
 

           *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
             มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
      **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร* 

เอกสิทธิ์ คล้ายแดง** 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการน านโยบายการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร 
(บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดนาคปรก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนปญัหาอปุสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 รูป/คน โดยใช้กรอบแนวคิดของ Van Horn and Van Meter 
ในเรื่องตัวแบบสหองค์การ ซึ่งให้ความส าคญักับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
ในปัจจัยทั้ง 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านมาตรฐานนโยบาย การน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร 
(บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีต่อชุมชน
มากยิ่งข้ึน 2) ด้านทรัพยากรนโยบาย ปัจจุบันงบประมาณทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจากทางภาครัฐยังไมเ่พยีงพอ 
เพราะเป็นเพียงค่าบรหิารจดัการศนูย์ บุคลากรผู้สอนยังขาดบุคลากรในการสอน ขาดสื่อวัสดุอุปกรณท์ี่ทันสมัย 
ในการเรียนการสอนที่จูงใจเด็ก 3) ด้านการสื่อข้อความ มีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนโยบายอยู่เสมอ โดยได้มี
การจัดประชุมประจ าปตี่อเนื่องทุกปี มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยพัฒนางาน 4) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
ปัจจุบันมีระเบียบและประกาศ ในการวางมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์ และมีการจัดตั้งปฏิญญารว่มกับชุมชน 
5) ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงาน เรื่องความพร้อมของสถานท่ีเรียนไม่ใช่เรื่องส าคญัสามารถด าเนินการ
เรียนการสอนสอนตามบริบทพ้ืนท่ี 6) ด้านเง่ือนไขของการเมือง ผู้บรหิารของกระทรวงวัฒนธรรมให้ความส าคญั 
ภาคคณะสงฆ์ใหค้วามเมตตาสนับสนุน ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์ มกีารเลี้ยงอาหารกลางวันและ
ฝึกสอนด้านอาชีพ 7) ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อน าหลักบวรมาใช้พัฒนาจะเป็นรากฐานของสังคมไทย 
ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้น าหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 8) ด้านทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน พลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) กับการด าเนินงานศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปน็สิ่งท่ีดี 
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มากยิง่ขึ้น 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า 
(1) ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมไดร้ับรูร้ับทราบ (2) ขาดแคลนบุคลากรในการสอน (3) ปัจจุบันนักเรียน
ไม่ค่อยสนใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (4) ประชาชนเข้าวัดน้อยลง
และขาดการมสี่วนร่วม (5) หน่วยงานภาครัฐยังดูแลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยเสนอแนวทางการพฒันาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ไว้ ดังนี้ (1) ควรบูรณาการการเรียนการ
สอนแบบพี่สอนน้อง (2) ภาครัฐควรส่งเสริมในด้านการประชาสมัพันธ์ (3) ควรส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนเข้าวัด เรียนรู้
เรื่องพิธีกรรม ศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธที่ดีเบื้องต้น (4) ควรเตรียมความพร้อมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในอนาคตเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ (5) ควรพัฒนาระบบการเรยีนการสอนให้ทันสมัย 
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ค าส าคัญ: การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ การพฒันาคุณภาพชวีิตด้วยมิติทางศาสนา 

บทน า 
  ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะทีผ่า่นมา มีความก้าวหนา้ทางวัตถุและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เกดิการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในมิติทางดา้นสงัคมของประเทศไทย ประกอบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตา่งชาตเิข้ามามีบทบาท ส่งผลกระทบ
ต่ออัตลักษณ์ดา้นวัฒนธรรมไทย เกดิเปน็ปญัหาสังคมที่ซบัซ้อนมากขึ้น ค่านิยมของระบบคณุธรรมจรยิธรรมเกิดความสับสน 
ให้ความส าคญักับมลูค่าที่เป็นวัตถ ุแทนคุณค่าของคุณงามความด ีขาดจิตส านึกและความรับผดิชอบตอ่สังคม ส่งผล
ต่อความมั่นคงของชาติในภาพรวม  
 ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้การท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจนพฒันาคณุภาพชีวิต สรา้งสนัตสิุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มคีุณภาพ โดยกระทรวงวัฒนธรรม 
มีนโยบายในการด าเนินงาน 3 มิต ิคือ 
  1. มิติการพัฒนาคนและสังคมในชาติ โดยการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม เกิดภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และให้สังคมเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเกิดความสมานฉันท์ 
  2. มิติของการสร้างการกินดีอยู่ดี และความมั่งคั่งของประเทศชาติ โดยน ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูม่าสรา้งรายได้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ 
  3. มิตกิารน าวฒันธรรมมาสร้างเกียรติภูมิของชาต ิสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดกีับต่างประเทศ โดยมีจดุเนน้ที่เกีย่วข้อง
กับงานด้านศาสนา คือ การปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมไทย ให้เปน็สังคมทีม่ีความสงบสุขบนพ้ืนฐาน
ของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างคา่นิยมในการรกัษาสืบสานคณุค่าวิถีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ  
 กรมการศาสนา มภีารกจิหลักที่จะสง่เสรมิให้คนไทยนอ้มน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้เป็นหลักในการด าเนนิชีวิต 
โดยไดด้ าเนินการส่งเสริมในวงกว้างแก่ประชาชนทั่วประเทศ สอดคล้องกับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกระดับ โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคคณะสงฆ์ เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชนให้มี
ความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา สามารถจูงใจน าเด็กและเยาวชนให้เข้าวัด เป็นการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ด ารงมั่นคง  
 ปัจจุบันกรมการศาสนา มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ด้วยนโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) โดยยึดหลักข้อปฏิบตัิ 3 ประการ ได้แก ่
 1. การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตติน 
 2. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา มาเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหส้ามารถด าเนินชีวติ 
 3. การด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย มีความเอื้ออาทร รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
ที่ดีงามของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
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แผนผังกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บา้น-วัด-โรงเรียน)  

