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 The objectives of this research are, 1, to study the desired characteristic of the 
oversea assigned Missionary monks in the next decade, 2, to study the ways to develop 
Buddhism propagation for the oversea assigned missionary monks to apply in their future 
work in the next decade and 3, to develop the Buddhism propagation methods of the 
assigned missionary monks. The research was conducted via using questionnaires, via 
Purposive sampling of Delfy technique as a tool for the examination. The questioners were a 
group of 17 assigned missionary monks. It was revealed from the research as follow. 
 1. The missionary monks are obliged to be qualify in their basic knowledge, 
Buddhism doctrine intellectuality, conceptual idea and ideology, including being of highest 
morality behavior. The monks must be able to perform as a spiritual leader, endurable. For 
the entire tranquility, they are needed to be charitable, very supportive and able to sacrifice 
for Buddhism propagation. The good human relation and good command in English are also 
the obligation. Above all, the missionary monks must be at least a Bachelor monk and being 
proficient in Tripitika, having faith in the triple gems, very comprehensive in praying and being 
high ideological concept in Buddhism propagation for foreigner and other tractable person. 
The monk who is willing to be an assigned missionary monk must take the missionary 
program for oversea commission.  
 2. Web site is one of the most interesting strategies in Buddhism propagation, 
however, the contemporary language used may be a crucial key. The articles for propagation 
should be compiled as small pocket books for their distribution comfort. To be able to build 
the network for the Buddha preach and widen the propagation, the missionary must 
comprehend the regional culture, base on the Buddhism principles which are engage on the 
Buddha words: “the Buddha’s successors are bound to proceed into all regions for the 
happiness of all mankind”. 
 3. Considering the method of strengthening oversea assigned missionary monks, the 
recruitment and training system must be confident and discipline. The monks work must be 
able to be followed up and assessed. It was also suggested that there should be a collage for 
missionary monk trainee or master degree in Buddhism missionary monks. However, the 
curriculum management should be very supportive in the conceptual idea of Buddhism 
propagation. The curriculum should also be able to instill the mind of being Buddhism 
missionary, also being knowledgeable and very well conduct. The institute responsible for the 
missionary training should also be in plan. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในบรรดาศาสนาสําคัญที่มีผูนับถือเปนจํานวนมากในปจจุบัน พระพุทธศาสนา นับวา
เปนศาสนาท่ีมีอายุเกาแกเปนอันดับสอง รองลงมาจากศาสนาพราหมณท่ีดํารงอยูในรูปของศาสนา
ฮินดู เม่ือคราวท่ีพระพุทธเจาตรัสรูแลว ณ ควงไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาในแควน
มคธ พระองคประทับ ณ ตําบลนั้นเปนเวลา 7 สัปดาห จากนั้นพระองคทรงอาศัยพระมหา
กรุณาธิคุณ และความเมตตาตอสรรพสัตวท่ีมีอยูในพระทัยของพระองคเอง โดยพิจารณาวาบุคคล
ท้ังหลายมีอุปนิสัยตางกัน บางคนมีกิเลสนอยเบาบาง มีอินทรียแกกลาจะพึงสอนใหรูไดโดยงาย 
เปรียบเหมือนดอกบัวท่ีอยูเหนือน้ํา พอไดรับรัศมีแหงพระอาทิตยอยูก็จะบาน ณ วันนี้ บางคนมี
คุณสมบัติเชนนั้นพอประมาณปานกลาง ไดรับการอบรมส่ังสอน ก็สามารถจะบรรลุธรรมพิเศษได 
เปรียบเหมือนดอกบัว อันตั้งอยูเสมอน้ําก็จะบาน ณ วันพรุงนี้ บางคนมีคุณสมบัติยังออน สมควรจะ
ไดรับคําแนะนําไปกอนเพื่อบํารุงอุปนิสัย เปรียบเหมือนดอกบัวยังไมข้ึนจากน้ํา อยูภายใตน้ําจะบาน
ในวันตอ ๆ ไป บางคนท่ีไมใชเวไนยสัตว คือไมรับคําแนะนํา เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยูในเปลือก
ตม ซ่ึงจะเปนอาหารของปลาและเตาฉะน้ัน 
  พระองคจึงตัดสินพระทัยท่ีจะประกาศสัจธรรมท่ีพระองคทรงคนพบ โดยทรงดําริถึง
อาฬารดาบส และอุทกดาบส เจาลัทธิท่ีพระองคเคยอยูในสํานักศึกษาเร่ืองสมาธิมากอน แตทานท้ัง
สองก็ไดเสียชีวิตไปกอนแลว  จึงทรงระลึกถึงเบญจวัคคีย ท่ี เคยอุปฏฐาก พระองคเ ม่ือคร้ัง 
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือ อัญญาโกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ จึงไดเสด็จไปยัง
ปาอิสิปนตมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในเขตแควนกาสี ไดทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร โปรดเบญจวัคคียใหบรรลุอรหัตตผล และในระหวางประทับจําพรรษาแรกอยู ณ 
ปาแหงนั้นพระองคไดโปรดชาวเมืองพาราณสีและมีผูออกบวชตามจํานวน 60 คนและไดเสดจ็ไปยงั
อาศรมของทานอุรุเวลกัสสปะ ซ่ึงเปนหัวหนาชฎิลผูบูชาไฟจํานวน 500 คนพรอมดวยชฎิลผูนองคือ
นทีกัสสปะ พรอมดวยบริวาร 300 คน และคยากัสสปะพรอมบริวาร 200 คนไดทูลขอบรรพชา
อุปสมบทดวย 
  หลังจากนั้นพระพุทธเจาไดทรงนําพระสงฆคณะใหญ 1,000 รูปเสด็จไปยังตําบลคยา
สีสะและ ณ ตําบลนี้เองที่พระพุทธองคไดทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกปุราณชฎิลท้ัง 1,000
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 รูปและดวยพระสูตรนี้เอง พระภิกษุเหลานั้นก็ไดบรรลุอรหัตตผล (พระวินัยปฎก มหาวรรค 2539 
:4 :54 :65) 
  การประกาศเผยแผคําสอนในระยะแรกๆพระพุทธเจาทรงสอนดวยพระองคเองและเม่ือ
สาวกเล่ือมใสใครจะบวช พระองคก็ประทานการบวชเองซ่ึงเรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา (วิธี
อุปสมบทท่ีพระพุทธเจาประทานดวยพระองคเองดวยการเปลงวาจาวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรม
อันเรากลาวดีแลว ทานจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด วิธีนี้ไดประทานแก 
พระอัญญาโกณฑัญญะเปนบุคคลแรก และเม่ือไดสาวกท่ีเปนภิกษุผูมีความสามารถแลวก็จะสงออก
ไปประกาศเผยแผคําสอนชวยงานของพระองคตอไป พระองคเองทรงเท่ียวจาริกไปตามสถานท่ีตาง 
ๆ เพื่อเผยแผหลักธรรมใหกวางขวาง เพื่อประโยชนแกประชาชนหมูมาก ประชาชนท่ีไดฟงธรรม
เกิดศรัทธาเล่ือมใสหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน ผูท่ีมีศรัทธาแกกลาไดขอบวชเปน
ภิกษุและผูท่ียังไมบวชก็ขอถึงพระรัตนตรัยเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ พระพุทธศาสนาจึงไดอุบัติขึ้นใน
โลกเมื่อ 45 ปกอนพุทธศักราช (พุทธศักราชเริ่มนับ 1 ถัดจากปที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน) ในดินแดนชมพูทวีปซ่ึงในปจจุบันไดแก ประเทศอินเดีย และเนปาล โดยเริ่มขึ้นในวันท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาแกพวกปญจวัคคียซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ (ขึ้น 15 
คํ่าเดือน 8) จากวันนั้นเปนตนมา พระพุทธเจาไดเสด็จจาริกออกเผยแผพระพุทธศาสนาไปทั่วชมพู
ทวีป โดยในระยะแรกพระองคเสด็จออกเผยแผพระองคเดียว เมื่อมีสาวกมากขึ้น ก็ใหพุทธสาวก
ออกเผยแผพระพุทธศาสนาดวย ทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองและแผขยายไปในชมพู
ทวีปอยางรวดเร็ว ชาวชมพูทวีปตางพากันละทิ้งลัทธิเดิมแลวหันมานับถือเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น เปนลําดับ พระพุทธศาสนาไดแผลงมาทางตอนใตของชมพูทวีป และได
เผยแผไปยังประเทศตางๆ ไดแก ศรีลังกา กัมพูชา พมา และไทยเปนตน 
  หลังจากท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช 
ซ่ึงเปนพระมหากษัตริยท่ีทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง ไดถวายการอุปถัมภบํารุง
พระพุทธศาสนา ท่ีสําคัญคือ ไดอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เปนประธานการสังคายนา
พระธรรมวินัย ณ นครปาฏลีบุตร ทรงโปรดใหสรางวิหาร ทรงจัดทําศิลาจารึก และทรงสงสมณทูต 
ไปเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในและนอกประเทศ (พระเทพเวที 2531 : 225-226) นับต้ังแต
พระพุทธศาสนาเขามาสูประเทศไทย พุทธศาสนาก็มีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนไทย พุทธศาสนานั้นไดเจริญมาทุกยุคทุกสมัย แมพระมหากษัตริยไทยก็ทรงผนวชใน
พระพุทธศาสนา เชน เจาฟามหามกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) (พระเทพเวที 2531 : 
122) พระพุทธศาสนาจึงเปนสถาบันหลักท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยไดเปนอยางดี ในสังคมไทย
ไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบท มักจะมีกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เม่ือ
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เรากลาวถึงพระพุทธศาสนาเราก็จะตองมองไปท่ีพระสงฆผูดํารงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะ 
พระสงฆเองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในสายตาของประชาชนโดยท่ัวไปแต พระสงฆเม่ือบวช
เขามาแลวจะไดมีความรูเลยก็หาไมจะตองมีการเรียนการศึกษาการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธองค
เปนลําดับถึงหลักธรรม ในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองคทรงใชหลักการทาง
ธรรมชาติคําสอนของพระพุทธองคทันสมัยอยูเสมอ (พระเทพโสภณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต 2544 : 16)
ไดพูดถึงความเห็นของ อัลเบอริต ไอนสไตน ท่ีกลาวถึงพระพุทธศาสนาวา “ถาจะมีศาสนาของโลก
ท่ีสอดคลองกับจิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร ไมพูดเร่ืองพระเจาใหนักวิทยาศาสตรเสียความรูสึก พูด
ถึงปรากฏการณทางธรรมชาติ และพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย ถามีศาสนาเชนนั้น 
นักวิทยาศาสตรจะยอมรับไดท่ัวโลกและถูกใจ ศาสนาท่ีวานั้นคือ พระพุทธศาสนาเทานั้น”  
 ในปจจุบันนี้วิทยาศาสตรเจริญข้ึนมากเพียงไหนก็ยิ่งทําใหคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ทนตอการพิสูจนมากเพียงนั้น เพราะฉะน้ันนักวิทยาศาสตร จึงหันกลับมาสนใจศึกษาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามากข้ึนเพราะพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนศาสนาท่ีมีผูเผยแผ (Missionary 
Religion) ศาสนาแรกของโลกท่ีมีการสงพระธรรมทูตออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศ
และตางประเทศ จึงทําใหคําสอนของพระพุทธเจาเปนท่ีรูจักของคนท่ัวโลกเพราะพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาแหงสันติสุขคนท่ีไดนําเอาคําสอนของพระองคไปปฏิบัติก็จะไดรับความสุขตามเหตุ
ปจจัยท่ีตนทํามา แตการท่ีเราท้ังหลายไดรูจักหลักการในการดําเนินชีวิตใหมีความสุขได รูจักการทํา
ความดีรูจักละเวนความชั่วก็เพราะไดอาศัยความเสียสละอยางยิ่งใหญของพระพุทธเจาโดยตรง ท่ี
พระองคประสบความสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนาก็เพราะ มีพระสงฆสาวกเปนผูชวย
สนับสนุนและเปนกําลังสําคัญในการออกเผยแผหลักธรรมคําสอนหลังพุทธปรินิพพาน การเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนการสืบทอดเจตนารมณของพระพุทธองค โดยพุทธสาวกท้ังส่ีบริษัทไดชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาตอไปจนทําใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาระดับโลกหรือนานาชาติ (World 
Religion) ศาสนาแรกของโลก แตดวยความท่ีพระพุทธเจาเปนนักส่ือสารธรรมช้ันยอดบรมครูนี้เอง 
ท่ีทําใหพุทธสาวกดําเนินตามรอยพระพุทธองคไดยากยิ่งนัก แตอยางไรก็ตามในโลกยุคโลกาภิวัฒน
มีคํากลาวไววา ทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้สามารถส่ือสารหรือส่ือความหมายถึงกันไดหมด ฉะนั้น งาน
พระธรรมทูตสายตางประเทศจึงถือไดวาเปนงานหลักของคณะสงฆท่ีมอบใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  รวมกับสมัชชาสงฆไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติไดเห็นความสําคัญในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสูนานา
ประเทศใหมากข้ึน และงานพระธรรมทูตนั้นมีก็ความสําคัญเพราะเปนงานเชิดชูเกียรติของ
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆไทยเปนอยางยิ่ง จึงไมอาจปฏิเสธไดวาในยุคแหงเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยนี้พระธรรมทูตสายตางประเทศ พึงจะสามารถนําวิธีการหรือยุทธวิธีในการเผยแผมาใชให
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เกิดประโยชนสูงสุด จากกระแสโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองมี
การปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป เพื่อท่ีการเผยแผพระพุทธศาสนาจะได
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะเห็นไดวากระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงทําใหมีผลกระทบตอวิถีชีวิต
การดําเนินชีวิตของคนในโลก ซ่ึงศาสนาก็เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตซ่ึงทําใหรูปแบบ
หรือแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองมีการปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสมดวยเชนกัน 
  การศึกษายุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระองคตลอด 45 ปเราสามารถ
นํามาประยุกตใชในปจจุบันได เชน พระธรรมทูตตองมีความกลาหาญอดทน พัฒนาตนเองและ
เสียสละอยางยิ่งยวด พระธรรมทูตจะตองมีความรูและแตกฉานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
อยางลึกซ้ึง หรือมีความแตกฉานในเร่ืองท่ีจะสอน ตองมีความรอบรูในศาสนาอ่ืนๆดวย ตองรอบรู
ในเหตุการณปจจุบันฉลาดในการแสดงธรรมและมีวิสัยทัศนกวางไกลฯ 
 แตการที่พระธรรมทูตจะนําธรรมไปใหยอมมีหลักการสําคัญอยางนอย 3 ประการ 
ตามท่ี พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต (2543:32) กลาวไววา 
 1. ผูท่ีจะใหผูอ่ืนตองมีดีท่ีจะใหส่ิงดีของตนน้ันจะตองมีความชัดเจนไดแกธรรม
นั่นเอง หลักการของพระพุทธเจาตองมีความชัดเจน พระธรรมทูตจะตองม่ันใจตองมีความรูความ
เขาใหชัดเจน 
 2. สังคมที่จะไปหรือกลุมชนท่ีจะรับธรรมจากผูเผยแผพระธรรมทูต ตองรูสภาพการ
เปนอยูของชนกลุมนั้นวามีวัฒนธรรมเชนไร พระพุทธเจาจะทรงเสด็จไปสอนใครก็ทรงหยั่งรูคนๆ
นั้นกอนหรือชุมชนนั้นวาเปนอยางไร 
  3. เคร่ืองมือและวิธีการท่ีจะนําธรรมไปใหถึงตัวผูรับอาทิ เชน ภาษาท่ีจะส่ือสาร 
วิธีการท่ีจะปฏิบัติใหเขาถึงคนเปนตน 
 การจัดต้ังองคกรพระธรรมทูต ถาเรามองยอนไปถึงสมัยพระพุทธเจาพระองคทรงมี
พุทธประสงค เรียกวาเพื่อการประกาศพรหมจรรย คือหาความหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง การ
ถือเอาความหลุดพนจากทุกขเปนวัตถุประสงคหลักแลว เม่ือหลุดพนโดยสวนตัวแลว วัตถุประสงค
ของผูบรรลุเปนพระอรหันตสูงสุดแลวก็เปล่ียนไป ก็คือดําเนินชีวิตเพื่อความหลุดพนสวนตัวแลวยัง
ดําเนินชีวิตเพ่ือชวยคนอ่ืนใหพนทุกขตามดวย ดังจะเห็นไดจากพรรษาแรกผานไปสมัยพุทธกาลมี
พระภิกษุผูสําเร็จเปนพระอรหันต 60 รูป พระพุทธเจาทรงวางแผนเพื่อประกาศพระศาสนาแลวสง
พระสาวกเหลานั้นแยกยายกันไปในทิศตางๆ เพื่อประกาศพระศาสนาดังพระดํารัสท่ีวา “ภิกษุ
ท้ังหลายเราพนจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย แมพวกเธอพนแลวจากบวง
ท้ังปวงท้ังท่ีเปนของทิพยและเปนของมนุษย เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกเพื่อประโยชนและความสุข
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แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย แตอยาไปทางเดียวกันสองรูป แมเราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวฬาเสนา
นิคมเพ่ือแสดงธรรม” (พระสุตตันตปฎก 2539 :7 :428) 
 นี่คือวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังองคกรพระธรรมทูตข้ึนคร้ังแรกในโลก เพื่อ
อนุเคราะหแกชาวโลกมวลมนุษยชาติอยางแทจริง แตเนื่องจากสมัยนั้นภิกษุสาวกมีจํานวนจํากัด 
พระพุทธเจาจึงทรงบัญชาใหไปตามลําพังผูเดียว 
  ความจริงแลวพระพุทธเจาทรงเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
องคกรพระธรรมทูต โดยทรงแตงต้ังพระสารีบุตรใหเปนพระธรรมเสนาบดี เปนอัครสาวกฝายขวา
ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการ พระมหาโมคคัลลานะ เปนอัครสาวกฝายซายรับผิดชอบงานดาน
บริหาร โดยพระองคทรงเปนธรรมราชาคือผูยอดเยี่ยมและยังมอบภารกิจสําคัญใหพระอานนทซ่ึง
เปรียบเสมือนเลขานุการสวนพระองค และทรงแตงต้ังสาวกทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถเปน
เอตทัคคะ  คือผู ชํานาญการในดานตางๆ รับภาระทํางานตามความสามารถ ภายในองคกร
พระพุทธศาสนา เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพกวางไกลและเปนประโยชน
สูงสุดนั่นเอง 
 พระธรรมทูตจึงทํางานในฐานะของพระสาวก พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีประเสริฐท่ี
ยิ่งใหญ ดังน้ันการเผยแผศาสนา คือการหยิบยื่นธรรมะซ่ึงมีมากมายหลายหัวขอไปขยาย เปนหนาท่ี
ของพระสงฆอันเปนบุคคลากรในองคกรพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเขาถึง
ธรรมตามพุทธประสงคอันเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูลแกเทวดาและ
มนุษยท้ังหลายใหบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ พระนิพพานอันเปนสันติสุขและบรมสุข ดังกรณี
ตัวอยางท่ีพระมหากัจจายนะไดขยายหัวขอธรรมใหแจมแจงแกภิกษุท่ีฟงธรรมจากพระพุทธเจาแลว
ยังไมเขาใจในเร่ืองของผูมีราตรีหนึ่งเจริญจนไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาในทามกลางสงฆ 
(2539:14:553:274) 
 วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารองคกรพระธรรมทูต ซ่ึงดํารงสืบตอมาจนถึง
ปจจุบันเปนเวลากวา 2500 ป เปนฐานขอมูลท่ีใหเราไดศึกษาเกี่ยวกับพุทธพจน (คือคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา) ตางๆดานการบริหารจัดการองคกรก็กระจายอยูในพระไตรปฎก ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
การจัดองคกรนั้นไมไดมอบหมายแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเปนใหญแตยกใหพระธรรมวินัยเปนใหญ 
แมการเคารพกันก็ดี สังฆกรรมก็ดี ก็อยูในหลักการของพระธรรมวินัยนั่นเอง ดังมีพระพุทธดํารัสไว
วา “ธรรมและวินัยอันใด อันเราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปน
ศาสดาของพวกเธอโดยกาลลวงไปแหงเราตถาคต” (2539:10:141:132) 
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 การบริหารงานบุคคลในองคกรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจามีการยกยองเชิดชูผูทํา
ดีทําถูกตอง ใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังพระบาลีท่ีวา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺค
หารหํ ขมคนท่ีควรขม ยกยองคนท่ีควรยกยอง”  
 จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ในฐานะ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษาและ
ผูวิจัยเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เพื่อในเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษ
หนาตอไป และเพื่อประโยชนในองคกรศาสนาโดยตรงท่ีจะเผยแผศาสนาพุทธไปตางประเทศ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยค ร้ังนี้ เพื่ อตองการศึกษาคุณลักษณะและแนวทางพัฒนาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา พระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา และทาทีในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในปจจุบันจนทําใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีสําคัญศาสนาหน่ึงในโลกโดยมุง
ประเด็นดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษ
หนา (พ.ศ.2551-2560) 
  2.  เพื่อศึกษายุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) 
  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.
2551-2560) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงอนาคต(Future Research) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้  
  1. ขอบเขตดานเน้ือหาประกอบดวยคุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงคใน
ทศวรรษหนา แนวทางและยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา และแนวทางใน
การพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษหนา  
 2. ขอบเขตกลุมตัวอยางพระเถระผูเช่ียวชาญจํานวน 17 รูปซ่ึงแบงออกเปน2 กลุม
แรกคือพระเถระเชี่ยวชาญผูมีพรรษาตั้งแต 10 พรรษาขึ้นไปและมีประสบการณในการเผยแผ
พระพุทธศาสนามาไมนอยกวา 5 ป โดยท่ีไมจําเปนตองผานการอบรมเปนพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ (เพราะแตกอนยังไมมีการอบรม) จํานวน 7 รูป กลุมท่ีสองคือพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศท่ีผานการอบรมจากโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศโดยตรงจํานวน10 รูป  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 คุณลักษณะ หมายถึง ความรูความสามารถและบุคลิกภาพของพระสงฆท่ีเหมาะสมจะ
ทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา  
 แนวทางในการเผยแผ หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีวางไวเปนรูปแบบของการเผยแผ  
 การเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง การทําใหขยายออกไปซึ่งศาสนาที่มีหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา เปนขอประพฤติปฏิบัติทําใหคําสอนพระพุทธองคเจริญแพรหลายไปในหมู
พุทธศาสนิกชน คือ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจสามาถนําไป
ประพฤติปฏิบัติไดถูกตองและเหมาะสม  
 พระธรรมทูตสายตางประเทศ หมายถึง พระท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีเผยแผ
พระพุทธศาสนาในตางประเทศโดยจะตองไดรับการอบรมจากโครงการอบรมพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ  
 การพัฒนาพระธรรมทูต หมายถึง การเตรียมความพรอมทางดานพระภิกษุท่ีจะไปเผย
แผพระพุทธศาสนาใหมีความพรอมทุกดานตางๆ คือคุณลักษณะทางดาน บุคลิกภาพ ภูมิรู ภูมิธรรม
และแนวคิด/อุดมการณในการทํางาน / แนวทาง รูปแบบ วิธีการ รวมถึงยุทธวิธีในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา / รูปแบบ แนวทาง วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
  ทศวรรษหนา หมายถึง ชวงระยะเวลา 10 ปขางหนาโดยเทียบเคียงกับปฐานเปนหลัก  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
  1.  ไดทราบถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของพระธรรมทูตสายตางประเทศใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) 
  2.  ไดทราบถึงแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2551-2560) 
  3.  ไดทราบแนวทางการพัฒนาการเผยแผและคุณลักษณะของพระธรรมทูต ทําให
สามารถเตรียมความพรอมในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในทศวรรษหนา (พ.ศ.
2551-2560) รวมถึงการวางแผนและพัฒนาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดรวบรวมวรรณกรรม ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของนักเผยแผ 
และนักวิจัยทางการเผยแผตางๆท่ีเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ โดยกําหนด
สาระสําคัญประกอบไปดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้ 
  1.  พระพุทธเจาผูกอต้ังองคกรพระธรรมทูต 
  2.  การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
  3.  การเผยแผของพระธรรมทูต 
  4.  ปฏิสัมภิทากับการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในสมัยพุทธกาล 
  5.  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
  6.  แนวคิดการวิจัย   Futures  Technique  Delphi  Techniques 
  7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.  พระพุทธเจาผูกอตั้งองคกรพระธรรมทูต 
  บุคคลผูท่ีจะเปนผูบริหารองคกรตางๆ นั้นจะตองมีคุณสมบัติสําคัญและจะตองมีภาวะ
ความเปนผูนําท่ีสามารถทําใหคนอ่ืนทํางานตามที่ตนตองการได  คุณสมบัตินั้นคือ  อัตตหิตสมบัติ
หมายถึง  ความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวท่ีเหมาะสมกับการเปนผูนํา และปรหิตสมบัติ
หมายถึงความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวมและองคกรของตน 
  พระพุทธเจาของเราทานทรงเพียบพรอมท้ังอัตตสมบัติและปรหิตสมบัติ จึงสามารถใช
ภาวะความเปนผูนําบริหารการพระพุทธศาสนาไปสูความเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว และม่ันคง
มากกวา  2500  ป การบริหารองคกรของพระพุทธศาสนาเร่ิมตั้งแตการรับกุลบุตรเขามาบวชตองมี
การกล่ันกรองโดยคณะสงฆ เม่ือเขามาบวชในพระพุทธศาสนาตองไดรับการฝกหัดอบรมและการ
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จัดการศึกษาตามกระบวนการไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนระบบการศึกษาที่สอดคลองกับ
การพัฒนาบุคลากรใหบรรลุสูความเปนพระอรหันตท่ีเรียกวา อเสขะ คือผูไมตองศึกษา 
 บุคคลท่ีไดรับการพัฒนาแลวก็จะไดรับการจัดสรรภาระหนาท่ีใหไปปฏิบัติการใน
องคกรตามความรูความสามารถดังท่ีพระพุทธเจาทรงแตงต้ังเปนเอตทัคคะในดานตางๆทั้งท่ีเปน
สาวกฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถ  พระพุทธเจาทรงดํารงตําแหนงเปนธรรมราชา  คือ  ทรงเปน
ผูบริหารสูงสุดในองคกร  พระพุทธเจาทรงแตงต้ังผูชํานาญการตางๆ  (เอตทัคคะ)  รับภาระงาน
ตางๆ เชน พระมหากัสสปะเปนผูชํานาญการในดานถือธุดงควัตร พระปุณณมันตานีบุตรชํานาญ
ดานการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราชํานาญดานพระวินัยนางขุชชุตตราอุบาสิกาผูไดรับการแตงต้ัง
จากพระบรมศาสดาใหเปนยอดของอุบาสิกาท้ังหลายผูเปนพหูสูต  เปนตน การแตงต้ังนี้เปนตัวอยาง
ของการกระจายอํานาจและการใชคนใหเหมาะกับงานในองคกรของพระพุทธศาสนานั่นเอง (Put 
the right man on the right job) (พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย 2539:20:151:25:41) 
 การจัดต้ังองคกรพระธรรมทูต  ถาเรามองยอนไปถึงสมัยพระพุทธเจาพระองคทรงมี
พุทธประสงค  เรียกวาเพื่อการประกาศพรหมจรรย  คือหาความหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง  การ
ถือเอาความหลุดพนจากทุกข เปนวัตถุประสงคหลักแลว   เ ม่ือหลุดพนโดยสวนตัวแลว  
วัตถุประสงคของผูบรรลุเปนพระอรหันตสูงสุดแลวก็เปล่ียนไป  ก็คือดําเนินชีวิตเพื่อความหลุดพน
สวนตัวแลวยังดําเนินชีวิตเพ่ือชวยคนอ่ืนใหพนทุกขตามดวย  ดังจะเห็นไดจากพรรษาแรกผานไป
สมัยพุทธกาลมีพระภิกษุผูสําเร็จเปนพระอรหันต  60  รูป  พระพุทธเจาทรงวางแผนเพ่ือประกาศ
พระศาสนาแลวสงพระสาวกเหลานั้นแยกยายกันไปในทิศตางๆ  เพื่อประกาศพระศาสนาดังพระ
ดํารัสท่ีวา  “ภิกษุท้ังหลายเราพนจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  แมพวก
เธอพนแลวจากบวงท้ังปวงท้ังท่ีเปนของทิพยและเปนของมนุษย  เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกเพื่อ
ประโยชนและความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  แตอยาไปทางเดียวกันสองรูป  แมเราเองก็จะ
ไปยังตําบลอุรุเวฬาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” 
  นี่คือวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังองคกรพระธรรมทูตข้ึนคร้ังแรกในโลก  เพื่อ
อนุเคราะหแกชาวโลกมวลมนุษยชาติอยางแทจริง  แตเนื่องจากสมัยนั้นภิกษุสาวกมีจํานวนจํากัด  
พระพุทธเจาจึงทรงบัญชาใหไปตามลําพังผูเดียว 
  พระพุทธเจาทรงกําหนดวัตถุประสงคสําหรับสมาชิกในองคกรสามารถปฏิบัติไดเปน
แบบเดียวกัน  คือ  ใหสมาชิกยึดความหลุดพนทุกขสวนตัวและความหลุดพนของคนอ่ืนเปน
เปาหมายในการดําเนินชีวิตทรงวางรากฐานในการประกาศพระศาสนาแกพระธรรมทูตในยุคแรกๆ
ดวยการแสดงโอวาทปาฏิโมกข  ในวันมาฆบูชา  แกพระอรหันต   1250  รูป  เปนคําสอนท่ีเปนหลัก
สําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา  เปนแนวทางในการดําเนินงาน  มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน
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เปนหลักการ  3  ประการคือ  การไมทําบาปท้ังปวง  การทําความดีใหถึงพรอมและการทําจิตใจให
ผองใส  นอกจากนี้ยังกําหนดวิธีการประกาศพระพุทธศาสนา  โดยใชการเผยแผดวยขันติหรือความ
อดทนไมใหวารายและเขนฆาประหัตประหารกัน 
 ภายในองคกรพระพุทธศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากข้ึนพระพุทธเจาทรงมอบความเปน
ใหญใหคณะสงฆ  ดังจะเห็นไดจากการกระจายอํานาจและใหคณะสงฆดําเนินการดานอุปสมบท
และเม่ือมีกิจจาธิกรณหรือกิจการท่ีจะตองดําเนินการรวมกัน  คณะสงฆสามารถบริหารจัดการได
หรือเม่ือมีความขัดแยงเกิดหรือกรณีอ่ืนๆเกิดข้ึน  พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหคณะสงฆเปน
ผูจัดการแกปญหา 
 การบริหารงานบุคคลในองคกรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจามีการยกยองเชิดชูผูทํา
ดีทําถูกตอง  ใครทําผิดก็ควรไดรับการลงโทษ  ดังพระบาลีท่ีวา  “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห 
ปคฺคหารหํ ขมคนท่ีควรขม ยกยองคนท่ีควรยกยอง” 
 การเผยแผพระพุทธศาสนามีท้ังเชิงรุกและเชิงรับเราตองทําความเขาใจใหดี  การเผยแผ
เชิงรับ  หมายถึง  การเผยแผดวยการเทศนการสอนเปนหลัก  สวนการเผยแผเชิงรุก  หมายถึง  การ
ใชการสงเคราะหและสาธารณสงเคราะหดวย 
 พระธรรมทูตจึงทํางานในนามของ  อัครสาวก  ศาสนาท่ีประเสริฐท่ียิ่งใหญการเผยแผ  
คือการหยิบยื่นธรรมะซ่ึงมีมากมายหลายหัวขอไปขยาย  เปนหนาท่ีของพระสงฆอันเปนบุคคลากร
ในองคกรพระพุทธศาสนา  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงกอต้ังเพ่ือพุทธบริษัทไดทําหนาท่ีดวยการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  คือ  การใหธรรมะเปนทาน  สวนคฤหัสถถวายอามิส  อันนี้อยูในหลัก  อัญญมัญญ
สูตร  เราตางตองอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชในการบริหารองคกรพระธรรมทูต  ซ่ึงดํารงสืบตอมาจนถึง
ปจจุบันเปนเวลากวา  2500  ป  เปนฐานขอมูลใหเราไดศึกษาเกี่ยวกับพุทธพจน  (คือคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา)  ตางๆดานการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดองคกร
นั้น  มีพระพุทธพจน ท่ีวา  “เปรียบเหมือนแมน้ําสายใหญ  คือแมน้ําคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  
ไหลมาถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย  ยอมถึงซ่ึงอันนับวา  มหาสมุทร
เหมือนกัน  วรรณะ  4  เหลานี้  คือ  กษัตริย  พราหมณ  แพทย  ศูทร  ก็เชนเดียวกัน  คือออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไวแลวยอมละช่ือและตระกูลเดิมเสีย  ถึง
ซ่ึงอันนับวา  สมณะเช้ือสายศากยบุตรเหมือนกัน”   (พระสุตตันตปฎก 2539:17:116) 
  นี้เปนการรับสมาชิกใหมเขาสูองคกร  คือ  การกําหนดใหสมาชิกทุกคนเร่ิมตนจากศูนย  
นั่นคือไมมีการอนุญาตใหนําชาติช้ันวรรณะหรือตําแหนงหนาท่ีในเพศฆราวาสเขามาในองคกร
คณะสงฆ เพราะการอยูรวมกันของคนท่ีไมเทาเทียมกันนี้อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับบัญชา
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ภายในองคกร  เพราะเหตุวาสมาชิกถือตัววาไมเทาเทียมกับคนอ่ืน  ก็จะไมเช่ือฟงใครหรือยอมให
ใครลงโทษ  เพราะวาการอยูรวมกันของคนไมเสมอกันนําทุกขมาให 
  พระพุทธเจาจึงกําหนดใหพระภิกษุตองเคารพกันตามลําดับพรรษา  คือ  ผูท่ีบวชทีหลัง
ตองแสดงความเคารพตอผูบวชกอนองคกรพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนาจะเขมแข็งก็ดวยการมี
ความเคารพ  เอ้ือเฟอ ตอพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  สิกขา  และความไมประมาท  ซ่ึงเปน
การสืบทอดหลักการดานพระธรรมวินัยเอาใจใสตอพระพุทธศาสนาอยางถูกตองตรงไปตรงมา  
ดําเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงกอต้ังองคกรพระธรรมทูต
เพื่อใหเปนประโยชนสุขเกื้อกูลแกมวลมนุษยชาติอยางแทจริง 
  ความจริงแลวพระพุทธเจาทรงเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
องคกรพระธรรมทูต  โดยทรงแตงต้ังพระสารีบุตรใหเปนพระธรรมเสนาบดี  เปนอัครสาวกฝายขวา
ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการ  พระมหาโมคคัลลานะ  เปนอัครสาวกฝายซายรับผิดชอบงานดาน
บริหาร  โดยพระองคทรง  ธรรมราชาคือผูยอดเยี่ยมและยังมอบภารกิจสําคัญใหพระอานนทซ่ึง
เปรียบเสมือนเลขานุการสวนพระองค และทรงแตงต้ังสาวกทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถเปน
เอตทัคคะ  คือผู ชํานาญการในดานตางๆ รับภาระทํางานตามความสามารถ ภายในองคกร
พระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพกวางไกลและเปนประโยชน
สูงสุดนั่นเอง 
  พระพุทธเจาประสบผลสําเร็จในการประกาศพระพุทธศาสนาโดยมีผูบรรลุธรรมตาม
อยางพระพุทธองคอยางมากมาย  เปนเหตุเปนผลมาจนถึงปจจุบัน  แสดงใหเห็นถึงภาวะของความ
เปนสุดยอดผูบริหารในองคกรพระธรรมทูตท่ี เนนการเผยแผหลักธรรมคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนา 
  พระพุทธเจาทรงเปนผูท่ีมีพระจักษุท่ียาวไกล  มองการณไกล  องคกรท้ังหมดจะ
ขับเคล่ือนไปไดก็ตองอาศัยจุดหมายปลายทางท่ีพระองคทรงวางไวโดยการกําหนดจุดหมายท่ี
ชัดเจน  คือ  มุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากกองทุกข  ดังพระพุทธพจนท่ีวาพรหมจรรย (การบวช) 
นี้ไมไดมีไวเพื่อแสวงหาลาภสักการะและสรรเสริญ มิไดมีไวเพื่อ ศีล สมาธิ ปญญา เทานั้น   แตมีไว
เพื่อเจโตวิมุตติหรือความหลุดพนแหงจิต (พระสุตตันตปฎก มหาสาโรปมสูตร 2539:12:352:263) 
  การหลุดพนจากความทุกขท้ังปวงจึงเปนเปาหมายขององคกรพระธรรมทูต  แตการ
หลุดพนจะตองเปนไปเพื่อตัวเองและคนอ่ืนพรอมๆกันดวย  เพราะวาการประพฤติปฏิบัติธรรมทุก
อยางในพระพุทธศาสนา  มีเปาหมายสูงสุดท่ีจุดเดียวกันคือ  วิมุตติ (ความหลุดพน) ดังพระพุทธ
พจนท่ีวา “พระธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรส ” (พระวินัยปฎก  จุลวรรค 2539:7 :384 : 280) 
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  การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจาเปนเคร่ืองมือใหพระสงฆมีระเบียบวินัยในตนเอง
และมีกฎเกณฑในการประเมินตนเองดวย  เม่ือเห็นวาตนทําผิดพลาดไปจากมาตรฐานการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวและความผิดพลาดนั้นไมรายแรงถึงขนาดตองขับออกจากหมู
หรือขาดจากความเปนภิกษุ  พระสงฆแตละรูปจะสารภาพความผิดพลาดตอเพื่อนพรหมจรรย  
เรียกวาเปนการแสดงอาบัติ  ซ่ึงลงทายดวยคําม่ันสัญญาวาจะไมทําผิดอยางนั้นอีกตอไป 
  พระธรรมวินัยจึงเปนบทบัญญัติท่ีทําใหองคกรในพระพุทธศาสนาเขมแข็งและมีความ
เจริญม่ันคงอยางยาวนานสืบมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  ดังนั้นการท่ีพระพุทธเจาทรงเปนผูกอต้ังองคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือพุทธบริษัท  4 คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และมวลมนุษยชาติทุกชีวิตดวยความพระเมตตากรุณาตอสรรพสัตว
ทังหลายจึงเปนประโยชนเกื้อกูลแกโลกอันเปนคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจาอยางแทจริง 
  ในระบบการปกครองท่ีเปนธรรมาธิปไตยผูบริหารสูงสุดตองยึดธรรมประจําใจและมุง
ประโยชนสุขสวนรวม  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา  “เม่ือฝูงโคขามฟากแมน้ํา  ถาโคผูนําไปตรง  โค
เหลานั้นยอมไปตรงทั้งหมด  ในเมื่อโคผูนําฝูงไปตรง  ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน  ผูใดไดรับสมมุติ
ใหเปนผูนํา  ผูนั้นประพฤติธรรม  ประชาชนนอกนี้ยอมประพฤติธรรมเหมือนกัน  ประชาชนทั้ง
ประเทศยอมเปนสุข   
 
