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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระ
ธรรมทูตในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตใน
ประเทศไทย เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาสมรรถนะสาหรับพระธรรมทูตในประเทศไทย และ
เพื่อนาเสนอระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบสมรรถนะส าคั ญ ส่ ว นตนของพระธรรมทู ต ไทย
ประกอบด้ ว ย ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านจะต้ อ ง
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูต
ได้แก่สมรรถนะตามโอวาทปาฏิโมกข์ และสมรรถนะตามหลักองค์แห่งทูต ๘ ประการ การพัฒนา
ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูต มี ๓ ขั้นตอน คือ ๑. ศึกษาบทบาทหน้าที่และ
สมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย ๒. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. สร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตไทย ซึ่งมี ๖ ขั้นตอน
คือ ๑). สร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ๒). ทาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓). ทดลองงาน
๔). ปฏิบัติงานจริง ๕). ประเมินผล ๖). ปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขปัญหา ผลการตรวจสอบ
ระบบการพั ฒ นาสมรรถนะของพระธรรมทู ต ในประเทศไทย พบว่ า ระบบมี ความเหมาะสม
สามารถนาไปใช้พัฒนาพระธรรมทูตไทย และประยุกต์ใช้ในงานพระประชุมสัมมนาพระธรรมทูต
ในประเทศได้
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Abstract
This article is part of the dissertation title “Competency
Development System of Buddhist Missionaries in Thailand”. The objectives of this
dissertation were: To study the desirable competency of Buddhist missionaries in
Thailand, To develop the competency development process for Buddhist
missionaries in Thailand, and To propose the competency development system
of Buddhist missionaries in Thailand. The qualitative research method was used
in the study.The results of the study found that: The significant components of
Buddhist missionaries’ competency were knowledge, skills and individual
qualifications. The desirable competency of Buddhist missionaries in Thailand was
the competency in Ovadapatimokkha and eight principles of missionary. There
were 3 steps in competency development of Buddhist missionaries in Thailand;
1. to study the role, duty and competency of Buddhist missionaries, 2. to study
the desirable competency of Buddhist missionaries, and 3. to design a curriculum
for competency development consisting of 6 steps; 1) curriculum design, 2)
training, 3) internship, 4) field work, 5) evaluation, and
6) correction and
improvement. The result of try-out with the competency development system of
Buddhist missionaries in Thailand was satisfactory and it could be implemented.
Keyword: system, development, competency, missionaries, Thailand.
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๑. บทนา
๑.๑ งานพระธรรมทูตก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา
โดยการแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ แสดงธรรมโปรดยสกุ
มารและสหายรวม ๕๕ คนจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ รวมพระสาวกใน
พรรษาแรก ๖๐ รูป แล้วรับสั่งให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ การ
ประชุมครั้งนั้น นับว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศสาหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา
โดยที่พระพุทธองค์ทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์
,แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์(เช่นกัน) พวกเธอ
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ,พวกเธออย่าได้ไปรวมโดยทางเดียวกันสอง
รูป,จงแสดงธรรมงานในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด,จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
ทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์, สัตว์ทั้งหลาย จาพวกที่มีธุลีคือกิเลสน้อยมีอยู่
,แต่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อม, ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปตาบลอุรุ
๓
เวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.๓๐๓ เมื่อทาสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแล้ว พระเจ้าอโศกได้ทรง
คัดเลือกพระเถระผู้มี ความสามารถส่ งไปเป็ นสมณทูต ให้นาพระพุท ธศาสนาไปสั่ งสอนใน
ต่างประเทศหลายทิศ ทั้งนี้คณะพระธรรมทูตสายที่ ๘ คณะพระโสณะและพระอุตตระ ได้เดินทาง
มายังสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า อาจเป็นดินแดนซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย หรือประเทศพม่า
ในปัจจุบัน
๑.๒ งานพระธรรมทูตในประเทศไทย
งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย กรมการศาสนาได้ฟื้นฟูจัดให้มีงานพระ