ที่มา : การด าเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจ าปี 2561 กรมการศาสนา 

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการดังกล่าว 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) 
มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พร้อมท้ังปัญหาอปุสรรค และแนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
แนวทางการด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงานโครงการ วารสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่อืการปฏิบัติ ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ เอกสารทางราชการที่เกีย่วข้องกบัการน านโยบาย
การขับเคลื่อนชุมชนคณุธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจยัลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ด้วยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก ่ผู้บริหารศูนย์/พระสงฆ์/ครูผูส้อน/ข้าราชการสังกัดกรมการศาสนา 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้พัฒนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ 
Judgemental Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2560, หน้า 43) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 7 รูป/คน ดังนี ้

   1) ข้าราชการสังกัดกรมการศาสนา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 3 คน ได้แก่  

  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม   จ านวน 1 คน 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน 1 คน 
 เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบโครงการระดับปฏิบัติการ   จ านวน 1 คน  



4 

 

   2) ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์  จ านวน 1 รูป 
   3) ครูผู้สอนในศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์   จ านวน 3 รูป 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสัมภาษณโ์ดยสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview  

or Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกนั (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณจ์ะท าการสัมภาษณ ์
เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งใหผู้้ถกูสัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสมัภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณจ์ะขออนุญาต
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง ซึ่งก าหนดเฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ข้อที่ 1 - 3 เท่าน้ัน 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
การทดสอบเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) โดยการตรวจสอบความตรง ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจสอบ ความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ปรับปรุง และแก้ไขข้อค าถาม ในแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลทีต่รงกับความเป็นจริง
และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen คือ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหลง่ที่แตกต่างกัน คือ (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 129-130) 

1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลทีผู่้ศึกษาวิจัยได้มานั้น
ถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบ คือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แหล่งเวลา 
หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานที่ หมายถึงถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกัน
หรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมลูเปลี่ยนไปข้อมลูจะเหมือนเดมิหรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้ศึกษาวจิัย 
แต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผูส้ังเกตแทนท่ีจะใช้ผู้ศึกษาวิจัยคนเดียวกันสังเกตตลอด 

3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าผู้ศึกษาวิจัย 
ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิม จะให้การตคีวามข้อมลูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่แตกต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกัน 

วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารแนวทาง

วิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 
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  1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ เช่น 
นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัต ิคู่มือปฎิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณต์ามหัวข้อท่ีก าหนด
ไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล และบันทกึเสียง 
ตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์มาแยกประเด็นแตล่ะประเด็น 
2. แยกประเด็นค าถาม เปรียบเทยีบความเหมือนหรือต่างแต่ละบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
3. น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะได้

ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงหรือแตกตา่งกัน 
4. น าข้อมูลที่เปรียบเทียบมาวเิคราะห์ สรปุและตีความ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเ์ป็นโครงการ 
ที่ส าคัญของกระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ศลีธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชุมชน เมื่อน านโยบายพลังบวรมาปรับใช้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าวัด น้อมน าหลักธรรม 
ค าสอนสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเกิดความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน อีกทั้ง
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนนุแบบบูรณาการ ตามหลัก “ประชารัฐ” ของรฐับาล
ท าให้เกิดกจิกรรมต่างๆ ขึ้น มุ่งเน้นให้วิถีชุมชนยึดมั่นในการปฏิบตัิตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และรักษาประเพณีและวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่
เปิดพื้นที่วัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมในเรื่อง
การฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน ท าให้มีความสุขอยู่ดีกินดี และสามารถใช้ชีวิตพึ่งพาตนเองได้ เกิดความเข้มแข็ง
เกิดความรัก ความสามคัคีของคนในชาติอย่างมัน่คง สงบสุขร่มเย็นด้วยมติทิางศาสนา ซึ่งอธิบายตามวตัถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี ้
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การวิจัยพบว่า กระบวนการน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นไปตามแนวคิดของ 
Van Horn and Van Meter ในเรื่องตัวแบบสหองค์การ (Intergovernmental Policy Implementation 
Model) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 85-86) ซึ่งให้ความส าคญักับความสัมพันธ์ระหวา่งองค์การ 
ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตั ิในปัจจัยทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 
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 ด้านมาตรฐานนโยบาย 
 ที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ด าเนินงานในส่วนการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเป็นหลกั การน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) 
มาใช้พัฒนาแล้ว ส่งเสริมให้ศูนย์เกิดความเข้มแข็ง และส่งผลดตี่อชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน ได้เข้าวัด พบพระ พบธรรม เป็นการเปิดประสบการณ์เรยีนรู้มากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นสามารถช่วยแก้ปัญหา
เด็กเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถใช้เวลาว่างระหว่างรอบุตรหลาน
ที่มาเรียน ไดฝ้ึกอาชีพและร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการเสริมสร้างรายได้ ที่ส าคญัวัดได้มีกจิกรรมร่วมกับชุมชน 
เป็นการสร้างความสามัคคี ประชาชนได้รักษาศลี เป็นการพัฒนาคณุภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนด้วยมิตทิางศาสนา 
 ด้านทรัพยากรนโยบาย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมลูว่าปัจจบุันงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
เพราะเป็นเพียงค่าบริหารจัดการศูนย์ และเป็นการน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบท ในส่วนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์วัดนาคปรกนั้น เจ้าอาวาสได้ให้ความเมตตาสนับสนุนงบประมาณ มีการด าเนินการจัดหาทุนทรัพย์ และ
เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองได้เขา้มามสี่วนร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็ก ในด้านบุคลากรผู้สอนยังขาดบุคลากร 
ในการสอน ทั้งในส่วนของพระสงฆ์และฆราวาส เช่น ด้านภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
วัดนาคปรกได้บูรณาการด้านครูผูส้อนร่วมกับโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง มาช่วยสอนเพิ่มเติมในศูนย์ ปัจจุบัน 
ยังขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเรยีนการสอนที่จูงใจเด็ก 
 ด้านการสื่อข้อความ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้รับทราบนโยบายอยู่เสมอ โดยไดม้ีการจัด
ประชุมประจ าปีต่อเนื่องทุกปี ในส่วนกลาง : (กรุงเทพมหานคร) ด าเนินการโดยกรมการศาสนา มีการจัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการช้ีแจงไปที่ศูนย์ต่างๆ ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค : ด าเนินการโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ดูแลศูนย์ทั้ง 76 จังหวัด และมีการใช้ช่องทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยพัฒนางาน ในส่วนของ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรกมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริหารของศูนย์ใช้ช่องทางการสื่อสาร 
ในกลุ่ม Line และ Facebook ของศูนย์ มีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรา้งความเข้าใจในคณะท างาน และแบ่งหน้าท่ี 
ในการรับผดิชอบโครงการต่างๆ โดยเสนอเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนางาน 
ของศูนย์ มีความจ าเป็นทีศู่นย์ทุกศูนย์ต้องปรับตัวให้มีบุคลากรและทรัพยากรด้านนีอ้ย่างเพียงพอ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
ปัจจุบันกรมการศาสนามีระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 อีกทั้งมีประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การจัดตั้งช้ันเรียนและ
หลักสตูรการเรยีนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ในการวางมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค แท้ที่จริงศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เกิดขึ้น 
โดยความเมตตาของภาคคณะสงฆเ์ป็นหลัก ในส่วนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก ได้จดัตั้ง
ปฏิญญาของชุมชนร่วมกัน คือ การท าความดีและเป็นจิตอาสา เช่น การก าหนดปญัหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
อีกทั้งมีการก าหนดกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของเด็กท่ีเรียนในศูนย์ด้วย 
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ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมลูว่าปัจจบุันเรื่องความพร้อมของสถานที่เรียน ศพอ. ไม่ใช่เรื่องส าคญั ศูนย์สามารถ

ด าเนินการเรียนการสอนตามบริบทพื้นที่เป็นหลัก ในส่วนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก  
ความพร้อมของสถานที่ยังไม่ค่อยพร้อม เนื่องจากวัดมีกิจกรรมค่อนข้างมากในวันอาทิตย์ จึงต้องจัดสรรพื้นที่ห้องเรียน
ตามบริบทกิจกรรมของวัด ในส่วนของการประชาสัมพันธเ์ด็กท่ีมาเรยีนในศูนย์สามารถเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ 
ช่วงเวลาที่วัดมีกิจกรรม สามารถเชิญชวนชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดได้ อีกทั้งใหข้้อเสนอแนะว่าควรม ี
การพัฒนา Application เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องศาสนาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชนต์่อไป 

ด้านเง่ือนไขของการเมือง  
โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นโครงการที่ผู้บริหารในระดบักระทรวงและระดับกรม 