2.  การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
  กอนจะศึกษาบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศ
ควรทราบการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและในสมัยหลังพุทธกาลโดยสังเขปดังนี้ 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
  ในชวง  45 ปท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจแบงได 3 ระยะไดแกระยะแรก  :  
พระพุทธเจาทรงสอนดวยพระองคเองเม่ือพระพุทธเจาตรัสรูแลว  ณ  ควงไมโพธ์ิใกลฝงแมน้ําเนรัญ
ชรา  ตําบลอุรุเวลาในแควนมคธ  พระองคประทับ  ณ  ตําบลนั้นเปนเวลา  7  สัปดาหจากนั้น
พระองคทรงตัดสินพระทัยท่ีจะประกาศสัจธรรมท่ีพระองคทรงคนพบ  ทรงดําริถึงอาฬา
รดาบส  และอุทกดาบส  เจาลัทธิท่ีพระองคเคยอยูในสํานักศึกษาเร่ืองสมาธิมากอน  แตทานท้ังสอง
ไดเสียชีวิตไปกอนแลว จึงทรงระลึกถึงเบญจวัคคียท่ีเคยอุปฏฐาก พระองคเม่ือคร้ังทรงบําเพ็ญทุกร
กิริยา คือ อัญญาโกณทัญญะ  วัปปะ  ภัททิยะ  มหานามะ  และอัสสชิ จึงไดเสด็จไปยังปาอิสิปนตมฤ
คทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี  ในเขตแควนกาสี  ไดทรงแสดงปฐมเทศนาคือ  ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร  โปรดเบญจวัคคียใหบรรลุอรหัตตผล  และในระหวางประทับจําพรรษาแรกอยู  ณ  ปาแหงนั้น
พระองคไดโปรดพระยสะ  บิดามารดา  ภรรยาเกาและสหายของพระยสะ  ท่ีเปนชาวเมืองพาราณสี  
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4  คน  ท่ีเปนชาวชนบทอีก  50  คนตามลําดับจนมีพระสาวกจํานวน  60  รูปจากนั้นไดสงสาวก
จํานวน  60  รูปออกไปประกาศพระพุทธศาสนา  สวนพระองคไดเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม  
คร้ันถึงอุรุเวลาเสนานิคมแลว  ไดเสด็จไปยังอาศรมของทานอุรุเวลกัสสปะ  ซ่ึงเปนหัวหนาชฎิลผู
บูชาไฟจํานวน  500  คน  แลวไดทรงขอพักอาศัย  ณ  ท่ีนั้น  ในระหวางนั้นไดทรงโปรดอุรุเวลกัสส
ปะผูถือตนวาเปนพระอรหันต  โดยทรงแสดงปาฏิหารยตางๆเปนอันมากจนในท่ีสุดยอมตนเปน
สาวก  ละท้ิงการบูชาไฟขอบรรพชาอุปสมบทพรอมดวยชฎิลผูนองคือนทีกัสสปะ  พรอมดวย
บริวาร  300  คน  และคยากัสสปะพรอมบริวาร  200  คนไดทูลขอบรรพชาอุปสมบทดวย 
  หลังจากนั้นพระพุทธเจาไดทรงนําพระสงฆคณะใหญ  1,000  รูปเสด็จไปยังตําบลคยา
สีสะและ  ณ  ตําบลนี้เองที่พระพุทธองคไดทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกปุราณชฎิลท้ัง  1,000  
รูปและดวยพระสูตรนี้เอง  พระภิกษุเหลานั้นก็ไดบรรลุอรหัตตผล (พระวินัยปฎก มหาวรรค
2539:4:54:65) 
  การประกาศเผยแผคําสอนในระยะแรกๆพระพุทธเจาทรงสอนดวยพระองคเองและเม่ือ
สาวกเล่ือมใสใครจะบวช  พระองคก็ประทานการบวชเองซ่ึงเรียกวา  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  (วิธี
อุปสมบทท่ีพระพุทธเจาประทานดวยพระองคเองดวยการเปลงวาจาวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรม
อันเรากลาวดีแลว ทานจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด วิธีนี้ไดประทานแก 
พระอัญญาโกณฑัญญเปนบุคคลแรก และเม่ือไดสาวกท่ีเปนภิกษุผูมีความสามารถแลวก็จะสงออก
ไปประกาศเผยแผคําสอนชวยงานของพระองคตอไป พระธรรมปฎกไดสรุปพุทธวิธีในการสอนไว
ดังนี้ 
  1. บุคคลท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนมีมากมายทุกชนช้ันทุกประเภท วาโดยระดับ
สติปญญา มีตั้งแต ฉลาดท่ีสุดไปจนถึงโงท่ีสุด บุคคลที่พระพุทธเจาทรงผจญในงานสอนครั้งนั้นๆ
มักเปนชนชั้นคณาจารยหรือมีประสบการณในการคนคิดทางปรัชญามากส่ิงท่ีทรงสอนก็เปนเร่ือง
ละเอียดออนลึกซ้ึงเหมาะสําหรับปญญาและประสบการณของทานเหลานั้น ผลจากการสอนคร้ัง
นั้นๆก็สูงถึงข้ันบรรลุญาณวิเศษโดยเฉพาะ พระอรหัตตผล คําสอนของพระพุทธเจาเปนเร่ืองราว
การประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง 
  2. ในการสอนหากอธิบายใหสามารถเขาใจไดเต็มบริบูรณตามความหมายของพระ
สูตรก็เปนการดีสอนใหทราบคําสอนแนวเดียวกันท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนแกคนอ่ืนๆซ่ึงเปนคําสอน
เบ้ืองตนและเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในข้ันตนๆไวดวยก็จะบังเกิดเปนคุณประโยชนแกตัว
นักเรียนจะชวยใหเกิดความเขาใจดีข้ึนดวย 
  3. แมคําสอนของพระพุทธเจามีหลายระดับ  แตสาระสําคัญอยูท่ีแกนกลางคงเปน
แนวเดียวกันคือการดํารงชีวิตอยูดวยปญญาหรือมีชีวิตอยูอยางผูรูจักชีวิต  รูเทาทันกระแสโลก  ไม
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โงงมงายปลอยตัวตกเปนทาสของกิเลสและความทุกข  ถูกฉุดลากจูงไปตามกระแส  แตสามารถมี
ชีวิตจิตใจท่ีเปนอิสระ  อยางนอยก็รูจักท่ีจะกลับไปเปนนายบังคับควบคุมกิเลสของตนไวใน
แนวทางท่ีพึงปรารถนาได  โดยระลึกถึงพุทธภาษิตท่ีวา  “ปฺญาชีวึ  ชีวิตมาหุ  เสฏฐํ  ซ่ึงแปลวา  
ปราชญท้ังหลายกลาววา  ชีวิตเปนอยูดวยปญญา  เปนชีวิตท่ีประเสริฐสุด 
  การแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจา  ไมวาพระองคจะทรงแสดงที่ใดและแกใคร  
ยอมมีจุดหมายเปนแนวเดียวคือมุงใหความรูความเขาใจในสภาวะของส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง  
แลวใหมีทัศนคติและปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นอยางถูกตอง ในทางท่ีจะเปนประโยชนท้ังแกตนเองและ
บุคคลอ่ืน  แตเนื้อเร่ืองและวิธีการสอนแตกตางกันออกไปตามอุปนิสัย ความถนัด และความสนใจ
ของผูฟงสุดแตเร่ืองใดวิธีใดจะชวยใหเขาเขาใจธรรมไดดี (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต 2541:79) 
 
