็จะหันมาเข้าวัดแทน๖๗  

๑๗. พระสงฆ์เป็นต้นแบบของความประพฤติที่ดีงาม อ านวยความสะดวกแก่ชุมชน    
โดยการกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณี เช่น การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ก็จะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
คอยขัดเกลานิสัยถึงแม้ว่าจะไม่ก่ีวันก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกหลานไปติดเกมส์๖๘ 

๑๘. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น มีสวนสมุนไพร๖๙ 
สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้เชิงพุทธ พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศน์ เนื่องในโอกาสต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ 
ทั้งหลายทั้งปวง เพ่ือให้ชาวบ้านให้มาแก่ญาติโยมที่จัดงานประเพณีต่างๆ ไม่ให้น าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายไปในทางอบายมุข  ชี้น าประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่      
ในกรอบของศีลธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้านและชุมชน ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  พระสงฆ์
เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้กินอยู่ได้ ใช้เงินเป็น มีเก็บบ้าง ช่วยประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่าย เช่น การยืมของใช้ในวัด ค่าเช่าใช้ เป็นการท าบุญตามศรัทธา ไม่ได้กะเกณฑ์ พระมีบทบาท
ส าคัญในการชี้น าทางสติปัญญา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียน เพ่ือการประกอบอาชีพเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย            

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๖๘สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม ป.ธ. ๔, พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  
๖๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๗๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เชิงพุทธ 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 

๑ พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศน์ เนื่องในโอกาส
ต่างๆ ให้ชาวบ้านที่จัดงานประเพณีต่างๆ ในวัด
และพระก็ เทศน์ ให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แนวทาง ทิศทางของ
พระพุทธศาสนา  

 
๒๐ 

 
 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 
 

๒ เป็นผู้ชี้น าประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน
กรอบของศีลธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของ
ชาวบ้ านและชุมชน ในการใช้ชี วิ ต โดยอิง
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
แบบอย่างในการใช้ชีวิต 

 
๑๔ 

1, 2, ๖, 7, ๘, ๑4, 1๕, 1๗, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 25 

3 ให้ ช่ วยกันอนุ รักษ์  รักษาสภาพแวดล้อม 
บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนาเน้นการประหยัด
หรือใช้ทรัพยากรเท่าที่จ าเป็นและให้คุ้มค่าที่สุด 
พัฒนาสภาพแวดล้อมของวัด ให้เป็นวัดเชิง
อนุรักษ ์

๗ 1, 4, ๑๓, 14, 17, 21, 23 

4 พระสงฆ์ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียน เพ่ือการ
ประกอบอาชีพเสริม พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
วัด ให้เป็นวัดเชิงอนุรักษ์ 

๖ 1, 8, 13, 17, 22, 23  

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙  

 

 

 

 

 



๗๘ 

4.1.4 ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา  
จากผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา พบว่า 
๑. จ านวนพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ  บางวัดอาจจะน้อย สั งคมไทยทุกวันนี้มีความ

สลับซับซ้อนพร้อมกับปัญหาอีกมากมาย บทบาทของพระสงฆ์จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ถึงวัดขาดทั้งคนช่วยกิจกรรมภายในวัดหรือขาดงบประมาณ 
ก็ไม่สามารถเบิกหาได้อย่างหน่วยงานราชการทั่วไป นอกจากรอศรัทธาจากญาติโยม ถึงแม้ขาด
งบประมาณในการบูรณซ่อมแซมวัดก็ต้องรอกฐินจากพุทธศาสนิกชน๗๐  

๒. พระสงฆ์ที่ท ากิจกรรมในวัดมีเพียงพอ อุปกรณ์อย่างอ่ืนวัดก็ไม่ค่อยมีความจ าเป็น 
เพราะวิถีของประชาชนต่อการใช้ชีวิตในสังคมมีความเกี่ยวพันกับพระสงฆ์ ชาวบ้านจะมายืมข้าวของ
เครื่องใช้ในวัดเวลามีงานมีการ เช่น งานบุญ งานบวช กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ในเทศกาลต่างๆ 
เป็นปกต๗ิ๑ 

๓. วัดมีสถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 
และเป็นแหล่งรวมชาวบ้าน งานจะแบ่งแต่ละหมู่บ้านมาแข่งกันเพ่ือความสนุกสนุนของชาวบ้าน เช่น 
วันสงกรานต์ที่วัดจะมีท าบุญ การละเล่น และมหรสพต่างๆ จัดขึ้นภายในวัด ประเพณีลอยกระทง 
หลายๆ แห่ง ก็มักใช้สถานที่วัดที่ติดริมน้ าจัดกิจกรรม๗๒  

๔. พระสงฆ์ทีม่ีบทบาทในการเทศน์ในโอกาสต่างๆ ให้ประชาชนและเยาวชน ได้รู้จักการ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเจริญทางวัตถุ อย่างรู้เท่าทันไม่เป็นทาสของวัตถุนิยม     
และพระสงฆ์ท่ีเป็นพระนักเทศน์ของจังหวัดชัยนาทยังไม่เด่นชัด๗๓  

๕. พระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรม พยายามชี้แจงแนะน าหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ท าความเข้าใจในบทบาทของพระสงฆ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยกระตุ้นและชี้
แนะน าประชาชนไปตามทิศทางท่ีต้องการตามโอกาสอันสมควรด้วย๗๔   

                                                 
๗๐สั มภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมป ญฺ โญ , ป .ธ .๖ ), เจ้ าคณ ะจั งห วัด ชัยนาท ,                     

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๑สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโมป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น      

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท,             

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๔สัมภาษณ์  นายวิ ชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศา สนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
 
 
 



๗๙ 

๖. ความพอเพียงของบทบาทวัดและพระสงฆ์ ที่จะต้องส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถ 
อยู่ร่วมกัน ไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และพ้ืนฐานที่โยงกับความเป็นอยู่ของสังคมที่มั่นคง 
แต่พระสงฆ์ยังไม่มากพอที่จะเข้าไปดูแลชุมชนได้ทั่วถึง๗๕   

๗. พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือการแสดงธรรมเทศนาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของประชาชน เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ง่าย๗๖  

๘. พระสงฆ์มุ่งพัฒนาจิตใจของทั้งตนเองและประชาชนให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข พ่ึงพาซึ่งกันและกัน๗๗ 

๙. พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนความมั่นคงทางสังคม เช่น ส่งเสริมความ
มั่นคงในสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมวันครอบครัวในวัด สนับสนุนการจัดหาทุนเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนให้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุดีขึ้น และสิ่งส าคัญอย่างยิ่งคือเมื่อมี
เหตุการณ์ท่ีขัดแย้งกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ พระสงฆ์จะมีบทบาทในการ
แก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว๗๘ 

๑๐. มีการจัดตั้งกองทุนหรือ มูลนิธิสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาที่ยากจน เรียนดี มีความ
ประพฤติดี โดยพระสงฆ์จะมอบทุนให้ใน วันแม่ วัน เด็ก วัด สงกรานต์ พิธีงานศพ ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความรู้สึกว่าวัดไม่เคยทิ้งเยาวชน๗๙  

๑๑. วัดภายในชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาให้กับ
สถานศึกษาในชุมชน๘๐  

๑๒. นอกจากนี้พระสงฆ์ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชน ในหลายๆ เรื่อง
ได้ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาพุทธศาสนา เป็นต้น เนื่องจากพระสงฆ์สมัยใหม่        
มีความรู้ความสามารถ๘๑  

                                                 
๗๕สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๗สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์  แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล             

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๐สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๑สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
 



๘๐ 

๑๓. เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ภายในวัด ปัจจุบันเป็นยุคที่การเผยแผ่ต้องทันสมัย พระต้อง
เก่งเทคโนโลยี มีความสามารถในการประสานกับภายนอกได้๘๒  

๑๔. พระสงฆ์อยู่ได้เพราะชุมชน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องช่วยเหลือเกื้อกูล และบรรเทาความ
เดือดร้อน ให้กับประชาชนคนในชุมชน ดังนั้น พระสงฆ์ต้องมีความรอบรู้ สามารถแก้ปัญหาให้คน   
ในชุมชนได้ และเป็นที่พ่ึงได้๘๓ 

๑๕.  พระสงฆ์มีส่วนในการให้ความรู้ แก้ปัญหาของเยาวชน รวมถึงการจัดให้วัด       
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน แต่จ านวนพระสงฆ์มีปริมาณ
น้อยลง๘๔  

๑๖. วัดให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น สาธารณสุขอ าเภอ ในการ
ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ สุขอนามัย ของคนในชุมชนได้๘๕ 

๑๗. พระสงฆ์ในปัจจุบันได้สนับสนุนทุนการศึกษา จัดอบรมเยาวชน ให้การศึกษากับทั้ง
พระสงฆ์ เณร และฆราวาส ให้มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๘๖ 

๑๘. พระสงฆ์ต้องเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นที่ตั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคนในพ้ืนที่๘๗ 

๑๙.  ประชาชนยอมรับพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการน าคุณงามความดี ความ สงบสุข
มาสู่สังคม พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ๘๘  

๒๐.  การเทศน์และรับกิจนิมนต์ไปบรรยายธรรมในที่ต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ สังคมปัจจุบัน 
การสื่อสาร ล้วนมีผลให้จิตใจของประชาชนมีความต้องการไม่สิ้นสุด สนุกสนาน เพลิดเพลิน           
แต่ในท านองเดียวกัน สื่อที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ความมีวินัย ความขยัน ความอดทน        
ความซื่อสัตย์ การแสดงออกทั้งทาง กาย วาจา และใจ สาระน าจิตใจให้รู้เท่าทัน รู้จักพัฒนาจิตตนเอง

                                                 
๘๒สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท,   

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,        

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร(สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 

จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอภาชี         

จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ) , ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี      

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย            

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  



๘๑ 

ให้รับรู้ถึงความสงบก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โครงการที่เป็นรูปธรรมของวัดที่ได้สนับสนุนโครงการที่เน้น
คุณธรรม จริยธรรม๘๙ 

๒๑. พระสงฆ์ สามารถช่วยกระตุ้นจิตใจประชาชนให้ท าความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ข้อเสนอแนะการท างานแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความสามัคคีและ
ความสงบสุขในชุมชน๙๐ 

๒๒. วัดให้แหล่งเรียนรู้ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ เพียงพอให้นักเรียนได้ศึกษา๙๑ 
๒๓. วัดมีหนังสือบ้าง แต่ยังไม่ได้เป็นห้องสมุด หรือยังไม่มีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ 

ส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ได้๙๒ 
๒๔. ไม่ค่อยได้เข้าวัดมากนัก เข้าวัดเวลาที่โรงเรียนให้ไปท ากิจกรรม๙๓ 
สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ดังนี้ จ านวนพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ บางวัด
อาจจะน้อย สังคมไทยทุกวันนี้มีความสลับซับซ้อนพร้อมกับปัญหาอีกมากมาย บทบาทของพระสงฆ์จึง
ต้องเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ถึงวัดขาดก็ไม่สามารถเบิกหาได้
อย่างหน่วยงานราชการทั่วไป นอกจากรอศรัทธาจากญาติโยม ถึงแม้ขาดงบประมาณในการบูรณ
ซ่อมแซมวัดก็ต้องรอกฐินจากพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์ที่ท ากิจกรรมในวัดมีเพียงพอ อุปกรณ์อย่างอ่ืน
วัดก็ไม่ค่อยมีความจ าเป็น วัดมีสถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ที่วัดจะมีท าบุญ การละเล่น และมหรสพต่างๆ จัดขึ้นภายในวัด   
พระนักเทศน์ของจังหวัดชัยนาทยังไม่เด่นชัด วัดให้แหล่งเรียนรู้ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ เพียงพอให้นักเรียน
ได้ศึกษา วัดมีหนังสือบ้าง แต่ยังไม่ได้เป็นห้องสมุด หรือยังไม่มีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ส าหรับ
นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ได้ 
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๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๔ สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ด้านมีทรัพยากร
เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
๑ จ านวนพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ น้อยลง แต่วัดก็

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ เพียงพอ
ให้นักเรียนได้ศึกษา 

๑๗ 
 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๖ , ๑๗ , 
๑๘, ๑๙, 23, 24 

๒ งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมวัด ต้องรอ
งานกฐินประจ าปี  

 
๑๑ 

1, 7, ๘, ๑4, 1๕, 1๗, ๑๓, 
๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

3 พระสงฆ์ ยั งเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ ให้ กั บ
โรงเรียนในชุมชน และเป็นแบบอย่างแก่
เยาวชน 

12 3, 9, 11, 12, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24 

4 พระสงฆ์ในปัจจุบันได้สนับสนุนทุนการศึกษา 
จัดอบรมเยาวชน ให้การศึกษากับทั้งพระสงฆ์ 
เณร และฆราวาส ให้มีความรู้ อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

๗ 6, 8, 11, 14, 15, 16, 
17 

5 พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ แต่
อาจบวชไม่นาน 

 
7 

3, 6, 14, 17, 21, 23, 
24 

6 สถานที่ส าหรับให้ฆราวาสจัดกิจกรรมในงาน
ประเพณตี่างๆ มีความพร้อม  

4 13, 14, 16, 17 

7 วัดมีหนังสือบ้าง แต่ยังไม่ได้เป็นห้องสมุด วัดมี
อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องใช้ ในการจัดกิจกรรม 

3 4, ๒๓, ๒๔ 

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙  
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 

๔.๒ ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่           
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ อายุ  วุฒิ การศึกษา พรรษา และวุฒิ ทางธรรม โดยการแจกแจงค่าควา มถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย          
ดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  

(n=๓๒๘) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อายุ   

ต่ ากว่า ๓๐ ปี 2๖ ๗.๙ 

๓๐ – ๔๐ ปี 1๔8 45.๑ 

๔๑ – ๕๐ ปี 1๐๓ 31.5 

มากกว่า ๕๐ ปี ขึ้นไป ๕๑ 15.5 
รวม ๓๒๘ 100.0 

วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๘8 2๖.๘ 

ปริญญาตรี ๑๙๗ 60.๑ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๔๓ 13.๑ 

รวม ๓๒๘ 100.0 

 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ย วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม (ต่อ)  

(n=๓๒๘) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
พรรษา   

๑ – ๑๐ พรรษา 3๒ 9.8 

๑๑ – ๒๐ พรรษา 1๕๑ 46.0 

๒๑ – ๓๐ พรรษา ๘8 27.0 

๓๑ พรรษาขึ้นไป ๕๗ 17.3 
รวม ๓๒๘ 100.0 

วุฒิการศึกษาทางธรรม   

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๓๓ 10.0 

นักธรรมชั้นตรี 1๕๖ 47.5 

นักธรรมชั้นโท 1๒๘ 39.0 

นักธรรมชั้นเอก 1๑ 3.5 

รวม ๓๒๘ 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ – ๔๐ ปี จ านวน 1๔๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ 45.๑, อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5, อายุมากกว่า ๕๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 15.5 และอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน 2๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๙๗ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑, ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๘8 รูป คิดเป็นร้อยละ 2๖.๘ และสูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน ๔๓ รูป  คิดเป็นร้อยละ 13.๑ ตามล าดับ 

พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๑๑–๒๐ พรรษา จ านวน 1๕๑ รูป คิด
เป็นร้อยละ 46.๐, พรรษา ๒๑–๓๐ พรรษา จ านวน ๘8 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.๐, พรรษา ๓๑ 
พรรษาขึ้นไป จ านวน 69 รูป คิดเป็นร้อยละ 17.3 และพรรษา ๑–๑๐ พรรษา จ านวน ๕๗ รูป    
คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นตรี
จ านวน 1๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 47.5, นักธรรมชั้นโท จ านวน 1๒๘ รูป คิดเป็นร้อยละ 39.๐, ไม่มี
วุฒิทางธรรม จ านวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 10.๐ และ นักธรรมชั้นเอก จ านวน 1๑ รูป คิดเป็นร้อย
ละ 3.5 ตามล าดับ 

 
 



๘๕ 

ตอนที่ ๒ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท 

จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ใน ๔ ประเด็น คือ 1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 2) การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายใน 3) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ 4) มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยรวม 

(n=๓๒๘) 

การขับเคลื่อนการปฏิรูป 
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ 

X  S.D. แปลผล 

๑. การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 4.16 0.47 มาก 

๒. การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในการ 4.20 0.59 มาก 

๓. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 4.05 0.68 มาก 

๔. ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 4.17 0.56 มาก 

โดยรวม 4.14 0.34 มาก 
 

จากตารางที่ ๔.10 พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ควรพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.14, S.D.=๐ .34)     
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในการ ( =๔.20, S.D.=๐.59)  
รองลงมาได้แก่ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ( =๔.17, S.D.=๐.56)  และการ
สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ( =๔ .16, S.D.=๐ .47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ        
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ( =๔.05, S.D.=๐.68) ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 



