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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทาน

รังสฤษด์ิ 2) ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ และ 3) แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทานรังสฤษด์ิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการศึกษาวัดเครือข่ายฯ จ านวน 5 วัด ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ที่เป็นตัวแทนจากทุกภาคโดย

การศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ เจ้าอาวาส 5 รูป/วัด 

พระภิกษุ 10 รูป และอุบาสก อุบาสกิาที่เกี่ยวข้อง 20 คน รวมจ านวน 35 รูป/คน เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบ

สัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกต และแบบสังเคราะห์เอกสาร การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ผลวิจัยพบว่า  

1. สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีการเผยแผ่ครบทั้ง 5 

กิจกรรมเช่นเดียวกับวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ทั้งด้านการอุปสมบท การบรรพชา การแสดงปาฐกถาธรรม การตัก

บาตรสาธิต และการสอนธรรมะผ่านสื่อ ยกเว้นรายละเอียดบางประเด็นที่แตกต่างตามศักยภาพของเจ้าอาวาส 

พระภิกษุ และอุบาสก อุบาสกิา ที่เกี่ยวข้องและบริบทของแต่ละวัด การเผยแผ่จึงให้ผลที่แตกต่างกันตามเหตุปัจจัย

ในการจัดกจิกรรมของแต่ละวัด 

2. ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ผู้มีอุดมการณ์ไม่เข้มข้น การจัดกิจกรรมบางส่วนไม่เป็น

ตามแนวทางที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ได้ให้แบบอย่างไว้ 

บุคลากรบางส่วนให้ความส าคัญทางวัตถุมากกว่าการเผยแผ่หลักพระธรรมวินัยรวมทั้งสถานที่มีความสะดวก สะอาด 

สงบน้อย 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทาน

รังสฤษด์ิ ควรมีการจัดประชุมจดบันทึกเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม จัด

งบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือพัฒนาทั้งบุคคลากรให้มีอุดมการณ์ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางของวัดที่ถูกต้อง 

อาคารสถานที่ อุปกรณ์ การเผยแผ่ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมะวินัย 

ค าส าคัญ: การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดเครือข่ายของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

 

                                  
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the Buddhism dissemination of Chonprathan 

Rangsarit temple’s network, 2) investigate the main problems of the dissemination of Buddhism faced by the 

Buddhist temples under the network of Chonprathan Rangsarit temple, and 3) recommend guidelines for 

problem solving and promulgation of Buddhism among the Buddhist temples under Chonprathan Rangsarit 

temple’s network. This qualitative research was carried out by investigating 5 Buddhist temples under the 

network. Purposive sampling technique was employed to select the temples to represent all of the regions in 

Thailand. The methodology involved desk study of relevant documents, observation, and interviews. The key 

informants included 5 abbots, 10 monks and 20 laymen, totaling 35 persons. The research tools included 

interview questions, observation checklist, and information synthesis form. The results were as follows: 

1. In general, the dissemination of Buddhism among the five selected temples under the network 

consisted of the five core activities modeled by Chonprathan Rangsarit temple, namely, (1) novice 

ordaining, (2) monk ordination, (3) giving sermons, (4) model almsgiving, and (5) Dhamma teaching 

through media. Details varied according to the potential of the abbot, the monks, the laymen, and the context 

of a particular temple. The dissemination has yielded varying degrees of success, depending on the factors of 

the activities of each temple. 

2. The major challenges of the dissemination were (1) some individuals were not ideologically 

committed, (2) some activities were not delivered within the guidelines set forth by Pra Prom Mangkalajarn. 

(Panya Nantha Bhikkhu), a former abbot of Chonprathan Rangsarit temple, (3) some individuals focused 

more on materials and less on Dhamma teaching, and (4) some monasteries found it hard to manage 

facilities,, were less well kept and tranquil.  

3. Based on the findings, it is recommended that the meetings be systematically recorded for 

effective implementation of the plan. It is also recommended that the budgets should be adequately allocated 

for personnel development, aiming to strengthen their ideology, knowledge, and understanding of the 

principles laid down by Chonprathan Rangsarit temple. In addition, the venues, equipment, instructional 

media should be properly provided and managed in accordance with the Dharma discipline. 

Keywords : THE DISSEMINATION OF BUDDHISM, CHONPRATHAN RANGSARIT 

TEMPLE’S NETWORK 
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บทน า 

คร้ังพุทธกาล มีการเผยแผ่แบบมุขปาฐะที่มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกล้วนเป็นพระ

อรหันต์ขีณาสพทั้งสิ้น ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสประชุมสงฆ์เพ่ือส่งไปเผยแผ่พระธรรมวินัย เป็นการบริหาร

คณะสงฆ์ที่ไม่ซับซ้อน เม่ือเวลาผ่านไป มีผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามากขึ้น มีพระสาวก

ที่ยังเป็นปุถุชนเข้ามาอุปสมบทมากข้ึน มีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมข้ึน ดังเช่นปฐมบัญญัติที่ว่า “ล าดับน้ัน 

พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์ เพราะเหตุเป็นเค้ามูลน้ัน”      

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีบทบาทที่โดดเด่นในด้านการเผยแผ่  พระ

ธรรมค าสอนที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย และยังรักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบัญญัติไว้ พระ

พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) เจ้าอาวาสรูปแรก มีนโยบายหลักของวัดคือการเผยแผ่ธรรมะ งานด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้จัดท าในหลายวิธีด้วยกัน เช่น การแสดงปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ คือ การยืนแสดง

ธรรมอย่างตรงไปตรงมาการแสดงธรรม ทุกคร้ังก่อนการสวดพระอภิธรรม มีสรีระผู้เสียชีวิตเป็นอาจารย์ใหญ่ยัง