การทรงสงพระสาวกไปชวยประกาศพระศาสนา 
  หลังจากท่ีไดสงพระสาวกไปชวยประกาศพระศาสนา  ปรากฏวามีผูเล่ือมใสศรัทธามา
ขอบวชมากข้ึน  พระสาวกเหลานั้นก็นําผูเล่ือมใสศรัทธามาเฝาพระพุทธเจาเพื่อใหพระองคประทาน
การบวชให  แตเม่ือนานเขามีจํานวนผูเล่ือมใสเปนอันมาก  พระองคเองทรงเห็นวา  หมูพระสาวก
ผูใหญควรจะไดรับภาระชวยงานพระองคมากข้ึนจึงทรงอนุญาตใหพระสาวกผูใหญเปนพระ
อุปชฌาย  โดยไดอนุญาตใหบวชแกกุลบุตรผูเล่ือมใส  ดวยวิธีรับไตรสรณคมณ (พระวินัยปฎก 
มหาวรรค  2539:4:34:2)  คือใหรับเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเปนท่ีพึ่งเปนแนวทางชีวิต  
เรียกการบวชวิธีนี้วา  ติสรคมนูปสัมปทา(คําวา ติสรคมนูปสัมปทา ไดแก อุปสมบทดวยไตรสรณ
คมน เปนวิธีบวชพระท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชกุลบุตรในคร้ังตนพุทธกาล ตอมา
เม่ือทรงอนุญาตการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาแลวก็ทรงอนุญาตการบวชดวยไตรสรณ
คมนนี้ ใหเปนวิธีบวชสามเณรสืบมา ( พระวินัยปฎก จูฬวรรค 2539:4:79:86)  เม่ือพระสาวกเถระได
เปนพระอุปชฌาย  ลูกศิษยคือพระภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกก็มีมากข้ึน  ทานเปนพระอุปชฌายตองทํา
หนาท่ีปกครองดูแลพระสัทธิวิหาริกท่ีทานบวชให  ระยะท่ีสองนี้จะเห็นวา  พระพุทธเจาทรงมอบ
อํานาจบางประการใหพระสาวกปกครองกันเอง  คือใครเปนอุปชฌายของใครก็ใหผูนั้นชวยดูแล 
ตักเตือนศิษยของตน ถาไมเหลือบากวาแรงก็ไมใหภาระอันนั้นมาถึงพระพุทธเจา  ในระยะนี้การ
ปกครองคณะสงฆคงจะผิดแปลกกันออกไปตามสภาพของทองถ่ินและสํานัก  เพราะแตละสํานักท่ี
อยูหางไกลจากพระเนตรพระกรรณของพระพุทธเจายอมข้ึนอยูกับแตละอุปชฌายอาจารยจะดูแลส่ัง
สอนศิษยานุศิษยของตน  ดังมีเร่ือง วา  คร้ังหนึ่งพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ  เปนหัวหนาหมูอยู
ในกุฏาคิรีชนบท  ประพฤติไมเรียบรอยจนชาวบานไมเล่ือมใสเลิกใสบาตร  วันหนึ่งมีพระตางถ่ิน
ผานมาท่ีกุฏาคิรีชนบททานเขาไปบิณฑบาตก็ไมมีใครสนใจ  อุบาสกคนหนึ่งเห็นวาทานเปนพระ
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ตางถ่ินจึงนมัสการใหทานทราบขอเท็จจริง  และขอรองใหทานไปกราบทูลพระพุทธเจา  ไดมาชวย
ปรับปรุงคณะสงฆในเมืองนี้  พระรูปนั้นเดินทางไปกราบทูลพระพุทธองคใหทรงทราบ  พระพุทธ
องคจึงทรงรับส่ังใหประชุมสงฆทรงสอบถามจนไดความจริงวา  พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัล
ลานะเปนพระอุปชฌายของพระท้ังสองรูปนั้น  จึงทรงบัญชาใหพระอัครสาวกท้ังสองไปขับไลศิษย
คือพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะพรอมดวยบริวารใหออกจากชนบทน้ันเสีย  (พระวินัยปฎก  
มหาวรรค 2539:1:431:449-459) 
  แมพระพุทธองคจะทรงเปนจอมสงฆดํารงตําแหนงพระพุทธบิดา  แตทรงมอบหมายให
ครูบาอาจารยของพระภิกษุเหลานั้นไดใชอํานาจในการปกครองดูแลกันเปนสวนใหญ  และมี
ตัวอยางโดยท่ัวไปวา  ถาพระอุปชฌายอาจารยปฏิบัติเครงครัดไปทางไหนศิษยานุศิษยก็จะเครงครัด
ไปทางน้ันดวยเชนศิษยของพระอุปเสนวังคันตบุตร (อุปเสน เปนนองชายของพระสารีบุตรอัคร
สาวก,)  ก็จะถือธุดงควัตรอยูปา  ถือผาบังสุกุล  และเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  ท้ังนี้เพราะอาจารยถือ
ธุดงค  อาจารยปฏิบัติอยางไรลูกศิษยก็ปฏิบัติตามอยางนั้น (พระวินัยปฎก  มหาวรรค 
2539:2:565:89) 
 
ทรงมอบใหพระสาวกปกครองกันเอง 
  ระยะสุดทายตอนปลายๆพุทธกาล  เม่ือพระพุทธเจาทรงเห็นวามีพระสาวกมากแลว  
สมควรจะไดมอบหมายใหหมูพระสาวกดูแลปกครองกันเอง  เพื่อเปนการปูพื้นฐานการปกครอง
คณะสงฆโดยหมูสงฆเอง  ดังนั้นทรงไดงดการอุปสมบทดวยวิธีไตรสรณะคมนทรงอนุญาตใหบวช
ดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแทน  คือใหพระสงฆจํานวนอยางตํ่า  10  รูป  มีรูปหนึ่งเปนพระ
อุปชฌาย  มีผูสวดสวดถึง  4  คร้ังท้ังญัตติกรรมจึงจะสําเร็จเปนพระภิกษุไดเรียกวิธีการอุปสมบทน้ี
วา  ญัตติจตุตถกรรมวาจา (คําวา   ญัตติจตุตถกัมมอุปสมบท (ญัตติจตุตถกรรมวาจา)คือ การ
อุปสมบทดวย ญัตติจตุตถกรรมไดแกวิธีอุปสมบทท่ีพระสงฆเปนผูกระทําอยางท่ีใชอยูในปจจุบัน 
โดยมีภิกษุประชุมครบองคกําหนด ในเขตชุมชนซ่ึงเรียกวา สีมา กลาววาจาประกาศเร่ืองความท่ีจะ
รับคนน้ันเขาหมู และไดรับความยินยอมของภิกษุท้ังปวงผูเขาประชุมเปนสงฆนั้น พระราธะเปน
บุคคลแรกท่ีไดรับอุปสมบทอยางนี้,   เม่ือทรงอนุญาตการบวชใหเปนกิจของสงฆ  (สังฆกรรม)  
เชนนี้แลว  ก็ทรงใหใชการบวชแบบเดิมนั้นแกสามเณรคือถาใครยังอายุไมถึง  20  ปอยากจะบวชก็
บวชใหเปนสามเณรไดดวยวิธีติสรณคมนบรรพชา  มีพระอุปชฌายรูปเดียว  นับแตพระองคทรง
อนุญาตใหพระสาวกบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาแลว  พระองคเองก็ทรงงดการอุปสมบท
ใหแกใครๆคือไมประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาตอไปอีกทรงทําหนาท่ีส่ังสอนและดูแลโดยท่ัวไป
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เทานั้น  ท้ังนี้คงจะทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆอยางเต็มท่ี  เพื่อวาพระสงฆสาวกจะไดคุนเคย
กับการปกครองกันเองภายหลังท่ีพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว 
  พระพุทธองคทรงมีพุทธประสงคอยางแนนอนท่ีจะใหสงฆปกครองกันเองโดยยึดเอา
พระธรรมวินัยเปนใหญเปนหลัก  ไมทรงปรารถนาใหพระเถระรูปใดรูปหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีใหการ
ปกครองคณะสงฆ  คร้ังหนึ่งพระเทวทัตมาทูลขออนุญาตเพ่ือท่ีจะดูแลพระสงฆแทนพระองคเอง
พระพุทธองคก็ไมทรงอนุญาต  และพระองคก็มีพระพุทธดํารัสไวชัดเจนวาผูท่ีจะปกครองสงฆได
นั้น   มีพระพุทธองคกับพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเทานั้น 
(สุตตันตปฎก 2539:13:157:177) แตถึงกระนั้นพระพุทธองคก็มิไดทรงมอบหมายการปกครองโดย
เด็ดขาดใหยังคงทรงดูแลตลอดมา แมแตหลังพุทธปรินิพพานแลว พระมหากัสสปะไดเปนประมุข
สงฆทําสังคายนาคร้ังแรกน้ัน (  พระวินัยปฎก  จูฬวรรค 2539:7:437:375-381)  ทานก็มิไดมีอํานาจ
เด็ดขาดในการปกครองสงฆท้ังมวลเพียงแตเปนประมุขในฐานะเปนพระเถระผูใหญเทานั้น  การ
ปกครองหมูภิกษุดวยการถือเอาสงฆเปนประมาณใหสอดคลองกับพระธรรมวินัยนี้คือ  พระพุทธวิธี
ท่ีพระพุทธเจาทรงมอบใหแกพระสาวก 
  ในการที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตการบวชดวยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา  แกกุลบุตรนี้ก็
เกิดปญหาอยูบาง  คร้ังหนึ่งเม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผไปถึงแควนวันตี  (ดานตะวันตกสุดของชมพู
ทวีป)  โดยการนําเขาไปของพระมหากัจจายนะ  ปรากฏวาราชสํานักของพระเจาจัณฑปชโชตและ
ประชาชนเล่ือมใส  มีคนมาขอบรรพชาอุปสมบทเปนจํานวนมากแตทานพระมหากัจจายนะก็
สนองตอบตอศรัทธาของคนเหลานั้นไมไดเพราะไมมีพระสงฆครบ  10  รูปตามท่ีพระพุทธองคทรง
บัญญัติไว  เวลานั้นกุลบุตรคนหน่ึงช่ือวา  โสณกุฏิกัณณะ  ตองบวชเปนสามเณรอยูถึง  3  ปจึงได
บวชเปนพระภิกษุ  (เขาใจวามีเพราะจาริกเขาไปจากท่ีอ่ืนจนครบ  10  รูป)  หลังจากบวชเปน
พระภิกษุแลว  พระโสณกุฏิกัณณะใครจะจาริกไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  พระมหากัจจาย
นะจึงไดโอกาสฝากใหไปทูลขอผอนผันพระวินัยบางขอตอพระพุทธองค  คือ 

1. ขอใหลดจํานวนพระสงฆจาก  10  รูปในการบวชเพราะแควนวันตีหา 
พระภิกษุยาก 

2.  ขอใหภิกษุสวมรองเทาหลายช้ันได  เพราะแควนอวันตีพื้นที่ขรุขระ 
แหงแลงเวลาเดินทางลําบากมาก 

3. ขอใหภิกษุอาบนํ้าไดทุกวัน  เพราะท่ีนั่นอากาศรอนธรรมเนียมชาวบานก็ 
อาบน้ําทุกวัน 

4. ขอใหภิกษุใชหนังแทนเส่ือไดเพราะท่ีนั่นใชหนังเปนสวนมากเส่ือหาไดยาก 
นัก 
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5. ขอใหภิกษุรับผาท่ีเขาฝากมาถวายจากท่ีไกลเกิน  10  วันไดเพราะท่ีนั่นการ
เดินทางลําบาก 