๘๖ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท         
ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

(n=๓๒๘) 

การสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา X  S.D. แปลผล 

๑. วางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ ใน
การอบรม ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ 

 
3.93 

 
1.04 

 
มาก 

๒. จัดระบบการเผยแผ่ให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือให้
การเข้าถึงศาสนาไม่เป็นเรื่องไกลเกินตัว 

 
4.01 

 
1.04 

 
มาก 

๓. มีการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้
ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย 

 
 

4.00 

 
 

1.03 

 

 
มาก 

๔. มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
โดยการเทศนาเผยแผ่ 

 
 

4.07 

 
 

0.98 

 

 
มาก 

๕. ส่งเสริมการปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ 
ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทาง
วิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 

 
 

4.16 

 
 

0.97 

 

 
มาก 

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมา
จากหลักพระพุทธศาสนา 

 
 

4.31 

 
 

0.90 

 

 
มาก 

๗. จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
การจัดอุปสมบทหมู่เป็นประจ า 

 
4.09 

 
1.03 

 
มาก 

๘. จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
การจัดอุปสมบทหมู่เป็นประจ า 

 
4.28 

 
0.93 

 
มาก 

๙. ก าหนดขอบข่ายหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคน
ในการเผยแผ่ 

 
4.34 

 
0.95 

 
มาก 

๑๐. จัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรม 
เพ่ือการเผยแผ่ 

 
4.40 

 
0.92 

 
มาก 

๑๑. มีวัตถุประสงค์และการสร้างโอกาสในการเผยแผ่   
4.03 

 
1.00 

 
มาก 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท         
ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา (ต่อ) 

(n=๓๒๘) 

การสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา X  S.D. แปลผล 

๑๒. ก าหนดแผนงานที่ ชัดเจน ง่ายในการปฏิบัติ 
ตลอดจนไม่ยากที่ จะตรวจสอบและควบคุม
ความก้าวหน้า 

 
 

4.25 

 
 

0.99 

 

 
มาก 

รวม 4.16 0.47 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.11 พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( =๔.16, S.D.=๐.47) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “จัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัด
กิจกรรม เพ่ือการเผยแผ่ ( =๔.40, S.D.=๐.92)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ก าหนดขอบข่าย
หลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคนในการเผยแผ่ (  =๔.34, S.D.=๐.95)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ว่า “วางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ ในการอบรม ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ประสบการณ ์( =3.93, S.D.=1.04)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท         
ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

(n=๓๒๘) 

การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน X  S.D. แปลผล 

๑.การกระตุ้นให้ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้
ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได ้

 
 

4.27 

 
 

1.03 

 

 
มาก 

๒.นโยบายและความสอดคล้องของเป้าหมายย่อยใน
แผนการปฏิรูปมีความสอดคล้องกัน 

 
4.14 

 
1.06 

 
มาก 

๓.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
4.29 

 
0.93 

 
มาก 

๔.มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการเผยแผ่ ทั้ง
เรื่องหลักค าสอน วิธีการสอน  

 
4.25 

 
1.05 

 
มาก 

๕.เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ จากภายในและภายนอกมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิด
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ได้รับการยอมรับ
สูงขึ้น  

 
 
 

4.17 

 
 
 

1.07 

 
 

 
มาก 

๖.ความร่วมมือและความเข้าใจ เพ่ือท าให้การน า
แผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จ
สูงขึ้น 

 
 

4.10 

 
 

1.13 

 

 
มาก 

โดยรวม 4.20 0.59 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.12 พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =๔.20, S.D.=๐.59) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( =๔.29, S.D.=๐.93)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การกระตุ้นให้
ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
( =๔.27, S.D.=1.03)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ความร่วมมือและความเข้าใจ เพ่ือ
ท าให้การน าแผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จสูงขึ้น  ( =4 .10, S.D.=1.13)” 
ตามล าดับ 



๘๙ 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท         
ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

(n=๓๒๘) 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ X  S.D. แปลผล 

๑.มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่าย
สังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์  

 
3.94 

 
1.10 

 
มาก 

๒.ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตควบคู่กับการอบรมธรรมในชีวิตประจ าวัน 

 
3.99 

 
1.16 

 
มาก 

๓.ส่งเสริม สนับสนุน และจัดตั้งเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน หน่วยงานที่
อยู่ในพื้นท่ี 

 
 

4.04 

 
 

0.99 

 
 

มาก 

๔.จัดเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส าหรับทุก
เพศทุกวัยในพื้นท่ี 

 
4.02 

 
1.01 

 
มาก 

๕.จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล 

 
4.15 

 
0.95 

 
มาก 

๖.พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ  

 
4.13 

 
1.00 

 
มาก 

รวม 4.05 0.68 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.13 พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( =๔.05, S.D.=๐.68) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่    
ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล  ( =๔ .15, S.D.=๐ .95)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “พัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ (  =๔.13, S.D.=1.00)” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์ ( =3.94, S.D.=1.10)” ตามล าดับ 

 
 



๙๐ 

ตารางที่ ๔.1๐ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จั งหวัดชัยนาท           
ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

(n=๓๒๘) 

ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา X  S.D. แปลผล 

๑ .ห ลั ก ค าส อน ก็ ต้ อ งส าม ารถ เป ลี่ ย น ไป ต าม
สถานการณ์โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้อง
ประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

4.05 

 
 

1.08 

 

 
มาก 

๒.มีการวางแผนด้านนโยบายการเผยแผ่ตามระดับ
หน่วยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง 

 
3.99 

 
1.02 

 
มาก 

๓.เครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการในการประกอบ
กิจกรรมการเผยแผ่ 

 
4.18 

 
0.99 

 
มาก 

๔.เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการเผยแผ่ 
ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์ 

 
4.19 

 
0.98 

 
มาก 

๕.ส านักงานพระพุทธศาสนาจัดท ามาตรฐานบุคลากร
ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
4.46 

 
0.82 

 
มาก 

รวม 4.17 0.56 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.14 พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( =๔.17, S.D.=๐.56) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ส านักงานพระพุทธศาสนา
จัดท ามาตรฐานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ( =๔.46, S.D.=๐.82)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“เครื่องมือหรือวิธีการใช้ ในการปรับปรุงการเผยแผ่  ท าความเข้าใจง่ ายและมีประโยชน์              
( =๔.19, S.D.=0.98)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีการวางแผนด้านนโยบายการเผย
แผ่ตามระดับหน่วยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง ( =3.99, S.D.=1.02)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๙๑ 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
 

ตารางท่ี 4.1๑  ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
๑. ศาสนาจะมั่นคงได้ถ้าหากทุกคนนับถือศาสนาพุทธทั้งกาย วาจา และใจ 

พร้อมๆ กับการปลูกฝังให้บุตรหลานเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เด็กๆ ฝึกให้ไหว้
พระสวดมนต์เป็นตั้งแต่เด็ก 

 
 

19 

๒. ศาสนาจะมั่นคงยืนยงได้ ต้องปลูกฝังตั้งแต่จิตส านึก  9 

๓. ศาสนาจะมั่นคงถ้าทุกคนช่วยกันมีศรัทธา และสืบทอดการเป็นศาสน
ทายาท เช่น การท าบุญตักบาตรเป็นกิจวัตร ไหว้พระสวดมนต์เป็นปกติ
วิสัย 

8 

๔. วัดมีกิจกรรมก็ร่วมกิจกรรมตามธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือสืบทอด การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 

 
4 

รวม ๔๐ 

 
จากตารางที่ 4.15 สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ

เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา นั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ศาสนาจะมั่นคงได้ถ้าหากทุกคนนับถือศาสนาพุทธทั้งกาย วาจา 
และใจ พร้อมๆ กับการปลูกฝังให้บุตรหลานเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เด็กๆ ฝึกให้ไหว้พระสวดมนต์เป็นตั้งแต่
เด็ก จ านวน 19 คน 2) ศาสนาจะมั่นคงยืนยงได้ ต้องปลูกฝังตั้งแต่จิตส านึก จ านวน 9 คน           
3) ศาสนาจะมั่นคงถ้าทุกคนช่วยกันมีศรัทธา และสืบทอดการเป็นศาสนทายาท เช่น การท าบุญตัก
บาตรเป็นกิจวัตร ไหว้พระสวดมนต์เป็นปกติวิสัย จ านวน 8 คน 4) วัดมีกิจกรรมก็ร่วมกิจกรรมตาม
ธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือสืบทอด การปฏิบัติตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน จ านวน 4 คน 

 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ตารางท่ี 4.1๒  ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
๑. การยกระดับการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องมี

ความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางโลก เพ่ือให้คณะสงฆ์บริหารได้อย่าง
ฆราวาส วัดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการถูกตรวจสอบเช่นปัจจุบันนี้ 

 
 

16 

๒. ต้องเพ่ิมวิชาการทางโลกแก่พระสงฆ์ เช่น พระสงฆ์ต้องรู้กฎหมายบ้าง 
พระสงฆ์ต้องรู้การใช้สื่อบ้าง พระสงฆ์ต้องรู้การท าบัญชีค่าใช้จ่ายวัดได้ 

 
11 

๓. วัดแต่ละวัดจะต้องมีการรวมตัวสร้างเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ก็
มีการประชุมประจ าเดือนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังด้อยเรื่องการวางแผน
เหมือนการบริหารธุรกิจ ซึ่งพระอาจจะไม่ถนัด ดังนั้นต้องเพ่ิมศักยภาพ
ทางนี้ด้วย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันได้ 

 
 
 

7 

รวม 3๔ 

 
จากตารางที่ 4.16 สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ

เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา นั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) การยกระดับการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์
ต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางโลก เพ่ือให้พระสงฆ์บริหารได้อย่างฆราวาส วัดจะได้ไม่ต้องมี
ปัญหาเรื่องการถูกตรวจสอบเช่นปัจจุบันนี้ จ านวน 16 คน 2) ต้องเพ่ิมวิชาการทางโลกแก่พระสงฆ์ 
เช่น พระสงฆ์ต้องรู้กฎหมายบ้าง พระสงฆ์ต้องรู้การใช้สื่อบ้าง พระสงฆ์ต้องรู้การท าบัญชีค่าใช้จ่ายวัด
ได้ จ านวน 11 คน 3) วัดแต่ละวัดจะต้องมีการรวมตัวสร้างเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ก็มีการ
ประชุมประจ าเดือนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังด้อยเรื่องการวางแผนเหมือนการบริหารธุ รกิจ ซึ่งพระ
อาจจะไม่ถนัด ดังนั้นต้องเพ่ิมศักยภาพทางนี้ด้วย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันได้    
จ านวน 7 คน 

 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

ตารางท่ี 4.1๓  ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
๑. วัดกับชุมชนต้องร่วมมือกัน กิจกรรมไหนที่วัดสามารถเป็นผู้น าในการท า

กิจกรรมได้ วัดก็ช่วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ 
เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย อบต. ออกงบหรือต้นไม้ 
อาจจะเป็นการอนุรักษ์แนวพุทธ 

 
 
 

20 

๒. วัดจะต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมหรือศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ของชุมชน ก็จะเป็นผู้น าในการเผยแผ่ได้ แต่ข้อเสียพระสงฆ์ บวชๆ สึกๆ 
ไม่คงทนถาวรอยู่ระยะยาวได้ 

 
 

12 

๓. วัดจะต้องเป็นตัวแทนของชุมชนในการรวบรวมปูชนียบุคคลที่มีความรู้ใน
ท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม และประเพณีใน
ท้องถิ่น 

 
 

7 

๔. วัดอาจจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือว่าเวลามี
งานก็สามารถจัดการได้ เช่น กิจกรรมงานบวชต้องเป็นอย่างไร กิจกรรม
งานขึ้นบ้านใหม่ต้องเป็นอย่างไร  

 
 

5 

รวม 4๔ 
 

จากตารางที่ 4.17 สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ นั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) วัดกับชุมชนต้องร่วมมือกัน กิจกรรมไหนที่วัดสามารถเป็นผู้น า  
ในการท ากิจกรรมได้ วัดก็ช่วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ เช่น กิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย อบต. ออกงบหรือต้นไม้ อาจจะเป็นการอนุรักษ์แนวพุทธ  จ านวน 
20 คน 2) วัดจะต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมหรือศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ก็จะ
เป็นผู้น าในการเผยแผ่ได้ แต่ข้อเสียพระสงฆ์ บวชๆ สึกๆ ไม่คงทนถาวรอยู่ระยะยาวได้จ านวน 12 คน 
3) วัดจะต้องเป็นตัวแทนของชุมชนในการรวบรวมปูชนียบุคคลที่มีความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม และประเพณีในท้องถิ่น จ านวน 7 คน 4) วัดอาจจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือว่าเวลามีงานก็สามารถจัดการได้ เช่น กิจกรรมงานบวชต้องเป็น
อย่างไร กิจกรรมงานขึ้นบ้านใหม่ต้องเป็นอย่างไร จ านวน 5 คน 

 
 
 



๙๔ 

ตารางท่ี 4.1๔  ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 
๑. ทรัพยากรที่จะใช้ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา นอกจากพระสงฆ์

แล้ว พุทธศาสนนิกชนก็ต้องเป็นทรัพยากรให้กับพระพุทธศาสนาในเผย
แผ่หลักธรรมค าสอน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย 

 
 

15 

๒. การมีวิทยากรน้อยทางพระพุทธศาสนา ตามโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน ก็
เป็นทรัพยากรที่ดี เพราะปลูกฝังการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่เด็ก ใครเห็นก็เมตตา น่ารัก 

 
 

13 

๓. โรงเรียนต่างๆ ก็เป็นทรัพยากรให้กับพระพุทธศาสนา เช่น เวลามี
กิจกรรมทางพระพุทธนาในวันเวียนเทียน โรงเรียนก็ให้นักเรียนไปท า
กิจกรรมเวียนเทียนตั้งแต่ตอนกลางวันเพ่ือเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่
และสิบทอดพระพุทธศาสนา 

 
 
 

6 

๔. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานในท้องถิ่น 5 

๕. พระสงฆ์ต้องมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในกิจการพระพุทธศาสนา  4 

รวม 43 
 

จากตารางที่ 4.18 สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา นั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ทรัพยากรที่จะใช้ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา นอกจาก
พระสงฆ์แล้ว พุทธศาสนนิกชนก็ต้องเป็นทรัพยากรให้กับพระพุทธศาสนาในเผยแผ่หลักธรรมค าสอน 
รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย จ านวน 15 คน 2) การมีวิทยากรน้อยทางพระพุทธศาสนา 
ตามโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน ก็ เป็นทรัพยากรที่ ดี  เพราะปลูกฝังการด าเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็ก ใครเห็นก็เมตตา น่ารัก 13 คน 3) โรงเรียนต่างๆ ก็เป็นทรัพยากรให้กับ
พระพุทธศาสนา เช่น เวลามีกิจกรรมทางพระพุทธนาในวันเวียนเทียน โรงเรียนก็ให้นักเรียนไปท า
กิจกรรมเวียนเทียนตั้งแต่ตอนกลางวันเพ่ือเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่และสิบทอดพระพุทธศาสนา 
จ านวน 6 คน 4) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และหน่วยงานในท้องถิ่น จ านวน 5 คน  และ         
5) พระสงฆ์ต้องมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในกิจการพระพุทธศาสนา จ านวน 4 คน 

 
 
 



๙๕ 

4.3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พบว่า 

1) ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
๑. การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น ส่งเสริมความเชื่อความ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

และประโยชน์ที่เกิดกับสังคม๙๔  
๒. เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคมมีความรักสามัคคี 

สร้างความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน๙๕  
๓. ช่วยส่งเสริมการศึกษาสาธารณสุขแก่ชุมชน ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์      

ช่วยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ และช่วยสร้างสาธารณูปการในวัดต่างๆ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
พระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง๙๖ 

๔. การสร้างศาสนทายาท จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด เป็นการ
ช่วยสังคมอีกทางหนึ่ง ลดเด็กเกเรหรือเล่นเกมส์ แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้๙๗  

๕. การมีพระสงฆ์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ผลที่เกิดกับบุคคล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะส าหรับการด าเนิน
ชีวิต๙๘  

๖. พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เป็นพระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ พระธรรมจาริก โดยเฉพาะ   
ในยุค ปัจจุบันนี้รูปแบบและวิธีการเทศนาต้องมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและเป็นที่ยอมรับของประชาชน๙๙ 

๗. การเผยแผ่ได้มุ่งไปที่เนื้อหาสาระ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เผยแผ่ ไม่กระทบ
ตนและผู้อ่ืน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่เสียดสีใคร ใช้ภาษาที่นุ่มนวลสละสลวยไม่หยาบคายชวนให้สบายใจ 
ตั้งใจสอนโดยเคารพ๑๐๐ 
                                                 