ธรรมทู ตขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยมี ความมุ่ง หมายให้ประชาชนยึ ดมั่ นใน
พระพุ ท ธศาสนา ให้ มี ศี ล ธรรมประจ าใจ มี ค วามเคารพรั ก ต่ อ ประเทศชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชนที่นับถือศาสนาต่างๆ ได้ทดลองดาเนินงาน
โดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะอานวยการ จัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระ
ศาสนาในถิ่นต่างๆ
การบริหารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝุาย แต่ยังขาด
ระเบียบที่จะให้พระธรรมทูตได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการประชุม
ปัจฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติให้วางระเบียบขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคาสั่งแม่กองงานพระธรรมทูต ได้แบ่งคณะทางานเพื่อ
๓
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ดาเนินการในเรื่องนี้ ออกเป็น ๒ คณะ ซึ่งคณะทางานชุดแรกเรียกว่า คณะทางานปรับปรุงงาน
พระธรรมทูตคณะทางานชุดนี้ ได้ประชุมพิจารณายกร่างระเบียบแล้วนาเสนอที่ประชุมปัจฉิม
นิเทศเพื่อพิจารณา ส่วนคณะทางานชุดที่ ๒ เรียกว่า คณะทางานพิจารณาร่างระเบียบกองงาน
พระธรรมทูต ซึ่ง คณะทางานชุด ที่ ๒ นี้ ได้พิ จารณากลั่ นกรองระเบี ยบดัง กล่า วเพื่ อนาไปใช้
ปรับปรุงงานพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารงานพระธรรมทูตใน
ประเทศไทย จึงได้ถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เป็นหลักปฏิบัติสืบมา
เพื่อให้การทางานของพระธรรมทูตเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงได้มีการแบ่งเขตจาริก
ออกเป็นสายต่าง ๆ โดยแม่กองงานพระธรรมทูตได้จัดแยกการปฏิบัติงานออกเป็น ๙ สาย คือ
- สายที่ ๑ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ และ ๑๔
มี ๗ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ นครปฐม สุ พ รรณบุ รี กาญจนบุ รี
สมุทรสาคร
- สายที่ ๒ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๒ และภาค
๓ มี ๗ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี
- สายที่ ๓ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๔ และภาค
๕ มี ๘ จังหวัด ได้แก่ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และ
อุตรดิตถ์
- สายที่ ๔ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๖ และภาค
๗ มี ๘ จังหวัด ได้แก่ ลาปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
- สายที่ ๕ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๘ และภาค
๙ มี ๑๐ จัง หวัด ได้ แก่ อุด รธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบั วล าภู บึงกาฬ ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
- สายที่ ๖ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๐ และภาค
๑๑ มี ๑๐ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ อุ บ ลราชธานี ยโสธร มุ ก ดาหาร ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร์ นครพนม
อานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์
- สายที่ ๗ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๒ และภาค
๑๓ มี ๘ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
- สายที่ ๘ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และภาค
๑๖ มี ๗ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช
- สายที่ ๙ จาริกปฏิบัติงานในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๗ และภาค
๑๘ มี ๑๑ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสตูล
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๑.๓ ปัญหาด้านสมรรถนะของพระธรรมทูต
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยลึกไปถึงในระดับตาบลจะมีพระธรรมทูตปฏิบตั ิหน้าที่
อยู่ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้นาทางจิตใจ เป็นผู้นาในการประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้
ชี้ทางมรรคผลนิพพานแก่พุทธบริษัทด้วยการเทศนาสั่งสอน อบรมคุณธรรม นาพาให้ปฏิบัติตาม
คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พุทธธรรมยังเข้าไม่ถึงจิตใจของประชาชน เพราะสภาพ
สังคมในปัจจุบัน ประชาชนมีความเดือดร้ อนวุ่นวายเนื่องจากปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหา
เศรษฐกิ จ ปั ญ หาการละเมิ ด ทางเพศ ปั ญ หาการก่ อทะเลาะวิ ว าทกั น ของนั กเรี ย น เป็ น ต้ น
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดศีลธรรมนั้นเป็นที่มาของคาถามว่า ประเทศไทยก็เป็นเมือง
พุทธ ทาไมจึงเกิดปัญหาเช่นนี้ได้ ทั้งที่พระธรรมทูตก็ทาหน้าที่ของตนอย่างมิได้ขาดตกบกพร่อง
แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่น การจับกุม คุมขัง
ผู้กระทาควาผิดไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่เหมือนการสอนศีลธรรม จริยธรรม ให้ได้เกิด
ความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้อง และสามารถที่ จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ดีขึ้น ทาให้ปัญหาสังคม