  แควนอวันตีเปนปจจันตชนบท  คือ  หางไกลจากชมพูทวีปเม่ือพระโสณ กุฏิกัณณะได
กราบทูลพระผูมีพระภาคแลว  พระพุทธองคทรงผอนผันตามท่ีทูลขอทุกประการสวนในสวนกลาง
คือ  มัชฌิมชนบทหรือชมพูทวีปนั้น  ยังคงใหปฏิบัติโดยเครงครัดตอไปไมมีการผอนปรนแต
ประการใด  (วินัยปฎก มหาวิภังค 2539:5:259:38) 
  พระพุทธองคทรงมีพระปรีชาญาณทรงทราบเหตุการณตางๆและสารทุกขสุขดิบของ
มวลพุทธบริษัทวา  อะไรควรเครงอะไรควรผอน  ตองดูตามกาละเทศะ  และบุคคลเปนตนเพื่อความ
อยูไดและรุงเรืองข้ึนของพระศาสนาและเหลาบริษัทและเม่ือสมัยกอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระองคเคยตรัสไววา  “อานนท เม่ือสงฆตองการก็พึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียได โดยกาลท่ีเรา
ลวงไปแลว  แทจริง พระพุทธานุญาตน้ีมิไดหมายความวาสงฆหมูไหนตองการอยางไรจะถอนได
โดยสมัครใจ  แตหมายความวา  ใหไตรตรองตามเหตุผล  เพื่อดํารงไวซ่ึงพระศาสนา  หรือความอยู
รอดของชีวิตเทานั้น  เชน  พระอาพาธฉันรากไมผลไมท่ีเปนยาชวยรักษาชีวิตได  แตจะฉันเพราะหิว
ไมไดการถอนสิกขาบทเพื่อสนองกิเลสตัณหาของสวนบุคคลไมอยูในพุทธประสงค  พระสงฆหมู
ใดอางเอาพระพุทธานุญาตนี้ไปถอนสิกขาบทเล็กนอย  เพ่ือสนองความตองการของตนจึงถือไดวา
ผิดแนนอน  มีเร่ืองเลาวาพระเทวทัต  เปนญาติของพระพุทธเจาออกบวชจากศากยวงศ  แตเม่ือบวช
แลวไมไดบรรลุอรหัตผลเหมือนกับสหายของทาน  ไดบรรลุเพียงโลกียฌาณเทานั้นมาภายหลังคิด
การใหญ  ใครอยากจะไดตําแหนงผูปกครองสงฆ  จึงเขาไปเฝาพระพุทธเจาทูลขออํานาจจาก
พระองค  เพื่อจะเปนผูปกครองสงฆแทน  พระพุทธเจาตรัสหามถึง  3  คร้ัง  พระเทวทัตก็ยังทูลออน
วอนอยูอีก  พระพุทธเจาจึงตรัสคร้ังสุดทายวา  “เทวทัต  แมแตพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลา
นะ  ตถาคตก็ไมทรงสละพระสงฆใหไฉนเลา  จะพึงสละใหแกเธอผูลามกบริโภคเขฬะ” 
  พระเทวทัตผูกโกรธและอาฆาตพระพุทธองคมาต้ังแตบัดนั้น  ตอมาไดตั้งหลักธรรม
ข้ึนมา  5  ขอประกาศใหลูกศิษยของตนปฏิบัติ  เพ่ือสรางความนิยมในหมูชน  ในท่ีสุดก็ไดนําคณะ
ศิษยไปเขาเฝาพระพุทธเจาทูลขอใหพระองครับเอาธรรม  5  ขอนี้  และประกาศใหพระสงฆปฏิบัติ  
คือ 
   1. ภิกษุพึงอยูปาเปนวัตร  รูปใดไปสูละแวกบานมีโทษ 
   2.   ภิกษุพึงเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  รูปใดรับนิมนตมีโทษ 
   3.   ภิกษุพึงหมผาบังสุกุลเปนวัตร  รูปใดรับผาคฤหบดีมีโทษ 
   4.   ภิกษุพึงอยูโคนไมเปนวัตร  รูปใดเขาสูท่ีมุงบังมีโทษ 
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   5.  ภิกษุไมพึงฉันของสดของคาว เชน ปลา เนื้อ เปนตน รูปใดฉันมีโทษ (พระ
วินัยปฎก  จูฬวรรค  2539:7:343:179-205) 
  พระพุทธองคทรงพิจารณาแลว  ไมเห็นชอบแมแตขอเดียวเพราะถาทําตามนี้พระสงฆ
จะอยูไมรอดในสังคม  นั้นคือตึงเกินไปเปนการขวางโลก  แตก็ไมปฏิเสธท้ังหมดในธรรม  5  
ประการนี้  ถาใครสมัครใจจะปฏิบัติก็มีอยูแลวในธุดงค  13  ประการ (คําวา ธุดงค  คือองคคุณ
เคร่ืองกําจัดกิเลส )  ซ่ึงขอปฏิบัติประเภทวัตรท่ีผูสมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติไดเปนอุบายขัด
เกลากิเลส สงเสริมความมักนอย สันโดษมี 13 ขอคือ หมวดท่ี1  จีวรปฏิสังยุตต เกี่ยวกับจีวร มี1.ปง
สุกูลิกังคัง คือใชแตผาบังสุกุล 2. เตจีวริกังคะ ใชผาสามผืน หมวดท่ี 2 บิณฑปาตปฏิสังยุตต เกี่ยวกับ
บิณฑบาตมี 3 บิณฑปาติกังคัง เท่ียวบิณฑบาตเปนประจํา 4. สปทานจาริกังคะ บิณฑบาตตามลําดับ
บาน 5. เอกาสนิกังคะ ฉันม้ือเดียว 6.ปตตปณฑกังคะ ฉันเฉพาะในบาตร 7. ขลุปจฉาภัตติกังคะ ลง
มือฉันแลวไมยอมรับเพิ่ม หมวดท่ี 3 เสนาสนปฏิสังยุตต เกี่ยวกับเสนาสนะมี 8 อารัญญิกังคะ ถืออยู
ปา 9. รุกขมูลิกังคะ อยูโคนไม 10. อัพโภกาสิกังคะ อยูกลางแจง 11.โสสานิกังคะ อยูปาชา 12. ยถา
สันถติกังคะ อยูในท่ีแลวแตเขาจัดให หมวดท่ี 4 วิริยปฏิสังยุตต เกี่ยวกับความเพียรมี 13  เนสัชชิกัง
คะ ถือนั่งอยางเดียวไมนอน  (พระธรรมปฎก  ป.อ.ปยุตฺโต 2538:114)  จึงเห็นไดวา  การกระทําของ
พระเทวทัต  ผิดตรงกันขามกับของทานพระมหากัจจายนะ  เพราะของพระเทวทัตเปนอัตตกิลมถานุ
โยค (คําวา อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนใหลําบากเปลา คือ ความพยายามเพ่ือบรรลุท่ีหมาย
ดวยวิธีทรมานตนเอง เชน การบําเพ็ญตบะตางๆท่ีนิยมกันในหมูนักบวชอินเดียจํานวนมาก(ขอ 2 ใน
ท่ีสุด 2 อยาง  สวนของพระมหากัจจายนะเปนมัชฌิมาปฏิปทา (คําวา มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสาย
กลาง, ขอปฏิบัติเปนกลางๆไมหยอนจนเกินไปและไมตึงจนเกินไปไมของแวะท่ีสุด 2 อยาง คือ กาม
สุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค, ทางแหงปญญา (เร่ิมดวยปญญา, ดําเนินดวยปญญา นําไปสู
ปญญา) อันพอดีท่ีจะใหถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความทุกข หรือความหลุดพนเปนอิสระ
ส้ินเชิง ไดแก มรรคมีองค 8 มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน สัมมาสมาธิเปนท่ีสุด(พระไตรปฎก 2539:20:9-
10) 
  สรุปเร่ืองการปกครองสมัยพุทธกาลวา  ตอนตนๆทรงกระทําดวยพระองคเองเพราะเปน
ระยะแรกเร่ิม  พอมาระยะท่ีสองทรงกระทําเองบาง  ใหพระสาวกชวยกระทําบางเปนการแบงเบา
ภาระและฝกหมูพระสาวกใหสามารถเพ่ือท่ีจะรับชวงงานจากพระองคได  คร้ันถึงตอนปลายๆ  ทรง
มอบความเปนใหญใหหมูพระสงฆสาวกในการอุปสมบท  สวนพระองคทรงดูแลท่ัวๆไปและ
ทํางานดานการสอนแตเพียงดานเดียว  เปนทํานองวาบิดามารดาอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหรูการรู
งาน  บ้ันปลายชีวิตก็มอบทรัพยสมบัติให 
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  การเผยแผพระพุทธศาสนาสมัยหลังพุทธกาล 
  ภายหลังจากพุทธปรินิพพานแลว  การคณะสงฆในชมพูทวีปก็ขาดเอกภาพลงอยาง
ส้ินเชิง  คือไมสามารถจะรวมเปนอันเดียวกันได  ตางสํานักตางมีลูกศิษยและบริวารเปนของตนเอง  
ทุกสํานักตางก็มุงสูพระศาสดาองคเดียวกัน  หากแตแนวการสอนการปกครองแตกตางกันออกไป  
ซ่ึงเร่ืองนี้ก็เคยมีมาแลวในคร้ังพุทธกาล  แทจริงหลังพุทธกาลนั้นมีพระมหาเถระท่ีทําหนาท่ีเปน
ผูดูแลหมูภิกษุสามเณรตอมาหลายรูป  เชน  พระมหากัสสปะ  พระอนุรุทธะ  พระอุปวานะ  พระ
จุนทกะ  พระควัมปติ  พระกุมารกัสสปะ  พระอานนท  พระมหากัจจายนะ  พระอุบาลี  ผูท่ีมีอาวุโส
สูงกวาเพื่อนคงจะไดแกพระมหากัสสปะดังนั้น  ในการทําสังคายนาครั้งท่ี  1  ทานจึงไดเปน
ประธานแตแมวาทานจะเปนประธานทานก็ไมสามารถปกครองภิกษุสามเณรไดท่ัวถึง  ปรากฏวาแม
เพียงทําสังคายนาจบลงเทานั้นก็มีพระเถระรูปหนึ่ง  ช่ือพระปุราณะ  ไดพาลูกศิษยจํานวน  500  รูป
เดินทางจากทักขิณาคิรีชนบทมาพบพระมหากัสสปะ  เม่ือทราบวาทําสังคายนาเสร็จแลว  ทาน
ปุราณะก็มีความเห็นแยงทันที  นี้แสดงวาพระมหากัสสปะก็ปกครองไดไมท้ังหมด (พระวินัยปฎก 
จูฬวรรค 2539:7:444:387)   
  เถรวงศซ่ึงเปนปกรณฝายบาลี  ระบุการปกครองสงฆหลังพุทธกาลไววา  หลังพุทธ
ปรินิพพานแลว  ไดมีเถรวงศสืบตอกันมาเปน  3  สาย  คือ  1.  สายพระอุบาลี  2.  สายพระอานนท  
3.  สายพระอนุรุทธะ 
  ตามตํานานฝายบาลีและฝายสันสกฤตระบุไววา  สายพระอุบาลีนั้นมี  พระทาสกะ  พระ
โสณกะ  พระสิคควะ  และพระโมคคัลลีบุตร  เปนตน  สายพระอานนทนั้นมี  พระมหากัสสปะ  
พระอานนท  พระสัพพกามี  พระเรวตะ  พระสาฬหะ  และพระยสกากัณฑบุตร  พระอุปคุปต  เปน
ตน  สวนสายพระอนุรุทธะนั้น  ในชวงตนๆไมพบ  มาพบในตอนทําสังคายนาคร้ังท่ี  2  ประมาณ  
พ.ศ.  100  มีรวมสังคายนาอยู  2  รูปคือ  พระสุมนะ  และพระวาสภคามี (กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ 2525:74-75) 
  เทาท่ีทราบนี้เปนเพียงประวัติของทานเหลานั้นเทานั้น  ไมทราบวาทานปกครองกันมา
อยางไร  เม่ือศึกษาตามธรรมเนียมสงฆแลว  เชื่อวาคงจะเปนเชนกับสมัยปลายพุทธกาล  คือพระ
เถระผูมีอายุพรรษามาก  มีความรอบรูมากก็เปนผูนําหมูเปนอุปชฌายอาจารยของผูนอยสืบตอกันมา  
หากมีปญหาอะไรเกิดข้ึน  พระเถระผูนําหมูก็จะวินิจฉัยตัดสินเอง  ระบบหัวหนาหมูจึงเร่ิมแรงข้ึน
มากกวาสมัยพุทธกาล  นั่นคือยอมเช่ือถือเจาสํานักและอุปชฌายอาจารยวา  ถูกตองเปนธรรม  และก็
ระบบนี้เอง  ท่ีนําไปสูการแยกนิกายในภายหลัง (แมชีคมคาย คุมพันธ 2547:10-18) 
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พระเจาอโศกมหาราช  :  อัครศาสนูปถัมภ 
  พระเจาอโศกมหาราช  ทรงมีพระคุณอันลํ้าเลิศตอพระพุทธศาสนา  ในฐานนะพระองค
เปนผูสองประทีปธรรม  คือพระพุทธศาสนาใหโชติชวงชัชวาลขึ้นในแดนสุวรรณภูมิอันรวมท้ัง
ประเทศสยามหรือประเทศไทยดวย 
  พระเจาอโศกมีพระมารดาพระนามวาศิริธัมมา  พระบิดาพระนามวาพระเจาพินทุสาร  
เม่ือเจริญวัยพระราชบิดาทรงแตงตั้งใหเปนอุปราชครองแควนอวันตี  มีกรุงอุชเชนีเปนเมืองหลวง 
(สุรีย มีผลกิจ วิเชียร มีผลกิจ 2543:237) 
  พระเจาอโศกทรงเปนพระบรมจักรพรรดิท่ียิ่งใหญเปนผูมีชัยชนะท่ีถาวร  คือทรงชนะ
โดยธรรม  ชัยชนะอันต้ังอยูบนรากฐานแหงความไมเบียดเบียนใคร  หลังจากพระบิดาสวรรคตจึง
เสด็จกลับมายังนครปาตลีบุตร  ดํารงตําแหนงพระราชาสืบแทน  ทรงรับส่ังใหสําเร็จโทษพระอนุชา
ตางมารดาท้ังปวง  เวนพระติสสะกุมาร  พระอนุชารวมมารดา (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต 2544:7-
10) 
   พระเจาอโศกไดทรงสดับเร่ืองอัปปมาทธรรม  (ความไมประมาทในธรรม)  จาก
สามเณรนิโครธทรงเล่ือมใสศรัทธาเปนอยางยิ่ง  ทรงสรางวัดและเจดีย  ทรงถวายทานท่ีอโศการาม  
ทรงทราบวาธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงมี  84,000  พระธรรมขันธ  จึงดําริบูชาพระธรรมดวยการ
สรางวิหารเจดียไวในนครตางๆครบ  84,000  พระธรรมขันธ  ท่ัวชมพูทวีป  84,000  แหง 
  พระองคทรงสรางมหาวิหารในปาตลีบุตรช่ือ  อโศการาม  โดยมีพระอินทคุตตเถระเปน
ผูดําเนินการสรางและดูแลการกอสรางใหสําเร็จภายใน  3  ปและทรงเปนธุระในการทรงจัดหาพระ
บรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาไปบรรจุตามวิหารและพระเจดียตางๆเปนธรรมเนียมใหพระ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในวัดตางๆในประเทศตางๆ  ภายหลังพุทธกาลใหฉลอง
โดยโปรดใหประชาชนท้ังหมด  สมาทานศีล  8  นับวาเปนการอุปถัมภพระพุทธศาสนาดวยปจจัย
ของทายกท่ียิ่งใหญท่ีสุด  ทรงใหพระโอรสคือ  พระมหินทและพระธิดาคือ  พระนางสังฆมิตตา  
ผนวชในพระพุทธศาสนาเปนพระธรรมทายาท  ตอมาไดเปนพระธรรมทูตท่ีสําคัญในการประกาศ
พระพุทธศาสนา  หลังจากผนวชแลว  พระมหินทเถระ  ไดศึกษาพระธรรมวินัยอยูในสํานักของพระ
อุปชฌายคือ  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ไดเรียนเถรวาทท้ังหมดพรอมท้ังอรรถกาจบภายใน  3  
พรรษาไดเปนปาโมกข  (หัวหนา)  ของภิกษุประมาณ  1,000  รูปผูเปนศิษยของพระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระ 
  พระเจาอโศกทรงต้ังเภสัชนิธิถวายสงฆ  เวลาน้ันพระสุมิตเถระเท่ียวหาเภสัชใหพระ
ติสสเถระผูเปนพี่ชายแตหาไมได  พระติสสเถระจึงนิพพานดวยพิษบุง  พระเจาอโศกทรงทราบจึง
รับส่ังใหสรางถึงน้ําขนาดใหญไวท่ีประตูนครทั้ง  4  ทิศบรรจุเภสัชอันเปนโอสถตามพระวินัยท่ีทรง
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บัญญัติใหเต็มเพื่อถวายแกสงฆผูเดินทางมาจากทิศท้ังส่ีเวลานั้นมหาชนนําเคร่ืองบรรณาการมาถวาย
แกพระนิโครธเถระวันละ  1  แสนพระเจาอโศกทรงถวายแกพระสงฆทุกวันวันละ  5  แสนทรงบูชา
พุทธเจดียวันละ  1  แสน  ทรงบูชาพระธรรมวันละ  1  แสน  เพ่ือประโยชนในปจจัย  4  ของภิกษุผู
พหูสูตวันละ  1  แสน  เพื่อประโยชนแกเภสัชของภิกษุผูอาพาธ  1  แสน  ลาภและสักการะอัน
โอฬารจึงเกิดข้ึนมากมายในพระศาสนา 
  พระเจาอโศกไดใหความอุปถัมภโดยทรงจัดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี 3 ข้ึน
ในป พ.ศ.236 ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบุตร แควนมคธ (ปจจุบันคือ เมืองปตนะ เมืองหลวงของ
รัฐพิหาร) ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน พระองคทรงครองราชยสมบัติอยู  
37  ปในตอนปลายรัชการมหาชนตางขนานนามพระองควา  พระเจาธรรมาโศกราช 
  สวนพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ไดนิพนธคัมภีรกถาวัตถุปกรณ  และเปนประธานใน
การสังคายนา  กระทําใหท่ีประชุมสงฆ  1,000 รูป ลวนเปนพระอรหันตขีณาสพใชเวลา 9 เดือนการ
เกิดข้ึนของพระธรรมทูคร้ังแรกในโลก 
  หนังสือประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร  200 ป ภาค 1 บันทึกความ
เปนมาแหงพระธรรมทูตไวดังนี้ (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2525:75) 
 
พระพุทธศาสนาแผสูสุวรรณภูมิ 
  การสงพระธรรมทูตในสมัยพระเจาอโศกมี  9  สาย ปรากฏผลสําเร็จเปนหลักฐาน
เดนชัดเพียง  2  คณะคือ  คณะของพระมหินทเถระ  ท่ีไดไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา
ทวีปพรอมนําตนศรีมหาโพธ์ิไปปลูกไวดวย  อีกคณะหนึ่ง  มีพระโสณะเถระกับพระอุตตระเปน
หัวหนา  เดินทางไปสุวรรณภูมิในราวป  พ.ศ.  300  สุวรรณภูมิประเทศเช่ือกันวา คือประเทศไทยใน
ปจจุบันเพราะมีหลักฐาน  คือพระปฐมเจดีย  ท่ีจังหวัดนครปฐม  ซ่ึงเคยเปนท่ีตั้งอาณาจักรทวาราวดี
มากอน 
  การสงพระธรรมทูตไปในคร้ังนี้  ถือไดวาเปนการสงพระธรรมทูตไปเผยแผพระศาสนา
อยางเปนทางการ  โดยมีพระมหากษัตริยเปนผูจัดสงไป  กอนหนานี้นาจะมีบุคคล  หรือคณะบุคคล
นําพระศาสนาออกไปเผยแผยังตางประเทศมากอนแลว  เพราะวาเวลาไดลวงไปแลว  300 ป แตคง
เปนสวนบุคคลจึงไมปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 พระพุทธศาสนาท่ีพระเถระท้ังสองรูปนํามาเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมิคงเจริญรุงเรือง
อยูในระยะหนึ่ง  ตามหลักฐานทางโบราณวัตถุท่ีสรางข้ึนในยุคนั้น  แลวเงียบหายไปไมปรากฏวา
พระพุทธศาสนาท่ีพระเถระท้ังสองนํามาประดิษฐานไวเจริญหรือไมอยางไร  ตอมา  พ.ศ.  620  พระ
เจากนิษกะกษัตริยราชวงศกุษาณข้ึนครองราชยทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนนิกาย
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พระพุทธศาสนาท่ีเจริญทางตอนเหนือของอินเดีย  คณะสงฆมหายาน  เม่ือไดทําสังคายนา  จารึก
พระไตรปฎกเปนภาษาสันสกฤตแลวก็มีความเจริญรุงเรืองแพรหลายไปในชมพูทวีปภาคเหนือ  คือ  
ธิเบต  จีน  เกาหลี  ญ่ีปุน  และเวียตนามและยังแพรหลายมาถึงทางประเทศแถบตะวันออกดวย  เชน  
เกาะสุมาตรา  ชวา  กัมพูชา  พมา  และมอญ  ในราวป  พ.ศ.  1300  กษัตริยผูครองราชยอาณาจักรศรี
วิชัยในเกาะสุมาตรา  มีอานุภาพไดแผอาณาเขตเขามาทางแหลมมลายู  จนถึงเมืองนครศรีธรรมราช  
ไชยา  ทวารวดี  ไดเผยแผลัทธิมหายานเขามาดวย  พระพุทธศาสนามหายานคงเจริญรุงเรืองอยูใน
ดินแดนแถบนี้ระยะหนึ่ง  แลวจึงเส่ือมลงเพราะปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุ  เชน  พระธาตุไช
ยา  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชองคเดิมและรูปพระอวโลกิเตศวรเปนตน 
 
สมัยสุโขทัย 
  คนไทยพ้ืนเพเดิมของเมืองสุโขทัย  คงนับถือพระพุทธศาสนาหินยาน(เถรวาท)  แบบ
พุกาม  เพราะกอนสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี  คนไทยในลานนาและเมืองตางๆอยูใตอิทธิพล
ของพมาในสมัยพระเจาอนุรุทธ  กษัตริยเมืองพุกาม  กรุงสุโขทัยท่ีสถาปนาเปนราชธานีใหมยังเปน
ชนชาติขอม  ละวาและมอญเปนเจาของถ่ินเดิมอาศัยอยูดวย  คนเหลานี้มีวัฒนธรรมและศาสนาเปน
ของตนอยูกอนโดยเฉพาะศาสนานาจะนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  เพราะขอมที่สูญเสีย
อํานาจไปนับถือศาสนานิกายมหายานเชนเดียวกับอาณาจักรศรีวิชัย  ท้ังนี้เพราะยังคงมีหลักฐาน  
เชน  ปราสาทหินรูปพระโพธิสัตวจํานวนมากปรากฏอยูในเขมรจนบัดนี้  ทางราชการในสมัยนั้นคง
ปลอยใหประชาชนมีอิสรเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามความศรัทธาของตน 
  ตอมา  พ.ศ.1820 พอขุนรามคําแหง ไดครองราชยสมบัติ ทรงจัดการปกครองสรางสรรค
ความเจริญข้ึนหลายดานในประเทศทรงแผแสนยานุภาพอาณาจักรไปตลอดแหลมมลายู เสด็จไป
เห็นคณะสงฆลัทธิลังกาวงศ (หินยานหรือเถรวาท) ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช อันเปนเมืองประเทศ
ราช เกิดศรัทธาเล่ือมใสจึงไดอาราธนาพระภิกษุเหลานั้นใหข้ึนมาต้ังสํานักเผยแผพระศาสนาท่ีเมือง
สุโขทัย 
 
3. การเผยแผของพระธรรมทูต 
  มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา  เม่ือ พ.ศ. 1698  พระเจาปรักกมพาหุ  ไดทรงครองราช
สมบัติในลังกา  ทรงบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนารับเปนผูอุปถัมภ  ใหคณะสงฆมีพระกัสสปะ
เถระเปนประธานทําสังคายนาพระธรรมวินัย  คร้ังท่ี  7  จัดวางระเบียบขอวัตรปฏิบัติแหงสงฆให
เปนแนวเดียวกันท่ัวสังฆมณฑล  ทําใหพระพุทธศาสนาในลังกาเจริญรุงเรืองมาก  ขาวไดแพรมาถึง
ประเทศไทย  พมา  มอญ  เขมร  ภิกษุในประเทศเหลานี้ไดเดินทางไปศึกษาการพระศาสนา  ณ  
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ประเทศลังกา  เม่ือเห็นขอวัตรปฏิบัติของพระภิกษุชาวลังกามีระเบียบแบบแผนดีงาม  มีความพอใจ
ใครศึกษา  เพื่อจะไดนําไปเผยแผในบานเมืองของตน  แตสงฆชาวลังการังเกียจวาสมณวงศใน
ตางประเทศแตกตางกันเปนนานาสังวาส  จึงใหพระภิกษุเหลานั้นอุปสมบทใหมตามแบบลังกา  
เพื่อใหมีสังวาสเสมอกัน  ภิกษุตางชาติเหลานั้นยอมทําตาม  แลวไดศึกษาพระธรรมวินัยและ
ระเบียบปฏิบัติจนมีความรูแลวกลับบานเมืองของตน  บางรูปไดนิมนตภิกษุชาวลังกามากับตนดวย  
คณะสงฆแบบลังกาเขามาสูประเทศไทยราว  พ.ศ.  1800 ภิกษุไทยท่ีไดอุปสมบทใหมตามแบบลังกา
และพระสงฆชาวลังกาบางรูปมาต้ังสํานักอยูท่ีเมืองนครศรีธรรมราช และไดเปล่ียนแปลงพระบรม
ธาตุเจดียองคเดิมท่ีฝายมหายานสรางไว ใหมีรูปทรงแบบลังกาดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 
  ในป  พ.ศ.  1904  พระมหาธรรมาราชาลิไทย  พระนัดดาของพอขุนรามคําแหงได
ครองราชสมบัติ  ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก  ไดสละราชสมบัติออกผนวชระยะหน่ึง  เปน
พระมหากษัตริยไทยองคแรกท่ีทรงผนวช  เปนนักปราชญมีความรอบรูในพุทธวจนะ  ทรงนิพนธ
หนังสือไตรภูมิพระรวง  ไดนิมนตพระมหาสวามีชาวลังกา  เขามาสูกรุงสุโขทัย  เพื่อปรับปรุง
ระเบียบแบบแผนในสังฆมณฑลใหเหมือนในลังกา  โดยแบงคณะสงฆออกเปน  2  คณะ  คือ  คณะ
คามวาสี (คันถธุระ)  ไดแกพวกศึกษาเลาเรียนธรรมวินัย  อยูวัดในบริเวณหมูบาน  คณะอรัญญวาสี
(วิปสสนาธุระ)  ไดแกพวกศึกษาปฏิบัติทางวิปสสนา  อยูตามปาเขา 
 
สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตกวางขวางครอบคลุมเมืองทางใต  ท่ีเคยเปนเมืองข้ึนของ
สุโขทัยสมัยพอขุนรามคําแหง  เมืองเหลานั้นเคยเปนท่ีเจริญของพระพุทธศาสนาหินยานท่ีนําเขามา
เผยแผโดยพระโสณะและพระอุตตระ  และพระพุทธศาสนามหายานท่ีเขามาทางอาณาจักรศรีวิชัย  
ไดแพรหลายเขามาถึงดินแดนสวนนี้ดวย  ดินแดนสวนนี้จึงมีคณะสงฆท้ังสองนิกาย  ตอมาเม่ือตก
เปนเมืองข้ึนของกรุงสุโขทัย  ใน  พ.ศ.  1921 พระพุทธศาสนาแบบลังกาไดรับการสงเสริมจน
เจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยพอขุนรามคําแหง และคงจะเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชนในบริเวณ
นี้ดวย ทําใหคณะสงฆเดิมคอยเส่ือมหมดไป 
  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พ.ศ.  1991 ทรงเลิกฐานะเมืองสุโขทัยท่ีมีฐานะ
เปนประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาโดยใหถือวาเมืองสุโขทัยเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ทําให
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศขยายลงมาทางใตมากข้ึน ท้ังยังไดสงราชทูตไปอาราธนาพระมหา
เถระชาวลังกาใหเขามาเผยแผพระศาสนาอีกคร้ังหนึ่ง  และไดออกผนวชเชนเดียวกับพระมหาธรรม
ราชาลิไทในรัชกาลนี้  (พ.ศ.  2025)  ไดแตงหนังสือสําคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาไวเร่ืองหนึ่งคือ  
มหาชาติคําหลวง  พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศนาจะแผขยายไปท่ัวราชอาณาจักรแลวในสมัยนี้ 
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พระธรรมทูตไทยไปลังกา 
  ในสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกษฐ  ซ่ึงข้ึนครองราชสมบัติ  พ.ศ.  2275  พระพุทธศาสนา
และคณะสงฆเจริญรุงเรืองมากเห็นไดจากโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  เชน  พระสถูป  พระ
เจดียและวัดวาอารามยังปรากฏอยู  เปนเหตุใหพระเจากรุงลังกาสงทูตมาเพื่อขอใหคณะสงฆไทยไป
จัดต้ังคณะสงฆข้ึนท่ีนั่น  เพราะสมณวงศของลังกาหมดส้ินไป  พระเจาบรมโกษฐไดจัดใหคณะ
สงฆซ่ึงมีพระอุบาลีพระอริยมุนีเปนหัวหนา  พรอมดวยพระสงฆ  12  รูปไปประดิษฐานคณะสงฆ
ข้ึนใหมในลังกา  เรียกวา  คณะสงฆสยามวงศซ่ึงเปนตนวงศของคณะสงฆลังกามาจนทุกวันนี้ 
 
สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร 
  พระเจาตากสินมหาราช  กอบกูเอกราชคืนจากการเสียกรุงแกพมาใน  พ.ศ.  2310 ไดยาย
กรุงมาตั้งท่ีกรุงธนบุรี พระองคทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆอยางดี 
เชนเดียวกับพระมหากษัตริยองคกอนเคยทรงบําเพ็ญมาใน พ.ศ.  2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกปราบดาภิเษกข้ึนครองราชยสมบัติ ไดยายราชธานีมาต้ังทางฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ประทานนามพระนครใหมวา กรุงเทพมหานคร และไดทรงทะนุบํารุงสงเสริมฟนฟู
พระพุทธศาสนา โดยทรงบํารุงวัดวาอารามจัดใหพระภิกษุสามเณรศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม
และใหมีการรวบรวมชําระพระไตรปฎก จารึกไวใจคัมภีรใบลานเปนหลักฐาน ทําใหพระศาสนา
เจริญรุงเรืองเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
 
พระภิกษุไทยเดินทางไปดินแดนสุวรรณภูมิ 
  การเดินทางไปประเทศอินเดียของภิกษุสามเณรไทยอยางเปนทางการเร่ิมตนข้ึน  ในราว
ป  พ.ศ.  2496  สมเด็จพระพุฒาจารย (อาสภมหาเถร)  ไดสงภิกษุสามเณรนึกศึกษาไทยรุนแรกไป
ศึกษาวิปสสนาและพระพุทธศาสนาในประเทศพมา  ศรีลังกา  และอินเดีย  ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของ
การเดินทางไปศึกษาตางประเทศของพระไทย  โดยการสนับสนุนของพระเถระช้ันผูใหญ  แมกอน
หนานี้จะมีพระภิกษุสามเณรเดินทางไปอินเดียบางแลว  เชน  ใน พ.ศ.  2476 พระโลกนาถ ภิกษุชาว
อิตาลี ไดพาพระภิกษุสามเณรไทยจํานวนหนึ่งไปศึกษาและเผยแผในอินเดียแตยังจัดเปนการกระทํา
ของบุคคลและกลุมบุคคล การเดินทางไปศึกษาของพระภิกษุสามเณรรุนแรกๆเปนตัวอยางให
พระภิกษุสามเณรเดินทางไปศึกษาในอินเดียเพิ่มข้ึนเร่ือยๆเร่ิมต้ังแตมหาวิทยาลัยนวนาลันทา 
มหาวิทยาลัยมคธ และขยายกวางออกไปตามมหาวิทยาลัยตางๆท่ัวอินเดีย 
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พระธรรมทูตไทยไปอินเดีย 
  หลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษใหมๆและพยายามหาวิธีการที่จะจัดระเบียบ
ทางสังคมของประเทศอยู  ประจวบกับท่ีชาวพุทธท่ัวโลกกําลังจะจัดงานเฉลิมฉลอง  กึ่งพุทธกาล  
(พ.ศ.2500)  รัฐบาลอินเดียท่ีมี  ดร.บี.อาร  เอ็มเบดกา  รวมคณะอยูดวยเปนผูสรางประวัติศาสตรแก
พระพุทธศาสนาอินเดียยุคใหม  พยายามทําใหพระพุทธศาสนากลับสูประเทศอินเดียอีกคร้ัง  โดยมี
ความคิดวาส่ิงเดียวที่จะแกปญหาสังคมของชาวอินเดียไดคือ  พระพุทธศาสนาและพยายามจะทําให
ประเทศอินเดียกลับเปนพุทธอีกคร้ัง  โดยไดนําชาวพุทธใหมประมาณ  5  แสนคนทําพิธีปฏิญาณ
ตนเปนพุทธมามกะในวันท่ี  14  ตุลาคม  2499  บริเวณใจกลางเมืองนาคปูร(ดิชภูมิ)  ถือเปน
จุดเร่ิมตนท่ีเปนตัวอยางของการปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะของชาวพุทธใหมสืบมาจนปจจุบัน 
  ในป  พ.ศ.  2499-2500  รัฐบาลอินเดียไดจัดพิธีฉลอง  25  พุทธศวรรษ  (พุทธชยันตี)  
เชนเดียวกับประเทศพุทธศาสนาอ่ืนท่ัวโลก   รัฐบาลของ   ฯพณฯ   ศรียวหราลาล   เนห รู  
นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียไดเชิญชวนรัฐบาลประเทศพุทธศาสนาท้ังหลายทั่วโลกใหไป
สรางวัด  ณ  โพธิมณฑล  รัฐบาลไทยตอบรับคําเชิญและเปนประเทศแรกท่ีไดสรางวัดไทยพุทธคยา
ข้ึนเปนวัดแรก  ณ  บริเวณโพธิมณฑล  พุทธคยา  เร่ิมแตป  พ.ศ.  2500  ซ่ึงเปนสถานท่ีตรัสรูของ
พระพุทธเจา  ตอมาวัดไทยก็อุบัติข้ึน  ณ  สังเวชนียสถานและพุทธสถานอ่ืนๆอีก 5 แหง  เม่ือสราง
วัดไทยพุทธคยาสําเร็จเปนรูปรางพอแกการปฏิบัติศาสนกิจแลว  รัฐบาลไดสงพระธรรมทูตไป
ปฏิบัติศาสนกิจอยูประจํา  ณ  วัดไทยพุทธคยา  ประเทศอินเดีย  นับแตเร่ิมสรางวัดจนถึงปจจุบัน มี
พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจประจําประเทศอินเดีย  3  ชุด  ชุดแรกนําโดย  เจาประคุณสมเด็จพระ
ธีรญาณมุนี  (ปุณฺณกมหาเถร  ป.ธ.  9)  พ.ศ.  2502-2506 ชุดท่ี 2 นําโดย พระสุเมธาธิบดี (ทตฺตสุทฺธิ
มหาเถร ป.ธ.  8)  สมัยดํารงสมณศักดิ์พระเทพวิสุทธิโมลี พ.ศ.  2506-2531 ชุดท่ี 3 นําโดยพระราช
โพธิวิเทศ (ภูริปาลมหาเถร ป.ธ.  9, Ph.D.)  2531-ปจจุบัน 
 
พระพุทธศาสนาเขาสูยุโรป 
  คณะพระสงฆไทย  เร่ิมเขาไปเผยแผศาสนาในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาสืบ
เนื่องมาจากประมาณป  พ.ศ.  1501 พระพิมลธรรม (ตอมาคือสมเด็จพระพุฒาจารยอาจ อาสภมหา
เถร ปจจุบันมรณภาพแลว) ไดเดินทางรอบโลกคร้ังแรกเพ่ือรวมกับองคการ เอ็ม.  อาร.  เอ.  เพื่อ
สงเสริมศีลธรรมใหแพรหลายเม่ือเดินทางถึงประเทศอังกฤษ  ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยถึงผลงาน
การเผยแผพระพุทธศาสนากับพระอานันทโพธิ  พระภิกษุชาวแคนาดา  ท่ีไดปฏิบัติวิปสสนากัมมัฎ
ฐานท่ีวัดมหาธาตุ แลวเกิดความเล่ือมใสและไดอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  ไดเปดสอน
วิปสสนากัมมัฏฐานอยูท่ีพุทธวิหารแฮมพสเตท ประเทศอังกฤษ การต้ังสํานักสอนวิปสสนา
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กัมมัฏฐานของ  พระอานันทโพธิ  มีคนเล่ือมใสศรัทธาสมัครขอเขาปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  พระอานันทโพธิเห็นเปนการเหลือกําลังจึงไดติดตอพระราชสิทธิมุนี(โชดก ญาณ
สิทฺธิ)  (ตอมาคือพระธรรมธีรราชมหามุนี  ปจจุบันมรณภาพแลว)   พระอาจารยใหญฝายวิปสสนา
ธุระ  วัดมหาธาตุฯ  พระราชสิทธิมุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) และพระมหาวิจิตร  ติสฺสทตฺโต  เดินทาง
ไปทําการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ  เมื่อเดินทางถึงกรุงลอนดอน  ไดพํานักอยูท่ี
พุทธวิหารแฮมพสเตท  กรุงลอนดอน  ตามคําอาราธนาของคณะกรรมการสังฆสมาคม  เม่ือทาง
ราชการถวายความอุปถัมภ  จึงไดยายไปอยูแหงใหม  โดยซ้ือบานและท่ีดินเปนสมบัติของ
พระพุทธศาสนา  สํานักสงฆแหงใหมนั้นช่ือวา  วัดไทยพุทธวิหาร  (ตอมาไดรับพระราชทานนาม
พระอาราม วา วัดพุทธประทีป)  ไดทําการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา  
ทางปริยัติศาสนาไดจัดใหมีการสอนพระอภิธรรม  และปรัชญา  การเผยแผพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆไทยในกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  ไดเร่ิมทําการเผยแผมาต้ังแตวันท่ี  25  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2507 ประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ 
  กรมการศาสนาพิจารณาเห็นวา  ถึงเวลาสมควรท่ีจะจัดคณะพระธรรมทูตออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษประจวบกับเวลานั้นมีพระท่ีอยูประเทศอังกฤษอยูแลว  กรมการ
ศาสนาจึงอาราธนาพระราชสิทธิมุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ) เปนหัวหนาคณะพระธรรมทูตประเทศ
อังกฤษ   นอกจากสอนประจําท่ีพุทธวิหารแฮมพสเตทแลว  คณะพระธรรมทูตไดแบงเวลาเดินทาง
ไปสอนท่ีสกอตแลนด  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ  มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอ่ืนๆ  ตลอดถึงสมาคมท่ี
สนใจพระพุทธศาสนาไดนิมนตไปสอน  นับเปนภารกิจท่ีเพิ่มพูนมากข้ึน  เพราะมีผูสนใจเขาปฏิบัติ
วิปสสนาเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตามลําดับ  นอกจากทําการสอนในประเทศอังกฤษแลว  ยังไดเดินทาง
ไปสอนท่ีพุทธสมาคมในประเทศเยอรมันและเนเธอรแลนด  ท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติติดตอกันเปน
เวลาหลายสัปดาห  นับวาพระพุทธศาสนาไดฉายแสงเขาไปสูจิตใจประชาชนชาวอังกฤษและชาว
ยุโรป  ซ่ึงเปนผลงานของคณะสงฆไทยท่ีสามารถทําใหชาวตะวันตกหันมาสนใจและนับถือ
พระพุทธศาสนา 
 
พระพุทธศาสนาเขาสูอเมริกา 
  คณะสงฆไทยไดเร่ิมงานเผยแผเขาสูประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือประมาณป  พ.ศ.  2512  
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางรอบโลกเพ่ือดูงานพระศาสนาของพระเดชพระคุณสมเด็จ
พุฒาจารยอาจ ( อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุ  กรุงเทพฯ ในสมัยท่ีดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระพิมลธรรม  
ไดมีนโยบายและแนะนําคณะสงฆไทยรวมท้ังจัดสงพระสงฆไปยังตางประเทศเพ่ือฉลองศรัทธา
ญาติโยมท่ีตองการที่พึ่งทางใจคนไทยหลายคนเร่ิมมาลงหลักปกฐานในอเมริกาโดยเฉพาะรัฐ
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แคลิฟอรเนียตอนใตตั้งแตเม่ือใดไมสามารถทราบช้ีชัดได  แตเม่ือป  พ.ศ.  2507 คนไทยใน แอล.เอ.  
ไดกลายเปนชุมชนไทยโพนทะเลที่ใหญท่ีสุดในโลก  โดยมีคนไทยอยูประมาณ  18,000 คนมีรายได
จากการทํางานและโอกาสในการสรางตัวเปนส่ิงลอใจจึงมีคนอพยพยายถ่ินฐานมามากข้ึนถึงชวง 
พ.ศ.  2523 คาดวามีคนไทยกระจัดกระจายอยูเฉพาะในรัฐแคลิฟอรเนียประมาณ 150,000 คนการ
กอสรางวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการเร่ิมข้ึน ในป พ.ศ.  2515 ไดสรางวัดไทย
ในนครลอสแองเจลิส เปนวัดแรกในป พ.ศ.  2517 ไดสรางวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี เปนตน และวัด
ไทยในมลรัฐอ่ืนๆเร่ือยมาจนถึงปจจุบันนี้ จํานวนวัดไทยในสหรัฐอเมริกามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆ (แมชีคมคาย คุมพันธ 2547:20-30) 
 
 คุณสมบัติของพระธรรมทูต 
  การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระสาวกถือวาเปนกําลังสําคัญในการ
ประกาศพระศาสนา เชน พระอัสสชิทานเปนพระสาวกรูปหนึ่งในปญจวัคคีย ทานสํารวมระวัง
อินทรียเวลาเดินบิณฑบาตอยูนอกเมืองราชคฤห พระสารีบุตรซ่ึงในคร้ังนั้นบวชเปนปริพพาชกมี
นามวาอุปติสสะเห็นอาการสํารวมอินทรียของทานเกิดความเล่ือมใสจึงตามไปเพื่อจะสอบถาม
ธรรมะวา “ทานบวชเพราะธรรมของใคร ใครเปนศาสดาของทาน” พระอัสสชิตอบวา “ธรรมเหลา
ใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และตรัสความดับแหงธรรมเหลานั้น พระ
มหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้” พระอัสสชิใชลักษณะบุคลิกเรียบรอย สรางศรัทธาเปนผูพูดนอยตรง
ประเด็น ทําใหอุปติสสะช่ืนชอบและเกิดศรัทธาเล่ือมใส (พระวินัยปฎก มหาวรรค  2539:4:60:73) 
  ในสมัยตอมาพระเจาอโศกไดทรงเห็นอาการของนิโครธสามเณรผูฝกฝนคุมครองตน มี
อินทรียสงบ ไมมีจิตฟุงซานการมองดู การเหลียวดู การคูแขนและการเหยียดแขนของสามเณรงาม
ยิ่งนัก และเม่ือไดฟงธรรมของสามเณรวา “ความไมประมาท เปนทางไมตาย ความประมาท เปน
ทางแหงความตาย” แลวทรงเล่ือมใสในสามเณรน้ัน นี่แสดงใหเห็นวาสามเณรไดใชความสํารวม
ระวัง ในการแสดงธรรมใหพระเจาอโศกมหาราชไดเล่ือมใสและทรงเปนกําลังสําคัญในการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาทําสังคายนาพระธรรมวินัย (สมันตปาสาทิกาแปล เลม2  ขอท่ี540  หนาท่ี75) 
  อีกประการหน่ึงพระธรรมทูตควรมีคุณสมบัติตามท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ตรัสไววาตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ท้ัง 8 และมีหลักใหญอีก 3 ประการคือ คือ 
  1.  โสตา รูจักรับฟงใหเปนสนใจในการฟง การอาน การแลกเปล่ียนประสบการณกับ
คนอ่ืนเม่ือรับรูมาทางใดก็ตาม สามารถจําแนกแยกแยะจับประเด็นในเร่ืองนั้นๆไดชัดเจน 
  2. สาเวตา ใหเขาฟงเปน คือมีความฉลาดสามารถในการท่ีจะพูดใหคนอ่ืนมีความ
สนใจพอใจท่ีจะฟงเร่ืองท่ีตนพูด แสดง นั่นคือคนท่ีมีความสามารถในการพูด 4 ประการคือ แสดง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28 

เร่ืองนั้นๆใหชัดแจง เชิญชวนชักชวนใหสนใจ ติดตามพอใจท่ีจะฟง จะปลุกเราใหคนฟงมีความ
สนใจ เช่ือม่ันในหลักการ วิธีการท่ีนําเสนอในขณะน้ันๆท่ีสําคัญ คือ ฟงรูสึกเพลิดเพลินยินดีท่ีไดฟง 
  3. อุคฺคเหตา เปนคนมีฉันทะ อุตสาหะในการศึกษา คนควาไมหยุดหยอน ดังท่ีทาน
บอกวาธรรมดาทะเลยอมไมอ่ิมดวยน้ํา ไฟยอมไมอ่ิมดวยเช้ือ นักปราชญไมอ่ิมดวยการศึกษาการ
ปฏิบัติธรรม 
  4. ธาเรตา มีความสามารถในการทรงจําเร่ืองราวตางๆท่ีเปนประสบการณตรงของ
ตนท่ีทรงใชคําวาสะสมเร่ืองเหลานี้ไวดวยวาจาทรงจําเร่ืองราวตางๆไดดีบางเร่ืองทองไดแมนยํา
คลองปาก 
  5. วิฺญาตา นําเร่ืองท่ีเปนประสบการณทางประสาทสัมผัสจํา และทองได นํามาคิด
พินิจพิจารณาจนมีความรอบรูแตกฉานในเร่ืองนั้น เปนปญญาในระดับท่ีทานบอกวารูแจมแจงตาม
ความเปนจริงทุกแงมุมของส่ิงนั้น ๆ 
  6. วิฺญาเปตา มีความฉลาดสามารถในการท่ีจะใหคนอ่ืนเกิดความรูความเขาใจ ใน
เร่ืองท่ีกําลังแสดงสนทนากันอยู คือมีศิลปะในการพูด การแสดง การอธิบายใหคนอ่ืนท่ีฟงตนเกิด
ความรูตามท่ีตนประสงคใหรูในเร่ืองนั้น ๆ 
  7. กุสโล สหิตาสหิตสฺส ฉลาดในส่ิงท่ีเปนประโยชน และไมเปนประโยชนลงมือ
ประพฤติกระทําเฉพาะส่ิงท่ีเปนประโยชนตามสมควรแกกรณี 
  8. โน จ กลหการโก ไมกอการทะเลาะวิวาทกับใคร ๆ แมจะมีการอภิปราย ถกเถียง
กันอยางไรก็ตามจะอาศัยความอดกล้ันอดทน ทํานองอดเปร้ียวไวกินหวาน จะไมยอมกอความ
ทะเลาะกับใคร ๆ  (พระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ฐิตญาโณ 2540:1-2) 
 หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมะของคนดี เปนบัณฑิต เปนนักปราชญ เปนคนฉลาด 
เปนหลักใจคุมครองใจ รักษาใจ ซ่ึงเปนคุณธรรมอันจักทําใหการเผยแผมีประสิทธิภาพ ไดแก 
  1. ธัมมัญุตา  ความเปนผู รูจักธรรมะ  ไดแกความเปนผู รูจักธรรม  ท่ี เ รียกวา 
“ธัมมัญุตา” นั้นหมายถึงเปนผูรูจักพระธรรมวินัย คือความเปนผูรูจักเหตุ 
  2. อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักอรรถะ คือเนื้อหาของพระธรรมวินัย ซ่ึงแสดงโดย
พยัญชนะ อีกนัยหนึ่งหมายถึง ความเปนผูรูจักผล 
  3. อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน ไดแกการรูจักตนวาเปนใครมาจากไหน และมีคุณสมบัติ
อะไร  
  4. มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ คือรูจักความเหมาะสมในงานท่ีทํา 
  5. กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล เชน รูวาเวลาทํางาน เวลาพักผอน เปนตน 
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  6. ปริสัญุตา ความเปนผูรูชุมชน ไดแกการปฏิบัติตนใหเหมาะสมสอดคลองแก
กลุมคนนั้นเหลานั้นอยางชัดเจน 
  7. ปุคคลปโรปรัญุตา การรูจักวาใครเปนใคร มาจากไหน มีเทือกเถาเหลากอยางไร 
เปนคนดีหรือคนไมดี ควรคบหรือไมควรคบ ถาควรคบ จะคบอยางไร เปนตน สรุปแลว คือ รูเหตุ 
ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล  (พระราชธรรมนิเทศ ระแบบ ฐิตญาโณ 2539:266-272) 
 