๙๔สั มภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมป ญฺ โญ  ป .ธ .๖ ) , เจ้ าคณ ะจั งห วั ด ชั ยน าท ,                      
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๙๕สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๖สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น      

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท,            

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๘สัมภาษณ์  นายวิ ชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๙สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๖ 

๘. ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาทและสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ศาสนพิธีพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนารู้จักแบบแผนระเบียบวิธีการปฏิบัติตน 
ทางพระพุทธศาสนาและเพ่ือสร้างศาสนทายาทให้ เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาอันจะเป็นก าลังในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและความยั่งยืนทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

๙. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้
เรียนรู้ศาสนพิธีพิธีกรรมต่างๆ เรียนเสาร์-อาทิตย์ หรือตอนเย็นหลังเลิกงาน เรียนฟรี เพ่ือสร้างศรัทธา
ด้วย๑๐๑ 

๑๐. ส่งเสริมการสร้างศาสนทายาททางพระพุทธศาสนาโดยไม่จ าเป็นต้องบวช  เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ศาสนพิธีพิธีกรรมทางศาสนา รู้จักแบบแผนระเบียบวิธีการปฏิบัติตนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นก าลังในการเผยแผ่๑๐๒  

๑๑. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนทางโลกควบคู่
ไปกับการเรียนทางธรรม เหมือนการให้นักศึกษาแพทย์ จบแล้วต้องรับใช้พระพุทธศาสนากี่ปี๑๐๓  

๑๒. พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธธรรมของ   
พระพุทธองค์ ประเมินผู้ฟังที่ก าลังรับฟังการสอนตามระดับสติปัญญา เพ่ือหาค าสอนการเทศน์         
ที่เหมาะสม๑๐๔ 

๑๓. ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ  แต่ต้องส่งเสริมให้มีการ
ท าบุญทุกวันพระ 15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา สามารถไปท างานต่อช่วงบ่ายได้๑๐๕  

๑๔. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการนั่งสมาธิในที่ท างานได้วันละ  
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ อิสลามยังละหมาดได้วันละ 5 เวลา ที่หน่วยงานต่างๆ ยังจัดสถานที่ให้๑๐๖  

๑๕. ในโรงเรียนจัดให้มีห้องฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เด็กทานข้าว
เสร็จเที่ยงๆ อาจจะไปนั่งฟังนอนฟังห้องที่มีแอร์เย็นๆ ได้ฟังธรรมไปด้วย เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ที่มีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมมะ๑๐๗ 

                                                 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบุญ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 

จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายสนอง ศรีพุ่ม, นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ.เมือง

ชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์  

จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ .ชัยนาท, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๙๗ 

๑๖. ส่งเสริมรายการทีวีให้มีเกมส์ธรรมะ โดยลดค่าใช้จ่ายส าหรับรายการประเภทนี้๑๐๘ 
๑๗. ให้ความปลอดภัยแก่บุคลากรด้านการเผยแผ่ จะได้มั่นใจในความปลอดภัย เพราะทุก

วันนี้พระเริ่มไม่ปลอดภัย พระจริง พระปลอม๑๐๙ 
๑๘. ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนท าประโยชน์แก่วัดดีเด่นเหมือนการให้ถ้วยรางวัลทั่วๆ ไป     

เพ่ือยกย่องเชิดชู เป็นสีสันของวัดด้วย๑๑๐  
๑๙. มีจุดศูนย์กลางให้กับนักเผยแผ่น้อย เหมือนมัคคุเทศก์น้อย ให้โอกาสในการแสดง

ความสามารถเมื่อวัดมีงาน๑๑๑ 
๒๐. หาวิธีการสอนศาสนาที่สนุกสนานเด็กเข้าถึงได้๑๑๒ 
๒๑. ศาสนาจะมั่นคง ถ้าทุกคนช่วยกันท าดีมีเมตตา๑๑๓ 

 

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา การสร้างศรัทธา
และความเชื่อมั่น โดยการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับ
สังคม สร้างศาสนทายาท จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด หรือเล่าเรียนศาสนาโดย
ไม่ต้องบวชพระ มีพระสงฆ์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรม
เยาวชน และประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธ
ธรรม ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ต้องส่งเสริมให้มีการท าบุญทุกวัน
พระ 15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา วันขาด จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน ในโรงเรียนจัดให้
มีห้องฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม 

 
 
 

 

                                                 
๑๐๘สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,      

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอ

ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ), ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี      

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย          

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๒สั ม ภ าษ ณ์  พ ระม ห า เส ถี ย ร  ถ าว รธมฺ โม  ป .ธ . ๔ , พ ธ .ม . เจ้ าอ าวาส วั ด เจดี ย์ แ ด ง                        

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๙๘ 

ตารางท่ี ๔.1๕ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสร้างความม่ันคง
ด้านพระพุทธศาสนา  

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
1.  การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น โดยส่งเสริม

ความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา   
และเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคม 

14 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 24 

2. การสร้างศาสนทายาท จัดให้มีโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด หรือเล่าเรียน
ศาสนาโดยไม่ต้องบวชก็ได้ 

 
13 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 
17, 19, 20, 21, 22 

3 การมีพระสงฆ์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่
ให้เห็น เป็นต้นแบบ และจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 
11 

2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 
15, 16, 17, 23 

๔. พระสงฆ์ที่ เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสอนพุทธธรรมของพระพุทธ
องค ์

10 5, 6, 11, 15, 18, 19, 
20, 21 22 24 
 

๕. ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ แต่ต้องส่งเสริมให้มีการท าบุญทุกวัน
พระ 15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา   
วันขาด สามารถไปท างานต่อช่วงบ่ายได้ 

8 1 , 7 , 1 2 ,  10, 14, 22, 
23, 25 

๖. จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริม
ให้มีการนั่ งสมาธิในที่ท างานได้วันละไม่ เกิน      
1 ชั่วโมง 

9 6, 11, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 
 

๗. ในโรงเรียนจัดให้มีห้องฉายวิดีทัศน์ เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 24 

๘. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีทางโลกควบคู่ไป
กับการเรียนทางธรรม เหมือนการให้นักศึกษา
แพทย์ จบแล้วต้องรับใช้พระพุทธศาสนากี่ปี  

7 4, 5, 6, 13, 14, 19, 20 

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙  
 



๙๙ 

2) การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้ 

๑) สร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะ
หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ยึดหลักประโยชน์สามของการประกาศ
พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมวลมหาชนเป็นที่ตั้ง๑๑๔ 

๒) พระสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็น
ช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการ
เผยแผ่ให้เหมาะกับยุคสมัย เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชน เพราะงานเผยแผ่ พุทธธรรม  เป็นหัวใจหลักที่ ท าให้
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและมั่นคง๑๑๕ 

๓) มีเนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ       
มีรูปแบบพระธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชนประชาชนทั่วไป ในยุคปัจจุบันได้หันมา
สนใจหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น จนสามารถน าเอาไปประพฤติ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติ๑๑๖ 

๔) รูปแบบการแสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เช่น การเผยแผ่หลักธรรม       
ที่เข้าใจง่าย เป็นหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในสังคม  เช่น หลวงพ่อ
พะยอม กลฺยาโณ การเผยแผ่หลักธรรมที่ง่ายๆ ต่อการด าเนินชีวิตผ่านทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆ       
เช่น พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต การเผยแผ่ธรรมโดยผ่านกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เช่น หลวงพ่อ
อลงกต วัดพระบาทน้ าพุ๑๑๗  

๕) มีเนื้อหาธรรมที่น าไปเทศนาต่อพุทธบริษัทตามสถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระธรรม
เทศนาการศึกษาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชนประชาชน ในยุคปัจจุบันให้น่าสนใจหลักค าสอน
และสามารถน าเอาไปประพฤติ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง๑๑๘ 
 
 

                                                 
๑๑๔สัมภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมปญฺ โญ  ป .ธ .๖ ) , เจ้ าคณ ะจั งห วัด ชัยนาท ,                     

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น     

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์          

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๘สัมภาษณ์  นายวิชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,             

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

 



๑๐๐ 

๖) เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับโลก 4.0 และเยาวชนยุค 4G๑๑๙ 
๗) การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย 

และเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลศาสนธรรมที่น่าสนใจ และรวดเร็ว เช่นในปัจจุบันอาจออกมาในรูปแบบ
ของข้อความสั้นๆ โดนใจ เป็นวลีเด็ด๑๒๐ 

๘) การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่ประยุกต์พุทธวิธีการในการเผยแผ่ ให้เป็นการเผยแผ่
แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย๑๒๑  

๙) การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้หลักค าสอน   
ก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน๑๒๒  

๑๐)  การเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคม สื่อออนไลน์มีระบบเครือข่ายของพระสงฆ์และจะ
กลายเป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ ที่สามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา
เป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันให้พระพุทธศาสนามั่นคงเจริญรุ่งเรือง๑๒๓ 

๑๑)  อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนลมหายใจของคนในปัจจุบัน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถ ท าให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุดไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ผู้ใช้อยู่ที่ไหน
เวลา ใดก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมค าสอน ได้ตลอดเวลาเหมือนกับการก าหนดลมหายใจ
และอยู่กับปัจจุบัน๑๒๔ 

๑๒)  การสร้างโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงแหล่่งความรู้ที่ต้องการ
ได้มากขึ้น เป็นระบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และเข้าถึงผู้คนได้มากท่ีสุด๑๒๕ 

๑๓)  พระสงฆ์ควรน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนา การใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่เพราะสังคม

                                                 
๑๑๙สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา  

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นายสนอง ศรีพุ่ม, นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ.เมือง

ชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์         

จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

สมัยปัจจุบัน ประชาชนไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือน
สมัยอดีต๑๒๖ 

๑๔)  ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลและมีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยีส่งผล
ให้ข้อมูลและข่าวสารแพร่กระจายไปในเวลาอันรวดเร็วและครอบคลุม  สามารถย่อให้โลกแคบลง
เหมือนเป็นชุมชนเดียวกันเป็นหมู่บ้านเดียวกัน๑๒๗ 

๑๕)  การสื่ อสารออนไลน์มีการพัฒนาไปทั่ วถึงไหนต่อไหน แล้ว แต่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อทางเอกสาร หนังสือต่างๆ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก๑๒๘  

๑๖)  วิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้อีกวิธีเพ่ือ
ประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง๑๒๙ 

๑๗)  การส่งเสริมหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนข่าววันละ 
10-15 นาที ถ้านานเดี๋ยวเบื่อ๑๓๐ 

๑๘)  การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์   
ที่เกิดขึ้น เช่น มีการปาฐกถาธรรมทางอินเทอร์เน็ต มีการเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์        
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น๑๓๑ 

๑๙)  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชน มุ่งเน้นให้
ตระหนักถึงความเป็นชาวพุทธสร้างความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้น๑๓๒ 

๒๐)  พัฒนาพระสงฆ์นักเผยแผ่หรือผู้สอนให้มีลีลาการเทศน์ หลักการสอน และความเป็น
กัลยาณมิตรกับคนฟังทุกเพศทุกวัยคนแก่ฟังได้เด็กๆ ฟังรู้๑๓๓  

๒๑)  ให้เด็กช่วยคิดค าคมธรรมะ น ามาประกวดกัน๑๓๔  

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๗สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,       

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว      

จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์  อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า                 

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์  สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช               

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒.  
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละ

มุง จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอ

ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 

๒๒)  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัด แล้วมีการสะสมแต้ม
ความดี๑๓๕ 

๒๓)  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด เช่น กวาดวัดวันพระ๑๓๖ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด

ชัยนาท 
ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน  
จากการสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

สรุปได้ดังนี้ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์

ต้องร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
พระสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระธรรมที่
น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าว
จิตใจให้เยาวชนประชาชนทั่วไป วิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้
การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปแบบการ
แสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ  การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ศาสนธรรมที่น่าสนใจ  พระนักเผยแผ่ให้มี
ลีลาการเทศน์ หลักการสอน และความเป็นกัลยา ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ), ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี      

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย           

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการยกระดับภายใน   
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
1.  สร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์ต้องร่วมมือ

กันในการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยงาน
ต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

19 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 

2. คณะสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิม
ช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหา
ค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน 

17 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 

3 เนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตาม
สถานการณ์และสถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระ
ธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชน
ประชาชนทั่วไป 

16 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 

4 วิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นั ก เผยแผ่มี
ความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่
ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะ
กับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น รูปแบบการแสดง
ธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ 

15 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19 

5 การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็ว
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเพ่ือ
การเผยแพร่ข้อมูล ศาสนธรรมที่น่าสนใจ 

12 
1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 20, 23 

6 พัฒนาทักษะพระนักเผยแผ่ให้มีลีลาการเทศน์ 
หลักการสอน และความเป็นกัลยาณมิตร 

11 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
16, 20, 21, 22 

7 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารจั ด กิ จ ก ร รม ท าง
พระพุทธศาสนา 

5 
20, 21, 22, 23, 24 

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙  

 

 

 



๑๐๔ 

๓) การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

จากการสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
สรุปได้ดังนี้ 

๑. ให้วัดและศาสนสถานเป็นที่ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้ลูกหลานได้เป็นแหล่งเรียนรู้๑๓๗  

๒. พระสงฆ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้
ค าแนะน า หรือเป็นทนายประจ าชุมชนได๑้๓๘  

๓. ให้วัดเป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ให้นักเรียนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ 
และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์๑๓๙ 

๔. เป็นแหล่งวิทยาการในการส่งเสริมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนา        
เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านไม่มีงานท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ในงานแต่ง 
งานบวช งานศพ งานบุญต่างๆ โดยการเปิดอบรมระยะสั้นๆ 5 วัน 7 วัน เมื่อมีงานในหมู่บ้านไม่ต้อง
ไปหาคนน าพิธี ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสามารถน าได้๑๔๐ 

๕. การเพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระศาสนา สร้างบุคลากรเพ่ือการ
เผยแผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ  และควรจัดท าห้องสมุดออนไลน์หรือห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเผยแผ่๑๔๑ 

๖. การเป็นองค์กรที่โดดเด่น ควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของศาสนบุคคล ให้เข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนได้๑๔๒ 

๗. เพ่ิมความคุ้มค่าให้แก่วัดท าให้วัดเป็นสถานที่ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุด         
แก่สังคม๑๔๓ 

                                                 
๑๓๗สัมภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมปญฺ โญ  ป .ธ .๖ ) , เจ้ าคณ ะจั งห วัด ชัยนาท ,                     

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๘สั ม ภ าษ ณ์  พ ร ะม ห าน ค ร  จ รณ ธมฺ โม  ป .ธ .๙ , เจ้ าค ณ ะอ า เภ อ เมื อ ง  จ .ชั ย น าท ,                       

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น    

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์          

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑สัมภาษณ์  นายวิชัย ทิพรักษ์ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,              

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๑๐๕ 

๘. ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติควรส่ งเสริมการเรียนหลักธรรมค าสอน               
ในพระไตรปิฎกอย่างจริงจังและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา๑๔๔ 

๙. สร้างเครือข่ายวัดในท้องถิ่นเดียวกัน และหน่วยงานในปริมณฑลนั้นๆ๑๔๕  
๑๐.  ส่งเสริมให้วัดมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ ควรสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม๑๔๖ 
๑๑.  ให้มีการศึกษา ค้นคว้าพระพุทธศาสนาผ่่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้         

ทุกเวลา๑๔๗ 
๑๒.  ค าคมสุภาษิตของพระพุทธศาสนาง่ายๆ ทุกคนก าลังศึกษาพระพุทธศาสนา โดยที่ผู้

ศึกษาไม่รู้สึกตัวว่าก าลังศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนา บางที่ท าเป็นแผ่นป้ายติดตามต้นไม้บ้าง๑๔๘ 
๑๓.  ส่ งเสริมให้ เป็ นแหล่ งประกอบอาชีพ เสริม เพ่ิมรายได้ ให้ แก่คน ในท้ องถิ่น           

หรือกิจกรรมอ่ืนที่ชาวบ้านมาช่วยกันคิดช่วยกันท า๑๔๙ 
๑๔.  เป็นวัดต้นแบบในการดูแลสุขภาพ เป็นวัดต้นแบบในการส่งเสริมให้คนทั่วไปได้    

มาศึกษา๑๕๐ 
๑๕. พระนักเทศน์หรือพระผู้บรรยายธรรม ควรมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและ

คุณสมบัติภายใน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ อากัปกิริยา การแสดงออก เคลื่อนไหว เป็นมารยาทที่งดงาม 
สังคมยอมรับ เป็นเสน่ห์ผูกมัดใจคน มีท่าทีสง่าผ่าเผย องอาจ สงบเยือกเย็น คุณสมบัติภายใน คือ 
คุณธรรม ที่ผู้เผยแผ่พึงปฏิบัติและเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือจะได้สอนให้ถูก
ประเด็น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ได้รับความสุขความเจริญแก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้ง 
และมีจิตประกอบด้วยเมตตาธรรม๑๕๑ 