ธรรมะสังเวชให้เกิดขึ้ น และในทุกโอกาสที่ได้รับนิมนต์ไปยังสถานที่ต่างๆ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบททุกเดือน

นอกฤดูกาลจ าพรรษา และในฤดูกาลจ าพรรษา ที่เรียบง่าย เป็นไปตามพุทธประสงค์ การตักบาตรสาธิตในทุกตอน

เช้า และที่พิเศษ คือ การตักบาตรสาธิตในวันอาทติย์ ที่มีทั้งตอนเช้า และตอนเพล หลังจากฟังปาฐกถาธรรมแล้ว 

จัดส่งครูพระช่วยสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็นการเผยแผ่ในเชิงรุก การจัดกิจกรรมการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน การเปิดสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมอันดีแก่

เยาวชน การสอนธรรมะผ่านสื่อ เป็นการสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ คือ การใช้หนังสือธรรมะ การใช้ CD VDO 

ปาฐกถาธรรม ส.ค.ส. เสื้อสกรีนธรรมะ สติ๊กเกอร์ธรรมะ การอธิบายสุภาษิต ค าสอนที่ต้นไม้ การโพสสื่อธรรมะใน

อินเตอร์เน็ต การใช้สื่ อธรรมะสอนในห้องเรียน การจัดนิทรรศการธรรมะในเทศกาลและวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม การจัดกจิกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ 

ฟังธรรม และท าบุญใส่บาตรทุกวันอาทติย์ เน้นให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้จริง จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจาก

พุทธบริษัท 4 วัดชลประทานรังสฤษด์ิ จึงมีความโดดเด่นในการเผยแผ่ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าเช่นน้ี วัดจึงมีลูก

ศิษย์ผู้ที่เล่ือมใสศรัทธา ในพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสแยกย้ายกันไปก่อตั้งวัด เป็น

เจ้าอาวาส แล้วน ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบวิธเีดียวกนั ของอดีตเจ้าอาวาส ไปด าเนินการเผยแผ่

โดยใช้วิธกีารจัดอุปสมบท การบรรพชา การแสดงปาฐกถาธรรม การตักบาตรสาธิต และ การสอนธรรมะผ่านสื่อที่มี

ความหลากหลายโดยการใช้พุทธวิธี และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่มากขึ้น เช่น วัดแทนวันดีเจริญสุข 

ที่น าการจัดบรรพชาอุปสมบท การแสดงปาฐกถาธรรม การตักบาตรสาธิต และการสอนธรรมะผ่านสื่อไปใช้อย่าง

ครบถ้วน วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ที่ลูกศิษย์เป็นเจ้าอาวาสต่อมาที่มีการปรับในเร่ืองเวลาการจัด

กจิกรรม วัดมงคลโกวิทาราม ใช้กระบวนการเช่นเดียวกับวัดชลประทานรังสฤษด์ิ วัดลานแซะที่รับอุดมการณ์เกือบ

ทุกด้าน และวัดปัญญานันทารามที่น ารูปแบบไปประยุกต์ โดยทั้ง 5 วัดน้ัน มีปัญหาที่คล้ายกนัหรือแตกต่างกัน เช่น 

บทบาทและภาวะผู้น า บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และอุดมการณ์ความมุ่งม่ันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฉะน้ัน 

การเอาใจใส่ และการจัดการด้านการเผยแผ่จึงต้องมีการบริหารให้ทนัต่อโลกปัจจุบันต่อบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือให้ส าเรจ็ผลตามความประสงค์ได้ 
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ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่า สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทาน

รังสฤษด์ิ ที่ไปจัดกิจกรรมการเผยแผ่น้ันเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร มีแนวทาง การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

อย่างไร เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบัยุคสมัย และบริบทต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาสภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ      

2) เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา         

ของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ได้ก าหนดวิธีการเผยแผ่ 

คือ การจัดอุปสมบท การบรรพชา การแสดงปาฐกถาธรรม การตักบาตรสาธติ การสอนธรรมะผ่านสื่อ โดย

ผู้วิจัยศึกษาขั้นตอนการเผยแผ่ตามแนวทางวงจรคุณภาพของ ดับเบ้ิลยู เอด็เวิร์ดส เดมมิ่ง (W. Edwards 

Deming, 1986) ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏบัิติงาน (Do) การตรวจสอบงาน (Check) การ

ปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) มาเป็นประเดน็ส าคัญในการศึกษา โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี การเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทานรังสฤษด์ิ ดังแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 

 

 

 

กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย

ของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

1) การจัดอุปสมบท 

2) การบรรพชา 

3) การแสดงปาฐกถาธรรม 

4) การตักบาตรสาธติ 

5) การสอนธรรมะผ่านสื่อ 

1) การวางแผน ( Plan) 

2) การปฏบัิติงาน (Do) 

3) การตรวจสอบงาน (Check) 

4) การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) 

ภาพที ่ 1.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ศึกษาข้อมูล เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์จากวัดเครือข่ายของวัด

ชลประทานรังสฤษด์ิ คร้ังน้ีมีประชากร คือ วัดเครือข่ายของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ จ านวน 25 วัด มีผู้ให้ข้อมูลในวัด

ได้มาโดยการเจาะจง จ านวน 5 วัด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) เจ้าอาวาส  (2) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุที่ร่วมเผย