ได้รับการแก้ไขบรรเทาเบาบาง เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ การเผยแผ่ที่ดีสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในสังคมได้ การจะทาให้งานพระธรรมทูตมีการพัฒนาควรมีระบบรองรับการฝึกอบรมพระ
ธรรมทู ต ให้ มี ส มรรถนะที่ ส ามารถออกปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งได้ ผ ล ทั้ ง สมรรถนะส่ ว นตนและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมพระธรรมทูตควรที่จะเน้น
การเพิ่มสมรรถนะของพระธรรมทูตให้มีประสิทธิภาพ ต้องทาการศึกษาวิเคราะห์ว่าสมรรถนะที่
พึ ง ประสงค์ หรื อ ที่ ค วรจะเป็ น ของพระธรรมทู ต ในประเทศไทยว่ า ควรเป็ น อย่ า งไ ร จะมี
กระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ ข องพระธรรมทู ต ในประเทศไทยได้ อ ย่ า งไร
กระบวนการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในปัจจุบันควรเป็นอย่างไรทั้งในด้าน
การอบรม ด้ า นการประยุ กต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมให้ เข้า กับ สถานการณ์ ข องบ้ า นเมื อง ด้ า นสื่ อ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการบริหารงานพระธรรมทูต
๑.๔ รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของ
๔
ความเป็น กัลยาณมิตร ๗ ประการ ไว้ว่า เป็นที่รักเป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง เป็น
นักพูด เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา เป็นผู้พูดถ่อยคาลึกซึ้งได้ ไม่ชักนาในอฐานะ
๕
นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า พระพุทธศาสนายังมีรูปแบบใน
การสอนหรือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่น่า สังเกตหรือพบอยู่บ่อยๆ ซึ่งได้แก่รูปแบบต่อไปนี้
๑) รูปแบบแบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธี ใดๆ
โดยเฉพาะเมื่อผู้มาเฝูาหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนายังไม่รู้ ไม่เข้าใจใน
๔

องฺ สตฺตก.๒๓/๓๔/๓๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจี การ
พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า๒๕.
๕
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~ ๒๐๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

หลักธรรมในการสนทนา พระพุทธเจ้ามักเป็นฝุายถามนาคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและ
เสื่อมใสศรัทธาในที่สุดแม้ในหมู่พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย
๒) รูปแบบการบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุม
ใหญ่ซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์เป็นจานวนมากและส่วนมากมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจกับมี
ความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทาง
จิตใจ
๓) รูปแบบแบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้อง
ใจในข้อ ธรรมต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นบ้างก็ มาถามเพื่อต้องการรู้คาสอน
ทางฝุายพระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับคาสอนในลัทธิของตน
๔) รูปแบบการวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระทาความผิดอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นเป็นครั้งแรกพระสงฆ์ หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่มีผู้นาความมา
กราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทาความผิดเมื่อ
เจ้าตัวรับได้ความเป็นสัตย์จริงแล็ว ก็จะทรงตาหนิชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก่ ส่วนรวม พรรณนา
ผลร้ายของความประพฤติ ไ ม่ดี และคุณ ประโยชน์ ของความประพฤติที่ ดี ง าม แล้ว ทรงแสดง
ธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกันกับเรื่องนั้น ต่อจากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติ
สิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆ ไว้
โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์
๖
นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง นโยบายซึ่ง
เป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การดาเนินการประกาศธรรมที่สาคัญของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สาคัญ มี ๕ ข้อได้แก่ การตกปลานอกบ้าน หมายถึง การทางานเชิงรุก
ประสานสิบทิศ หมายถึง การสร้างเครือข่าย ผูกมิตรทั่วหล้า หมายถึง การประสานสามัคคี
บริหารปัญญา หมายถึง การพัฒนาศักยภาพเองอยู่เสมอ สาลิกาปูอนเหยื่อ หมายถึง การนาธรรม
ให้เข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน
๑.๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันมีวิธี การหลากหลาย จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะว่าคุณสมบัติของนักเผยแผ่หรือนัก
ประชาสัมพันธ์ในเชิงวิชาการว่าควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ โสตา ต้องฟังเป็น สาเวตา ต้องพูดเป็น
อุคฺคเหตา ต้องเรียนเป็น ธาเรตา จาแม่นในเนื้อหาวิชา วิญญาเปตฺวา หาอุบายให้คนอื่นเขารู้สึก

๖

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมประกาศโนบาย, บทบรรยายใน
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.buddhismth.com/index.php?
lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9[๗ มกราคม ๒๕๖๐].