                                                 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๕สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล            

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์  

จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ .วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,      

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 

๑๖. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดยุคใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพ 
และต้องพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน๑๕๒ 

๑๗. มีการจัดท าทะเบียนบุคลากรด้านการเผยแผ่ โดยการอบรม และสอบในรับรองนัก
เผยแผ่น้อย๑๕๓ 

๑๘.  ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าชุมชน วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน    
วัด โรงเรียน ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ว่าชุมชนเราต้องการน าเสนอวัดให้เป็นแบบ
ไหนลองฟังเสียงสะท้อนจากเด็กบ้าง๑๕๔ 

๑๙.  วัดส่งเสริมให้มีการสอนพิเศษที่วัด พระเก่งๆ มีมาก เช่น การเรียนบาลีภาคฤดูร้อน 
แต่เรียนไม่หนัก เอาแบบจ าได้ ไม่เครียด เรียนนานๆ เดี๋ยวก็ชิน เพราะสามารถน าไปสอบเข้า
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้๑๕๕ 

๒๐.  ให้วัดเป็นแหล่งรวบรวมคนเก่งจิตอาสาทั้งหลาย หรือให้พระสอนพิเศษนักเรียน    
ที่ยากไร้๑๕๖ 

๒๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าวัดในวันอาทิตย์ มีแต้มสะสมบุญ สามารถน ามาเป็นคะแนน
หรือเป็นเกณฑช์่วยในการเลือกโรงเรียนดีๆ สอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย๑๕๗ 
 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท 

จากการสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ สรุปได้ดังนี้ 

วัดและศาสนสถานเป็นที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ให้นักเรียน
สามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ พระสงฆ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับ
บ้านไม่มีงานท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พระศาสนา สร้างบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ และควรจัดท าห้องสมุด
ออนไลน์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรส่งเสริมการเรียนหลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกอย่าง

                                                 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว     

จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์  อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า         

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช      

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละ

มุง จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอ

ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

จริงจังและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ าชุมชน วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน วัด โรงเรียน ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว จัดท าทะเบียนศาสนบุคคลด้านการเผยแผ่ 
 

ตารางท่ี ๔.1๗ การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
1.  การให้วัดและศาสนสถานเป็นที่เอ้ือต่อการจัด

กิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิ พิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพร 

21 
1, 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24 

2. พระสงฆ์ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้
ค าแนะน า หรือเป็นทนายประจ าชุมชน 

19 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22,  

3 เป็นแหล่งส่งเสริมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธี
ทางศาสนา เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านไม่มี
งานท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา 

18 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 

4 การเพ่ิ มศั กยภาพพุ ทธมณ ฑลในการเป็ น
ศูนย์กลางพระศาสนา สร้างบุคลากรเพ่ือการเผย
แผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ และ
ควรจัดท าห้องสมุดออนไลน์ 

15 
5, 6, 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 

5 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรส่งเสริม
การเรียนหลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกอย่าง
จริงจังและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา 

14 
4, 5,6, 7, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20  

6 ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าชุมชน 
วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน วัด โรงเรียน  
ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

9 
7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 
21, 22 

7 มีการจัดท าทะเบียนศาสนบุคคลด้านการเผย
แผ่ โดยการอบรมและสอบให้ใบรับรอง 

8 8, 9, 12, 13, 17, 18, 
23, 24 

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙ 



๑๐๘ 

4) การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

จากการสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาควรสร้างพระนักเทศน์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู 
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ผลที่เกิดกับบุคคล ท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมะส าหรับการด าเนินชีวิต๑๕๘  

๒. ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ที่
เกิดกับสังคม วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน ชุมชน ท าให้ชุมชนและสังคมมีความรักสามัคคี 
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขแก่ชุมชน ประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับคณะสงฆ์ ช่วยสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนกับคณะสงฆ์๑๕๙  

๓. พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงเริ่ม
ประกาศพระพุทธศาสนา โดยใช้เวลาตลอดหน้าฝนแรก จนสามารถรวบรวมพระสาวกได้ 60 รูป  
แล้วจึงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอ ที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา    
พอหมดหน้าฝน ดิน ฟ้าอากาศแห้ง ก็เรียกสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่ งให้แยกย้ายไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ๑๖๐  

๔. ต้นแบบในการเผยแผ่ เช่น เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่คน
หมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไป
รวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศศาสนา
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้สัตว์ทั้งหลายจ า๑๖๑ 

๕. ความศรัทธาสามารถระดมเป็นก าลังหรืองบประมาณในการเผยแผ่  และช่วยในการ
สร้างสาธารณูปการในวัดต่างๆ ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา๑๖๒  

๖. ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค า
สอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง๑๖๓ 

                                                 
๑๕๘สัมภ าษณ์  พ ระสุ ธี วราภ รณ์  (ยุ วชน  เขมปญฺ โญ  ป .ธ .๖ ) , เจ้ าคณ ะจั งห วัด ชัยนาท ,                     

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๙ สั ม ภ าษ ณ์  พ ระม ห าน ค ร  จ รณ ธมฺ โม  ป .ธ .๙ , เจ้ าค ณ ะอ า เภ อ เมื อ ง  จ .ชั ย น าท ,                      

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น     

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์         

จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา  

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๙ 

๗. สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ มีการพัฒนาไปทั่วถึงกันในระดับเครือข่าย
ทั่วโลก การส่งข้อมูลอย่างไร้พรมแดน แต่การเผยแผ่พระพุทธ  ศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ 
โดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่างๆ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก เพราะให้ประโยชน์แบบ
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ทั้งยังเป็นหลักฐานเก็บรักษาไว้ได้นานเหมาะแก่ นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป หรือผู้สนใจศึกษา และสะดวกในการผลิตการเผยแผ่ได้ อย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น๑๖๔  

๘. ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตจะเข้าถึงคนได้เป็นจ านวนมาก    
และในวงกว้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นหรือคนท่ีสนใจและใช้สื่อทางโซเชียล๑๖๕  

๙. พระสงฆ์สนับสนุนการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแต่ก็ต้องระวัง ต้องควบคุมดูแลการใช้
อินเทอร์เน็ต เพราะมีแนวโน้มว่าวัดต่างๆ จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางอินเทอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน๑๖๖ 

๑๐.  การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในการเป็น
กระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าหน่วยงานเหล่านี้สนับสนุนสามารถท าให้
พระพุทธศาสนามั่นคงได้๑๖๗ 

๑๑.  พระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนไทย มีความเกี่ยวข้องพันธ์กันและกันมาอย่าง 
แนบแน่นทุกยุคทุกสมัย พระพุทธศาสนามีบทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรม พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยให้ เกิดแก่
ประชาชน๑๖๘ 

๑๒.  มีหลักธรรมที่มุ่งเน้นสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนดี สามารถควบคุมกาย 
วาจา ใจ ได้อย่างดีงาม๑๖๙  

๑๓.  บทบาทและหน้าที่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท
โดยตรง๑๗๐ 

                                                 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์         

จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๕สัมภาษณ์  นายสนอง ศรีพุ่ม , นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล  เทศบาลต าบลธรรมามูล            

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต.เขาท่าพระ 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๗สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท,     

๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ), ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี     

จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
 



๑๑๐ 

๑๔.  พระสงฆ์ที่มีศาสตร์และศิลป์ มีวิชาปัญญาปฏิภาณประสบการณ์ปณิธานอุดมการณ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระเถระที่ ใฝ่ ในการศึกษามีความรู้ลึกซึ้ งทั้ งภาคปริยัติ            
และภาคปฏิบัติ๑๗๑ 

๑๕.  หลักเกณฑ์การแสดงธรรมควรจากสิ่งที่รู้เห็นได้ง่าย เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่งที่รู้เห็น
ได้ยากหรือยังไม่เข้าใจการสอนเรื่อง จริงที่เคยรู้ไปสู่่เรื่องจริงที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อน๑๗๒ 

๑๖.  พระนักเผยแผ่ที่มีบุคลิกดีมีความรู้ดีมี ความสามารถดี มีวิสัยทัศน์ มีจิตใจหนักแน่น 
มีความยุติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่รู้จักใช้คน รู้จักกระจายงานมีนโยบายในการทางานด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างคุณความดีมีจิตใจกว้างขวางขยัน
ซื่อสัตย์อดทนเสียสละเป็นเยี่ยมเป็นพระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือ
ประโยชน์สุขของมหาชน๑๗๓ 

๑๗.  ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น การเทศนาธรรม ปาฐกถากรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม  การสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน เป็นต้น๑๗๔ 

๑๘.  การเผยแผ่เป็นเหมือนเข็มทิศชี้น าแนวทางที่ถูกต้องให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติและ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะส าหรับการด าเนินชีวิต 
ส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา๑๗๕  

๑๙.  ผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพในพระรัตนตรัย ไดน้้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ไปประพฤติปฏิบัติ๑๗๖ 

๒๐.  วันอาทิตย์ส่งเสริมให้มีการท าความดีที่วัด ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมธรรมในวัด  
หรือในวันส าคัญก็ให้นักเรียนจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันส าคัญแต่ละวันที่วัด ผู้ปกครอง
เมื่อมาท าบุญก็เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของลูกหลาน ท าให้วันส าคัญมีความสนใจอยากมาวัด 
มากขึ้น๑๗๗ 

                                                 
๑๗๑สัมภาษณ์  พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย          

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒สั ม ภ าษ ณ์  พ ระม ห า เส ถี ย ร  ถ าว รธมฺ โม  ป .ธ . ๔ , พ ธ .ม . เจ้ าอ าวาส วั ด เจดี ย์ แ ด ง                        

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. รองเจ้าคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว     

จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์  อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า               

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช      

จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอพนัสนิคม 

จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๑ 

๒๑.  จิตอาสาด้านพระพุทธศาสนา ภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๑๗๘  

 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท 

จากการสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้  

พระนักเทศน์ต้นแบบ พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติให้ดู จัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความมั่นคง      
ในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาได้  สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสาร
ออนไลน์ มีการพัฒนาไปทั่วถึงกันในระดับเครือข่ายทั่วโลก การส่งข้อมูลอย่างไร้พรมแดน แต่การ  
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่างๆ ยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในการเป็น
กระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละ

มุง จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป กิ จ ก า ร ก า ร เผ ย แ ผ่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  
ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

  
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ* 
1.  พระนักเทศน์ต้นแบบ พระสงฆ์ที่มีความรู้

ค วามสามารถด้ วยการปฏิ บั ติ ให้ ดู  จั ด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  

15 
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 

2. สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ มี
การพัฒนาไปทั่วถึงกันในระดับเครือข่ายทั่ว
โลก การส่งข้อมูลอย่างไร้พรมแดน แต่การ
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาต้องอาศัยสื่อทาง
สารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือ
ต่างๆ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก 

12 

2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

3 ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความมั่นคง
ในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค าสอน
ของพระพุทธศาสนาได้ 

8 
8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 
21 

4 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใน
ท้ อ งถิ่ น  เช่ น  อบ ต . อบ จ . ใน การ เป็ น
กระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

6 
5, 6, 11, 12, 15, 16  

*ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหมายถึง ล าดับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีก าหนดไว้ในบทที่ 3 หน้า ๕7-๕๙ 

4.4 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนด้านการ

เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นทั้งนโยบายหรือแผน โดยการ
เอาการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ ง ๔ ประเด็นนั้น จากนั้นก็น าการพัฒนานั้นทั้ง
ระดับประเทศและระดับจังหวัด๑๗๙ 

                                                 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ,   

14 มีนาคม 2562. 



๑๑๓ 

ปัจจุบันพระสงฆ์ก็มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ตามองค์ความรู้ที่ได้ การเผย
แผ่จะมั่นคงตามองค์ความรู้ที่ได้ จะต้องน าศาสนกิจของพระสงฆ์เข้ามาขับเคลื่อนด้วย๑๘๐  

ในประเด็นค าถามการสร้างความมั่นคง เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรให้มั่นคง           
ในองค์ความรู้มีความเหมาะสม ท าให้ศาสนามั่งคงทั้งด้านทางโลกทางธรรม ท าให้พระพุทธศาสนา
มั่นคงทั้งการเผยแผ่ทางโลกทางธรรม ต้องมองไปที่นโยบายของส านักพุทธด้วย การก าหนดการ
วางแผนก าลังคน ต้องดูความพร้อมของวัดด้วย ส่วนการสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นทาง
พระพุทธศาสนา การสร้างศาสนทายาทเพ่ือเป็นต้นแบบ๑๘๑  

เห็นด้วยกับองค์ความรู้ด้านด้านการเผยแผ่เพ่ือความมั่นคง แต่ความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนาควรนิยามให้ชัด ควรบอกว่าความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง๑๘๒  

จากค าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นิสิตน าเสนอ ควรเรียงล าดับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาตามล าดับตามที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในส่วนของรายละเอียดมี
ความเหมาะสม ศาสนาจะมั่นคงได้จะต้องมีหน่วยงานรองรับ มีหลักเกณฑ์ในการวางแผนก าลังคนทั้ง
ในหน่วยงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานภายนอก๑๘๓ 

การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของจังหวัดชัยนาท ยังไม่เป็นรูปธรรมที่
เด่นชัดหรือโดดเด่นพอที่จะเป็นต้นแบบได้ ดังนั้นเราจึงอยากได้ อยากให้มีการส่งเสริมเพ่ือส่งเสริม
สร้างแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ส่วนโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมีเกือบทุกวัด แต่ก็พยายาม
ส่งเสริมให้มีทุกวัด๑๘๔ 

การจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ให้มั่นคงนั้น พระสงฆ์ต้องเข้มแข็ง 
หน่วยงานในท้องถิ่นต้องสนับสนุน ส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆ วัดก็มีอยู่แล้ว พระสงฆ์ต้องท าให้ประชาชน
ศรัทธา ศาสนาจึงจะมั่นคงได้ ที่ส าคัญต้องพัฒนาคน โดยน ากระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามสิ่ง      
ที่วางแผนไว้ ลงมือท า และตรวจสอบสิ่งที่วางแผน ว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า๑๘๕ 

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ ได้มีความเหมาะสม         
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงได้ พุทธศาสนิกชนต้องศรัทธา ต้องมีส่วนในการเรียกศรัทธาสร้าง
ความเชื่อมั่นจากพุทธศาสนิกชน๑๘๖  

 
 

                                                 
๑๘๐สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 
๑๘๒สนทนากลุ่ม เฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ,            

14 มีนาคม 2562. 
๑๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

14 มีนาคม 2562. 
๑๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, 14 มีนาคม 2562. 
๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร,     

14 มีนาคม 2562. 
๑๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.กาญจนา ด าจุต,ิ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 



๑๑๔ 

การวางแผนจะวางแผนอย่างไรในกิจกรรมเพ่ือความมั่นคงในการเผยแผ่ จะวางแผนและ
ด าเนินการอย่างไร ให้ได้พระสงฆ์ต้นแบบ โดยการด าเนินตามกระบวนการ๑๘๗  

ให้นิสิตไปดูว่าองค์ความรู้ที่ได้เป็นไปตอบวัตถุประสงค์แล้วยัง การเผยแผ่จะเผยแผ่
อย่างไรที่จะสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาได้ ต้องมีการเผยแผ่ที่เป็นการปลูกฝังที่ให้ผล    
ระยะยาว เช่น การสร้างศาสนทายาท ซึ่งจะสร้างอย่างไร ให้ผู้วิจัยได้น ากระบวนการ ที่จะต้องมีการ
แผนและจ าต้องด าเนินการอย่างไรจะให้ได้มาซึ่งการสร้างศาสนทายาท๑๘๘ 

สรุปได้ว่า การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น 
โดยการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคม  พระสงฆ์ที่
เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธธรรม ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติ สร้างศาสนทายาทจะต้องมีศาสนทายาท มีพระต้นแบบด้วยการปฏิบัติให้ดู    
อยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน  และประชาชนทั่วไป มีรูปแบบการเผยแผ่ที่
ชัดเจน พัฒนาคน พัฒนาวัด พัฒนาสงฆ์ พัฒนาชุมชนให้ไปด้วยกัน เกื้อกูลชุมชนด้วยโครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารภายใน ดังนี้ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นทั้งนโยบายหรือแผน โดยการ

เอากลไกมาขับเคลื่อนซึ่งตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ เช่น การยกระดับกระบวนการบริหารภายใน 
เพ่ือพัฒนานั้น เป็นเรื่องที่พระสงฆ์เราต้องมีความพร้อม๑๘๙ 

การขับเคลื่อนตามองค์ความรู้ที่ได้ การยกระดับกระบวนการบริหารภายใน ต้องให้
พระสงฆ์พร้อม มีความรู้ อบรมทั้งทางโลกทางธรรม เพ่ือน ากระบวนการต่างๆ มาพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา การขับเคลื่อนด้วยคณะสงฆ์ได้๑๙๐  

ในประเด็นค าถามการสร้างความมั่นคง ในการยกระดับกระบวนการบริหารภายในเพ่ือ
การเผยแผ่ องค์ความรู้มีความเหมาะสม แต่เป็นหน่วยงานในระดับวัดในจังหวัดชัยนาท๑๙๑  

เห็นด้วยกับองค์ความรู้ด้านด้านการเผยแผ่เพ่ือความมั่นคง แต่ความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนาควรนิยามให้ชัด ควรบอกว่าความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง  เช่น       
การบริหาร บุคลากรจะพัฒนาอย่างไร เทคโนโลยีต้องพัฒนาอย่างไร ให้ชัดเจน ๑๙๒  

 
 
                                                 

๑๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.พิเชษฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562.  
๑๘๘สนทนากลุม่เฉพาะ รศ.ดร.สรุพล  สยุะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสตูรบณัฑิตศึกษา, 14 มีนาคม 2562. 
๑๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ,  

14 มีนาคม 2562.  
๑๙๐สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                 

14 มีนาคม 2562. 
๑๙๑สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ .ดร.เติ มศั กดิ์  ทองอินทร์ , หั วหน้ าภาควิชารัฐศาสตร์  มจร.,                  

14 มีนาคม 2562. 
๑๙๒สนทนากลุ่ม เฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ,                

14 มีนาคม 2562. 