 หลักกัลยาณมิตร  หมายถึง  ความเปนมิตรท่ีดีงาม เปนผูแนะนําแนวทางการดําเนินชีวิต
เพื่อความสุข ความเจริญ ความสงบสุขใหกับประชาชนทุกหมูเหลาไมเลือกชนช้ัน ชาติ วรรณะ 
หลักกัลยาณมิตรประกอบดวย 
  1. ปโย เปนผูท่ีนารัก ในฐานเปนทีวางใจและสนิทสนม สรางความรูสึกสบายใจ เขา
กับคนทุกระดับ ใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆได 
  2. ครุ เปนผูนาเคารพ ในฐานใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งได และปลอดภัย
ใหกับประชาชนในยามตกทุกขหรือในยามท่ีตองการคําแนะนํา 
  3. ภาวนีโย นายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาท้ังทางโลกและทาง
ธรรมอยางแทจริง 
  4. วัตตา เปนผูคอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนท่ีปรึกษาใหกับประชาชนได
ทุกโอกาส ท้ังทางโลกและทางธรรม ขอระเบียบของประเทศท่ีพระธรรมทูตและประชาชนไปอยู 
  5. วจนกฺขโม เปนผูอดทนตอถอยคํา พรอมท่ีจะรับฟงคําซักถาม คําวิพากษวิจารณ 
หรือคําแนะนําตางๆไดไมรูสึกเบ่ือ เพื่อท่ีจะนําไปปรับปรุงใหเขากับชุมชนทองถ่ิน 
  6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา เปนผูมีความรูแจมแจง ลึกซ้ึงสามารถตอบขอสงสัยใหกับ
ประชาชนได 
  7. โน จฏฐาเน นิโยชเย  พระธรรมทูตยอมไมแนะนํา ไมชักจูงประชาชนใหไปสู
ความเส่ือมเสีย  ในอีกแงหนึ่งกัลยาณมิตร มิไดหมายถึงเพื่อนท่ีดี ตามความหมายท่ัวไปเทานั้น แตยัง
หมายถึงบุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ ท่ีจะส่ังสอนแนะนํา ช้ีแจงชักจูง ชวยบอกหนทาง หรือ
เปนตัวอยางใหผูอ่ืนดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกตองดีงามดังเชนพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระ
อรหันตท้ังหลายบุคคลใดแวดลอมดวย กัลยาณมิตร ผูตักเตือนมิใหทําความช่ัวราย และสงเสริมให
ทําแตความดีงามจึงไดช่ือวาเปนผูท่ีส่ังสมบุญไวดีแลวลักษณะของกัลยาณมิตรคือชวยเหลือและ
ปองกันเม่ือเพื่อนประมาทรวมสุขรวมทุกข ไมทอดท้ิงเพื่อน แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชนใหเพ่ือน มี
ความรักใครสนิทสนมจริงใจความมี " กัลยาณมิตร " จึงเทากับเปนพรหมจรรย คือ การครองชวีติอัน
ประเสริฐท้ังหมดทีเดียว เพราะวาผูมี กัลยาณมิตร จักมีแตความเจริญฝายเดียวกัลยามิตรจึงเปนนัก
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เสียสละผูยิ่งใหญ เหมือนพระโพธิสัตวผูจะร้ือขนสรรพสัตวไปสูฝงพระนิพพาน ดวยการแนะนําให
ผูอ่ืนไดดีโดยไมเห็นแกความเหนื่อยยากเปนภารกิจแหงชีวิตอันเกิดจากการเห็นความสําคัญของบุญ
ของการสรางบารมี เพราะเปนหนาท่ีท่ีตองดูแลตัวของเราเองแลวยังตองมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน
อีกดวย ดังนั้นความมีกัลยาณมิตรดีเปนส่ิงท่ีมีคาในชีวิตของเราจึงควรท่ีพระธรรมทูตจะตองฝกฝนท่ี
จะใชชีวิตของเราอยางคนท่ีเกื้อกูลตอตนเอง แลวก็เกื้อกูลตอผูอ่ืน ชวยกันช้ีชองทางท่ีถูกตองใน
สังคมของเราและสังคมของเราก็จะรมเย็น เหมือนกับเวลาท่ีเราไดมีโอกาสยืนอยูใตตนไมใหญ เราก็
จะพบวาเรารมเย็นเพราะเรามีส่ิงแวดลอมท่ีอยูรายรอบตัวเรา เปนส่ิงท่ีมีคุณงามความดีเปน
กัลยาณมิตรของเราดวย  (พระไตรปฎก 2539:23:35-36) 
 
 หลักพรหมวิหาร  หมายถึง  ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญ
กวางขวางดุจพระพรหม อันเปนหลักความประพฤติของพระธรรมทูตท่ีจะตองอยูในใจตลอดเวลามี
องคประกอบ 4 ประการคือ 
  1. เมตตา ความรัก คือความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหประชาชนทุก
หมูเหลาประสบประโยชนและความสุข 
  2. กรุณา ความสงสาร คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจท่ีจะปลด
เปล้ืองบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน 
  3. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นประชาชนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมช่ืนเบิก
บานเม่ือเห็นเขาทําความดีงามประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไปก็พลอยยินดีดวยพรอมสงเสริม
สนับสนุน 
  4. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามความเปนจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ 
ม่ันคง เท่ียงตรง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ พรอมท่ี
จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และมีความเท่ียงธรรม  ยกตัวอยางเชน พระ
กุมารกัสสปะ เปนผูมีธรรมภายใน สามารถนําหลักธรรมมาแสดงช้ีแนะใหประชาชนฟงไดงดงาม 
ยกอุปมาอุปมัยเร่ืองราวมาประกอบใหผูฟงเขาใจงายข้ึน เปนผูประกอบดวยความเมตตา (พระมหา
ปราโมทย มหาวีริโย ปกรม 2547:22-23) 
 
อุดมการณและยุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 
  หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใตรมพระศรีมหา
โพธ์ิ  ณ  ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา  ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  แควนมคธ  ในตอนเชามืดของวันพุทธข้ึน  
15  คํ่าเดือน  6  ประกาพุทธศักราช  45  ปแลวทรงปริวิตก  (ตรึกตรอง)วา  ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้
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ลึกซ้ึง  (คมฺภีโร)  เห็นไดยาก  (ทุทฺทโส)  รูตามไดยาก  (ทุรนุโพโธ)  สงบ  (สนฺโต)  ประณีต  (ปณี
โต)  ไมเปนวิสัยของตรรกศาสตร  (อตกฺกาวจโร)  ละเอียด  (นิปุโณ)  แตบัณฑิตรูได  (ปณฺฑิตเวทนี
โย)  อนึ่งสัตวทั้งหลายยินดีในอาลัย  (คือกามคุณ5)  สัตวผูจมอยูในอาลัยอยางนั้นยอมยากท่ีจะ
เห็นปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจยตาและนิพพาน  ซ่ึงเปนท่ีส้ินตัณหา ดับทุกขได  แตดวยทรงอาศัยพระ
มหากรุณาธิคุณจึงทรงพิจารณาเห็นถึงบุคคลท่ีพอจะทรงแนะนําส่ังสอนไดโดยเปรียบเทียบบุคคล
ดวยบัว๔เหลาคือ  พวกอุคฆติตัญู  พวกท่ีรูไดเร็วรูไดฉับพลันเปนตน  เม่ือทรงพิจารณาเห็นบุคคล
ท่ีพอจะแสดงธรรมโปรดได  จึงทรงเสด็จไปแสดงธรรมกับปญจวัคคียท้ัง๕มีทานโกณฑัญญะ  ทาน
วัปปะ  ทานภัททิยะ  ทานมหานามะ  และทานอัสสชิ  ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี  
สงผลใหทานโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมวา  “ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมฺติ  ส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นท้ังปวงยอมมีความดับเปนธรรมดา”  (พระวินัยปฎก 
มหาวรรค 2539:4:17:19) 
  หลังจากนั้นทรงแสดงปกิณณกะธรรมใหทานอีก  4 รูปไดดวงตาเห็นธรรมและหลังจาก
นั้นทรงไดสาวกชุดแรก 60 รูปออกไปเผยแผพระพุทธศาสนายังคามนิคมแวนแควนตางดวยพระ
พุทธดํารัสวา 
  ภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข เพื่อ
อนุเคราะหแกชาวโลก แกทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงแสดงธรรม ท่ีงามใน
เบ้ืองตน ทามกลางและทีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ อันบริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง  ทานเหลานี้เปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญต้ังม่ัน คร้ันถึงวัน
เพ็ญเดือนมาฆะ เปนวันจาตุรงคสันนิบาต มีพระอรหันต1250รูปมาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัด
หมาย พระพุทธเจาทรงเห็นวาเปนโอกาสท่ีสําคัญท่ีจะทรงแสดงหลักการ อุดมการณ แกพระสาวกท่ี
จะออกไปเผยแผพระศาสนาดวยทรงใหโอวาทไวในโอวาทปาฏิโมกข   อันเปนหัวใจของพระธรรม
ทูตไววา  ขันติคือความอดกล้ันเปนตบะอยางยิ่ง  พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสวานิพพานเปนบรมธรรม 
คือนิพพานเปนธรรมอันสูงสุด  ผูฆาสัตวอ่ืน ผูเบียดเบียนสัตวอ่ืนไมช่ือวาเปนบรรพชิตเลย 
  พระองคไดทรงช้ีใหเห็นวาความอดทนอดกล้ันเปนตบะอยางยิ่ง กลาวคือในสมัยนั้นเขา
ถือวาการไดทรมานรางกาย ดวยวิธีการตางๆ เชน อดขาว กล้ันลมหายใจ นอนบนหนาม ลงอาบแช
น้ําในฤดูหนาว ยืนตากแดดในฤดูรอน ไมใชหนทางตรัสรู ไมใชวิถีทางแหงความหลุดพนท่ีจะ
เขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา การท่ีทรงตรัสอยางนี้เพื่อท่ีจะใหเกิดความรูความเขาใจลักษณะ
ความแตกตางของพระพุทธศาสนาต้ังแตตนและช้ีใหเห็นความแตกตางของพระพุทธศาสนากับลิทธิ
อ่ืนๆ 
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  อีกประการหน่ึงทรงชี้ ให เห็นว า ผู ท่ี จะ เปนพระธรรมทูตนั้นออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาจะตองอดทนอดกล้ันใหได ไมวาจะมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกิดข้ึน เปนตนวาคําดา คําสบ
ประมาท ความไมเขาใจของประชาชนในถ่ินอ่ืน ดังเร่ืองของพระปุณณะผูควรแกการออกไปเผยแผ
พระศาสนาตอไปนี้ 
  สมัยหนึ่งพระปุณณะกราบทูลลาพระพุทธเจา เพื่อไปสอนชาวบานในชนบทช่ือสุนา
ปรันตะ พระพุทธเจาตรัสถามวา “ปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท เปนคนดุรายหยาบชานกั 
ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ เธอจักคิดอยางไรในเร่ืองนี้” 
  ปุณณะ กราบทูลดวยความเคารพวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันต
ชนบทจักดา จักบริภาษขาพระองค ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ยังดี
จริงหนอ ท่ีไมประหารเราดวยฝามือ ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้ในเร่ืองนี้” 
  ปุณณะถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารเธอดวยฝามือ เธอจักคิดอยางไร
ในเร่ืองนี้ฯ 
  ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารขาพระองคดวยฝา
มือ ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ดีจริงหนอท่ีไมประหารเราดวยกอน
ดิน ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้  ปุณณะ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จัก
ประหารเธอดวยกอนดิน เธอจักคิดอยางไรในเร่ืองนี้ฯ 
  ขาแตพระองคผูเจริญ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารขาพระองคดวยกอน
ดิน ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ดีจริงหนอท่ีไมประหารเราดวย
ทอนไม ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้ ในเร่ืองนี้ฯ 
  ปุณณะ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารเธอดวยทอนไม เธอจักคิดอยางไรใน
เร่ืองนี้ฯ 
  ขาแตพระองคผูเจริญ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารขาพระองคดวยทอน
ไม ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ดีจริงหนอท่ีไมประหารเราดวย
ศัสตรา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้ ในเร่ืองนี้ฯ 
  ปุณณะ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารเธอดวยศัสตรา เธอจักคิดอยางไรใน
เร่ืองนี้ฯ 
  ขาแตพระองคผูเจริญ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารขาพระองคดวยศัสตรา 
ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้ดีจริงหนอท่ีไมปลงชีวิตเราดวย
ศัสตราท่ีคม ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้ ในเร่ืองนี้ฯ 
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  ปุณณะ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักประหารเธอดวยศัสตราท่ีคม เธอจักคิด
อยางไรในเร่ืองนี้ฯ 
  ขาแตพระองคผูเจริญ ถามนุษยชาวสุนาปรันตชนบท จักปลงชีวิตขาพระองคดวย
ศัสตราท่ีคม ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา พระสาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคที่อึดอัด ระอา 
รังเกียจอยูดวยรางกายและชีวิต แสงหาศัสตราเคร่ืองปลงชีวิตก็มีอยู เราไดศัสตราเคร่ืองปลงชีวิตท่ี
ไมไดแสวงหาเลย ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคจักคิดอยางนี้ ในเร่ืองนี้ฯ  ดีละ ดีละ ปุณณะ เธอ
ประกอบดวยความขมใจ และความสงบใจนี้จักสามารถอยูในสุนาปรันตชนบทไดแล  (พระ
สุตตันตปฎก 2539:6:755) 
  เร่ืองพระปุณณะนี้ แสดงใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญพระธรรมทูตใหออกไป
เผยแผพระพุทธศาสนาแบบสันติวิธี เร่ืองสําคัญท่ีพระองคสงพระธรรมทูตออกไปเผยแผ คือ 
สันติภาพ ซ่ึงเปนเปาหมายแหงการดํารงชีวิตท่ีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ดังพระพุทธพจนท่ีวา 
“นตฺถิ  สนฺติ ปรํ สุขํ  สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี  พระพุทธศาสนาจึงเปนคําสอนเพ่ือสันติภาพ 
  ขอทีวานิพพานเปนบรมธรรม ขอนี้ทรงช้ีแนะใหพระสาวกท่ีสงออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดแสดงแกประชาชนใหเขาใจถึงจุดหมายสูงสุดของพระศาสนาวาคือนิพพานมิใช
การอยูรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระพรหม ส่ิงท่ีปรากฏของศาสนาขอสําคัญอีกอยางหน่ึงคือ คนท่ีจะ
เปนบรรพชิตนั้นตองเปนผูไมทํารายผูอ่ืน ถาเปนผูทํารายผูอ่ืนเบียดเบียนผูอ่ืนก็ไมช่ือวาเปนสมณะ
หรือบรรพชิต  หลังจากนั้นพระพุทธองคทรงแสดงลักษณะท่ีสําคัญท่ีเปนหลักการหรือหลักปฏิบัติ
ของพระพุทธศาสนาวา การไมทําความช่ัวท้ังปวง๑ การทําความดีหรือทํากุศลใหถึงพรอม 1 การทํา
ใจใหบริสุทธ์ิผองใส 1 นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
  เม่ือพระองคทรงสอนหัวใจหรือหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแลวทรงตรัสถึงคํา
สอนท่ีถือวาเปนหนาท่ีของพระสงฆหรือพระธรรมทูตท่ีออกไปเผยแผวา ควรประพฤติปฏิบัติตัว
อยางไรหรือควรจะดําเนินชีวิตอยางไร โดยแนะนําไววา ไมควรกลาวรายใคร (อนูปวาโท) ไมควร
ทํารายใคร (อนุปฆาโต) และพระธรรมทูตตองเปนผูสํารวมระวังในพระวินัยสิกขาบท (ปาฏิโมกฺเข 
จ สํวโร) พระธรรมทูตจะตองรูจักประมาณในการขบฉัน โดยกินพอดี ไมกินเพื่อใหรางกายสวยงาม 
หรือเพื่อความอรอย การไดอยูในท่ีสงบสงัด และประการสุดทายการประกอบเอ้ือเฟอในอธิจิต นี่
เปนหลักการอุดมการณของพระธรรมทูตท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนํากอนสงออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนา เม่ือทรงแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองหลักการ อุดมการณของพระธรรมทูตแลวจึงสงพระ
สาวกออกไปเผยแผพระศาสนา โดยทรงตรัสใหออกไปเผยแผพระศาสนาดวยการจาริกไปตามคาม
นิคมนอยใหญ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน และเพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก 
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 วิถีแหงพระธรรมทูต 
  วิถี หรือ แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของพระธรรมทูตนั้นสวนมากพระภิกษุท่ีเปนพระ
ธรรมทูตมักเขาใจวา  พระธรรมทูตมีหนาท่ีเฉพาะท่ีเปนสวนของประชาชนคนอ่ืน ดวยการเผยแผ
ธรรมในพระพุทธศาสนาใหเขาถึงจิตใจของประชาชนคนในบานเมืองนั้นเทานั้น  แตโดยหลัก
ปฏิบัติท่ีถูกตองแลว พระภิกษุท่ีจะไดช่ือวาเปนพระธรรมทูตท่ีแทนั้น ตองทําหนาท่ีท้ังท่ีเปนของ
ตนเอง และในสวนประชาชนคนอ่ืนดวย  ในสวนหนาท่ีของตนน้ัน พระธรรมทูตตองปรับปรุง
พัฒนาตนเองใหถึงพรอมดวยหลักธรรมเร่ือง “ปฏิสัมภิทา” ในพระบาลีพระองคแยกประเภทไวใน
หลายท่ีดวยกัน กลาวคือ ใน  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิกาย, ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค และใน
อภิธรรมปฎก วิภังค(พระอภิธรรมปฎก วิภังค ฉบับภาษาบาลี 2539:35:784:400)  ทรงจําแนก
ประเภทหรือดานตาง ๆ ของปญญาแตกฉานไวเปน 4 ดาน  คือ 
  1. อัตถปฏิสัมภิทา แปลตามตัวอักษรวา แตกฉานในอรรถ (เนื้อความ) หมายถึง 
ความเขาใจแจมแจงรอบรูอยางทะลุปรุโปรงหรือความแตกฉานในความหมายของคํา, ของหัวขอ, 
ของประเด็นปญหา, ของบทสรุป เพียงไดเห็นบริบทดังกลาวนั้นก็สามารถแยกแยะอธิบายขยาย
ความใหพิสดารออกไปได รวมถึงการสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ, สามารถคิดวิเคราะหจนเห็นผล
ของเหตุการณนั้นอยางชัดเจนได ในสมัยปจจุบัน ผูท่ีแตกฉานดานนี้เราอาจเรียกวา “นักอธิบาย
ความ” หรือ “พจนานุกรมเคล่ือนท่ี” 
  2. ธัมมปฏิสัมภิทา แปลตามตัวอักษรวา แตกฉานในธรรม   หมายถึง ความเขาใจ
อยางแจมแจง รอบรูอยางทะลุปรุโปรงหรือความแตกฉานในดานความสามารถท่ีจะสรุปเนื้อหาท่ี
เห็น, ท่ีไดยินใหเปนหัวขอ, เปนหลักการ, เปนประเด็นสรุป เม่ือเห็นความอธิบายท่ีพิสดารก็สามารถ
จับใจความสําคัญได เห็นผลอยางหนึ่งก็สามารถโยงไปหาเหตุใหเกิดผลอันนั้นได ในสมัยปจจุบัน ผู
ท่ีแตกฉานในดานนี้ เราอาจเรียกวา “นักวิเคราะหสถานการณ” 
  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา แปลตามตัวอักษรวา แตกฉานในนิรุกติ (ภาษา) หมายถึง ความ
เช่ียวชาญในการใชภาษา, การใชถอยคํา, การบัญญัติคํา, รอบรูและเขาใจอยางแจมแจงในการใช
คําพูด ช้ีแจงให ผู อ่ืนเข าใจและเห็นตามหรือคลอยตามได   ในสมัยปจจุ บัน  เ ทียบไดกับ 
นักภาษาศาสตร (Linguistic) 
  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แปลตามตัวอักษรวา แตกฉานในปฏิภาณ หมายถึง ความรู
ความสามารถ, ความเช่ียวชาญในการใชความคิดอยางฉับพลันทันทีและทันการ, เช่ียวชาญในการใช
ไหวพริบสรางถอยคําท่ีเกิดจากการไดยินในขณะนั้นกับความรูท่ีตนมีอยูแลว มาเช่ือมเขากับ
สถานการณ ใหกลายเปนถอยคําใหมหรือเหตุผลใหม และใชประโยชนไดเหมาะเจาะเขากับ
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เหตุการณ ในสมัยปจจุบัน เราอาจเรียกผูท่ีแตกฉานในดานนี้วา “นักปฏิภาณกวี” หรือ “ผูเช่ียวชาญ
ในโวหารปฏิภาณ” 
  กลาวโดยสรุป  ปฏิสัมภิทาหรือความแตกฉานในทัศนะของพระพุทธศาสนามี 4 ดาน 
คือ แตกฉานดานความหมาย, แตกฉานในหลักการหรือหัวขอ, แตกฉานในภาษา และแตกฉานใน
การใชคําโตตอบ 
 
4.  ปฏิสัมภิทากับการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในสมัยพุทธกาล 
  การใชปฏิสัมภิทาของพระพุทธเจา 
  เม่ือศึกษาพุทธประวัติเราจะพบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา พระองค
จะทรงใชพระคุณสมบัติคือปฏิสัมภิทานี้ตลอดเวลา เร่ิมตั้งแตทรงจับประเด็นไดวา ในยุคสมัยนั้น 
การเมืองมีอิทธิพลตอความเปนไปของพลเมืองอยางไร ทําใหทรงตั้งพระทัยท่ีจะเริ่มเผยแผ
พระพุทธศาสนา ณ จุดใดเปนลําดับแรก  บางทีอาจทรงพบวา ขณะนั้นเมืองราชคฤหมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในแผนดินชมพูทวีป  จึงทรงเร่ิมตนท่ีนั่น  ลักษณะนี้เปนการใชปฏิสัมภิทาขอท่ีหนึ่งและขอ
สอง  ตอมาในการส่ือสารทรงคํานึงวา ภาษาใดท่ีชาวบานฟงแลวเขาใจงายท่ีสุด แพรหลายในการใช
ส่ือสารมากท่ีสุด เม่ือทรงทราบวา ภาษามคธของชาวแควนมคธแพรหลายท่ีสุด จึงทรงใช นี่ก็เปน
ปฏิสัมภิทาขอท่ี 3  ในการตอบปญหาของอุปกาชีวกผูพบพระองคเม่ือแรกตรัสรูนั้นเปนตัวอยางของ
การใชปฏิสัมภิทาขอท่ี 4 และเราจะเห็นไดชัดเม่ือทรงใชกับปญจวัคคีย และยสกุลบุตร ผูซ่ึงตอมาคือ
พระยสเถระหนึ่งในกําลังสําคัญของกองทัพธรรมยุคปฐมโพธิกาล (พระไตรปฎก  ภาษาบาลี 
มหาวรรค:2539:4:11:14) 
 