ให้ความส าคญั ในด้านความร่วมมอืในระดับกระทรวง มีหน่วยงานภายในให้การสนับสนุนในกิจการของศูนย์ เช่น 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม และวิทยาลัยนาฏศลิป สนับสนุนครูผูส้อน ในส่วนภาคคณะสงฆ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์เกิดขึ้นและเข้มแข็งอยู่ได้จนถึงปัจจุบันด้วยความเมตตาของภาคคณะสงฆ์อย่างแท้จริง มีนโยบายมอบหมาย
ให้พระสงฆ์ในระดับปกครองช่วยดูแลศูนย์ในพื้นที่ ส าหรับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เจ้าอาวาส 
ได้ให้ความส าคัญและเป็นผู้ก่อตั้งศนูย์วันอาทิตย์ขึ้นมา และมอบหมายให้พระสงฆ์และสามเณรในวัดร่วมส่งเสริมและ
ด าเนินการอยา่งทั่วถึง ในส่วนของชุมชน ผู้ปกครองไดส้่งบุตรหลานเข้ามาเรียนใน ศพอ. มรีะดมทุนเลีย้งอาหาร
กลางวัน ร่วมเรยีนวิชาธรรมศึกษาและฝึกสอนด้านอาชีพ เด็กสามารถสร้างรายไดจ้ากการออกแสดงดนตรีโปงลาง 
จากการตดิต่อจากวัดและชุมชนอ่ืนๆ ในช่วงส าคัญทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ หน่วยงานภายนอกได้มาศึกษาดู
งานโดยตลอด และส่งเสรมิในด้านเรียนการสอน เช่น กศน. กลุ่มแมบ่้าน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข อบต. อบจ. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ 
นโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) เมื่อน ามาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี้ เป็นรากฐานของสังคมไทยทีจ่ะส่งเสรมิให้ประชาชนได้น าหลักธรรมเรื่องของศีล 5 
มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็ก
เยาวชนไดเ้ข้าใจและตระหนัก มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนวัดนาคปรกเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกท าบัญชีรายรับรายจ่าย อีกทั้งมีการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย เช่น ดนตรไีทย นาฏศิลป์ โปงลาง 
ฟ้อนร า เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ประชาชนได้แนวทางการปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีและ 
การมีส่วนร่วม เกิดความสงบสุขในชีวิต ปลูกจิตส านึกด้านคณุธรรมให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมใหผู้้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เป็นการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ในการเข้าวัด 
  ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ข้อมูลในทศิทางเดียวกันว่า นโยบายการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
กับการด าเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นสิ่งที่ดี ที่ผ่านมาศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ในปัจจุบันได้เปิดกว้างในส่วนของชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพราะศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งบ่มเพาะและเรียนรู้ศีลธรรม 
เชื่อมโยงระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรยีน เป็นการเพิ่มคณุค่าให้กับศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มากยิ่งขึ้น  
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2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีดังนี ้

 (1) เรื่องการส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ให้ศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยไ์ด้มโีอกาสและมพีื้นที่
ในการแสดงออกของเด็กเยาวชน โดยเผยแพร่ให้สังคมได้รับรูร้ับทราบมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนนั้นๆ 

 (2) เรื่องการขาดแคลนบุคลากรในการสอน เช่น ด้านหัตถกรรม ด้านอาชีพ ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 
หากในอนาคตนโยบายนี้ไดเ้น้นใหป้ระชาชนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วย ควรมีการเตรยีมความพร้อมเปดิโอกาสให้ชุมชน
ไดเ้ข้ามาส่งเสรมิและร่วมกิจกรรม เช่น การน าปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้เช่ียวชาญดา้นการประกอบอาชีพมาร่วมสอน เป็นต้น 

  (3) นักเรียนในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสนใจเรียน ในรูปแบบการเรยีนการสอนแบบเดิมๆ 
โดยยังขาดสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย จูงใจเด็กและเยาวชน 

  (4) ในบริบทสังคมปัจจุบัน ชุมชนไม่ได้ให้ความส าคัญ ประชนไม่ค่อยเข้าวัด ห่างไกลวดั และ 
ขาดการมสี่วนร่วมกับกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น 

 (5) หน่วยงานภาครัฐยังดูแลศูนย์ไม่ทั่วถึงและไมค่รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีดังนี ้

 (1) ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบพ่ีสอนน้อง โดยยกตวัอย่าง นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ดส้ิทธิกู้เรียนจาก กยศ. หากทางภาครัฐประสานให้ไดม้าท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ โดยการมาสอน 
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จะดมีาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สายครุศาสตร์ นาฏศลิป์ การอาชีพ เป็นต้น 
และเมื่อผ่านการสอนแล้ว จะได้ใบรับรองในรายชั่วโมงไปยื่นต่อ กยศ. โดยใกล้วัดไหนท่ีมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในชุมชน ก็สามารถตดิต่อแจ้งความประสงค์เป็นการเอื้ออาทรประโยชน์ต่อกัน 

 (2) ภาครัฐควรส่งเสรมิในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบและตื่นตัว ในการมสี่วนร่วม 
กับกิจกรรมของวัด และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพ้ืนท่ี  

 (3) ควรส่งเสรมิให้เด็กเยาวชนไดเ้ข้าวัด และเรียนรูเ้รื่องพิธีกรรม ศาสนพิธี มารยาทของชาวพุทธ
ที่ดีเบื้องต้น 

 (4) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้องปรับบริบท ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม 
กับเด็กและผู้ปกครองได้ จึงควรเตรียมความพร้อมรองรับกับสภาพสงัคมที่มีผู้สูงอายเุพิ่มขึ้นไว้ในอนาคตด้วย 