๑๑๕ 

จากค าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นิสิตน าเสนอ ในส่วนของรายละเอียดมีความเหมาะสม 
ศาสนาจะมั่นคงได้โดยเฉพาะกระบวนการภายใน ต้องเข้ามาด าเนินการ วัดต้องมีเครือข่ายกับวัดต่างๆ 
ในพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม่นในหลักค าสอน๑๙๓ 

การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของจังหวัดชัยนาท ในส่วนของ
กระบวนการต่างๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมพอ ดังนั้นปัจจุบันวัดพยายามส่งเสริมให้พระเณรเรียนหนังสือกัน 
สามารถบริหารได้ เช่น การจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในแต่ละปีจะมีรูปแบบอย่างไร     
วางโปรแกรมการฝึกช่วงนั้นได้อย่างไร๑๙๔ 

การจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ให้มั่นคงนั้น พระสงฆ์มีกระบวนการ
วางแผนเพ่ือการเผยแผ่ที่เข้มแข็ง ให้หน่วยงานในท้องถิ่นสนับสนุน ส่วนวัดต่างๆ ต้องช่วยกันบริหาร
พระ เณร ที่วัดก็มีอยู่แล้ว ให้ประชาชนศรัทธา โดยปฏิบัติตามสิ่งที่วางแผนไว้๑๙๕ 

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ ได้มีความเหมาะสม        
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงได้ การสร้างความพร้อมของพระสงฆ์สร้างอย่างไรตาม
กระบวนการยกระดับศาสนาทายาท พัฒนาแผนการท างานของวัดให้สามารถตรวจสอบได้ และมีส่วน
ในการเรียกศรัทธาสร้างความเชื่อม่ันจากพุทธศาสนิกชน๑๙๖  

กระบวนการยกระดับ ต้องระบุหน่วยงาน องค์กรให้ชัดเจน พระสงฆ์ต้องมีความรู้ 
กรรมการวัดต้องพร้อม มีการวางแผนศาสนบุคลคลเพ่ือการเผยแผ่ ต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถ
ยกระดับได้ให้ศาสนามั่นคง พุธศาสนิกมีความสุข๑๙๗  

สรุปได้ว่า การยกระดับกระบวนการภายใน พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย 
โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน พระสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่  
เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่  โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น          
ต้องให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปแบบการแสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเพ่ือการเผยแพร่
ข้อมูล เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ ให้เข้ากับปัจจุบัน โดยการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีความตื่นตัว 
ปรับเปลี่ยนตนเอง วิธีการเผยแผ่ ปรับปรุงวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพ        
วัดพัฒนาพระสงฆ์ มุ่งการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนา 
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๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.กาญจนา ด าจุต,ิ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 
๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.พิเชษฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 



๑๑๖ 

ด้านการองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ดังนี้ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  

ได้อย่างไรต้องนิยามให้ชัดเจนการขับเคลื่อนตามกลไกตามองค์ความรู้ที่ได้ การยกระดับกระบวนการ
บริหารภายใน ต้องให้พระสงฆ์พร้อม มีความรู้ อบรมทั้งทางโลกทาง๑๙๘  

การเป็นองค์การที่เรียนรู้เชิงพุทธ การให้วัดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีหลักการ
หรือหัวใจของการสร้างองค์การแห่งการ ควรมีวิธีการด าเนินการที่ชัดเจนในการพัฒนาสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วนภายใน๑๙๙ 

จากประเด็นค าถามการสร้างความมั่นคง ในการพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในเพ่ือการเผยแผ่ องค์ความรู้มีความเหมาะสม แต่พระสงฆ์ต้องมีความรู้ วัดต้องรวบรวบศักยภาพ
พระสงฆ ์เป็นต้นแบบให้องค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้เรียนรู้๒๐๐  

เห็ นด้ วยกับองค์ความรู้ด้ านการเผยแผ่ เพ่ื อความมั่ นคง แต่ความมั่ นคงด้ าน
พระพุทธศาสนาควรนิยามให้ชัด องค์แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธมีอะไรบ้าง องค์กรเช่นไรถึงจะเรียกว่า
องค์กรเชิงพุทธ และองค์กรที่มีอยู่จะพัฒนาแบบไหน อย่างไรควรตีกรอบให้ชัดเจน๒๐๑  

จากค าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นิสิตน าเสนอ ในส่วนของรายละเอียดมีความเหมาะสม 
ศาสนาจะมั่นคงและเข้มแข็งได้วัดต้องปรับเปลี่ยน ยึดมั่นในหลักค าสอน เป็นแบบอย่างให้สังคม เช่น 
การเปิดอบรมสร้างศาสนวิทยากรด้านพิธีการทางศาสนาในงานต่างๆ ต้องเรียนรู้จากวัดเท่านั้น๒๐๒ 

การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของจังหวัดชัยนาท ในส่วนขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้นปัจจุบันวัดพยายามส่งเสริมการจัดโครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อนวัดต้องมีแบบอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เป็นหน่วยพัฒนาด้านประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม
ต่างๆ ให้ประชาชนได้ร่วมและเกิดศรัทธา โดยน ากระบวนการวางแผน ปฏิบัติได้จริง๒๐๓ 

การจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ให้มั่นคง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้นั้น วัดต้องมีแบบอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เป็นหน่วยพัฒนาด้านประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมต่างๆ  
ให้ประชาชนได้ร่วมและเกิดศรัทธา โดยน ากระบวนการวางแผน ปฏิบัติได้จริง๒๐๔ 
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อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, 14 มีนาคม 2562. 
๒๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, 14 มีนาคม 2562. 



๑๑๗ 

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ได้มีความเหมาะสม การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจะม่ันคงได้ ถ้าวัดปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพระสงฆ์ต้องปรับตัวและมีแผนให้
เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ท าอย่างไรให้วัดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในท้องถิ่นได้๒๐๕  

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ ได้มีความเหมาะสม          
แต่เพ่ิมเติมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงได้นั้น วัดจะสร้างความพร้อมของวัดและพระสงฆ์
อย่างไรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดมีอะไรพอที่จะเป็นต้นแบบได้๒๐๖  

พระสงฆ์ในจังหวัดชัยนาทจะต้องคิดว่า จะท าอย่างไรให้วัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ในเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การเก็บรวบรวมคัมภีร์โบราณ ใบลานทั้งหลายให้เด็กได้เรียนรู้ 
หรือการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน ศาสนพิธี๒๐๗  

สรุปได้ว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ควรนิยามศัพท์ให้ชัด วัดควรมีการพัฒนาวัด 
พัฒนาพระสงฆ์ สร้างบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ  และควรจัดท า
ห้องสมุดออนไลน์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธควร วัดและศาสนสถานเป็นที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าชุมชน    
วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน วัด โรงเรียน ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  จัดท า
ทะเบียนศาสนบุคคลด้านการเผยแผ่ เป็นแบบไหน เช่น การเป็นแหล่งรวมศาสนพิธี ศาสนบุคลากร 
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น บริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งชุมชน วัด หน่วยงานในท้องถิ่น  

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาทั้งเรื่อง งบประมาณ วัสดุหรือสื่อ บุคคลในการขับเคลื่อนตามกระบวนการ๒๐๘  
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ วัดต้องสร้างพระนัก

เทศนาเพ่ือการเผยแผ่เพ่ือสร้างศรัทธา พระนักบริหารเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ให้ทัน
กับสังคมปัจจุบัน๒๐๙ 

จากประเด็นค าถามการสร้างความม่ันคง ในการพัฒนาทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนาของวัด เพ่ือการเผยแผ่  เห็นด้วยกับองค์ความรู้  แต่ที่ส าคัญคืองบประมาณ             
ในการเผยแผ่ เพราะต้องใช้สื่อเพ่ือการเผยแผ่ ต้องมีศาสนบุคคลเพื่อการขับเคลื่อน๒๑๐  

เห็นด้วยกับองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่เพ่ือความมั่นคง แต่ทรัพยากรประกอบด้วย
อะไรบ้าง เช่น 1) บุคคล 2) งบประมาณ 3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีการขับเคลื่อน
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๑๑๘ 

ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างไร เช่น ด้านบุคลากรจะต้องมีองค์ความรู้อย่างไร จะต้องพัฒนาอย่างไร ต้องมี
คุณวุฒิแบบไหน จึงจะสามารถขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา๒๑๑  

จากค าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นิสิตน าเสนอ ในส่วนของรายละเอียดมีความเหมาะสม 
ศาสนาจะมั่นคงและเข้มแข็งได้วัดต้องปรับเปลี่ยน ยึดมั่นในหลักค าสอน เป็นแบบอย่างให้สังคม เช่น 
การเปิดอบรมสร้างศาสนวิทยากรด้านพิธีการทางศาสนาในงานต่างๆ ต้องเรียนรู้จากวัดเท่านั้น๒๑๒ 

การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของจังหวัดชัยนาท ในส่วนขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้นปัจจุบันวัดพยายามส่งเสริมการจัดโครงการบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน๒๑๓ 

การจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ให้มั่นคง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้นั้น วัดต้องมีแบบอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เป็นหน่วยพัฒนาด้านประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมต่างๆ  
ให้ประชาชนได้ร่วมและเกิดศรัทธา โดยน ากระบวนการวางแผน ปฏิบัติได้จริง๒๑๔ 

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ได้มีความเหมาะสม การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจะม่ันคงได้ ถ้าวัดปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพระสงฆ์ต้องปรับตัวและมีแผนให้
เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ท าอย่างไรให้วัดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในท้องถิ่นได้๒๑๕  

การสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ ได้มีความเหมาะสม           
แต่เพ่ิมเติมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงได้นั้น วัดจะสร้างความพร้อมของวัดและพระสงฆ์
อย่างไรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัดมีอะไรพอที่จะเป็นต้นแบบได้๒๑๖  

ทรัพยากรในการขับเคลื่อน เช่น พระสงฆ์ เครื่องในการสื่อสาร ศักยภาพของพระสงฆ์  
จะพัฒนาพระสงฆ์อย่างไรให้สอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
ความถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน๒๑๗ 

สรุป ได้ว่าด้านการเผยแผ่เพื่อความม่ันคง ทางด้านพระพุทธศาสนาพระสงฆ์จะต้องมีการ
เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาการการเผย
แผ่มีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการปรับตัวให้เข้ากับโอกาสและสถานที่ มีการให้นักเผยแผ่
ทุกระดับเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถแสดงศักยภาพ สร้างความเป็นเลิศด้านการเผยแผ่ องค์กร
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ วัดควรมีการพัฒนาส่งเสริมพระสงฆ์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธควร 
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๑๑๙ 

เป็นแบบไหน เช่น การเป็นแหล่งรวมศาสนพิธี ศาสนบุคลากร วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น 
บริหารแบบมีส่วนร่วมบวรทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิน่ 

 
๔.5 องค์ความรู้ 

4.5.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิง
แผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  แผนภาพที่ 4.1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  URSD Model 
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ทรัพยากรในการ
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การขับเคลื  อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท จะต้องมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีตรวจการเผยแผ่ และติดตามการเผยแผ่   
เพ่ื อสร้ างพระสงฆ์ ต้ นแบบ  ส่ ง เสริมการมี ศาสนาทายาท  สร้างเครือข่ าย ในการเผยแผ่  
เพ่ิมรูปแบบการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สร้างวิทยากรด้านศาสนพิธีในชุมชน ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมและประเพณีท้องถิ่น พระนักเทศน์ต้นแบบ เพิ่มศักยภาพพระสงฆ์ จัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้ วัด  ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วม เครือข่ าย ในท้ องถิ่น  การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ตาม IRED Model โดยการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (Integrate) 
การจัดทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา (Resource) การสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา (Establishing) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ (Development) ในการ 
๑) สร้างพระสงฆ์ต้นแบบ ๒) สร้างศาสนาทายาท ๓) การสร้างเครือข่าย ๔) การเผยแพร่ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ ๕) สร้างวิทยากรด้านศาสนพิธีในชุมชน 6) วัดต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น 7) 
อบรมพระนักเทศน์ 8) เพ่ิมรูปแบบการเผยแผ่ 9) วัดมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 10) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเครือข่ายในท้องถิ่น 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (Integrate) พบว่า การขับเคลื่อน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้าง
เครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน คณะสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการ
เผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น 
เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ ให้เข้ากับปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตาม
สถานการณ์และสถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชนประชาชน
ทั่วไป วิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับ
รูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปแบบการแสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์
เป็นที่ยอมรับ การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย 
และเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ศาสนธรรมที่น่าสนใจ พระนักเผยแผ่ให้มีลีลาการเทศน์ หลักการสอน และ
ความเป็นกัลยามิตร ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา (Resource) พบว่า การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ให้มีทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
ต้องสร้าง พระนักเทศน์ต้นแบบ ส่งเสริมพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติให้ดู จัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความ
มั่นคง ในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาได้  สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ การ
สื่อสารออนไลน์ มีการพัฒนาไปทั่วถึงกันในระดับเครือข่ายทั่วโลก การส่งข้อมูลอย่างไร้พรมแดน แต่
การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสาร หนั งสือต่างๆ ยังมี
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ความจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในการ
เป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา (Establishing) พบว่า การขับเคลื่อน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยการสร้างศรัทธาและ
ความเชื่อมั่น โดยการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับ
สังคม สร้างศาสนทายาท จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด หรือเล่าเรียนศาสนา
โดยไม่ต้องบวชพระ มีพระสงฆ์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรม
เยาวชน และประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธ
ธรรม ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ต้องส่งเสริมให้มีการท าบุญทุกวัน
พระ    15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา วันขาด จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน ในโรงเรียนจัด
ให้มีห้องฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ (Development) พบว่า การขับเคลื่อน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้น วัดและศาสนสถานภายในวัด 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านคนและด้านความรู้ที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ให้นักเรียนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้  พระสงฆ์ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน า หรือเป็นทนายประจ าชุมชน 
เป็นแหล่งส่งเสริมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนา เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านไม่มีงานท า
ให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระศาสนา         
สร้างบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ  และควรจัดท าห้องสมุดออนไลน์ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรส่งเสริมการเรียนหลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกอย่างจริงจังและ
ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าชุมชน วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน วัด โรงเรียน ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดท าทะเบียนศาสนบุคคลด้านการเผยแผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

4.5.2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิง
แผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” พบว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ต้องสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ 
ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน คณะสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดย
การใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับ
ปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระ

 

 

 

 
พระสงฆ์ต้นแบบ 

 
การเผยแพร่ทาง

สื่อออนไลน ์

 
ศาสนาทายาท 

 
สร้างเครือข่าย 

 
สร้างวิทยากร 

 
เพ่ิมศักยภาพ

พระสงฆ ์

 
เพ่ิมศักยภาพ
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เครือข่ายท้องถิ่น 