 ความสําคัญของปฏิสัมภิทากับการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก 
  การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒนอยางปจจุบันนี้   ผูทําหนาท่ีเผยแผจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีความรูความสามารถและมีความประพฤติท่ีดีงามเปนแบบอยาง ซ่ึงในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกวา “วิชชาจรณะสัมปนโน”  กลาวเฉพาะความรูความสามารถ คุณสมบัติสําคัญ
ยิ่งประการหน่ึงท่ีขาดมิได คือ ปฏิสัมภิทา 4  ดั่งเชนในสมัยพุทธกาล พระธรรมกถึกและพระ
นักวิชาการสวนใหญทานจะเปนผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติดังกลาว เชน พระปุณณะมันตานีบุตร
,พระสารีบุตร เปนตน  รูปแรก  ไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวา เปนยอดแหงภิกษุดานการ
แสดงธรรม  รูปหลังเปนเลิศกวาภิกษุรูปอ่ืนดานสติปญญา (พระไตรปฎก 2539:12:292-300:285-
295) 
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   เนื้อความของปฏิสัมภิทา เม่ือถูกนํามาประยุกตใช เราจะมองเห็นวา มีความจําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับผูท่ีทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนา แตปญหาก็คือ ปฏิสัมภิทาเปนคุณสมบัติพิเศษท่ีเกิด
จากการฝกฝนทางจิตและพัฒนาปญญา ตามประวัติศาสตรที่ปรากฏในคัมภีร พระภิกษุท่ีไดบรรลุ
คุณสมบัติพิเศษน้ี จะเปนผูไดบรรลุอรหัตผล  แตสําหรับในปจจุบันแมเราจะรูตัวกันวา ยังไมบรรลุ
ธรรมข้ันใดเลย แมแตข้ันเขาสูกระแสคือ พระโสดาบัน ผูวิจัยคิดวา การศึกษาแนวคิดและคําอธิบาย
ท่ีเปนบริบท แลวนํามาประยุกตใชนาจะกอใหเกิดประโยชนอยางไพศาลในการใชปฏิสัมภิทาใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน 
  ในสวนหนาท่ีเพื่อคนอ่ืนนั้น เราท้ังหลายคงทราบกันดีแลววา กอนท่ีพระพุทธองค จะ
สงสาวก 60 รูป เปนพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนานั้น พระองคตรัสสอนใหสาวกท่ีเปนพระ
ธรรมทูตท้ังหลาย จาริกไปยังสถานท่ีตางๆ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเปนจํานวนมาก 
เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและเพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดังคํา
บาลีวา “จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทว
มนุสฺสานํ”(พระวินัยปฎก มหาวรรค  ฉบับภาษาบาลี 2539:4:32:40) อยางไรก็ตาม  หลักสําคัญใน
การท่ีพระธรรมทูตจะทําหนาท่ีส่ังสอนธรรมะแกประชาชนคนอ่ืนใหไดผลอยางสมบูรณนั้น พระ
ธรรมทูตเอง มิใชจะมีความรูดี มีความฉลาดหรือเปนปราชญท่ีสามารถนําหลักธรรมไปเผยแผได
เทานั้น แตจะตองเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบตนไวในคุณธรรมอันดีงามเสียกอนแลวจึง
ควรทําการอบรมส่ังสอนประชาชนคนอ่ืน ดังพุทธภาษิตท่ีวา 

อตฺตานเมว  ปฐมํ   ปฏิรูเป  นิเวสเย 
อถฺญมนุสาเสยฺย  น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต  
แปลความวา  บุคคลควรอบรมพัฒนาตนเองใหตั้งอยูในคุณธรรมความดีหรือในฐานะท่ี 

เช่ือถือไดเปนอันดับแรกกอน แลวจึงควรไปอบรมพัฒนาคนอ่ืน (พระสุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  
ธัมมบท  25:158:45) 

  เม่ือปฏิบัติไดอยางนี้  จึงจะเปนท่ียอมรับวา  เปนนักปราชญท่ีไมเศราหมอง  “เพราะ
ตัวอยางท่ีดี”ยอมมีคามากกวาคําสอน  พระธรรมทูตควรเจริญรอยตามยุคลบาทพระบรมศาสดา  คือ  
พระองคทรงปฏิบัติพระองคทรงเปนแบบอยางในทางแหงความดีงามทั้งปวง  ในฐานะท่ีเรา
ท้ังหลายเปนพุทธสาวก  และเปนพระธรรมทูต  จะตองปฏิบัติตนใหประชาชนดูเปนแบบอยาง  เอา
ใจใสในกิจวัตรปฏิบัติ  เชน  การทําวัตรสวดมนต  เจริญจิตภาวนา  ปฏิบัติศาสนกิจของความเปน
สมณะใหสมบูรณดวยความเมตตาปรารถนาดีอยางใจจริงๆมิใชปฏิบัติเพียงเพราะมุงลาภสักการะ
หรืออามิสใดๆ  โดยเฉพาะพระธรรมทูตสายตางประเทศนั้น  มีความสําคัญเปนพิเศษ  เพราะไดรับ
มอบหมายไดรับความไววางใจจากทางการคณะสงฆ  ใหจาริกไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ  
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เชน ในเร่ืองดินฟาอากาศ  อาหาร  ผูคน  ความรูสึกนึกคิด  กฎหมายตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี  
พระธรรมทูตท่ีออกจาริกไปปฏิบัติหนาท่ีในตางถ่ินตางแดนนับแตคร้ังพุทธกาลเปนตนมา  ตอง
ประสบกับปญหาอุปสรรค   คํานิยมชื่นชมและคําติฉินนินทาวาราย   ตลอดถึงภยันตราย
นานาประการ  หลายรูปถึงตองพิการทางกายและชอกชํ้าใจหรือถึงแกมรณภาพไปก็มิใชนอย  
เหตุการณท้ังหลายเหลานี้  ถือเปนเร่ืองปรกติธรรมดาของการปฏิบัติศาสนกิจ  พระธรรมทูตสาย
ตางประเทศทุกรูป  ซ่ึงมีวิถีชีวิตดุจทหารในกองทัพพุทธธรรมของพระพุทธองค  จะตองเตรียมตัว
เตรียมใจใชวิทยายุทธท่ีไดรับการฝกฝนอบรมในสนามทดลองจําลองแบบมาอบรมบมสัญญาและ
วิสัยทัศน  เพื่อนําไปปฏิบัติในสนามจริงในตางถ่ินตางแดน  ส่ิงท่ีพระธรรมทูตสายตางประเทศ
ท้ังหลาย  พึงตระหนักม่ันในจิตใจก็คือ  ทุกรูปท่ีอุทิศตนเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศตอพระ
พุทธปฏิมา  รูปแทนของพระพุทธองคแลว  จะตองเตรียมตัวใหม่ันคง  ดํารงสติใหม่ัน  ไมหวั่นไหว
ในเหตุการณและอารมณใดๆคือ 

1. อยากลัวความทุกขยากลําบาก 
2. อยาติดอยูในความสุข ความสะดวกสบาย 
3. อยาตกเปนทาสแหงอามิส และลาภสักการะใดๆ 
4. อยาเกงคนเดียว กลาวคือ One  Man  Show จะเปนภัย 
5.  อยาเปนดุจวัวหรือเสือแตกฝูงจะอันตราย 
6. อยาหลงระเริงในคําสรรเสริญเยินยอ 
7. อยายอทอเสียใจนอยในในคํานินทา 
8. อยาหูเบาเช่ืองาย  มีอะไรใหปรึกษาหรือตกลงกันในหมูสงฆ 

ส่ิงท่ีควรตระหนักคือ 
1.    ใหใชสติและปญญาอยางเต็มความสามารถ 
2.    ใหใสใจในกิจวัตร และรักษาสมณะอาจาระ 
3.    ใหปฏิบัติศาสนกิจดวยความรอบคอบ หนักแนน อดทนและดวยความเสียสละ 
4.    ใหถือคติ ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา และใหยึดม่ันในสังฆสามัคคี 
5. ใหยึดถือหลักการ  อุดมการณ  และวิธีการของพระธรรมทูตใหมั่น 

 วิถีเชนนี้  คือวิถีหรือแนวทางที่ดีงามแหงความเปนพระธรรมทูตไทยในตางประเทศ  
ถาทําไดเชนนี้  การปฏิบัติหนาท่ีแหงความเปนพระธรรมทูตยอมสําเร็จเปนบุญเปนกุศลและเปน
พุทธบูชาตามจุดประสงคท่ีวางไวอยางแนนอน 

พระธรรมทูต   นอกจากนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ าไปเผยแผกับ
พุทธศาสนิกชน  ธรรมทูตยังทําหนาท่ีทูตสันถวไมตรีทางดานศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ศิลปวัฒนธรรม   เกียรติภูมิของประเทศชาติไปเผยแผอีกทางหนึ่งดวย   ชักนําโนมนาวให
ชาวตางชาติ  หันมาใหความสนใจหลักธรรม  คําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ตองใชหลักจิตวิทยา  
หลักธรรมจริยธรรม  ความเปนคนไทย  ความออนนอมถอมตน  พรอมดวยส่ือตางๆเขาไป
ชวยเหลือสนับสนุนใหเกิดความสนใจ  รูแจงเห็นจริงวา  หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปน
หลักสากล  เปนวิทยาศาสตร  สามารถพิสูจนไดและทันสมัยตลอดเวลา  ใหเกิดการยอมรับพระสงฆ
ซ่ึงเปนสาวกของพระพุทธเจา  เปนผูประพฤติชอบและสํารวมในศีลเปนกิจวัตร  จึงจะเกิดความ
ศรัทธาและความเล่ือมใส  เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาเดียวในโลก  และเขารวมกิจกรรมกับ
ทุกศาสนาได  สามารถอยูรวมกับทุกศาสนาไดอยางกลมกลืนและสงบสุข 

ภารกิจหลักของพระธรรมทูต  
 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต 2547:25) ไดเสนอบทความเร่ืองแนวคิดในการ
พัฒนาพระธรรมทูตของคณะสงฆไทย (Vision in Developing of Thai Sangha Missionary) ไวดังนี้ 
 ความคิดเบ้ืองตน (Basic Idea) เม่ือศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติ และทํางานรับใชพระศาสนา
มาภารกิจในพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท คือ 

 1.  การศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามพุทธพจน การบําเพ็ญประโยชนตน อัตตะทัตถะ 
 2. การนําพระธรรมวินัยท่ีตนไดเลาเรียนศึกษา ประสบพบเห็นความสงบสุข รมเย็น 

ภายในตนดวยประสบการณตรงออกไปแบงปนแกผูอ่ืน โดยเฉพาะ อุบาสก อุบาสิกาผูถวายการ
อุปถัมภบํารุงจัดเปนการบําเพ็ญประโยชนทาน (ปะรัตถะ/ปะระหิตะ)ภารกิจท้ังสองของสังคมสงฆ
และสังคมคฤหัสถ เปนการดําเนินการเพื่อพระพุทธศาสนาจะดํารงอยูไดงานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนกรณียกิจท่ีตองขวนขวายกระทําเปนอยางยิ่ง เพราะ 

   การทํางานดานการเผยแผเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตออุบาสก 
อุบาสิกา ท่ีถวายความอุปถัมภแกวัด ศาสนาและพระและพระภิกษุสามเณร 
   การทํางานดานการเผยแผ เปนการอนุวัตรตามพระพุทธจริยาวัตรขอ 
“ญาตัตถจะริยา” ท่ีพระพุทธองค ทรงมีปรกติประพฤติเปนประโยชนแกพระประยูรญาติ และขอ 
“โลกัตถะจะริยา” ทรงมีปรกติประพฤติใหเปนประโยชนแกโลกท้ังมวล 
   การทํางานดานการเผยแผ เปนการทําหนาท่ีหลักหนาท่ีหนึ่งของพุทธบริษัท 
   การทํางานดานการเผยแผ เปนวิธีการรักษาสถาบันพระพุทธศาสนาใหม่ันคง
วิธีหนึ่ง 
   การทํางานดานการเผยแผ เปนการสรางสันติภาพและความสงบรมเย็นแก
ชาวโลกท้ังมวล  ดังมีพุทธองคยืนยันวา“จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺ
ปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานํ” ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพื่อประโยชนสุข
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แกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวดาและมนษุย
ท้ังหลาย  (วินัยปฎก มหาวิภังค  ฉบับภาษาไทย  2539:4:32:40) 
 
พระธรรมทูตในโลกปจจุบัน (Present World Buddhist Missionary)  
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงธรรมทูตศาสนาแรกในโลก  พระธรรมทูตใน
พระพุทธศาสนาไมมุงไปเปล่ียนศาสนาของใครเลยหากแตประสงค เพ่ือแบงปนความสุขสงบและ
ความรมเย็นภายในใหแกเพื่อนรวมวงจรทุกข ท่ีรวมเกิด แก เจ็บ ตายดวยกันทุกคนดังพุทธจริยาและ
จริยาของพระอรหันตสาวกท้ังหลาย ท่ีจรจาริกจากคามคมและราชธานีแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง เพื่อ
เปาหมายอันนี้เพราะเหตุท่ีพระพุทธองคและพระอรหันตเหลานั้นทรงมีพระกรุณาคุณเต็มเปยมใน
พระหฤทัย 
 หลังยุคพุทธกาล  ในรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราชเทานั้นท่ีพระธรรมทูตเจริญกาวหนา
ถึงท่ีสุด จนไดสงพระมหาเถระพระธรรมทูตไปเผยแผท้ังในอินเดียและในตางแดนถึง 9 สายดวยกัน 
แมพวกเราหลานเหลนแหงบรรพชนในสุวรรณภูมิก็พลอยไดรับอานิสงสนั้นถวนหนา พนจากยุค
นั้นแลว พระพุทธศาสนาในอินเดียเหมือนพระอาทิตยหลังเท่ียงวัน นับเวลาบายคลอยอัสดงคตจาก
ขอบฟาดูเหมือนคณะสงฆ ในพระพุทธศาสนาจะมิไดจัดตั้งพระธรรมทูตสงออกไปเผยแผพระ
ศาสนากันอยางจริงจังนัก ดังคําปรารภของ ดร.บี.อาร.  อัมเบ็ดการ  เม่ือศึกษาศาสนาตางๆและไปดู
การศึกษาของสงฆในประเทศพมาและประเทศศรีลังกา  กลับมาแลวไดวางแผนท่ีจะจัดต้ังพระ
ธรรมทูตโลก (World Missionary) ข้ึนมาแทนคณะสงฆในขณะน้ัน ซ่ึงทานพิจารณาเห็นวา กิจการ
ดานการเผยแผพระศาสนาออนแอนักแลว 
 ประเทศไทยเปนปอมปราการแหงพระพุทธศาสนาประเทศหนึ่ง แตงานดานการเผยแผ
ไปยังตางประเทศก็ยังดูไมเปนระบบระเบียบ (Systematic Organized Missionary) งานดานการเผย
แผของประเทศไทย ไดเร่ิมเปนรูปเปนรางเอาเม่ือราวป 25 พุทธศตวรรษ (2500) ท้ังนี้หากมีการ
จัดต้ังวิทยาลัยพระธรรมทูตหรือวิทยาลัยการเผยแผพระพุทธศาสนาข้ึนจริง ตองมีเอกลักษณ 
(Identity) ฯลฯ ปรัชญาในการจัดการศึกษา จัดตามหลักการอริยมรรคมีองค ๘ และไตรสิกขา  
 ท้ังแนวคิดและมีสถาบันสับปายะ ใหมีศีลาจารวัตรงดงามมีอุดมการณม่ันคง เสียสละ
อุทิศตนเพื่อศาสนาและสวนรวมเปนพระเกง มีความรู มีสติปญญา มีความสามารถในระดับสากล 
สถานท่ีตั้งท่ีร่ืนรมย สงบ วิเวก เปนพื้นท่ีปาเขาหรือสวนเงียบสงบแกการบําเพ็ญสมณธรรม
โครงสราง  อาคารสถานท่ีเทาท่ีจําเปนแบบไทยและธรรมชาติ 
 การบริหาร หลักธรรมวินัย ความสัมพันธอุปชฌายกัน โดยอยูเปนชุมชนของ “สังฆะ” 
ในทางอริยมรรคมีองค 8 
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 หลักสูตรแบบกาวหนา เนนภาคปฏิบัติใหนับการทํางานทํากิจวัตรเปนหลักสูตร 
“สามารถคิดเปน คิดถูกตอง นับเปนการสอบใบงานวิทยานิพนธ 

การจัดต้ังวิทยาลัยพระธรรมทูตนี้ จะทําไดงาย ดีข้ึน สําเร็จ ตองมีสถาบันสนับสนุน 
ดังนี้ 

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ 
สํานักงานใหญคณะกรรมการบริหาร  กิจการพระธรรมทูตไทย 
มูลนิธิ-กองทุนเพื่อกิจการพระธรรมทูตไทยในตางประเทศ 
สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนเพื่อกิจการพระธรรมทูต 

 เปนหนาท่ีของชาวพุทธท่ีตองศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ ปกปอง รักษาใหเปนมรดกทางจิต
วิญญาณคูสยามเมืองยิ้มคูโลกตลอดไป  (พระศรีปริยัติโมลี 2547:26-29) 
การผลิตพระธรรมทูตไทย (History of Missionary Production) 
 เม่ือเราเร่ิมมีวัดอยางเปนทางการ ในประเทศอินเดีย คือ วัดไทยพุทธคยา (พ.ศ.250) แหง
หนึ่งและอีกแหงหนึ่งอยูท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คือ วัดพุทธปทีป (ราว พ.ศ.2507) เราได
รวมกันท้ังมหานิกายและธรรมยุต จัดอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศข้ึนในป พ.ศ. 2509-2511 
คัดเอาผูท่ีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย แหงละ 10 รูป คณะกรรมการโครงการฯคัดมาอีก 6 รูปรวมท้ังหมด 26 รูปโดยจัดทํา
หลักสูตรระยะยาว 1 ป 6เดือน (18 เดือน) พระธรรมทูตรุนแรก ท่ียังมีชีวิตและครองเพศสมณะอยูก็
หลายรูปและดูเหมือนวาคุณภาพของพระธรรมทูตรุนแรกนี้จะคับแกวเต็มขวดจริงๆ แตเวทีใหแสดง
ในสมัยเม่ือ 30-40 ปกอนยังแคบมากผูผานการอบรมแลว ก็ไมไดไปทํางานสมใจแตผูไมไดเขา
อบรมกลับไดไปกันเปนแถวๆรวมท้ังขาดกองทุนและการบริหารจัดการขามนิกายก็ไมประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น จึงทําใหการอบรมพระธรรมทูตดังกลาวมีอันตองหยุดชะงักลงไปเกือบ 30 ปจน
เหมือนวาทุกคนลืมกันไปหมดแลว เร่ือง พระธรรมทูตจนมาถึงยุคของพวกเรา จึงไดมีการริเร่ิมข้ึน 
หรือเรียกวา “ร้ือฟนข้ึนมาใหม” อีกคร้ังในช่ือวา “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ”
ของมหาจุฬาฯเราน้ีเอง (รุนแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 เม่ือเราเร่ิมแลวในปตอมาฝายมหามกุฏฯเขาก็คิด
จัดทําตามหลังเรามาอีกเหมือนกัน) 
 ยอนไปทางสหรัฐอเมริกาท่ีตอมาท้ังพระสงฆและญาติโยมก็ไดชวยกันสรางวัดข้ึนใน
ประเทศดังกลาว เร่ิมต้ังแต “วัดไทยแหงลอสแองเจลิส”(วัดไทยแอล.เอ-ราว พ.ศ. 2514)ตอมาก็เปน
ท่ีวัดไทย ท่ีนิวยอรก (วัดวชิรธรรมปทีป) ท่ีวอชิงตัน (วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี.) ท่ีชิคาโก (วัดธัมมา
ราม)และท่ีเดนเวอร (วัดพุทธวราราม) รวมกันได 5 วัดทานเหลานั้นจึงปรึกษาหารือรวมใจกันจัดต้ัง 
“สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา” ( Thai Sangha  Council  in U.S.A.)ข้ึนมา (เม่ือ พ.ศ.2518) เพื่อ
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ชวยแกปญหาความยุงยากของวัดตางๆและตัวพระสงฆเอง รวมท้ังการชวยเหลือเกื้อกูลกันในเร่ือง
อ่ืนๆดวยโดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือก รับรองหรือรองรับพระภิกษุจากเมืองไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังท่ีทราบกันดีแลวนั้น 
 แมจะมีสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาแลวก็ตาม แตการคัดเลือกหรือการรับตัว
พระภิกษุไปทํางานดานการเผยแผในตางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในยุคกอนท่ีจะเร่ิม
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ (พ.ศ. 2538) นั้น งานพระธรรมทูตจะเปนลักษณะตาง
คนตางทําตามสายวัด หรือสายครูบาอาจารยในกรุงเทพมหานคร โดยมีการนําเสนอรายช่ือพระ
ธรรมทูตท่ีจะไปตางประเทศเขาสูท่ีประชุมของมหาเถรสมาคมเพ่ือใหพิจารณากันแทบจะทุกนัดเลย
ก็วาได พรอมท้ังระบุไปวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ท้ังๆท่ีความจริงแลวทานเหลานั้นยัง
ขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนพระธรรมทูตอีกมากมายหลายประการ รวมท้ังการเคยผานการอบรม
หลักสูตรพระธรรมทูตสายตางประเทศมาแลวดวย แตความจริงทานผูนั้นมิไดมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดเลย 
 แตถึงกระนั้นการบริหารจัดการ เร่ืองดังกลาวนี้ ก็ใหดําเนินการไปตามความตองการ
ของเจาอาวาส-ประธานสงฆในวัดนั้นๆและก็ยังเปนลักษณะสายใคร สายมัน วัดใคร วัดมันอยู
นั่นเองในทํานองท่ีวา ถอดดามมาจากของเดิมมาเลยก็วาได (แมชีคมคาย คุมพันธ 2547:38-44) 
 