 (5) ควรพัฒนาระบบการเรียนแบบ Online หรือ ผ่านระบบ Video Conference และควรมี
การพัฒนา Application องค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) มาใช้พัฒนา

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรณีศึกษา : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร น ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยน าแนวคิดของ Van Horn and Van Meter ในเรื่องตัวแบบสหองค์การ 
(Intergovernmental Policy Implementation Model) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 85-86) 
ซึ่งให้ความส าคญักับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มผีลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ในปัจจัยทั้ง 8 ด้าน รวมถึง
งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจยัได้สรุปให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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 1. กระบวนการน านโยบายการขับเคลื่อนชมุชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาใช้
พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ด้านมาตรฐานนโยบาย  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์เปน็แหล่งบม่เพาะศลีธรรมของคนในชุมชน โดยที่ผา่นมาได้ด าเนินการการเรยีนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนา 
และมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก เมื่อน านโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
มาใช้พัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้น ท าให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เกิดความเข้มแข็ง 
ส่งผลดีต่อชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เข้าวัดท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการแก้ไขปัญหา
เด็กเยาวชนในสภาพสังคมปจัจุบันได้ในระดับหนึ่ง เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยัของพระปลัดประพจน์ สฺปภาโต (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารปูแบบการบรหิารงาน
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ด้านปัจจัยผลกระทบ (Impact) 
ผลกระทบที่ตามมา คือ วัด บา้น โรงเรียน ได้รบัประโยชน์จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย์ และเกิดความสมานฉันท์
ร่วมมือกันพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์ และสังคมตามวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มีความเช่ือมั่นว่า 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะช่วยแก้ปัญหาศีลธรรมในเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน 
 ด้านทรัพยากรนโยบาย 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า ภาครัฐให้การสนับสนุน
งบประมาณเป็นเพยีงค่าบริหารจัดการของศูนย์ บริบทในปัจจุบันเจ้าอาวาสได้ให้การส่งเสรมิและสนับสนุน 
ด้านงบประมาณเป็นหลัก ดา้นบุคลากรผู้สอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ยังขาดแคลนบคุคลกรผู้สอน
ควรมีการบรูณาการด้านครผูู้สอนร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง ด้านวสัดุอุปกรณ์ยังขาดสื่อที่ทันสมัย 
ในการเรียนการสอน ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนศูนย์ ในด้านทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน คือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาสอนเด็กในชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระประยุทธ ชุมโส (2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา่ ด้านงบประมาณ ควรมีการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี บันทึกรายรับ 
รายจ่ายสามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อชุมชน เพื่อให้การใช้งบประมาณแตล่ะปมีีประสิทธิภาพบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
 ด้านการสื่อข้อความ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันกรมการศาสนา 
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารของนโยบายให้ได้รับทราบ ผ่านระบบหนังสือทางราชการ และการจัดการประชุม
ในส่วนกลาง : ด าเนินการโดยกรมการศาสนา จัดท าแนวทางการด าเนินงานช้ีแจงไปที่ศูนย์ในพื้นทีเ่ขตกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนภูมิภาค : ด าเนินการโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ประสานงานในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด โดยมีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาช่วยในการพัฒนางานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปัจจุบัน เช่น กลุ่ม Line 
และ Facebook ของศูนย์ ในการติดต่อสื่อสารและบริหารงาน มีการจัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรา้งความเขา้ใจ และ 
แบ่งหน้ารับผดิชอบในระดับศูนย์ เป็นไปตามแนวคิดของ Van Horn and Van Meter ในเรื่องตัวแบบสหองค์การ 
(Intergovernmental Policy Implementation Model) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 85-86) 
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ซึ่งให้ความส าคญักับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มผีลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ในด้านการสื่อข้อความ 
โดยอธิบายว่า ประสิทธิภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ ว่าตนเองควร 
ท าอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนในการช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจน
ความพร้อมที่ท าให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ และเป็นไปตามแนวคดิ การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลังบวร 
(บ้าน-วัด-โรงเรียน) ของกรมการศาสนา โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความร่วมมือขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
ร่วมสร้างสังคมคณุธรรม ประชาสมัพันธ์เชิญชวนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี 
นอกพ้ืนท่ี ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน 
 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่าปัจจบุันกรมการศาสนา 
มีระเบยีบกรมการศาสนาว่าด้วยศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งมีประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การจัดตั้งช้ันเรียนและหลักสตูรการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในการวางมาตรฐานการด าเนินงานของศนูย์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ทั้งในสว่นกลางและ