แผ่ (3) อุบาสก อุบาสิกาที่ร่วมเผยแผ่ (4) อุบาสก อุบาสิกาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่รวม 35 รูป/คน กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย คือ วัดเครือข่ายของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ จ านวน 5 วัด มีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 7 รูป/คนเป็น เจ้า
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อาวาส 5 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุที่ร่วมเผยแผ่ 10 รูป อุบาสกอุบาสิกาในวัดที่ร่วมเผยแผ่ 5 คน อุบาสก

อุบาสกิาที่มาเข้าร่วมกจิกรรม การเผยแผ่ 15 คน รวมทั้งสิ้น 35 รูป/คน  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างข้ึนจากตัวแปรที่ศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่  1) แบบ

สัมภาษณ์ (Interview ) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เร่ือง

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีกิจกรรม คือ (1) การอุปสมบท (2) การ

บรรพชา (3) การแสดงปาฐกถาธรรม (4) การตักบาตรสาธิต (5) การสอนธรรมะผ่านสื่อ ตามกระบวนการวงจร

คุณภาพ การวางแผน (Plan) การปฏบัิติงาน (Do) การตรวจสอบงาน (Check) การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) 

2) แบบสงัเกต (Observation) ใช้แบบสงัเกต เร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

ตามตัวแปรที่ศึกษา ทั้ง 5 กจิกรรม 

 

สรุปผลการวิจยั 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย 5 

วัด  คือ (1) วัดแทนวันดีเจริญสุข (2) วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) (3) วัดมงคลโกวิทาราม (4) วัดลานแซะ  (5) 

วัดปัญญานันทาราม วัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีสภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 ด้าน ตามแนวทางของ

วัดชลประทานรังสฤษด์ิ คือ (1) การอุปสมบท (2) การจัดบรรพชาสามเณร (3) การแสดงปาฐกถาธรรม (4) การตัก

บาตรสาธิต (5) การสอนธรรมะผ่านสื่อ วัดเครือข่าย วัดชลประทานรังสฤษด์ิทั้ง 5 วัด มีข้ันตอนการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาตามแนวทางวงจรคุณภาพของ ดับเบ้ิลยู เอด็เวิร์ดส เดมมิ่ง (W. Edwards Deming, 1986) คือ (1) 

การวางแผน (Plan) (2) การปฏบัิติงาน (Do) (3) การตรวจสอบงาน (Check) (4) การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้ น 

(Act) ดังต่อไปน้ี 

1. สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ พบว่า 1) การจัด

อุปสมบททั้ง 5 วัด จัดการอุปสมบทเป็นไปตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาเถรสมาคม อุปสมบทอย่างน้อย 15 วัน ขึ้นไปเพ่ือจัดการอบรม

ให้การศึกษาตามหลักสตูรที่จัดเอาไว้โดยมีการประชุมวางแผนกิจกรรมเพ่ือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน พระพ่ีเล้ียง และพระวิทยากรยังไม่เพียงพอบางส่วน หรือพอแต่ยังต้องพัฒนาศักยภาพ จึงรับ

ผู้เข้าอุปสมบทได้จ ากัดโดยมีการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างละเอียด 

การอบรมด้วยหลักสตูรที่ได้ต้นแบบมาจากวัดชลประทานรังสฤษด์ิ การติดตามประเมินด้วยแบบสอบถาม 

สังเกต ใบแสดงความคิดเหน็และปรับปรุงโครงการและพัฒนาด้วยข้อมูลที่ผ่านมา 2) การจัดบรรพชา มี

จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจัดการประชุมเตรียมการล่วงหน้าก่อนการบรรพชา เพ่ือแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบทุกฝ่าย เตรียมความพร้อมแก่ พระพ่ีเล้ียง และพระวิทยากรท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

จัดอบรมตามหลักสูตรด้วยการติดตามประเมินผลเป็นแบบสอบถาม สังเกต และน าข้อมูลที่ได้มาสรุป

น าไปปรับปรุงและพัฒนาการบรรพชาต่อไป 3) การจัดแสดงปาฐกถาธรรม เป็นไปตามพระธรรมวินัยเพ่ือ

1260



  

การท าความพ้นทุกข์แก่อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในวัด นอกวัด โดยจัดแสดงปาฐกถาธรรมในวันอาทิตย์ วัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา หลังจากสวดมนต์ท าวัตรเยน็ ทั้ง 5 วัดมีการประชุมล่วงหน้าจัดท าตารางการ

นิมนต์ ติดตามผลด้วยการร่วมกิจกรรมเพ่ือน าอุปสรรคไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น 4) การจัดการตักบาตร

สาธิต มีการจัดการตักบาตรสาธิตโดยแยกของสดให้ไปจัดเป็น บุฟเฟ่ต์ แล้วให้พระภิกษุสามเณรเดินแถว

ไปตักภัตตาหารใส่บาตรจากน้ันไปน่ังที่ลานหินโค้ง เพ่ือรับบาตรอาหารแห้งจากอุบาสก อุบาสิกา และที่ไม่

แยกของสดยังจัดแบบเดียวกับ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีการประชุมแบ่งหน้าที่ พระภิกษุทุกรูปร่วมจัด

กิจกรรม การติดตามโดยการสังเกต และปรับปรุงไปตามสถานการณ์ 5) สอนธรรมะผ่านสื่อ ไม่แตกต่างกันมาก 

คือ โดยหลัก เจ้าอาวาส จัดให้มีการประชุมการสอนธรรมะผ่านสื่อที่หลากหลายด้วยการบูรณาการให้เข้ากับ

กิจกรรมอื่นๆ ให้พระภิกษุทุกรูปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษา กรอกแบบสอบถามและสังเกต 

เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง สร้าง และพัฒนาสื่อการสอนต่อไป 6) จุดเด่นของทั้ง 5 วัด มีจุดเด่น ดังน้ี (1) เจ้า