 
วัดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

การปฏิรูปการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 



๑๒๓ 

ธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชนประชาชนทั่วไป วิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่
มีความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปแบบการแสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ศาสนธรรมที่
น่าสนใจ พระนักเผยแผ่ให้มีลีลาการเทศน์ หลักการสอน และความเป็นกัลยามิตร ให้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๑) พระสงฆ์ต้นแบบ พบว่า การขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา จะต้องมีการสร้าง
พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่ พระต้นแบบด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัด
อบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีรูปแบบการเผยแผ่ที่ชัดเจน พัฒนาคน พัฒนาวัด พัฒนาสงฆ์ 
พัฒนาชุมชนให้ไปด้วยกัน เกื้อกูลชุมชนด้วยโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน วัดควรมีการพัฒนา
ส่งเสริมพระสงฆ์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธควร เป็นแบบไหน เช่น การเป็นแหล่งรวมศา
สนพิธี ศาสนบุคลากร วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น บริหารแบบมีส่วนร่วมบวรทั้งชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น 

๒) ศาสนาทายาท โดยพยายามส่งเสริมและสนับสนุนสามเณรให้ได้รับการศึกษา
อบรม การบวชภาคฤดูร้อนของเยาวชน การปลูกฝังให้มีการถ่ายทอดพิธีกรรมตามประเพณีแก่
เยาวชน บุตรหลาน ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือส่งเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ  

๓) สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน์สังคม ควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน หาก
พระสงฆ์มีความรู้ จะสามารถขยายไปสู่ผู้อื่นต่อไปได้ สาธารณสงเคราะห์มีทั้งประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน การเชื่อมเครือข่าย เพื่อให้พระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ และน าไปสู่พระสงฆ์เกื้อกูลสังคม จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สุขภาวะอันเป็นลักษณะการตอบโจทย์สังคม 

๔) การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ วัดเพ่ิมรูปแบบการเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกลโดยการเพ่ิม
การเผยแผ่สื่อต่างๆ ให้เข้าถึงทุกกลุ่มช่วงอายุ ที่ใช้สื่อออนไลน์ อาจจะใช้เป็นศัพท์ง่ายๆ อ่านแล้ว
ติดตามติดใจ 

๕) สร้างวิทยากรด้านศาสนพิธีในชุมชน การส่งเสริมนักเรียนให้สามารถเป็นผู้น าพิธีการ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา จัดหลักสูตรส่งเสริมผู้สูงอายุ ที่มีเวลาว่างจากกิจกรรมและสนใจ
พระพุทธศาสนาให้เข้ามาเรียนรู้พิธีการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ในการเป็นผู้น าพิธีการต่างๆ  

6) วัดเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมและประเพณีท้องถิ่น เจะท าอย่างไรให้วัดเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ในเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การเก็บรวบรวมคัมภีร์โบราณ ใบลานทั้งหลายให้
เด็กได้เรียนรู้ หรือการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้ันตอน ศาสนพิธี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน วัดมีพ้ืนที่ให้เรียนรู้ จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีต่างๆ ในวัด เพื่อให้
สังคมได้มีส่วนร่วมวัดได้ใกล้ชิดประชาชน ประชาสนในใจวัด พุทธศาสนิกชนจะได้ไม่ห่างวัด การสร้าง
ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาตามองค์ความรู้ที่ได้มีความเหมาะสม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะ
มั่นคงได้ ถ้าวัดปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพระสงฆ์ต้องปรับตัวและมีแผนให้เป็นแบบอย่างแก่
ชุมชน ท าอย่างไรให้วัดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในท้องถิ่นได้ 



๑๒๔ 

7) พระนักเทศน์ต้นแบบ การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา จะต้องสร้างพระสงฆ์ต้นแบบใน
การเทศน์เพ่ือการเผยแผ่ศาสนา พระสงฆ์ต้องท าให้ประชาชนศรัทธา ศาสนาจึงจะมั่นคงได้ ที่ส าคัญ
ต้องพัฒนาคน 

8) เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ พระสงฆ์ต้องมีความรู้  กรรมการวัดต้องพร้อม มีการ
วางแผนศาสนบุคลคลเพ่ือการเผยแผ่ ต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับได้ให้ศาสนามั่นคง พุธศา
สนิกมีความสุข การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น โดยการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคม พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสอนพุทธธรรม ส่งเสริมการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ สร้างศาสนทายาท
จะต้องมีศาสนทายาท มีพระต้นแบบด้วยการปฏิบัติให้ดูอยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรม
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

9) สื่อเทคโนโลยี วัดจะต้องมีสื่อเทคโนโลยี พระสงฆ์ต้องมีความรู้ กรรมการวัดต้องพร้อม 
มีการวางแผนศาสนบุคลคลเพ่ือการเผยแผ่ ต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับได้ให้ศาสนามั่นคง 
พุธศาสนิกมีความสุข 

10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายในท้องถิ่น พระสงฆ์ต้องมีความรู้ กรรมการวัดต้อง
พร้อม มีการวางแผนศาสนบุคลคลเพื่อการเผยแผ่ ต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับได้ให้ศาสนา
มั่นคง พุธศาสนิกมีความสุข 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ๒. เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผย
แผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท และ ๓. เพ่ือน าเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นรูปแบบพระนักเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ รวมทั้งหมด ๒๔ รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการส ารวจโดยการแบบสอบถาม   
จากกลุ่มตัวอย่างจากพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท จ านวน ๓๒๘ รูป โดยสามารถน าเสนอรายงานการวิจัย 
ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท สรุปในแต่ละประเด็นดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

๑. สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
สรุปได้ว่า  
ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ปัจจุบันพระสงฆ์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ส่วนใหญ่ใช้หลักการเดิมทางพระพุทธศาสนา คือการเทศน์ในโอกาสต่างๆ 
เช่น งานบุญ งานบวช งานศพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยการสอน



 
๑๒๖ 

ศีลธรรมในโรงเรียน หรือกิจกรรม เช่น โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประเพณี 
และพิธีกรรมต่างๆ 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน สถานภาพทางฐานะ
ทางสังคมของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน มีการยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน โดยวางระบบในวัด เช่น การให้พระที่มีความรู้ความสามารถไปสอนในโรงเรียน 
เพ่ือการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ มีแนวทางการบริหาร ให้พระมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและชุมชน เพ่ือให้สามารถสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านและศาสนา มีนโยบาย
ให้พระสงฆ์สอดแทรกหลักธรรมในการเทศน์ทุกครั้ง เพราะปัจจุบันประชาชนนิยมเข้ าวัด เช่น       
ช่วงเทศกาลต่างๆ วันขึ้นใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น การจัดอบรมธรรมะ   
การถ่ายทอดหลักธรรมและการบริหารของพระอย่างมีระบบ 

ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ดังนี้ พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศน์ 
เนื่องในโอกาสต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง เพ่ือให้ชาวบ้านให้มาแก่ญาติโยม
ที่จัดงานประเพณีต่างๆ ไม่ให้น าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายไปในทาง
อบายมุข ชี้น าประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้าน
และชุมชน ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้กินอยู่
ได้ ใช้เงินเป็น มีเก็บบ้าง ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การยืมของใช้ในวัด ค่าเช่าใช้ เป็นการ
ท าบุญตามศรัทธา ไม่ได้กะเกณฑ์ พระมีบทบาทส าคัญในการชี้น าทางสติปัญญา ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
เรียน เพื่อการประกอบอาชีพเสริม 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปเกี่ยวกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา ดังนี้ จ านวนพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ บางวัดอาจจะน้อย สังคมไทยทุกวันนี้มีความ
สลับซับซ้อนพร้อมกับปัญหาอีกมากมาย บทบาทของพระสงฆ์จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ถึงวัดขาดก็ไม่สามารถเบิกหาได้อย่างหน่วยงานราชการทั่วไป 
นอกจากรอศรัทธาจากญาติโยม ถึงแม้ขาดงบประมาณในการบูรณซ่อมแซมวัดก็ต้องรอกฐินจาก
พุทธศาสนิกชน พระสงฆ์ที่ท ากิจกรรมในวัดมีเพียงพอ อุปกรณ์อย่างอ่ืนวัดก็ไม่ค่อยมีความจ าเป็น วัดมี
สถานที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ที่วัด
จะมีท าบุญ การละเล่น และมหรสพต่างๆ จัดขึ้นภายในวัด พระนักเทศน์ของจังหวัดชัยนาทยังไม่
เดน่ชัด วัดให้แหล่งเรียนรู้ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ เพียงพอให้นักเรียนได้ศึกษา วัดมีหนังสือบ้าง แต่ยังไม่ได้
เป็นห้องสมุด หรือยังไม่มีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
เรียนรู้ได ้

 



 
๑๒๗ 

5 .1 .2  ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป กิ จ ก า ร พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ด้ า น ก า ร 
เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.14, S.D.=๐.34) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่       
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในการ ( =๔.20, S.D.=๐.59) รองลงมาได้แก่ ทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ( =๔ .17, S.D.=๐ .56) และการสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา ( =๔.16, S.D.=๐.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เชิงพุทธ ( =๔.05, S.D.=๐.68) ตามล าดับ 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่า 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่  โดยรวม อยู่ ในระดับมาก  
( =๔.16, S.D.=๐.47) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่    
ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “จัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัด
กิจกรรม เพ่ือการเผยแผ่ ( =๔.40, S.D.=๐.92)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ก าหนดขอบข่าย
หลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคนในการเผยแผ่ (  =๔.34, S.D.=๐.95)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ว่า “วางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ ในการอบรม ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ประสบการณ ์( =3.93, S.D.=1.04)” ตามล าดับ 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท    
เห็นว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
( =๔.20, S.D.=๐.59) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่    
ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( =๔.29, S.D.=๐.93)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การกระตุ้นให้
ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
( =๔.27, S.D.=1.03)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ความร่วมมือและความเข้าใจเพ่ือ
ท าให้การน าแผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จสูงขึ้น  ( =4 .10, S.D.=1.13)” 
ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่า  
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่  โดยรวม อยู่ ในระดับมาก  
( =๔.05, S.D.=๐.68) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่    
ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล  ( =๔ .15, S.D.=๐ .95)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “พัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ (  =๔.13, S.D.=1.00)” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์ ( =3.94, S.D.=1.10)” ตามล าดับ 



 
๑๒๘ 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
เห็นว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
( =๔.17, S.D.=๐.56) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่    
ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ส านักงานพระพุทธศาสนาจัดท า
มาตรฐานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ( =๔.46, S.D.=๐.82)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการเผยแผ่ ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์  ( =๔.19, 
S.D.=0.98)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “มีการวางแผนด้านนโยบายการเผยแผ่ตามระดับ
หนว่ยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง ( =3.99, S.D.=1.02)” ตามล าดับ 

5.1.3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา  สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น 
โดยการส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคม  สร้างศาสน
ทายาท จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด หรือเล่าเรียนศาสนาโดยไม่ต้องบวชพระ  
มีพระสงฆ์ต้นแบบ ด้วยการปฏิบัติให้ดู อยู่ให้เห็น จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธธรรม  ส่งเสริม
การบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ต้องส่งเสริมให้มีการท าบุญทุกวันพระ 15 ค่ า     
ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา วันขาด จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน ในโรงเรียนจัดให้มีห้องฉาย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาต้องสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย 
โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน พระสงฆ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่  
เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค า
สอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และ
สถานที่ต่างๆ มีรูปแบบพระธรรมเทศนาที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้เยาวชนประชาชนทั่วไป  วิธีการ   
ในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 
แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รูปแบบการแสดงธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย และเพ่ือ      
การเผยแพร่ข้อมูล ศาสนธรรมที่น่าสนใจ พระนักเผยแผ่ให้มีลีลาการเทศน์ หลักการสอน และความ
เป็นกัลยา ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ สรุปได้ว่า วัดและศาสนสถานเป็นที่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ให้นักเรียนสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ พระสงฆ์ต้องมี



 
๑๒๙ 

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน า หรือเป็นทนาย
ประจ าชุมชน เป็นแหล่งส่งเสริมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนา เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับ
บ้านไม่มีงานท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พระศาสนา สร้างบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่ที่มีทักษาทางด้านภาษาต่างประเทศ และควรจัดท าห้องสมุด
ออนไลน์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรส่งเสริมการเรียนหลักธรรมค าสอนในพระไตรปิกกอย่าง
จริงจังและควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ าชุมชน วัดต้องระดมความคิดจากบ้าน วัด โรงเรียน ให้น าเสนอการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว จัดท าทะเบียนศาสนบุคคลด้านการเผยแผ่ 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า พระนักเผยแผ่ต้นแบบ 
พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติให้ดู จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน      
และประชาชนทั่วไป ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม 
ค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ มีการพัฒนาไปทั่วถึงกัน     
ในระดับเครือข่ายทั่วโลก การส่งข้อมูลอย่างไร้พรมแดน แต่การเผยแผ่พระพุทธ  ศาสนาต้องอาศัย   
สื่อทางสารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสาร หนังสือต่างๆ ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก การได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในการเป็นกระบอกเสียงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
เผยแผ่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท มีการสร้างความม่ันคงด้าน
พระพุทธศาสนา โดยการจัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพ่ือการเผยแผ่ มีการก าหนด
ขอบข่ายหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคนในการเผยแผ่ มีการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนา    
ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และสร้างความเชื่อมั่นให้พุทธศาสนชน 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ที่เกิดกับสังคม เห็นโครงการสร้างศาสนทายาท ที่จัดให้มี
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด หรือเล่าเรียนศาสนาโดยไม่ต้องบวชพระ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในส่วนของพระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่ท่าน
เข้าใจหลักการสอนพุทธธรรม  ส่งเสริมให้มีการท าบุญทุกวันพระ 15 ค่ า ถึงแม้ว่าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท พระสงฆ์ส่วนใหญ่ใช้หลักการเดิมทางพระพุทธศาสนา 
ผ่านกิจกรรมการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน 

ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ  มีการวางระบบเพ่ือการเผยแผ่ของวัด เช่น การให้พระที่มีความรู้
ความสามารถไปสอนในโรงเรียน เพ่ือการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านมองเห็น มีความคิด และมี
ทัศนะและแนวทางการบริหาร ให้พระมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างความ
เข้าใจให้ชาวบ้านและศาสนา มีนโยบายให้พระสงฆ์สอดแทรกหลักธรรมในการเทศน์ทุกครั้ง         



 
๑๓๐ 

เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ ขึ้นไปใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น การจัดอบรมธรรมะ    
การถ่ายทอดหลักธรรม ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง ถึงแม้ว่าจ านวนพระสงฆ์   
ตามวัดต่างๆ บางวัดอาจจะน้อย เพ่ือให้ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ของสังคม แต่วัดก็มีสถานที่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ขาวงษ์) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์” 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ส าหรับ พระภิกษุสามเณร ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้
สะดวกและทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และ
คุณภาพ สามารถด ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน๑ 

 
๕.๒.๒ จากผลการการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
พบว่า ปัจจัยในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผย
แผ่ จัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพื่อการเผยแผ่ มีหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคน
ในการเผยแผ่ และวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ ในการอบรม ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ประสบการณ์ แผนงานที่ชัดเจน ง่ายในการปฏิบัติ ตลอดจนไม่ยากที่จะตรวจสอบและควบคุม
ความก้าวหน้า ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ต้องเข้าถึงพุทธศาสนิกชนและช่วยเหลือสังคม เป็นที่
พ่ึงให้กับสังคมได้ การเผยแผ่ถึงจะได้ผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ์ เศรษฐขจร และพระ
ครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณี รัตน์ ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๒ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ทุกด้าน โดยใช้
หลักการบริหารงาน ๗ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านงานพระ ธรรมทูต ๒) ด้านงานอบรมประชาชน
ประจ าต าบล ๓) ด้านงานอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการและประชาชน ๔) ด้านงานบรรพชา
สามเณรฤดูร้อน ๕) ด้านงานส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ ๖) ด้านงานเผยแผ่ทาง
สื่อสารมวลชน ๗ ) ด้านงานเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดมีกระบวนการบริหารงาน ๖ ขั้นตอน 
ประกอบด้วย ๑) การวางแผน Planning ๒) การจัดบุคคลากร Personnel Management ๓) การ
จัดงบประมาณ Budgeting ๔) การด าเนินงาน Implementation ๕) กับการติดตามผล Monitoring 
๖) การประเมินผล Evaluation มีเป้าหมาย ๕ ส่วน คือ ๑) เด็ก ๒) วัยรุ่น ๓) วัยหนุ่มสาว ๔) วัย
                                                           

๑พระครูอาทรยติกิจ (ช่ืน ขาวงษ์), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์”, วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐): ๑๑๑. 