ส่วนภูมภิาค ปัจจุบันมีการสร้างปฏิญญาร่วมกับของชุมชน และก าหนดกฎกติกาการอยู่ของเด็กท่ีเรียนในศูนย์ 
มีการประชาสัมพันธร์ณรงค์ให้ปฏบิัติเป็นค่านิยม เป็นไปตามแนวคดิของหลักธรรมาภิบาล ในด้านหลักนิติธรรม 
อธิบายว่า การตรากฎหมายที่ถูกตอ้งเป็นธรรม การด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา 
และมีการปฏิบตัิตามกฎกติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านงึถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน 
และด้านหลักการมสี่วนร่วม อธิบายว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็นตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ การท าประชาพิจารณ ์
การร่วมลงประชามติหรืออ่ืนๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นไปตามแนวคิด การขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ของกรมการศาสนา โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจัดท าธรรมนูญชุมชน
คุณธรรม เช่น ส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาศีล 5 ในวันพระ และวันส าคัญทางศาสนา เช่น ขยันหมั่นเพียร ประหยัด
ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ อดทน ไมท่ะเลาะ วิวาท และลด ละ เลิก อบายมุข หรือส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัต ิ
ตามหลักค าสอนทางศาสนา หรือข้อปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
 ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงาน 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สามารถปรับเปลีย่นบริบทในด้านความพร้อมของสถานท่ีเรียนใหด้ าเนินการเรียนการสอน
ได้ในบริบททีจ่ ากดั การประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาช่วยในการบริหารงานของศูนย์ 
ในทุกช่องทาง เช่น ป้ายไวนิล กลุม่ Line หรือ Facebook เป็นต้น โดยสามารถประยุกต์น าเด็กที่มาเรยีนในศูนย์ 
เป็นสื่อการประชาสมัพันธ์ในช่วงที่วัดมีกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจยัของ พระประยุทธ ชุมโส (2559) ได้ศึกษา 
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิชาการ การจัดการเรยีนการสอนไม่ควรมรีูปแบบท่ีส าเรจ็รูป แต่ควรมรีูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและสถานการณ์ทางสังคมปัจจบุัน โดยยึดปญัหาและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนเป็นส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขบริบทของพื้นที่ ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ของกลุ่ม 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ังกลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูผูส้อน และหน่วยงานสนบัสนุนทั้ง ภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร ตลอดถึง
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กลุ่มผูม้ีจิตศรัทธาต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การปรับปรุงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ ปลอดโปร่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ
ปรับเปลีย่นสภาพช้ันเรียนใหม้ีความหลากหลายไม่จ าเจ เพื่อส่งเสรมิบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
ของเยาวชนและประชาชน ชุมชนรอบวัดมสี่วนร่วมในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ ส่งเสริมใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
 ด้านเง่ือนไขของการเมือง  
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบันโครงการศูนย์ศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นโครงการส าคญัที่ผู้บริหารกรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรมให้ความส าคญั 
มีความร่วมมือของหน่วยงานภายในระดับกระทรวง ภาคคณะสงฆไ์ดใ้ห้ความเมตตาส่งเสริมศูนย์ในพ้ืนที่ อีกทั้งชุมชน
ได้ส่งบตุรหลานเข้ามาเรยีนและท ากิจกรรมร่วมกัน สามารถบรูณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสรมิการเรยีน 
การสอนตามบริบทของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมได้ เป็นไปตามแนวคดิ ของ Van Horn and Van Meter ในเรื่อง 
ตัวแบบสหองค์การ(Intergovernmental Policy Implementation Model) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, 
หน้า 85-86) ซึ่งให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มผีลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิในด้านสมรรถนะ 
อธิบายว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยปฏิบัติว่าจะท างานได้ตามที่หวังไว้
เพียงใด ความสามารถดังกล่าวข้ึนอยู่กับความพอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรม การจูงใจใหป้ฏิบัติงาน 
คุณภาพของบุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคญัของหน่วยงานนั้น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
โดยทั่วไป และสอดคล้องกับงานวจิัยของพระประยุทธ ชุมโส (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และคณะครู การมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ การรับรู้นโยบายการด าเนินการ  
 ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ  
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า นโยบายการขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เป็นรากฐานของสงัคมไทยท่ีส่งเสริมให้ประชาชนไดน้ าหลักธรรม 
ในเรื่องของศีล 5 มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และปฏิบัตเิป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
โดยการน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสบืสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เน้นหลักการมีส่วนร่วม เป็นการปลกูจิตส านึกที่ดีให้กับคนในชุมชน เกิดความสงบสุข
ที่แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของพระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนทีย่ั่งยืน 
การเช่ือมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจงัหวัดอุบลราชธานี ศรสีะเกษ บรุีรมัย์ และสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมโยงของ“ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง”และ“หมู่บ้านรักษาศลี 5”ในจังหวัด อุบลราชธาน ี
ศรีสะเกษ บุรีรมัย์และสรุินทร์ เชื่อมโยงจากหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านรักษาศีล 5 คือ “ประโยชน์สุข” 
เป็นสิ่งที่มาจากการเข้าใจชีวิต คณุค่าของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ การสร้างความสุข
แก่ส่วนรวมควบคูไ่ปกับการพัฒนาทางปัญญา โดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพราะ“คน”เป็นปจัจยัที่ส าคัญทีสุ่ด
ในการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นไปตามแนวคิด เรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 
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(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561,หน้า 48-49) ได้อธิบายว่า ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) เป็นแนวคิด 
ที่ยึดหลักการ “การพัฒนาสังคมมนุษย์” ที่แท้จริง เกิดจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป เพือ่เติมเต็ม
และส่งเสรมิซึ่งกันและกัน 
 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นว่า โครงการศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในอดีตมุ่งเน้นท่ีเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยผ่านการเรียนวิชาธรรมศึกษาตร-ีโท-เอก 
และวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปัจจุบันเมื่อน าหลักพลังบวรมาส่งเสริมเป็นการเปิดโอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพราะศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่งบ่มเพาะและเรียนรูศ้ีลธรรม 
โดยมีบ้าน-วัด-โรงเรียน อยู่ร่วมกัน เช่ือมโยงมิติของชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์มากยิ่งขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ส่งเสรมิการพัฒนาของประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของสุจินตนินท หนูชู (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนยินดีส่งบุตรหลาน
เข้ามาร่วมศึกษาในศูนย์ และเข้ารว่มเป็นกรรมการของศูนย์ ยินดีเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนของศูนย์ที่จัดขึ้น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรจากหลายแหล่งมาประกอบกัน ซึ่งแหล่งส าคัญ คือ ผู้ปกครอง และชุมชนรอบวัด 
ควรมีส่วนร่วมโดยตรง ต่อการด าเนินการงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และรับผิดชอบให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informants) แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ไว้ดังนี้ (1) ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธศ์ูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้สังคมได้รับรูร้ับทราบ (2) ขาดแคลนบุคลากรในการสอน (3) ปัจจุบันนักเรียนไม่ค่อยสนใจ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และขาดสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย (4) ประชาชนเข้าวัดน้อยลงเนื่องจาก
บริบทของสังคมเมืองที่เปลี่ยนไปและขาดการมสี่วนร่วม (5) หน่วยงานภาครัฐยังดูแลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ไม่ทัว่ถึงและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาทรงยศ แท่นยั้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหาการบริหารงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านชุมชนไมเ่ห็นคุณคา่ของศูนย์ที่มีต่อสังคมส่วนรวม ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดประพจน์ สฺปภาโต (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบ 
การบริหารงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน วัดสามารถเป็นที่พ่ึง และเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ได้แตย่ังขาดผู้ให้ความร่วมมือ สนบัสนุนในการด าเนินงานอย่างจริงจัง ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กับพระเถระ 
และผูบ้รหิารศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ และทางราชการสมควรจะส่งเสริมสนบัสนุน และตรวจเยีย่มอย่างจริงจัง 
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 3. แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ไว้ดังนี้ (1) ควรบูรณาการการเรียนการสอนแบบพี่สอนน้อง (2) ภาครัฐควรส่งเสริม
ในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบและตื่นตัว ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางวัดและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในพื้นที่ (3) ควรส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเข้าวัด เรียนรู้พิธีกรรม ศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธที่ดีเบื้องต้น 
(4) ควรเตรียมความพร้อมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในอนาคตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (5) ควรพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย เป็นไปตามแนวคิดของ Anderson (อ้างถึงใน วีณาพึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 19) 
อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิ เป็นกระบวนการแปลงนโยบายที่เป็นนามธรรมไปสู่ความเป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติ
ได้ และควรเป็นภารกจิหลักของขา้ราชการ และเป็นไปตามแนวคดิการขับเคลื่อนชุมชนคณุธรรมด้วยพลังบวร  
ของกรมการศาสนา ส่งเสริมในการขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายโดยการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานฯ ผ่านสื่อ
สาธารณะ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินตนินท หนูชู (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เรียนรู้จักท านุบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนาดีขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 
ผู้เรยีนมีความภูมิใจในความเป็นพทุธศาสนิกชนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ที่เป็นหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
ผู้เรียนมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากขึ้น และผู้เรียนมีการน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสม การพัฒนาบคุลากร ในการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนตามสภาพ
เป็นจริง และเป็นไปตามแนวคดิ การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร ของกรมการศาสนา โดยสง่เสริมใหม้ี
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธี และมารยาทไทยในศาสนพิธี แก่เด็กเยาวชน ในสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาทรงยศ แท่นยั้ง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบรหิารงาน 
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 
ศูนย์ควรเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านมาตรฐานนโยบาย  
 ในการก าหนดนโยบายไปสู่การปฏบิัตินั้น ควรก าหนดรายละเอยีดของโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน 
เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนในการตีความ และสับสนในการด าเนินงาน ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้รับนโยบาย