อาวาสทุกวัดมีความรู้และมีอุดมการณ์ที่มุ่งม่ันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (2) มีผู้สนใจเข้ามาบรรพชา

อุปสมบท เพ่ือศึกษาพระธรรมค าสอนพอสมควร (3) มีการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุ อินเตอร์เนต็ และสื่อ

พ้ืนฐานที่หลากหลาย (4) มีการจัดกิจกรรมการตักบาตรสาธิตด้วยการบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ (5) มี

โบราณวัตถุ มีธรรมชาติที่ร่มร่ืน 7) ข้อจ ากดัของทั้ง 5 วัด มีดังน้ี (1) บางวัดมีพ้ืนที่จัดกิจกรรมน้อย ก าลัง

สร้างอุโบสถ และบางวัดเจ้าอาวาสยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่

สะดวกในเร่ืองที่จอดรถ และไม่สะดวกในเร่ืองของการจัดบรรพชาอุปสมบทที่ต้องนิมนต์พระอุปัชฌาย์จาก

วัดอื่น หรือต้องไปอุปสมบทที่วัดอื่น (2) มีบุคลากรในการเผยแผ่จ านวนน้อย หรือมีพอแต่ยังต้องพัฒนา

ศักยภาพ ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการพัฒนาบุคลากร และนิมนต์พระวิทยากรจากวัดอื่นท าให้เกิดผล

กระทบอื่นตามมาด้วย (3) หน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความสนใจน้อย เน่ืองจากไม่มีความพร้อมในเร่ือง

พ้ืนที่และบุคลากรให้แก่หน่วยงานเหล่าน้ัน (4) ผู้เข้ามาขออุปสมบทยังไม่เข้าใจการอุปสมบทที่ถูกต้อง 

ส่งผลให้ ต้องมีการบรรพชาอุปสมบทเป็นแบบขอผ่านไปทตีามพระเพณีในท้องถิ่น ไม่ได้ประโยชน์ในการ

เผยแผ่และสบืทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

2. ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ พบว่า 1) การจัด

อุปสมบทบางวัดยังไม่มีอุโบสถ และเจ้าอาวาสยังไม่เป็นพระอุปัชฌาย์ ท าให้ต้องน าผู้เข้าอุปสมบทไปท า

การอุปสมบทที่วัดอื่นท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพ่ิม มีบุคลากรน้อยและยังต้องพัฒนาท าให้ต้องใช้เวลาและ

งบประมาณเป็นจ านวนมาก เข้าประชุมไม่ครบและเหน็สิ่งอื่นส าคัญกว่าการอบรมพระภิกษุสามเณรและ

หย่อนยานต่อพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้ศรัทธาเสื่อมลง มีความรับผิดชอบน้อย ไม่มีการตรวจสอบตนเอง 

และพัฒนาตามนโยบายของเจ้าอาวาสไม่ทันวัดขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการสอน ต้องพัฒนาองค์ความรู้แก่

พระภิกษุเพ่ิมเติม ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพน้อย 2) การบรรพชาสามเณรมีการ

ประชุมล่วงหน้านานกว่ากิจกรรมอื่นๆ เพราะเตรียมการหลายด้าน แบ่งหน้าที่ทั้งพระภิกษุและอุบาสก อุบาสิกา 

ต้องพัฒนาพระพ่ีเล้ียง และพระวิทยากรให้สามารถอบรมสามเณรอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้องจัดอบรม

หรือส่งไปอบรมยังวัดที่มีการจัดอบรม พระพ่ีเล้ียงและพระวิทยากร การประเมินยังไม่รอบด้านมีเพียงการ

สังเกต หรือแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวท าให้ข้อมูลการวิเคราะห์เพ่ือน ามาปรับปรุงการบรรพชาคร้ัง
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ต่อไปจึงยังมีน้อย 3) การแสดงปาฐกถาธรรม การประชุมมีการจัดตารางผู้แสดงปาฐกถาธรรมและหัวข้อ

ธรรม แบบหลวมๆ ไม่ลงรายละเอียดมากท าให้ ขาดความชัดเจนทั้งบุคคลและหัวข้อธรรม จัดตารางแบ่ง

ตามปฏทิินวันอาทติย์และวันส าคัญด้วยการนิมนต์จากภายในวัดและนอกวัดท าให้อุบาสก อุบาสิกาได้รับ

ฟังการแสดงปาฐกถาธรรมที่หลากหลายจากพระภิกษุผู้ทรงภมิูธรรมนิมนต์จากวัดต่างจังหวัด เป็นสิ่งที่ดีที่

อุบาสกอุบาสิกาได้รับฟังธรรมะที่หลากหลาย แต่ทางวัดต้องถวายค่าเดินทาง ท าให้วัดต้องรับภาระด้าน

งบประมาณเพ่ิมเป็นจ านวนมาก 4) การตักบาตรสาธิต มีการตักบาตรสาธิตเฉพาะวันอาทิตย์และวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา  การประชุมใช้เวลาน้อย มีการบันทกึข้อมูลน้อย ท าให้เกิดการเข้าใจคลาดเคล่ือนไม่

พร้อมเพรียงในการร่วมกิจกรรมของพระภิกษุสามเณร การนิมนต์พระภิกษุสามเณรทุกรูปร่วมกิจกรรมที่     

ลานหินโค้งใช้การสงัเกตความเรียบร้อยเป็นการประเมินอย่างเดียว เม่ือน าเข้าที่ประชุมท าให้ได้รับข้อมูลที่

ไม่รอบด้านเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง พระภิกษุสามเณรร่วมกันปรับปรุงตนเองให้มีระเบียบ