 
๑๓๑ 

ผู้ใหญ่ ๕) วัยชรา ภายใต้เงื่อนไขและความส าเร็จของชาวบ้าน และประชาชน  พึงพอใจมีความสุข    
ได้ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง การศึกษาปฏิบัติธรรมท้องถิ่น และสังคมลดทอนเรื่อง อบายมุข สังคมมีความ
สงบมากข้ึนอาชญากรรมลดน้อยลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการติดต่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง๒ 

 
ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้

ว่า การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยกระตุ้นให้ประชาชนและ
ข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติ เปิดโอกาส      
ให้กลุ่มต่างๆ จากภายในและภายนอกมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิดหาทางเลือก
ในการแก้ปัญหาให้ได้รับการยอมรับสูงขึ้น ควบคุมติดตามและประเมินผลการเผยแผ่ ทั้งเรื่องหลัก   
ค าสอน วิธีการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอ านวย หมอกเมฆ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
บริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษกร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติหน้าที่ดีมาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้  ความส าคัญกับหลัก
ความประหยัด ความคุ้มค่า และการท างานเป็นทีมน้อย จึงน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับ         
เจ้าอาวาสวัดราษกร์ เรียกว่า “ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่        
(๒) กลยุทธ์การป้องกันความเสื่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (๓) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม       
(๔) กลยุทธ์การท างานที่ดีให้ ส าเร็จความประสงค์ และ (๕) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความ
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล๓ 

 
ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท มีระบบเครือข่ายของพระสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนา
ออนไลน์ ได้จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดตั้งเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์      
ที่จะต้องปรับรูปแบบการบริหารให้รองรับกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งการบริหารคณะสงฆ์  
ในวัด ความเป็นอยู่ที่เป็นต้นแบบ การเอ้ืออ านวยความสะดวกต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัด
ชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท พบว่า       
มี ๔ รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาวัดสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
คือ จัดท า แผนพัฒนาวัด การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวัด    
สู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และพัฒนาวัด    

                                                           
๒สรายุทธ์  เศรษฐขจร, ดร. และพระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ นิศามณีรั ตน์), “รูปแบบการ

บริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆภ์าค ๑๒”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๙), 
หน้า ๘. 

๓พระอ านวย  หมอกเมฆ, “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยภาค
กลาง, ๒๕๕๒). 



 
๑๓๒ 

เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่างดีเด่น รูปแบบที่สอง ได้แก่ การพัฒนาศาสนบุคคลที่ดีและมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ จัดตั้งส านักงานภายในวัด เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงานกับ
ชาวบ้านให้มากขึ้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในระดับ    
ที่สู งขึ้น และสร้างศาสนทายาทที่ดี  รูปแบบที่ สาม ได้แก่  การพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยการเรียนร่วมที่ศูนย์ต าบลหรือ
อ าเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างแหล่ง
การเรียนรู้ และการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง รูปแบบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม 
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาศาสนบุคคล และการพัฒนาศาสน
พิธีกรรม๔ 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ส านักงานพระพุทธศาสนาจัดหวัดจัดท ามาตรฐานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการเผยแผ่ ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์  หลักค าสอนก็
ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน)     
ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน” พบว่า การใช้
วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่ประยุกต์พุทธวิธีการในการเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่ แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจ
และเข้าถึงด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคม ที่มีความหลากหลาย
แตกต่างกันได้ หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติด กับรูปแบบเดิม    
แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีระบบ
เครือข่ายของพระสงฆ์ไทยและจะกลายเป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ ที่สามารถศึกษา
ได้ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลาเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ให้มั่นคง
เจริญรุ่งเรือง๕ พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก” ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพุทธกาลนั้ น 
ทรงใช้พุทธวิธีในการสอนที่ต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่ กัลยาณมิตร โดยพิจารณา จาก
หลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์กัน ผสานรวมกับผู้สอนที่ต้องมีลีลา
การสอนและหลักการสอน กรณีศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่พระพทุ ธศาสนา ได้แก่      
การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกกรณีการจัดกิจกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.9 และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์  ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) 
ส าหรับยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกไว้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) หลักการ
วิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis) 2) การใช้ทฤษกี 4 ส. ประกอบ ด้วย สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง 
สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังสนา-ร่าเริง 3) หลัก กัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่
                                                           

๔พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร, “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท” วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๐): ๑๔๓. 

๕พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน), “กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
ในสังคมปัจจุบัน”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560): ๒๑๑. 



 
๑๓๓ 

รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยค าลึกซึ้ งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม     
และ 4) การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๖ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์ควรสร้างศาสนทายาท     

โดยจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน    
และประชาชนทั่วไป โดยพระสงฆ์ท่ีเป็นนักเผยแผ่ให้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนพุทธธรรม 

๒. ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ควรสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็น
ช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน 

๓. ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ  พระสงฆ์ควรจัดศาสนสถานที่  
ภายในวัด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านคนและด้านความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น  

๔. ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์ควรสร้าง        
ศาสนทายาทในการเผยแผ่ โดยการสร้างพระนักเทศน์ต้นแบบ สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ        
การสื่อสารออนไลน์ เพ่ือการเผยแผ่ของพระสงฆ์ 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ควรจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อนประจ าวัด จัดการเรียนศาสนาโดยไม่ต้องบวชพระ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท าบุญทุกวันพระ 
15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา วันขาด จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน ในโรงเรียนจัดให้มี
ห้องฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช   
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรีทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม 

๒. ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน พระสงฆ์ต้องร่วมมือกันในการสร้าง
เครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่  
เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค า
สอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และ

                                                           
๖พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี) , “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก”, 

บทความวิจัย, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2558): ๘๐. 



 
๑๓๔ 

สถานที่ต่างๆ มีวิธีการในการเผยแผ่พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่
ยึดติดกับรูปแบบเดิม  

๓. ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ โดยการจัดวัดและศาสนสถานภาย  
ในวัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านคนและด้านความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน า จัดอบรมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนา     
เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านไม่มีงานท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา  

๔. ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ควรจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 
และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ โดยเฉพาะทางเอกสารหนังสือต่างๆ ยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้เป็นหลัก การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่        

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 
๑. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการยกระดับการบริหารจัดการพระสงฆ์เพ่ือส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายการบริหารจักการการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
๓. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่ายการบริหาร จักการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
 
 
 



 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย 
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กิจการพระพุทธศาสนา. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี . เทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี . 
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ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของ
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔. หน้า ๒๔. 

สิริพรรณ มิ่งวานิช. การปฏิรูประบบราชการ : แนวคิดที่ควรน าสู่การปฏิบัติที่จริงจัง. มติชน. ๒ มิถุนายน 
๒๕๔๐: ๑๒. 

สุเทพ สิริวัฒนานนท์ คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอ. เอส. พริ้นติ้ง 
เฮาส์. ๒๕๕๕. หน้า ๓๙-๔๑. 

แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๑๓๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
พระมหานงค์ อับไพ. “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม”. 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ๒๕๕๖. 

พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ. “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาพระพุทธศาสนา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 

พระอ านวย  หมอกเมฆ “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต 
ภาค ๔”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุดมศึกษา . มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง ๒๕๕๒. 

 
 (๓) รายงานการวิจัย 
สรายุทธ์ เศรษฐขจร. ดร. และ พระครูภาวนาธรรมธารี สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์ . “รูปแบบการ

บริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒”. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ๒๕๕๙.  
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(๔) บทความ 
คมพล สุวรรณกูฏ. “ระบบและกลไกสนับสนุนให้คณำจำรย์ ประจ ำท ำกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียน
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2562: ๑๑. 

พรรณพิลำศ กุลดิลก ได้วิจัยเรื่อ ง “กำรขับเคลื่อนสังคมผ่ำนสื่อใหม่ ในยุคโลกำภิวัตน์ ” . 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๔๙ กันยำยน - 
ธันวำคม ๒๕๖๐: ๕๙. 

 
 



 
๑๓๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถำฐำน). “กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสงฆ์ไทย
ในสังคมปัจจุบัน”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ . ปีที่  17 ฉบับที่  3 กันยำยน - 
ธันวำคม 2560: ๒๑๑. 

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ ประเวท ถำฐำน. “กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสงฆ์ไทยใน
สังคมปัจจุบัน”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน ์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยำยน - ธันวำคม 
2560: ๒๑๑. 

พระครูญำณเพชรรัตน์ เทวินทร์ ปิยทสฺสี. “ยุทธศำสตร์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุก”. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธันวำคม 2558: ๘๐. 

พระครูญำณเพชรรัตน์ เทวินทร์ ปิยทสฺสี . “ยุทธศำสตร์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุก”. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที ่2 ฉบับที่ 2 ธันวำคม 2558: ๘๐. 

พระครูสังฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก. “การปฏิรูปพระพุทธศาสนา”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑: ๑๓. 

พระครูอำทรยติกิจ (ชื่น ขำวงษ์). “กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในยุคโลกำภิวัตน์”. วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒. กรกฎำคม-ธันวำคม ๒๕๕๐: ๑๑๑. 

พระครูอำทรยติกิจ ชื่น ขำวงษ์ . “กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในยุคโลกำภิวัตน์”. วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎำคม-ธันวำคม ๒๕๕๐: ๑๑๑. 

พระปลัดวรเมศวร์ นำควโร. “รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรวัดที่ดีในจังหวัดชัยนำท”. วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ตุลำคม-ธันวำคม๒๕๖๐: ๑๔๓. 

พระพรหมมุนี. แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “กำรน ำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติ”.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหำคม 2562: ๒๘. 

พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ. “กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกำภิวัตน์” วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ ๑ กรกฎำคม-กันยำยน 2561: ๕. 

พระมหำบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ (ช่วยธำนี). “กำรผสำนกลไกทำงพุทธศำสนำเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมกำรอยู่
ร่วมกัน วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ . ปีที่  18 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม - สิงหำคม 
2561: ๒๖๖. 

พระมหำประเสริฐ ถำวโร. “กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเยำวชน ศีล ๕ ต้นแบบในจังหวัด
นครรำชสีมำ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ ๒๕๖๐: ๑๖๐-
๑๖๑. 

พระมหำสมชำย  กลิ่นชำญ. “กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ : กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑. มกรำคม-
เมษำยน ๒๕๕๙: ๒๐๗. 

พระสุธีวีรบัณฑิต และคณะ. “กำรปฎิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยำยน-ธันวำคม ๒๕๕๙: ๓๐๕. 

 



 
๑๓๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

รุจิรำ เจียมอมรรัตน์. “กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจัยของวิทยำลัยใน
สังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก”. วารสารกระทรวงสาธารณะสุข. ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ 
2556: 68-75. 

วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ. “กำรศึกษำควำมคิดเห็นในกำรปฏิรูปประเทศของประชำชนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกรำคม - เมษำยน 
2560: 120-119. 

วีรวิชญ์ สมพรนิมิตกุล. “กำรน ำแนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่มำใช้ในกำรปฏิรูประบบรำชกำรใน
กรมศุลกำกร”. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา . ปีที่  4 ฉบับที่ 2 
เมษำยน-มิถุนำยน 2558: ๑๕๗. 

สมพิศ สำยบุญชื่น. “กำรปฏิรูประบบรำชกำรตำมหลกักำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่”. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 มกรำคม – 
มิถุนำยน 2559: ๓๕. 

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. “แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริมควำมมั่นคง
ของชำติ”. วารสารมุมมองความม่ันคง. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔: ๒๔. 

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ศ.ดร. นพ. “โครงสร้ำงและกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ”. รัฏฐาภิรักษ์วารสาร. ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๓ กันยำยน-ธันวำคม ๒๕๖๑: ๙-
๑๐. 

 
(๕) เอกสารที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในเอกสารอ่ืนๆ 
คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี. Good Governance Rating โดยส านักงาน กพร, ๒๕๔๒. 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา. จังหวัดชัยนาท. พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔.  
พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์. แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “การ

น านโยบายสู่การปฏิบัติ”.  
พระพรหมมุนี. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ. แผนยุทธศาสตร์

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔. “การน านโยบายสู่การปฏิบัติ”.  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒. 
รายงานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปองพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูป

แหงชาติ เรื่องรายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกปอง
พิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 

ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการและ 
พระวินยาธิการ. 

 



 
๑๓๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  

(๖) สื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
Keeves P.J., Educational Research Methodology and Measurement : An 

International Handbook, (New York, N.Y. : Pergamon, 1997). p. 560. 
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.), “การปฏิรูปกิจการ พระพุทธศาสนา”, โพสต์ทูเดย์ 

ธรรมะ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: https://www.posttoday.com/dhamma/513959 
/ [๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, Ph.D.), “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๒๕๖๐ -๒๕๖๔ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ”, โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ , [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล: https://www.posttoday.com/dhamma/513945 / [๑๗ กันยายน 
๒๕๖๐].  

เพ็ญประภา ศรีประสม , ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย , [ออนไลน์],แหล่งที่มา, 
https://sites.google.com/site/adecmju4608/home [๑๐ กันยายน ๒๕๖๑]. 

ศักรินทร์ ภูมิรัตน. “การปฏิรูป (Reform) คืออะไร”. เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา. ค ากล่าวความจ าเป็นในการปฏิรูป ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ . [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://reform.kmutt.ac.th/article?aid=1 [๑๒ กันยายน ๒๕๖๑]. 

ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด ชั ย น า ท .  [อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
http://cnt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&layo
ut=blog&id=6&Itemid=53 [๓๑ มกราคม ๒๕๖๒]. 

สุรพศ ทวีศักดิ์, การใช้กลไกของรัฐในการเผยแผ่ศีลธรรมทางศาสนา , [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
https://prachatai.com/journal/2010/05/29440/[๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓].  

สุรศักดิ์ มณีสุวรรณ, “การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน”,  
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/556623/[๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prachatai.com/journal/2010/05/29440


 
๑๔๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  

(๗) สัมภาษณ์  
สัมภำษณ์ พระสุธีวรำภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้ำคณะจังหวัดชัยนำท, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 พระมหำนคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙ เจ้ำคณะอ ำเภอเมือง จ.ชัยนำท, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖) เจ้ำคณะอ ำเภอวัดสิงห์ ต.หนองขุ่น        

จ.ชัยนำท, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ) เจ้ำคณะอ ำเภอมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท, 

๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 นำยวิชัย ทิพรักษ์, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดชัยนำท , ๑๘ มกรำคม 

๒๕๖๒. 
 นำงสำวล ำพึง ปิตำนำ, นักวิชำกำรศำสนำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด

ชัยนำท, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
นำงสำววรยำ ฤทธิ์กล้ำ, นักวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำร  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดชัยนำท, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
นำยวีระศักดิ์  แสนนำม, นักวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร
และกิจกำรพระพุทธศำสนำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดชัยนำท , ๑๘ มกรำคม 
๒๕๖๒. 