ไปปฏิบตัิ ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน ขั้นตอนในการด าเนินงานไม่ควรซับซ้อน ส าหรับนโยบายการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) ได้ก าหนดกรอบข้อปฏิบัติของคณุธรรม 3 ประการ 
ไว้อย่างชัดเจนได้แก่ 1). การยึดมัน่และปฏิบตัิตามหลักธรรมทางศาสนา 2). การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3). การด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามของไทย ซึง่เป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสภาพปัจจุบัน สามารถน ามาปรบัใช้ในการยกระดับคณุภาพด้วยมติิทางศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างดี  
 ด้านทรัพยากรนโยบาย 
 ในปัจจุบันด้านงบประมาณอดุหนนุประจ าปีในการส่งเสริมการด าเนนิงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ยังไม่เพยีงพอ ทุกภาคสว่นในสังคมควรให้การสนับสนุนตามบริบทของสังคมและพื้นที ่อีกทั้งสามารถ 
น าต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ เช่น ศาสนสถาน 
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ศาสนวัตถุ สถานท่ีท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ผลติภณัฑ์ชุมชน ภูมิปญัญาท้องถิ่น งานศิลปะ  
องค์ความรู้ของปราช์ญชาวบ้าน เป็นต้น 
 ด้านการสื่อข้อความ  
 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาก้าวไกลไปมาก ท าให้สามารถช่วยสนับสนนุ
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในส่วนผู้ก าหนด
นโยบายและผู้รับนโยบายไปปฏิบตัิ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง ควรที่จะพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยใีห้เท่าทันกับ
การเปลีย่นแปลงของโลกในยุคปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 ถึงแม้ว่ากรมการศาสนาจะมีประกาศและระเบยีบต่างๆ ในการวางมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย ์
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ควรพิจารณาปรับปรงุแก้ไขให้ทันกับยุคสมัย เพื่อให้การด าเนินงาน
ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทสังคม ควรส่งเสรมิให้แตล่ะชุมชนร่วมจัดท า
ธรรมนูญของชุมชน เป็นกติกาของร่วมกัน เพื่อส่งเสริมหลักการมสี่วนร่วม และหลักความรับผดิชอบต่อสังคมอีกด้วย 
 ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติงาน 
 การจัดการเรยีนการสอนไมค่วรมรีปูแบบท่ีส าเรจ็รูป แต่ควรมรีูปแบบวิธีการที่หลากหลายและยดืหยุ่น 
สามารถประยุกต์ให้ด าเนินการได้ โดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่ บรบิททางสังคมในพ้ืนท่ี และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
อีกทั้งควรส่งเสรมิให้วัดหรือศูนย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปน็แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สถานที่จัดกิจกรรม
ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมจติอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
 ด้านเง่ือนไขของการเมือง 
 ผู้บริหารหรือผู้น าชุมชน อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ควรที่จะส่งเสรมิสนับสนุนการน าหลักของบวร  
(บ้าน-วัด-โรงเรียน) ไปพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในระดบัชุมชน ผู้บริหารศูนย์ควรมีกลยุทธ์และวิธีการในการบูรณาการความร่วมมือ 
กับภาคเีครือขา่ยตา่งๆ เพื่อช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการท างานของพื้นที ่ท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจการของศนูย ์
 ด้านเง่ือนไขของสังคมและเศรษฐกิจ  
 นโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เป็นรากฐานของสังคมไทย ที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนน าหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างรายได้จากการฝึกอาชีพและเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน เป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากของชุมชน และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรยีน) เป็นการเพิ่มคณุค่าให้กับศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างแท้จริง ผู้ปฏิบัติงานควรยึดหลกัอิทธิบาท 4 คือ หลักหนทางสู่ความส าเร็จ 
ในการด าเนินงาน ก็จะส่งผลไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้ ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีผลมาจากบริบทของสังคม
ในยุคปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลงไป ท าให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความสนใจในการเขา้วัด น้อยลง และละเลย 
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ขาดความตระหนักในการศึกษาเรยีนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาศาสนา ในการด าเนินงานของศูนย์ 
ในปัจจุบันบางแห่งยังมิได้น าหลักการด าเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
มาปรับใช้ในศูนย์มากพอเท่าที่ควร ท าให้เสียโอกาสในการที่จะส่งเสรมิวัดหรือศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ใหเ้ป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน ในด้านงบประมาณทีท่างภาครัฐอุดหนุนให้แก่ศูนยเ์ป็นรายปียังไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ดา้นครูผูส้อนยังขาดแคลนโดยเฉพาะในรายวิชาเสริมต่างๆ ท่ีมิใช่วิชาพระพุทธศาสนา 
ซึ่งพระสงฆส์ามารถสอนได ้
 แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ทุกภาคส่วนควรตระหนักและใหค้วามส าคญั ในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยร่วมส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรทุกด้าน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศลีธรรมอยู่คู่กับสังคมไทย 
โดยผู้ปกครองควรส่งเสริมให้บุตรหลานได้ไปเรียนในศูนย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขึ้นพ้ืนฐานตั้งแต่เยาว์วัย และ
ร่วมกิจกรรมของศูนย์ใกล้บ้านตามโอกาสอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งหากมีการศึกษางานวิจัยเกีย่วกับพัฒนาศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทติย์ในโอกาสต่อไป ควรจะศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ กลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชน 
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมและกระจายทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ในปัจจุบันมาตรฐานและคณุภาพของศูนย์
ทีม่ีความแตกตา่งกัน จึงควรศึกษาในด้านคุณภาพการบรหิารงานของศูนย์ด้วย 
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