วินัย 5) การสอนธรรมผ่านสื่อ มีการประชุมเพ่ือช้ีแนะและมอบหมายให้ทุกรูป/คนช่วยกันน าสื่อที่มีอยู่

และที่จะสร้างใหม่น ามาบูรณาการในการน าไปสอนแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษา แต่มีบางรูปที่ไม่ศึกษาและพัฒนา

ตนเองและไม่ร่วมในการใช้สื่อสอนธรรมะท าให้การเผยแผ่ไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควรจะเป็นและผู้ที่เข้า

มาศึกษาเรียนรู้ได้ประโยชน์น้อยไปด้วย หรือน าสื่อไปใช้แล้วไม่ดูแลรักษาจึงเสียหายติดตามไม่ได้ท าให้

ต้องเสียงเวลาและงบประมาณไปกับการจัดท าสื่อใหม่เข้ามาทดแทนตลอดเวลา ไม่ประเมินผู้ฟังและไม่มี

การพัฒนาตนเอง และไม่สร้างสื่อใหม่ให้ทนัสมัยด้วย ท าให้พระวิทยากรขาดแคลนสื่อการสอนธรรมะและ

ผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ขาดสื่อการเรียนรู้ที่รอบด้านไปด้วย 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทาน

รังสฤษด์ิ 1) การจัดอุปสมบท ทุกวัดควรให้มีการบันทกึการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วแจกจ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกรูป/คน เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินกิจกรรมการอุปสมบทให้ส าเรจ็ไปได้ด้วยดีให้เคร่งครัดในการตรวจสอบ

ทั้งบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของผู้เข้ามาอุปสมบทให้รอบคอบในหน้าที่ให้อบรมพระนวกะด้วย

ความเมตตา ให้ใช้แบบสอบถาม ใบแสดงความคิดเหน็และ การสังเกต ทั้งพระนวกะ พระวิทยากร และผู้ปกครอง 

แล้วน าข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาปรับปรุงการอุปสมบทในคร้ังต่อไป 2) การบรรพชา ควรมีการประชุม

วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย  2 เดือน เพ่ือเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทุกฝ่ายร่วมกันท าหน้าที่ประสานรอบด้านทั้ง

ภายในและภายนอก ร่วมกนัดูแลอบรมสามเณร ให้ออกไปเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ จัดการประเมินรอบด้านด้วย

การทดสอบความรู้ แบบสอบถาม ใบแสดงความคิดเห็น และสังเกต แล้วรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง

พัฒนาการบรรพชาต่อไป 3) การแสดงปาฐกถาธรรม ควรประชุมจัดท าตารางนิมนต์และหัวข้อธรรมให้สอดคล้อง

กับวัน เวลา และกิจกรรม โดยต้องให้โอกาสแก่พระภิกษุที่ยังต้องพัฒนาตนเองให้มากกว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ 

กระตุ้นให้องค์แสดงปาฐกถาธรรมฝึกตัวเองหรือจัดส่งไปอบรมที่วัดชลประทานรังสฤษด์ิ หรือวัดอื่นๆ ประเมินผล

รอบด้าน ทั้งออกแบบสอบถาม ใบแสดงความคิดเหน็ สังเกต และสรุปหลังจากเสร็จกิจกรรมให้ฝึกตนเองเป็น

ประจ า 4) การตักบาตรสาธิต ควรจัดประชุมร่วมกันทั้งพระภิกษุและอุบาสก อุบาสิกาที่เป็นจิตอาสาเพ่ือให้ท า

ความเข้าใจระเบียบแก่ผู้ที่เข้ามาท าบุญตักบาตร ให้เป็นระบบที่ถูกต้อง ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ให้

อุบาสก อุบาสิกา กรอกแบบสอบถาม ใบแสดงความคิดเหน็ และสังเกต เพ่ือรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านมาใช้
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ปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่อไป 5) การสอนธรรมะผ่านสื่อ ควรมีการประชุมร่วมกันทั้งพระภิกษุและอุบาสก 

อุบาสิกาแบ่งหน้าที่กันตามศักยภาพ ให้ความรู้แก่บุคคลากรในการสอนธรรมะผ่านสื่อ เพ่ือเพ่ิมความรู้  ในเร่ือง

การใช้อุปกรณ์การสอนธรรมะแบบบูรณาการอย่างรอบด้าน ออกแบบสอบถาม ใบแสดงความคิดเหน็ สังเกต แล้ว

น าข้อมูลที่รอบด้านมาใช้ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายจัดสร้างสื่อและน าสื่อไปใช้สอนธรรมะ 6) ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิเป็นไปอย่าง  มีประสทิธภิาพ (1) เจ้าอาวาสต้องท า

แผนการบริหารวัดโดยภาพรวม และแผนย่อยแต่ละกิจกรรมเพ่ือเป็นแบบในการเผยแผ่ตามอุดมการณ์ให้ส าเร็จ

อย่างแท้จริง (2) เจ้าอาวาสต้องทรงไว้ซ่ึงพระธรรมวินัยเป็นหลัก เป็นผู้ที่สามารถน่ังในใจของทุกคน โดยกระท าให้

ดู ปฏบัิติให้เหน็ เยน็ให้สัมผัสด้วยตนเองอย่างเคร่งครัด (3) การประชุมทุกกิจกรรมต้องมีก าหนดการที่ชัดเจน

บันทกึการประชุมอย่างเป็นทางการ แบ่งหน้าที่ให้ถูกคนถูกงานให้ท างานอย่างเข้มงวด เป็นไปตามแผน หลักสูตร 