 นำยสนอง ศรีพุ่ม, นำยกเทศมนตรีต ำบลธรรมำมูล เทศบำลต ำบลธรรมำมูล อ.เมือง
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ภาคผนวก ก 

ค่า IOC (Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 การวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence)   

เรื่อง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนด้านการเผยแผ่ 

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ๑ = เห็นด้วย, ๐ = ไม่แน่ใจ, (- ๑) = ไม่เห็นด้วย 

ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕๐-๑.๐๐ มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

 

 
 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
กิจการด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด

ชัยนาท 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

คนที่   
1 2 3 4 5 IOC แปลผล 

ข้อที่ ๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา        

1.  วางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่ 
ใ น ก า ร อ บ ร ม  ใ ห้ ค ว า ม รู้  เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ 
ประสบการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  จัดระบบการเผยแผ่ให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน 
เพ่ือให้การเข้าถึงศาสนาไม่เป็นเรื่องไกลเกินตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  มีการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้
ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ห ลั ก ธ ร ร ม แ ล้ ว น้ อ ม น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน โดยการเทศนาเผยแผ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ส่งเสริมการปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรม
ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วย
สื่อต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพล
มาจากหลักพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7.  จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
การจัดอุปสมบทหมู่เป็นประจ า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  



๑๔๕ 
 

 

 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ รู ป กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนาด้ านการ เผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

คนที่   

ข้อที่ 1 2 3 4 5 IOC แปลผล 

8.  จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
การจัดอุปสมบทหมู่เป็นประจ า 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

9.  ก าหนดขอบข่ายหลักเกณฑ์การวางแผน
ก าลังคนในการเผยแผ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

10.  จัดหน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัด
กิจกรรม เพ่ือการเผยแผ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

11.  มีวัตถุประสงค์และการสร้างโอกาสในการเผย
แผ่ มีความชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12.  ก าหนดแผนงานที่ชัดเจน ง่ายในการปฏิบัติ 
ตลอดจนไม่ยากที่จะตรวจสอบและควบคุม
ความก้าวหน้า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13.  การกระตุ้นให้ประชาชนและข้าราชการ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค า
สอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน 

       

1.  นโยบายและความสอดคล้องของเป้าหมาย
ย่อยในแผนการปฏิรูปมีความสอดคล้องกัน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.  การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการเผย
แผ่ ทั้งเรื่องหลักค าสอน วิธีการสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4.  เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ จากภายในและ
ภายนอกมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เปิด
โอกาสให้ช่วยกันคิดหาทางเลือกในการ
แก้ปัญหาให้ได้รับการยอมรับสูงขึ้น  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.  ความร่วมมือและความเข้าใจ เพ่ือท าให้การ
น าแผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิด
ผลส าเร็จสูงขึ้น 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 



๑๔๖ 
 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่   
1 2 3 4 5 IOC แปลผล 

1. มี ระบบเครื อข่ ายของคณะสงฆ์ ไทยและ
เครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่กับการอบรมธรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดตั้งเครือข่ายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน 
หน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. จัดเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ส าหรับทุกเพศทุกวัยในพื้นที ่

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. จัดตั้ งและพัฒนาศักยภาพหน่ วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

6. พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผย
แผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ  

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ๓) ทรัพยากรในการขับเคลื่อน        

1. หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ ยนไปตาม
สถานการณ์โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้อง
ประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. มีการวางแผนด้านนโยบายการเผยแผ่ตามระดับ
หน่วยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. เครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการในการ
ประกอบกิจกรรมการเผยแผ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการ
เผยแผ่ ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาจัดท ามาตรฐาน
บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 



๑๔๗ 
 

รายช่ือผู้ตรวจสอบเครื่องมือ 

๑) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
๒) พระสุธีวีรบัณฑิต, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ มจร. 
๔) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๕) ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 



๑๔๙ 
 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 

 



๑๕๒ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
ค าชี้แจง : 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อันจะเป็น
ประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการงานเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทาง
สร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท สืบต่อไป 
          ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยข้อค าถามท้ังหมด ๓ ตอน ดังนี้  
            ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
            ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
            ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
            ผู้ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง
ดี จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 
 
 

 
พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน) 

 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   
             ลงใน    หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. อาย ุ
       ต่ ากว่า ๓๐ ปี             ๓๐ – ๔๐ ปี            
      ๔๑ – ๕๐ ปี              มากกว่า ๕๐ ปี ขึ้นไป 
 
๒. วุฒิการศึกษา 
       ต่ ากว่าปริญญาตรี         ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี 
 
๓. พรรษา 
   ๑ – ๑๐ พรรษา         ๑๑ – ๒๐ พรรษา 
       ๒๑ – ๓๐พรรษา  ๓๑ พรรษาขึ้นไป 
 
๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรม  
   ไมม่ีวฒุิทางธรรม         นกัธรรมชัน้ตรี 
       นกัธรรมชัน้โท  นกัธรรมชัน้เอก 
 

 

 

 
 
  



๑๕๖ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องระดับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ว่ามีการจัดการในระดับใด 
             ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
   ๕ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับ มาก 
   ๓ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ๒ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับ น้อย  
   ๑ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
 

 
ข้อที่ 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา      

1.  มีการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 

     

2.  มุ่ ง เน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้ า ใจ ใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดย
การเทศนา 

     

3.  ส่งเสริมการปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
วัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ 

     

4.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบ
สานวัฒนธรรมไทยที่ ได้ รับ อิทธิพลมาจากหลัก
พระพุทธศาสนา 

     

5.  จัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด
อุปสมบทหมู่เป็นประจ า 

     

6.  ก าหนดขอบข่ายหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคนใน
การเผยแผ่ 

     

7.  ความตั้งใจจริงและการสนับสนุนของผู้น า ในการ
ปฏิรูป และสนับสนุนนโยบายหรือแผนการปฏิรูปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน 

     



๑๕๗ 
 

 
 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อที่ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8.  หน่วยงานรองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพ่ือการ
เผยแผ่ 

     

9.  วัตถุประสงค์และโอกาสในการเผยแผ่ มีความชัดเจน 
 

     

10.  แผนที่คลุมเครือ ย่อมท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ปฏิบัติ  ตลอดจนยากที่จะตรวจสอบและควบคุม
ความก้าวหน้า 

     

11.  การกระตุ้นให้ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้ถึง
ปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

     

 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน      

๑. นโยบายและความสอดคล้องของเป้าหมายย่อยใน
แผนการปฏิรูปมีความสอดคล้องกัน 
 

     

๒. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 

     

๓. มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการเผยแผ่        
ทั้งเรื่องหลักค าสอน วิธีการสอน  

     

๔. เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ จากภายในและภายนอกมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิด
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ได้รับการยอมรับสูงขึ้น  

     

๕. ความร่วมมือและความเข้าใจ เ พ่ือท าให้การน า
แผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จสูงขึ้น 

     

 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ      

๑. มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์  

     

๒. หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดย
ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

     



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ข้อที่ 

 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ทรัพยากรในการขับเคลื่อน      

๑. หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดย
ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

     

๒. มีการวางแผนด้านนโยบายการเผยแผ่ตามระดับ
หน่วยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง 

     

๓. เครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการในการประกอบ
กิจกรรมการเผยแผ่ 

     

๔. เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการเผยแผ่    
ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์ 

     



๑๕๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
       ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
 
    -  ด้านสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
....................…............................................................................................................................... 
....................…............................................................................................................................... 
....................…............................................................................................................................... 
....................…....................................................................................................................... 
 
    - ด้านยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
....................…............................................................................................................................... 
....................…....................................................................................................................... 
 
   - ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
....................…............................................................................................................................... 
....................…....................................................................................................................... 
 
  - ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อน 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
....................…............................................................................................................................... 
....................…...................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
การขับเคลื่อนการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวดัชัยนาท  
ค าชี้แจง : 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท และการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อันจะเป็นประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
งานเพ่ือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท สืบต่อไป  

ส่วนที่  ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่  ๒ แบบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
ส่วนที่ ๓ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบการสัมภาษณ์

เป็นอย่างดี จึงขออนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อ..........................................ฉายา.....................................นามสกุล............................... ............... 
อายุ...............พรรษา............ระดับการศึกษา...........................วิทยฐานะ ป.ธ. -น.ธ............................... 
ต าแหน่ง.................................วัด...................................ต าบล.........................อ าเภอ............. ........... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์............................... ........... 
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย.....................................................บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย ( จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

สถานที่สัมภาษณ์...............................................วัน/เดือน/ปี................................เวลา ........................ 
 
  



๑๖๒ 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง 

 
๑) ท่านเห็นว่าปัจจุบันวัดสภาพทั่วไปด้าน การสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือการ

เผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….......................................................................................................... ........................................ 
…............................................................................................................ ...................................... 
….................................................................. ........................................................................ 
 

๒) ท่านเห็นว่าปัจจุบันวัดมีด้านยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพ่ือการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….......................................................................................................... ........................................ 
…............................................................................................................ ...................................... 
….................................................................. ........................................................................ 
 

๓) ท่านเห็นว่าปัจจุบันวัดมีด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ เพ่ือการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร 
....................…............................................................................................................................ ... 
…............................................................................................................................ ...................... 
…............................................................................................................ ...................................... 
…...................................................................................... ..................................................... 
 

๔) ท่านเห็นว่าปัจจุบันวัดมีด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อน เพ่ือการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
ชัยนาท อย่างไร (บุคลากร งบประมาณ ศาสนสถาน การบริหารจัดการ) 
....................…............................................................................................................................ ... 
…............................................................................................................................ ...................... 
…............................................................................................................ ...................................... 
…............................................................................................................ .......................... 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท ในแต่ละด้านอย่างไร  

 
๑) ท่านมีแนวทางด้านสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือการขับเคลื่อนการ ปฏิรูป

กิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
....................…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................ ...................................... 
…................................................................. ....................................................................... 
 

๒) ท่านมีแนวทางด้านยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปกิจ การพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาทอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
....................…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................ ...................................... 
…................................................................. ....................................................................... 
 

๓) ท่านมีแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิงพุทธ เ พ่ือการขับเคลื่อน           
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร 
....................…............................................................................................................................ ... 
....................…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................ ...................... 
…..................................................................................... .................................................... 
 

๔) ท่านมีแนวทางด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อน เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท อย่างไร (บุคลากร งบประมาณ       
ศาสนสถาน การบริหารจัดการ) 
....................…............................................................................................................................ ... 
....................…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................ ...................... 
…............................................................................................................ ........................... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 
ผลการหาค่าReliability (Alpha) 

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.986 29 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 112.7333 392.271 .798 .985 

A2 112.7667 392.392 .858 .985 

A3 112.6333 388.309 .828 .985 

A4 112.7667 391.771 .878 .985 

A5 112.7667 390.668 .867 .985 

A6 112.8333 398.695 .751 .986 

A7 112.5667 391.909 .805 .985 

A8 112.6667 389.333 .935 .985 

A9 112.6333 387.895 .875 .985 

A10 112.5000 391.431 .931 .985 

A11 112.9000 392.714 .821 .985 

A12 112.7667 393.151 .834 .985 

B1 112.6333 394.309 .803 .985 

B2 112.7333 391.375 .916 .985 



๑๖๖ 
 

B3 112.4667 397.568 .816 .985 

B4 112.7667 393.564 .710 .986 

B5 112.6000 394.593 .777 .985 

B6 112.7333 389.720 .919 .985 

C1 112.8667 391.982 .817 .985 

C2 112.9333 394.547 .793 .985 

C3 113.0667 395.926 .797 .985 

C4 112.5667 391.495 .781 .986 

C5 112.6667 392.989 .779 .986 

C6 112.8333 393.799 .776 .986 

D1 112.8333 392.557 .742 .986 

D2 112.5000 391.431 .931 .985 

D3 112.6667 389.333 .935 .985 

D4 112.6333 387.895 .875 .985 

D5 112.5000 391.431 .931 .985 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ 
๑. สัมภาษณ์ พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖), เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท,           

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒. สัมภาษณ์ พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.ชัยนาท ,                 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓. สัมภาษณ์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖), เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ ต.

หนองขุ่น จ.ชัยนาท, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔. สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ), เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์ อ.

มโนรมย์ จ.ชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา 
๕. สัมภาษณ์ นายวิชัย ทิพรักษ์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖. สัมภาษณ์ นางสาวล าพึง ปิตานา, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗. สัมภาษณ์ นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘. สัมภาษณ์ นายวีระศักดิ์ แสนนาม, นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่ม

อ านวยการและกิ จกา รพระ พุ ทธศาสนา  ส านั ก ง านพระ พุทธศาสนาจั งหวั ดชั ยนาท ,                          
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 

กลุ่มข้าราชการและประชาชน 
๙. สัมภาษณ์ นายสนอง ศรีพุ่ม, นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบล       

ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐. สัมภาษณ์ นายปิยะ ทองวัฒนา, นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์    

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑. สัมภาษณ์ นายขวัญชัย พชิฐตานนท์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ           

ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒. สัมภาษณ์ นายสมกมล จ๋วงพานิช, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล 

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓. สัมภาษณ์ นายเกษม เกตุดี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์           

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔. สัมภาษณ์ นายเผด็จ ดีอ่อน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท    

จ.ชัยนาท, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
 



๑๖๙ 
 

กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๑๕. สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร. เจ้าคณะ

อ าเภอดอนเจดีย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๖. สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม. เจ้าคณะอ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๗. สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอบาง

ปลาม้า     จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๘. สัมภาษณ์ พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบาง

นางบวช จ.สุพรรณบุรี, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๙. สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. เจ้าคณะต าบลมาบข่า 

อ าเภอพนัสนิคม จ.ระยอง, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๐. สัมภาษณ์ พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. เจ้าคณะต าบลนาเกลือ 

อ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๑. สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร อุตฺตโร), ดร. เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้า

คณะอ าเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๒. สัมภาษณ์ พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ) , ดร. เจ้าคณะต าบลล าผักกูด 

อ าเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒” 
๒๓. สัมภาษณ์ พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จันทวังโส ป.ธ. ๔), พธ.ม. เจ้าคณะต าบลสี่

ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๔. สัมภาษณ์ พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม ป.ธ. ๔, พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง       

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
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๑๗๒ 
 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

 

 



๑๗๔ 
 

 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 

 

 



๑๙๓ 
 

ภาพประกอบการให้สมัภาษณ์  
กลุ่มพระสังฆาธิการทีเ่กี่ยวข้องกับการเผยแผ่  

 
พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) 

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท   
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 
พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙  

เจ้าคณะอ าเภอเมืองชัยนาท 
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอชัยนาท จังหวัดชัยนาท 



๑๙๔ 
 

 
พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.๖)  

เจ้าคณะอ าเภอวัดสิงห์ 
เจ้าอาวาสวัดท่านจั่นต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

 
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ เตชปุญฺโญ) 

เจ้าคณะอ าเภอมโนรมย์  
เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์ ต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 



๑๙๕ 
 

กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา  

 
  นายวิชัย ทิพรักษ์   

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

 
นางสาวล าพึง ปิตานา 

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 



๑๙๖ 
 

 
นางสาววรยา ฤทธิ์กล้า 

นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

  
นายวีระศักดิ์ แสนนาม   

นักวิชาการศาสนาช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 



๑๙๗ 
 

กลุ่มข้าราชการและประชาชน 

 
นายสนอง ศรีพุ่ม 

นายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล เทศบาลต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

 
นายปิยะ ทองวัฒนา  

นายกเทศมนตรีต าบลวัดสิงห์ เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 



๑๙๘ 
 

 
นายขวัญชัย พชิฐตานนท์ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 

 
นายสมกมล จ๋วงพานิช 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล 
ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  



๑๙๙ 
 

 
นายเกษม เกตุดี  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ 
เทศบาลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 

 
นายเผด็จ ดีอ่อน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต าบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  



๒๐๐ 
 

กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

 
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญญกาโม ป.ธ.๓), ดร.  

เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผอ.วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๕), น.ม.  

เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 



๒๐๑ 
 

 
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ อโสโก), ดร.  

รองเจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ สมคฺโค), ดร.  

รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  
 



๒๐๒ 
 

 
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร), ดร. 

เจ้าคณะต าบลมาบข่า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม), ดร. 
เจ้าคณะต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 



๒๐๓ 
 

 
พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อดุร อุตฺตโร), ดร. 

เจ้าคณะต าบลระโสม เลขาเจ้าคณะอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ), ดร. 
เจ้าต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  
 
 



๒๐๔ 
 

 
พระครูวิเศษโชติธรรม ((สัจจา จันทวังโส ป.ธ.๔), พธ.ม. 

เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
  

 
พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม ป.ธ. ๔, พธ.ม. 
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๑. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๓. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร. เจ้าอาวาสอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
๕. พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร จังหวัดชัยนาท 
๖. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. รศ.ดร.พิเชษฐ์ ทั้งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐.  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๑๑.  ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒.  อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 



๒๐๘ 
 



๒๐๙ 
 



๒๑๐ 
 

 

 



๒๑๑ 
 

 



๒๑๒ 
 



๒๑๓ 
 



๒๑๔ 
 



๒๑๕ 
 

 

 



๒๑๖ 
 

 



๒๑๗ 
 



๒๑๘ 
 

 

 



๒๑๙ 
 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เร่ือง 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

วันที่ 14 มีนาคม ๒562 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 509  

 

 
 



๒๒๐ 
 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลา  ท่านเจ้าคุณอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. 
        ประธานกรรมการ                กรรมการที่ปรึกษา 

พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน) 
ผู้น าเสนอ 



๒๒๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ   :  พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน) 
       เลขที่ ๔๕ รหัสนิสิต ๖๐๐๑๑๐๔๐๔๕ ปที่ ๒/๒๕๖๑ 
       สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

เกิด   :  วันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๓   
สถานที่เกิด       : บัานเลขที่ ๑๐๕/๑ หมูที่ ๑ บ้านหัวดอนฝ้าย ตําบลศาลาขาว อําเภอเมือง        
                       สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
การศึกษา  :  จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๓ 
                       ณ หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
                       จังหวัดสุพรรณบุรี   

  :  จบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
       คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. รุนที่ ๖๑  
       ณ หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
       จังหวัดสุพรรณบุรี   
    :  จบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
       คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ม. รุนที่ ๘  
       ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    :  จบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
       คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ด. รุนที่ ๗  
       ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    :  จบนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดพระธาตุ ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  
       จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานทางวิชาการ : “การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์” 
     “การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ” 
    “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” 
อุปสมบท  :  วัดพระธาตุ ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

       เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
สังกัด              :  วัดพระธาตุ ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
หนาที่            :  เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
ที่อยปูจจุบัน  : วัดพระธาตุ ตําบลศาลาขาว อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
  Gmail :  parksooae3639@gmail.com 
      Facebook : T Dhammavaro Dhammavaro 

       โทร ๐๙๕-๗๘๕๙-๕๖๔   
  

 

mailto:parksooae3639@gmail.com