อุบลรัตน์ เตียรัตน์ และคณะ

~ ๒๐๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เร็ว กุสฺโลสทิตาสหิตสฺส ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ โนครหการโก ไม่ก่อการ
ทะเลาะวิวาท๗
มีวิธีการเผยแผ่ธรรมะที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ มีตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
ความในการเผยแผ่ที่พบจากงานวิจัยเรื่องการเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์๘ มีดังนี้
๑) หลักและวิธีการในการเผยแผ่ธรรมะของนักเผยแผ่ธรรมะ อย่างที่พระพิ
สารธรรมพาทีกล่าวว่า “ต้องมีความรู้โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษาบวชเรียนในเรื่องที่ถูกต้องไม่
เบี่ยงเบนไปทางไสยศาสตร์ต้องให้รู้พอให้รู้มั่นใจประพฤติได้ในสิ่งที่รู้วิธีการก็ คือการพูดให้เป็นทา
ให้ดู อยู่เป็นสุขให้เห็นหรือทางานให้เป็นตัวอย่างต้องมีบุคลิกดีมีความตั้งใจจริงมีความเข้าใจในวิธี
ที่จะทาให้คนสนใจได้เป็นอย่างดี”
๒) การกาหนดวิเคราะห์และการเปิดรับธรรมะของกลุ่มเปูาหมายอย่างที่พระ
ธรรมปิ ฎ ก (ประยุ ทธ์ ปยุ ตฺ โต) กล่า วว่ า “จากการรับนิ ม นต์ เพื่อไปแสดงธรรมมิไ ด้ กาหนด
กลุ่ ม เปู า หมายเองและเพื่ อให้เกิด ผลดี อย่า งกว้ า งขวางในเวลาอัน รวดเร็ว จะใช้ วิธี เทศน์ ส อน
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้ใหญ่หรือผู้มีปัญญาซึ่งจะมีผลไปถึงใต้ผู้บังคับบัญชาได้ง่าย”
๓) สื่อที่ใช้ในการเผยแผ่และแนวคิดในการเลือกสื่ออย่างที่พระภาวนาวิริยคุณ
(ทัตตะชีโวภิกขุ) กล่าวว่า “อันดับแรกเกิดจากสื่อบุคคลที่อยู่รอบๆตัวโดยการสอนให้มีธรรม
เกิดขึ้นในครอบครัวก่อนจึงจะมีผลมากในการปลูกฝังคุณธรรมโดยมีความเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดโดย
พื้นฐานคือตัวของผู้เผยแผ่เองที่จะเป็นต้นแบบแก่ชาวโลกได้เช่นพระพุท ธเจ้าก็นาตนเองเป็นสื่อ
หากการมองในแง่ทั่วไปสื่อทุกชนิดใช้ได้หมดแต่ก็ยังไม่เกิดประโยชน์หากผู้เผยแผ่ยังปฏิบัติไม่ได้”
๒. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้การศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาทฤษฎี ระบบ ทฤษฎีส มรรถนะ บทบาทหน้ าที่พระธรรมทูต และเสนอระบบการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมทูตในประเทศไทย ดังนี้
๒.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยเรื่องระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย
ศึ กษาแนวคิ ด เกี่ย วกับ ทฤษฎี ระบบ แนวคิด ทฤษฎีส มรรถนะ แนวคิ ด เกี่ย วกับ พระธรรมทู ต
บทบาทหน้าที่พระธรรมทูต และศึกษาข้อมูลของพระธรรมทูตในประเทศไทย

๗

พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรตุ ฺตเิ มธี), พระสงฆ์กับการพัฒนาศาสนาและสังคม,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐๘.
๘
สมเกียรติ เรืองอนันต์เลิศ, “การเปิดรับธรรมะในยุคโลกาภิวัตน์”, ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มปป).