ต้องเสยีสละ ท างานเชิงรุก เป็นไปตามพระธรรมวินัย (4) บูรณาการทั้งบุคลากรและสื่อทุกชนิด เมื่อดูแลไม่ทั้วถึง 

พึงมอบหมายแก่ผู้ที่มีความสามารถ ท างานอย่างเตม็ที่ไม่ก้าวก่ายกัน ประสานได้ทั้งภายนอกและภายใน (5) 

ส่งเสริมทั้งเยาวชนและงบประมาณให้พอ ประเมินงานเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ จะอภิปราย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัด

ชลประทานรังสฤษด์ิ 2) ศึกษาปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทานรังสฤษด์ิ  3) 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

ผู้ศึกษาค้นพบประเดน็ที่ควรน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านสภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผลการวิจัย พบว่า 

สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระ

ธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และระเบียบมหาเถรสมาคม โดยเรียกช่ือ

ว่า กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะ

สงฆ์ และการพระศาสนามี 6 ฝ่าย คือ การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณปูการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ัน เป็น

ด้านหน่ึงในหกด้านในทางพระพุทธศาสนา (กรมการศาสนา, 2540, น. 9) โดยจัดกจิกรรมการเผยแผ่ ได้แก่ การจัด

อุปสมบท การบรรพชา การแสดงปาฐกถาธรรม การตักบาตรสาธิต การสอนธรรมะผ่านสื่อ โดยแต่ละกิจกรรมเกิด

จากการใช้วิธีการประชุมวางแผนงาน การร่วมแรงร่วมใจกันเผยแผ่ด้วยความเสียสละ มีการประเมินและตรวจสอบ 

การด าเนินการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ และน าข้อมูลปัญหาที่เจอไปปรับปรุงน าสู่การพัฒนา การเผยแผ่ที่ดีกว่า ท า

ให้กจิกรรมทั้ง 5 มีตัวบ่งช้ีว่าในแต่ละกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัด

ชลประทานรังสฤษด์ิ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาข้อบ่งช้ี สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

พบว่า การด าเนินกจิกรรมการเผยแผ่ทุกกจิกรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุกมีการจัดประชุม และมีการบันทกึการ
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ประชุมเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบในบางส่วน เพ่ือมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ ไปปฏบัิติร่วมกัน

ตามศักยภาพของแต่ละรูป/คน ด้วยความเข้มแขง็ตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด

กจิกรรมเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา   

วัดเครือข่ายของวัดชลประทานรังสฤษด์ิที่อยู่ในภมิูภาคต่าง  ๆย่อมมีความแตกต่างในหลาย  ๆเร่ือง  

การเผยแผ่จึงต้องปรับตามสภาพการเหล่าน้ันเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นไปตาม

เจตนารมอุดมการณ์การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่ต้ังเอาไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับพระครูโอภาสธรรมพิทกัษ์ 

(เสียม เตชธมโฺม)(2554, น. 20) อธิบายว่า วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่

แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละ

ท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทรงใช้วิธีที่ต่างกัน เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล เป็นต้น พระพุทธองค์

มิได้จ ากัดบุคคลในการเทศน์สอน ว่าเป็นชนช้ันวรรณะใด เพศใด อาชีพใด หรืออายุ ทรงแสดงธรรมแก่บุคคล

ทุกระดับแม้พระราชาผู้ปกครอง กท็รงปกครองโดยทศพิธราชธรรม มีพระราชาหลายพระองค์ที่ทรงเป็นพุทธสาวก 

เช่น พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นต้น ทรงเป็นพุทธมามกะ และได้ปกครองบ้านเมืองด้วย

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนาด้วยการท านุบ ารุงพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธาน และได้สร้างวัดวาอารามต่างๆ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วย  

2. ด้านปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผลการวิจัย พบว่า 

ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ต้องมีปัญหา ดังที่จะน าเสนอดังต่อไปน้ี 

1) เจ้าอาวาสดูแลกิจกรรมการเผยแผ่ไม่ทั่วถึงเน่ืองจากร่างกายไม่แขง็แรง จึงเป็นเหตุให้บุคลากรบางส่วนมีความ

มุ่งมั่นในการเผยแผ่น้อยลง และท าให้ผู้เข้ามารับการอบรม ได้ประโยชน์น้อยไปด้วย 2) ยังมีบางส่วนที่จัดการ

ประชุมยังไม่เป็นระบบ เน่ืองด้วยปัจจัยหลายอย่างจึงท าให้การด าเนินกิจกรรมการเผยแผ่ประสบผลส าเรจ็น้อยและ

มีปัญหาตามมา 3) มีการปรับหลักสตูรที่ใช้ในการอบรมบางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับแต่ละวัด จึงอาจท าให้ผู้ที่เข้า

รับการอบรมได้รับความรู้ที่แตกต่างกัน 4) ขาดแคลนบุคลากรหรือมีคุณภาพไม่เพียงพอ การด าเนินกิจกรรมเผย

แผ่ จึงรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้น้อยหรือได้ประโยชน์น้อยไปด้วย 5) ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากขึ้ น 

กว่าที่เป็นอยู่ จึงต้องใช้เวลาและปัจจัยในการฝึกอบรมมากและไม่ทันต่อความต้องการของการจัดกิจกรรมการเผย

แผ่ รวมทั้งเมื่ออบรมพัฒนามีความรู้แล้วส่วนหน่ึงลาสิกขาออกไปเสียอีก 6) พระภิกษุมีความมุ่งมั่นในการเผยแผ่

เป็นส่วนมากหากแต่มีบางส่วนที่เหน็สิ่งอื่นส าคัญกว่าการเผยแผ่ จึงมีความรับผิดชอบต่อการเผยแผ่น้อยไปด้วย         

7) เจ้าอาวาสยังไม่เป็นพระอุปัชฌาย์ การจัดบรรพชาอุปสมบทจึงต้องนิมนต์พระอุปัชฌาย์ จากวัดอื่น ท าให้ต้องใช้

ปัจจัยเพ่ิมขึ้น  8) พระวิทยากรและพระพ่ีเล้ียงยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองน้อย ความบกพร่องจึงเกิดขึ้นท าให้

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการเผยแผ่ได้ประโยชน์น้อยลง  9) สถานที่จอดรถภายในวัดในวันที่มีการจัดบรรพชาอุปสมบทวัน

อาทติย์ ซ่ึงเป็นวันปาฐกถาธรรม และตักบาตรสาธติไม่เพียงพอ 10) การจัดบรรพชาอุปสมบท มีการประชาสัมพันธ์

น้อย ข้อก าหนดยังมีความเข้มงวดน้อย ระเบียบ และหมายก าหนดการที่ไม่ค่อยชัดเจน 11) ผู้สมัครบรรพชา

อุปสมบทบางคนยังขาดศรัทธา ในการอุปสมบทจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติในกฎและระเบียบที่วัดต้ังไว้ได้ด้วย

ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีบางส่วนได้สอดคล้องกับ สมานจิต ภิรมย์ร่ืน (2546, น. 2-3) การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในปัจจุบันน้ี มีปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะ ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ
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ต้ังแต่มหาเถรสมาคม เจ้าคณะปกครอง จนมาถึงเจ้าอาวาส ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 ลักษณะ คือ (1) หน้าที่ใน

กิจการคณะสงฆ์ (2) หน้าที่ต่อบ้านเมือง ปัญหาที่เกิดเป็นปฐมเหตุ คือ (1) พระสังฆาธิการไม่เอาใจใส่ดูแลอบรม

พระที่อยู่ใต้ปกครองให้เรียบร้อย (2) เม่ือเกิดท าความผิดแล้วยังท าผิดซ ้า และท าให้เกิดมีความผิดที่ลุกลาม      

ออกสื่อขยายในวงกว้าง พอสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย วัดชลประทาน

รังสฤษด์ิ ทุกวัด ทุกกจิกรรมประสบกบัปัญหาที่เหมือนและต่างกนั ไม่มากกน้็อย แต่ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วย

หลักพระธรรมค าสอนที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย 

3.  ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่าย                     

วัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

วัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ เม่ือทุกกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีปัญหา ทุกปัญหาย่อมมีวิธ ี   

การแก้ไขปัญหาเช่นกนั ดังที่จะน าเสนอต่อไปน้ี 1) เม่ือเจอปัญหาในการจัดกจิกรรมการเผยแผ่ที่เป็นอ านาจของเจ้า

คณะปกครอง ควรมีการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าคณะฝ่ายปกครองตามล าดับขั้นตอน 2) จัดให้มีการ

จดบันทกึการประชุมและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ  3) เพ่ือการด าเนินงานการจัดกจิกรรมการเผยแผ่ที่เป็นไปได้ด้วยดี 

เจ้าอาวาสควรมอบอ านาจการจัดกิจกรรมแก่หัวหน้าฝ่ายและการน าอย่างเตม็ที่ 4) ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการ จัด

กจิกรรมที่บางวัดเรียกเฉพาะหัวหน้าฝ่าย และบางวัดเรียกทุกรูปน้ันต้องเป็นไปตามสภาพของวัดว่าสะดวกแบบไหน            

5) มอบหมายภาระงานให้ตรงกับความสามารถและความชอบของแต่ละรูป/คน 6) จัดการอบรมพระพ่ีเล้ียงและพระ

วิทยากรหรือส่งเข้าอบรมที่อื่น 7) แก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่พอด้วยวิธีแนะน าให้อุบาสก อุบาสิกาใช้ขนส่งมวลชน

เดินทางมาวัด 8) บูรณาการสื่อการสอนทุกรูปแบบในการเผยแผ่ทุกกิจกรรม 9) คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบรรพชา

อุปสมบท ตามพระธรรมวินัยและกฏหมายคณะสงฆ์ เพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจและศรัทธาจริงๆ ได้เข้าศึกษาอย่าง

เต็มที่ 10) จัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้ นทุกวันทั้งเช้าและเพล 11) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเผยแผ่ให้อุบาสก อุบาสิการับรู้ ให้มากขึ้ น และจัดท าการเผยแผ่ธรรมะในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น จัด

รายการทางสถานีวิทยุชุมชน และออนไลน์ เป็นต้น 12) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายลูกศิษย์พระพรหมมังคลาจารย์ 

(ปัญญานันทภิกขุ) เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่ในวงกว้าง น้ีเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ค้นพบ 

อาจจะไม่ครบถ้วนกับปัญหาที่เผชิญในการจัดกิจกรรม การเผยแผ่พระศาสนา แต่จัดว่าเป็นแนวทางในเบ้ืองต้นที่

สอดคล้องกับ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) (ปัญญานันทะ, น. 53) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อได้รับแต่งตั้ง

เป็นอุปัชฌาย์ กจั็ดบรรพชาอุปสมบท แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่จะมาขอบรรพชาอุปสมบทว่า ต้องประหยัด ไม่ใช่สุรุ่ยสุร่าย

เช่นที่ผู้บรรพชาอุปสมบททั้งหลายจัดกันให้ประหยัด คือ งดท าขวัญนาค งดลิเกฉลอง งดเล้ียงเหล้าเล้ียงข้าวกัน

อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เช่นที่ผู้บรรพชาอุปสมบทวัดอื่นที่ท  ากัน สิ้นเปลืองเงินทอง เสียงดัง ต้องแก้ไข ผู้ใดมา

บรรพชาอุปสมบทกต้็องบรรพชาอุปสมบทตามพระธรรมวินัย ไม่เช่นน้ันไปบรรพชาอุปสมบทที่อื่น จึงตกลง

บรรพชาอุปสมบท ระเบียบในการบรรพชาอุปสมบทจึงดีขึ้น  

จึงสรุปได้ว่า ปัญหาทุกอย่างที่เกิดจากเหตุและปัจจัยล้วนมีวิธีแก้ไขได้ทั้งสิ้น เพียงแต่รู้เหตุของ

ปัญหาหรือไม่ เมื่ อรู้เหตุของปัญหาแล้วจักแก้ไขอย่างถูกต้อง แล้วน าไปสู่การพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วย 
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ขอ้เสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ]ผู้ศึกษา

ขอเสนอประเดน็ที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปน้ี 

1) มหาเถรสมาคมควรจัดท าแผนการบริหารนโยบายและอุดมการณ์โดยรวม และแผนย่อย]ของแต่ละ

กจิกรรมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดในแต่ละด้านได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน  

2) มหาเถรสมาคมและเจ้าคณะปกครอง ต้องทรงไว้ซ่ึงพระธรรมวินัยเป็นหลัก เป็นผู้ที่น่ังในใจ

ของพระลูกวัดและอุบาสก อุบาสิกา โดยต้องน ากระท าให้ดู สอนโดยปฏิบัติให้เห็น เย็นให้สัมผัสด้วย

ตนเองอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์แก่การบริหารที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย การขับเคล่ือน

นโยบายและกจิกรรมการเผยแผ่สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี 

3) มหาเถรสมาคมและเจ้าคณะปกครองควรจัดการพัฒนาบุคลากรผู้ด าเนินกิจกรรมด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด ในแต่ละด้านให้ชัดเจน และตรงกับความรู้ความสามารถลเพ่ือการ

ขับเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลระดับสงู  

2.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั  

1) เจ้าอาวาสควรจัดกิจกรรม ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด ในแต่ละด้านควรจัดการ

ประชุมและบันทึกการประชุมเป็นประจ าตามปฎิทนิก าหนดการเพ่ือวางแผนให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็น

รูปธรรมของแต่ละฝ่ายงาน ด้วยการจัดประชุมรวม และการประชุมแยกแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบในงานของตน เพ่ือ

เพ่ิม ปรับเปล่ียน และเปล่ียนแปลงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

2) เจ้าอาวาสควรจัดบุคลากร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัด ในแต่ละด้านควรจัดบุคลากรผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทของตนเอง รับผิดชอบงาน และมีความต้ังใจไว้ในต าแหน่งงานที่เหมาะสมให้มี

ความชัดเจน โดยการมอบหมายอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้านของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือลด

ขั้นตอนในการตัดสนิใจไม่ต้องรออ านาจจากส่วนกลางอย่างเดียว 

3) เจ้าอาวาสและหัวหน้ากจิกรรมควรให้ฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ส าหรับการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดในภาพรวม ควรจัดท าแผนด าเนินการให้เป็นสถานที่สัปปายะ ส าหรับน่ังฟังการ

ปาฐกถาธรรม การบรรพชาอุปสมบท และด้านอื่นๆ ควรท าให้มีความสะดวกสบาย ร่มร่ืนเหมาะสมแก่สถานที่และ

เหมาะสมแก่อุบาสก อุบาสกิาในการเข้าร่วมกจิกรรม  

4) เจ้าอาวาสควรจัดให้มีการติดตามประเมินผล ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดควรจัดท าการ

ประเมินผลโดยภาพรวมและประเมินผลในแต่ละด้านของการเผยแผ่ เพ่ือจะได้ปรับปรุง เพ่ิมเติม และจัดการให้ได้

คุณภาพต่อไป โดยจัดให้มีการประชุมตามวาระการจัดกิจกรรมการเผยแผ่และประจ าปีส าหรับการประเมินผลงานของ

แต่ละด้าน รวมทั้งการประเมินด้านสถานที่ บุคลากร หรือแม้กระทั่งด้านการจัดการ ด้วยการจัดท าแบบสอบถาม ใบ

แสดงความคิดเหน็ และสงัเกตการณ์ในการประเมินผล  
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3.  ขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจยัครั้งต่อไป   

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ผู้ศึกษาขอ

เสนอให้ผู้ที่สนใจในประเดน็ดังต่อไปน้ี 

1) ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบันโยบายและอุดมการณ์ในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ ว่า นโยบายและอุดมการณ์ของวัด

เครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด และเป็นอย่างไร 

2) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัด

ชลประทานรังสฤษด์ิให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมุ่งเน้นที่การจัดการด้านการวางแผน ด้านสถานที่ ด้าน

บุคลากรกับความพึงพอใจของอุบาสก อุบาสิกาต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

3) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเทคนิค ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิในด้านอื่น  ๆเฉพาะด้าน เช่น การแสดงปาฐกถาธรรม เป็นต้น 

เพ่ือจะได้ทราบว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือมีเทคนิคการเผยแผ่ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปได้ 

4) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดเครือข่ายวัด

ชลประทานรังสฤษด์ิ เพ่ือจะได้ทราบว่าเจ้าอาวาสหรือผู้บริหารของวัดเครือข่ายวัดชลประทานรังสฤษด์ิ มีภาวะผู้น าใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้ประสิทธิภาพ ประสทิธผิลอย่างไร 
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