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~ ๒๐๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในประเทศไทย เป็น
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารนโยบายและผู้
บริหารงานพระธรรมทูตจานวน ๙ รูป
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย
ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเผยแผ่ ด้านพระธรรมทูต และผู้บริหารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
ด้านงานพระธรรมทูต จานวน ๙ รูป/คน
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบร่างการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรม
ทูตในประเทศไทย โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระธรรมทูต ด้านการเผยแผ่ และผู้บริหารสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จานวน ๑๐ รูป/คน
๓. ผลการวิจัย
๓.๑ ผลการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในประเทศไทยสรุป
ผลการวิจัยพบว่า
๑) สมรรถนะที่พระธรรมทูตจาเป็นต้องมี มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
(๑) ความรู้ (Knowledge) งานพระธรรมทูต ถือเป็นงายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของงานก็คือ การนาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจ
ของประชาชนหรือชักนาประชาชนให้หันเข้ามาหาธรรมะ นับได้ว่าเป็นงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๒) ทักษะ (Skills) พระธรรมทูตต้องทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการผลิตสื่อธรรมะ ทักษะในการ
ทางานร่วมกัน เป็นต้น ทักษะที่ เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไว
(๓) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงพระธรรมทูตนั้น เช่น
คนที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นต้น
๒) สมรรถนะของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในปัจจุบัน มีทั้ง ๒ ประเภท คือ
(๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้านบุคลิกภาพ ด้านความคิด ด้านภูมิ
ธรรม ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการจัดการ ด้านมนุษยสัมพันธ์
(๒) สมรรถนะหน้าที่ (Functional Competency) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่ทาให้พระธรรมทูต ปฏิบัติศาสนกิจได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม
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โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสาหรับสายงานพระธรรมทูต คือ ด้านความรอบรู้ ด้านความสามารถ
ด้านคุณภาพจิต และด้านพฤติกรรม
๓) สมรรถนะที่พระธรรมทูตต้องปรับปรุงพัฒนาให้มีขึ้น คือ ผู้ที่จะเป็นพระธรรมทูต
ที่ดีต้องมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนี้ คือ สมรรถนะตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์และสมรรถนะตาม
หลักองค์แห่งทูต ๘ ประการ
๓.๒ ผลการศึกษาการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตใน
ประเทศไทยผลการวิ จั ยพบว่ า การพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาสมรรถนะของพระธรรมทู ต ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การศึกษาบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพระธรรมทูต
บทบาทของพระธรรมทูตในการปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้รับการมอบหมาย ในสังคม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาทในสังคมเกือบทุกด้านเพราะวิถีชีวิตของสังคมไทยนั้น
ไม่เคยห่างไกลพระพุทธศาสนา ดังนั้นบทบาทของพระธรรมทูตสรุปได้ว่า คือผู้นาทางจิตวิญญาณ
เป็นที่พึ่งทางจิตใจ โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนตามหลักของพระพุทธศาสนา
หน้าที่ของพระธรรมทูตตามพระธรรมวินัย ต้องเป็นผู้หมั่นศึกษาธรรม ศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ ไ ด้ แก่พ ระไตรปิฏก อรรถกถา ฎีกา อนุ ฎีกา ข้อมูล ทุ ติ ยภูมิ ได้ แก่ บทความวิ ชาการ
งานวิจัย เอกสาร วารสาร ข้อมูลออนไลน์ เมื่อศึกษาแล้วต้องลงมือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่
ธรรม ทั้งเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้แล้วไปทาหน้าที่เผยแผ่พระ
ธรรมคาสอนให้ประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความสุขในชี วิตทั้งในภพนี้และภพ
ชาติเบื้องหน้า
สมรรถนะของพระธรรมทู ต มี ๒ ประเภท คื อ สมรรถนะหลั ก ( Core
Competency) และสมรรถนะหน้าที่ (Functional Competency)
ส่วนที่ ๒ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูต มีสมรรถนะ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่
หนึ่งมีคุณสมบัติตามแนวโอวาทปาติโมกข์ ต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ๓ ประการคือ มีขันติธรรม
มีเปูาหมายคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทาร้ายใคร มีสมณสัญญา พระ
ธรรมทูตต้องยึดหลักการ ๓ ประการคือ การไม่ทาความชั่วทั้งปวง การทาความดีให้ถึงพร้อม การ
ทาจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใส และพระธรรมทูตต้องประพฤติปฏิบัติ ตนดารงมั่นอยู่ในวิธีการ
ประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการคือไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทาร้ายใคร สารวมระวัง
เคร่งครัดต่อพระวินัยพุทธบัญญัติ ไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ยินดีพอใจอยู่ ในสถานที่สงบสงัด
มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา
กลุ่มที่ ๒ ต้องมีสมรรถนะองค์ธรรมแห่งทูต ๘ ประการ พระพุทธองค์ได้กาหนด
คุณสมบัติจาเพาะของพระธรรมทูตไว้เพื่อให้พระสาวกใช้เทียบเคียงเป็นแนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดังนี้ คือ รู้จักฟัง เป็นผู้รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนามาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ เป็นผู้รู้สามารถพูดธรรมให้ผู้อื่นฟังได้ด้วยวิธีการแนะนา ใฝุศึกษา
เป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้ด้านการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ทรงจาได้ดี เป็นผู้จดจาเรื่องราวต่างๆได้
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อย่างแม่นยาและถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด เป็นผู้รู้ความหมายของสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นผู้รู้ สามารถใช้ทักษะวิธีการให้ผู้อื่น
ฟังได้เข้าใจอย่างชัดเจน ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ มีความฉลาดในการ
ทางานนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่ประชาชน และเป็นผู้ไม่ก่อความทะเลาะวิวาท
ส่วนที่ ๓ ระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในประเทศไทย ประกอบด้วย ๖
กระบวนการ ได้แก่ สร้างหลักสูตรการพัฒนาพระธรรมทูต กระบวนการฝึกอบรมพัฒนาที่มีความ
ต่อเนื่อง การทดลองปฏิบัติงานทดสอบสมรรถนะ การปฏิบัติงานจริง ลงพื้นที่จริง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขปัญหา
๓.๓ การเสนอระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในประเทศไทย สรุป
ผลการวิจัยพบว่า
ระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในประเทศไทย ที่สร้างขึ้นมีลักษณะของ
Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และหลักการสร้าง
Semantic Model โดยการนาเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
ส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพระธรรมทูต ส่วนที่ ๒
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตประกอบด้วย หลักวิธีการเผยแผ่ตามคาสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในโอวาทปาฏิโมกข์ และองค์ธรรมแห่งทูตที่พระพุ ทธองค์ให้ไว้แก่พระภิกษุที่ทา
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนที่ ๓ ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศ
ไทย ผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
มาก สามารถนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อไปได้
๔. บทสรุป
ระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตในประเทศไทย เป็นการพัฒนาระบบการ
พัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยอาศัยหลักการของโอวาทปาฏิโมกข์เป็นกรอบแนวคิดในการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นพื้นฐานของความคิดที่จะสร้างสมรรถนะในการทาหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลก ให้ได้มี
โอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรม และอาศัยองค์ธรรมแห่งทูตที่พระพุทธองค์แสดงไว้ให้พระภิกษุ
ใช้เทียบเคียงในการทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญ ดังนี้
ผลจากการวิ เคราะห์ส มรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ของพระธรรมทู ต ในประเทศไทย
สมรรถนะที่ พ ระธรรมทู ต จ าเป็ น ต้ อ งมี ควรมี อ งค์ ป ระกอบ ๓ ประการ คื อ ๑. ความรู้
(Knowledge) ๒. ทักษะ (Skills) และ ๓. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) สมรรถนะของ
พระธรรมทู ต ที่ ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ในปั จ จุ บั น มี ทั้ ง ๒ ประเภท คื อ ๑. สมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ในด้านบุคลิกภาพ ด้ านความคิด ด้านภูมิธรรม ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการจัดการ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ และสมรรถนะหน้าที่ (Functional Competency) ที่เป็นคุณลักษณะเชิง
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พฤติกรรมที่ทาให้พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัด
เป็นรูปธรรม
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย จะต้องเริ่มจาก
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูต หาจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและโอกาสในการทาหน้าที่
ของพระธรรมทู ตเป็นข้อมูลเบื้ องต้นในการกาหนดสมรรถนะของตัวพระธรรมทูต จากนั้นจึ ง
ประมวลสมรรถนะของพระธรรมทูตที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง แล้วกาหนดสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ที่พระธรรมทุตยังขาดอยู่มาเสริม โดยการทาระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตใน
ประเทศไทยด้วยการสร้างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูต การจัดการกระบวนการ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตเพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้น แล้วจึงให้พระธรรมทูต
ทดลองงานโดยใช้สมรรถนะที่ได้ฝึกอบรมไปก่อนที่จะให้พระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจจริง แล้ว
ติดตามประเมิ นผลการปฏิบั ติศาสนกิจ เมื่อพบข้อบกพร่องในส่ว นใดก็นามาปรับปรุงเนื้อหา
กระบวนการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้ วิ จั ย เสนอข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบาย ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ ผู้บริหารงานพระธรรมทูตควรให้การสนับสนุนการสร้างสมรรถนะให้พระธรรมทูตที่ทา
หน้ า ที่เผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนา ทั้ ง ในด้ า นงบประมาณ ทรัพ ยากรทางการศึกษา มีระบบการ
สนับสนุน กากับดูแล ให้คุณให้โทษ ควรพัฒนาความรู้ในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ ให้เป็น
แบบอย่างหรือรูปแบบในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้นไป ควรมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตที่มาจากองค์กรที่แตกต่างกัน แต่มีเปูาหมายต้องการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติ
ธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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