5.  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
 1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีคณะสงฆไดเคยจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศมาคร้ังหนึ่ง 
ระหวางป พ.ศ. 2510-2511 แลวก็หยุดชะงักลงเปนเวลายาวนานจนถึงป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการรองขอจากสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และรวมมือกับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดจัดอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศข้ึนเปนรุนแรก และ
ไดทําการอบรมเร่ือยมาจนสําเร็จไป  10 รุนแลว (ปละ 1 รุน) แมจะมีพระธรรมทูตสายตางประเทศ
ของโครงการถึง 642 รูป ซ่ึงประมาณรอยละ 60-70% ถูกสงออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศตางๆ
เกือบท่ัวโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีวัดเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาอยูมากกวา 50 แหง 
ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนความตองการพระภิกษุไทยไปเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศก็ยัง
เพิ่มข้ึนตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป ท้ังนี้เพราะพระสงฆเปนปจจัยสําคัญตอกิจกรรมศาสนาหลากชนิด
ในวัดศูนยพระพุทธศาสนานั้นๆ พระภิกษุผูทําการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศยอม
ประสบกับปญหาอุปสรรคมายกมาย เชน ปญหาการใชภาษาทองถ่ิน การปรับตัวใหเขากับอากาศ 
อาหาร และวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นๆ รวมท้ังการส่ือหลักธรรมและจิตภาวนาอยางชัดเจน เปนตน 
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 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตองสนองกิจการ
ของพระพุทธศาสนาสวนนี้ตอไป จึงไดรวมกับหนวยงานดังกลาวจัดโครงการอบรมพระธรรมทูต
สายตางประเทศ รุนท่ี 11 (พ.ศ.2548) ข้ึน โครงการฯ มีลักษณะอบรม ฝกฝน และปฏิบัติจริง ท้ังดาน
งานนวกรรมสาธารณูปการ , เจริญจิตภาวนาและงานวิชาการ-ปฏิบัติการครบวงจร โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 2.   วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่ออบรมพระธรรมทูตใหมีความรู ความสามารถ จริยาวัตรงดงาม และ
ความม่ันใจในการปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศยิ่งข้ึน 
  2.2  เพื่อจัดเตรียมพระธรรมทูตผูมีคุณสมบัติเหมาะสมไวใหแกวัดไทยในเครือ
สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยในประเทศอ่ืนๆ 
  2.3 เพื่อสนองงานการเผยแผพระพุทธศาสนา ในตางประเทศของคณะสงฆไทย 
     3.   กลุมเปาหมาย 

  พระภิกษุผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีสมัชชาสงฆไทยฯสงเขาอบรม เจาหนาท่ี ครู
อาจารย ของมหาวิทยาลัยและพระภิกษุท่ัวไป รุนนี้จํานวน ๗๕ รูป 

 4.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  4.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  4.2  สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา 
  4.3  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 5.   ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม ถึง วันท่ี 29 พฤษภาคม 2548 (รวม 86 วัน) 

 6.    สถานท่ีอบรม 
 6.1 สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  6.2 ศูนยพัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แคมปสน) อ.
เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
  6.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
             7.  วิธีการดําเนินงาน 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ 
  7.2 แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฯ 
  7.3  มีหนังสือแจงขาวการฝกอบรมฯ สมัชชาสงฆฯ วัดไทยในตางประเทศอ่ืนๆ

และหนวยงานของมหาวิทยาลัยท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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  7.4  จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณการอบรม 
  7.5  เรียนปรึกษาพระมหาเถระผูรับผิดชอบ และผูอุปถัมภโครงการ 
  7.6  ติดตอเชิญวิทยากร 
  7.7  ประชาสัมพันธโครงการ 
  7.8  จําหนายใบสมัคร-สมัคร-ทดสอบขอเขียน-สัมภาษณฯลฯ 
  7.9  ดําเนินการอบรม 
  7.10  ประเมินผลการอบรม 

             8.  วิทยากรใหการอบรม 
  8.1  คณาจารยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  8.2 พระมหาเถระที่เกี่ยวของและพระวิปสสนาจารย 
  8.3  พระธรรมทูตจากสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาและวัดไทยใน

ตางประเทศ 
  8.4  คณาจารยในมหาลัยของรัฐ เอกชน และผูเช่ียวชาญในภาคเอกชนอ่ืนๆ 
  8.4  ขาราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกระทรวงการตางประเทศ 

             9.   หลักสูตรการฝกอบรม 
  มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จํานวน 20 รายวิชาระยะเวลาอบรม 86 วัน 

            10.   แหลงทุนและผูอุปถัมภโครงการ 
 งบอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 
 สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 มูลนิธิพร  รัตนสุวรรณ 
 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
 คาลงทะเบียนของผูเขาอบรม 
 ผูมีจิตศรัทธาท่ัวไป 

            11.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1) ไดรับพระธรรมทูตท่ีมีความรูความสามารถและมีความม่ันใจในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในตางประเทศ 
  2) ชวยขจัดความยุงยากในการคัดเลือกพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจใจ
ประเทศตางๆ 
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  3) ชวยสงเสริมงานพระธรรมทูตในตางประเทศของมหาเถรสมาคมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4) ชวยสรางภาพพจนของพระสงฆไทยในตางประเทศใหดียิ่งข้ึน 
 
 หลักสูตรอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 

เปาหมายของหลักสูตร มุงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพ พระธรรมทูตสายตางประเทศท้ัง 
4 ดาน คือ การบริหาร การเผยแผ การศึกษา และการสาธารณูปการ ใหเหมาะสม กับสภาพทองถ่ิน 
หรือประเทศ ท่ีพระธรรมทูต แตละรูป จะไปปฏิบัติ ศาสนกิจ 

ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรอบรม พระธรรมทูต สายตางประเทศนี้ มีลักษณะ
สําเร็จรูป และมีความหมาย หลากหลาย (Package) แมจะใชวิธีบรรยาย ในหลายวิชา แตก็เนนการ
ปฏิบัติได หรือกระทําได ลักษณะ การนําสูหลักสูตร มีท้ัง การบรรยาย การมอบหมายงาน ให
คนควา ประชุมกลุม อภิปรายรวม กับการปฏิบัติจริง และการประเมินผล จึงมีลักษณะ ผสม
ประสาน ท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 

รายวิชา - ชวงเวลาการอบรม    รายวิชาท้ังหมดมี 20 รายวิชา วิชาท่ีเนนหนักพิเศษ ก็คือ
การใชภาษาอังกฤษ และวิปสสนากรรมฐาน การใชเทคโนโลยี เปนส่ือการสอน และบรรยายธรรม 
 
แนวสังเขปของหลักสูตร 

001 พระไตรปฎกวิเคราะห (7 ชม.) (Analysis Tipitaka) 
การศึกษาวิเคราะหประวัติโครงสรางการแบง หมวดของพระไตรปฎก โดยเนนเนื้อหา

สําคัญบางประการ และ   การวางรากฐาน ความรูเบ้ืองตน เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองตอไป 
002 พุทธปรัชญา (7 ชม.) (Buddhist Philosophy) 
ศึกษาวิเคราะหหลักปรัชญาสําคัญของพระพุทธศาสนา เชน อริยสัจ 4 ไตร

ลักษณ ปฎิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน และแนะนําตําราพุทธปรัชญาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
003 ศาสนาท่ัวไป (7 ชม.) (Religions) 
ศึกษาวิเคราะหลักษณะท่ีเปนสากลรวมกัน ลักษณะเหมือนกันและตางกัน ของศาสนา

สําคัญของโลก เชน ศาสนาฮินดู คริสต และอิสลาม โดยเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนา วิธีการเผย
แผของศาสนานั้น ๆ และ ความรวมมือระหวางศาสนา 

 004 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน (7 ชม. ) (History and Local Culture) 
 ศึกษาประวัติศาสตรของประเทศอเมริกายุโรปหรือเอเชียและวัฒนธรรมความเช่ือและ

คานิยมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงจําเปนและสอดคลองกับกับสถานท่ีท่ีพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ 
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 005 งานพระธรรมทูต (7 ชม.) (Missionary Work) 
 ศึกษาความเปนมาอุดมการณเปาหมายคุณสมบัติท่ีดีของพระธรรมทูตประเภทงาน

ปญหาอุปสรรคและกุศโลบายในการแกปญหา 
006 ชุมชนและวัดไทยในตางแดน (4 ชม.) (Thai Community and Monastery in Foreign 

Lands) 
 ศึกษาความเปนมาของสังคมไทยและวัดไทยในประเทศตางๆ(สอดคลองกับสถานท่ีท่ี

พระธรรมทูตไปปฏิบัติงาน) เชนสหรัฐอเมริกากฎหมายเกี่ยวกับวัดปญหาและอุปสรรคของชุมชน
วดัไทย ในตางประเทศและแนวทางแกไข 

007 การเมือง การเศรษฐกิจ และสังคมโลกปจจุบัน (6 ชม.) (Politics, Economy and 
Society in Present World) 

ศึกษาวิเคราะหปญหาของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโลกปจจุบันซ่ึงมีผลกระทบตอ
วิถีของคนและแนวโนม ของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตและ
บทบาทของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 

008 กฎหมายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ (7 ชม.) (National and 
International Law) 

ศึกษากฎหมายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ีควรทราบเชนกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขอวีซาการอยูอาศัยสิทธิเสรีภาพสถานภาพของบุคคล และการ
จัดการเร่ืองวัด 

 
009 การบริหารวัด (สาธารณูปการ) (3 ชม.) (Administraion of Monastery) 
ศึกษาบทบาท เทคนิคการบริหารวัด ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน วัดกับการ

สังคมสงเคราะห และวัดในวัฒนธรรมตะวันตก 
010 การบูรณะ และพัฒนาวัด (4 ชม.) (Renovation and Development of Monastery) 
ศึกษางานนวกรรมเกี่ยวกับวัด เชน การวางผังวัด การรักษาสภาพของวัดใหรมร่ืน การ

กอสราง การสาธารณูปโภค การอนุรักษศิลปะ-สถาปตยกรรมของวัด การบูรณซอมแซมและงาน
พัฒนาวัด 

011 วัฒนธรรมและประเพณีไทยและศาสนพิธี (3 ชม.) (Thai Culture, Festival and 
Ceremony) 
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ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีพรอมท้ังบทบาทหนาท่ีของพระสงฆเชนการแสดงความ
เคารพการกราบไหวประเพณีสงกรานต ลอยกระทง วันสําคัญทางศาสนา และพิธีกรรมท่ีเหมาะสม
แกประเพณีนั้น ๆ  

012 งานเลขานุการ งานบัญชีและงานสารบรรณ (4 ชม.) (Secretarial, Accountant and 
Librarial Work ) 

ศึกษางานเลขานุการเชนงานจดหมายบันทึกการประชุมการประสานงานการบริหาร
สํานักงานงานบัญชี รับจายของวัดและงานเอกสาร -หองสมุด 

013 งานบรรณาธิการ (7 ชม.) (Editorial Work) 
ศึกษาข้ันตอนตางๆของการจัดทําหนังสือวารสารหนังสือพิมพฝกทําหนังสือและการดู

งานนอกสถานท่ี 
014 การใหคําปรึกษา การประชาสัมพันธและการเผยแผ (4 ชม.) (Counseling, Public 

Relation and Propagation) 
ศึกษาหลักการ วิธีการและบทบาทสําคัญของการใหคําปรึกษาการประชาสัมพันธและ

การเผยแผ เนนการใชหลักมนุษยสัมพันธและหลักจิตวิทยาประยุกตกับพุทธธรรม 
015 หลักและวิธีการสอนพระพุทธศาสนา (7 ชม.) (Principle and Method in Teaching 

of Buddhism) 
ศึกษาหลักการและวิธีการสอนพระพุทธศาสนาแกชาวไทยและชาวตางประเทศฝกการ 

ใชส่ือการสอนและการใชภาษาอังกฤษเปนส่ือเพื่อการสอนธรรมศึกษาและสอนนักเรียนใน
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในตางประเทศ 

016 หลักและวิธีการสอนภาษาไทย (4 ชม.) (Principle and Method in Teaching of Thai) 
ศึกษาหลักการและวิธีการสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศแกชาวตางประเทศและ

เยาวชนไทยในตางประเทศฝกการใชส่ือการสอนและการสอนผานภาษาอังกฤษ 
017 ภาษาอังกฤษสําหรับพระธรรมทูต (35 ชม.) (English for Buddhist Missionary) 
เนนการศึกษาภาษาอังกฤษตามแบบวิธีธรรมชาติ ใหครบทั้ง 4 ทักษะ คือ พูด ฟง อาน 

และการเขียน ฝกการนําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับพระพุทธศาสนาใชใหไดจริง 
018 ธรรมนิเทศภาษาอังกฤษ (14 ชม.) (Dhamma Talk and Discussion in English) 
ฝกการบรรยายธรรมในโอกาสตาง ๆ เชน การอนุโมทนา สุนทรพจน ปาฐกถา อภิปราย

และการสนทนาธรรม โดยมอบงานใหนักศึกษาเตรียมและนํามาแสดงจริง 
019 คอมพิวเตอรเบื้องตน (28 ชม.) (Basic Computer) 
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ศึกษาระบบการทํางานของคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนการใชคอมพิวเตอรเพื่องานพิมพ
การทําตนฉบับหนังสือและเรียกใชขอมูล 

020 จิตภาวนา (4 สัปดาห) (Meditation) 
 ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานท้ังสมถะและวิปสสนากรรมฐาน ฝกการปฏิบัติจริงการสอน 

และการสอบอารมณเปนภาษาอังกฤษ  
ประกาศเรื่อง  ระเบียบปฏิบัติในการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
เพื่อใหการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนท่ี11 เปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
อาศัยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอบรมพระธรรมทูตสาย

ตางประเทศคร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 ธันวาคม 2524 จึงประกาศใหผูเกี่ยวของกับโครงการฯ ไดถือปฏิบัติดังนี้ 
หมวดท่ี 1 วาดวยระเบียบขอบังคับการอบรมภาคสาธารณูปการ 

 1. ผูเขาอบรมตองเขารวมกิจกรรมใหครบถวนตามที่คณะกรรมการดําเนินงานจัดให 
 2. การอบรมภาคสาธารณูปการ นอกจากจะเปนภาคฝกอบรมงานชางซอมแซม งาน 
ชางออกแบบอาคาร งานชางกอสราง งานชางไม งานชางปูน การฝกอบรมเร่ืองพิธีกรรม
กิริยามารยาทและฝกความพรอมดานอ่ืนๆแลวยังรวมไปถึงการทํางานรวมกัน และเตรียมความ
พรอมเพื่อเขาสูการอบรมภาคจิตภาวนา 
 3. ผูเขาอบรมในภาคสาธารณูปการนี้ จะตองมีผลการปฏิบัติอยูในข้ันพอใจ จึงจะ
ผานเขาสูการอบรมภาคจิตภาวนา 
 4. ผูเขาอบรมในภาคสาธารณูปการนี้ จะตองปฏิบัติตามขอระเบียบขอบังคับของการ 
อบรมภาคจิตภาวนาและการอบรมภาควิชาการโดยอนุโลมดวย 
 5. คณะกรรมการดําเนินงานมีสิทธ์ิจะตักเตือนภาคทัณฑ หรือตัดสินไมใหผานการ 
อบรมและสงตัวกลับสํานักเดิมได หากเกิดปญหาการละเมิดกฎระเบียบ หรือผลการอบรมของผูเขา
อบรมรูปนั้นๆไมนาพอใจหรือเกิดกรณีเส่ือมเสียอ่ืนๆ 

หมวดท่ี2  วาดวยระเบียบขอบังคับการอบรมภาคจิตภาวนา 
1. ผูเขาอบรมตองต้ังจิตชอบแตแรกวา  เราจะพยายามใชเวลาชวงการปฏิบัติจิต 

ภาวนานี้ใหเปนประโยชนมากท่ีสุด อยาคิดวามาปฏิบัติเพราะถูกบังคับแบบเสียไมได 
2. ผูจะไปเผยแผพระพุทธศาสนาในตางแดนแกคนตางชาติตางภาษา จะตองสะสม

แกนแหงพระพุทธศาสนาไวเปนสมบัติของทานกอน มิฉะนั้น ทานจะมีอะไรแบงปนใหคนอ่ืนเขา 
3. ผูเขาอบรมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดเวลา ใหถูกตองเครงครัด ตอง 

รวมกิจกรรมตางๆใหตรงตามกําหนดเวลา 
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4. ตองงดเวนจากการพูดคุย อานหนังสือใหศาลาปฏิบัติธรรม หอฉัน และสถานท่ี 
ปฏิบัติธรรม ฟงวิทยุ-เทปและอ่ืนๆนอกจากไดรับอนุญาตหรือเจ็บปวย 

5. ผูเขาอบรมตองงดเวนจากส่ิงเสพติดท้ังปวงเชน บุหร่ี หมาก เคร่ืองดื่มบํารุงรางกาย 
6. หามผูเขาอบรมนําของมีคา เชน กลองถายรูป วิทยุเทป โทรทัศนเคล่ือนท่ี มาใช 

หรือเก็บไวในสถานท่ีปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน นอกจากเปนปลิโพธแลวอาจสูญหายได 
7. ผูเขาอบรมจะตองเคารพเช่ือฟง เอ้ือเฟอตอวิปสสนาจารย เจาหนาท่ี และวิทยากร 
8. ผูเขาอบรมตองพยายามรักษาอารมณกัมมัฏฐานใหตอเน่ือง งดเวนการลาไปทํากิจ 

อ่ืน และตองสงอารมณแกวิปสสนาจารยตามกําหนด 
9. ถามีอันตราย เจ็บปวยหรือเหตุจําเปนอ่ืนๆใหแจงแกวิปสสนาจารยและเจาหนาท่ี 

โครงการฯโดยตรง 
10. การสวดมนตไหวพระ ทําวัตรเชา เย็น หรือการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในแตละ 

ชวงเวลา หรือการทํากิจกรรมอ่ืนๆหากผูเขาอบรมเขารวมกิจกรรมนั้นๆเม่ือเวลาผานไป 10 นาที ให
ถือวาขาดการเขารวมกิจกรรมนั้นๆ 

11. ผูเขาอบรมท่ีไมตั้งใจปฏิบัติและละเมิดระเบียบนี้คณะกรรมการดําเนินงานฯมีสิทธ์ิ 
ตักเตือน ภาคทัณฑ หรือสงตัวกลับสํานักเดิมในชวงเวลาใดๆก็ได 

12. การประเมินผลการปฏิบัติและตัดสินผลการปฏิบัติ วา ควรผานหรือไมควรผาน  
ของคณะกรรมการดําเนินงานฯถือวายุติ 
 

หมวดท่ี  3 วาดวยระเบียบขอบังคับการอบรมภาควิชาการ 
1. ผูจะผานหลักสูตรการอบรม จะตองเขาฟงบรรยายในวิชาการอยางตอเนื่อง ไมต่ํา 

กวารอยละ 80 ของรายวิชาและหัวขอบรรยายทั้งหมด พรอมท้ังมีผลการประเมินท่ีอยูในข้ันพอใช
ข้ึนไป 

2. ผูเขาอบรมฟงบรรยายหลังจากเริ่มบรรยายไปแลว 5 นาทีหรือออกจากหอง
บรรยายกอนจบการบรรยาย ถือวาขาดการฟงบรรยายในวิชานั้น 

3. ผูเขาอบรมจะตองรวมกิจกรรมของโครงการตางๆ เชน การทําวัตรสวดมนตนั่ง
สมาธิและฝกอบรมอื่นๆซ่ึงเปนสวนเสริมหลักสูตร อยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 80 ของ
กิจกรรมท้ังหมด จึงจะถือวาจบหลักสูตร 

4. ผูเขาอบรมจะตองมีมนุษยสัมพันธดีตอเพื่อนๆเคารพยําเกรงตอเจาหนาท่ี และเอ้ือ
อาทรตอวิทยากร พรอมท้ังรักษาสมณสัญญา และอาจารสมบัติของตนไว 
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5. ผูเขาอบรมจะตองชวยกันรักษา ทําความสะอาดและรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสถานท่ีอบรม สถานท่ีพัก หองน้ําหองสวม อุปกรณการอบรม และบริเวณรอบๆ 

6. ผูเขาอบรมซ่ึงไมปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ก็ดี ไมเอ้ือเฟอตอการอบรมก็ดี และไม
เอ้ือเฟอตอเจาหนาท่ีก็ดีและกอเร่ืองเปนเหตุใหมีการวิวาทบาดหมางก็ดี ใหถือวาหมดสิทธ์ิจะได
อบรมตอไป 

7. ในกรณีท่ีมีปญหาอ่ืนๆในการปฏิบัติระหวางการอบรม  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานฯมีอํานาจตีความช้ีขาดเปนกรณีๆไป การตัดสินนั้นๆถือเปนส้ินสุด 

8. ขณะอบรมตลอดหลักสูตรใหหมไตรจีวรสีกรัก(สีราชนิยม) และผารัดอกชนิดยืด 
สีกรัก(หนังสือพระธรรมทูตสายตางประเทศรุนท่ี11 2548:285-293) 
 
6. การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
 การระดมความคิดเห็นเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงโดยปกติจะเปนขอมูลเชิง
อนาคต หากไดมาโดยวิธีการอันเปนระบบระเบียบจะชวยใหทราบขอมูลอันนาเช่ือถือ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย หรือวางแนวทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณอันไมพึงปรารถนา
สามารถปรับเปลี่ยนสภาพท่ีเปนอยูใหนําไปสูอนาคตที่คาดหวัง และสามารถใชขอมูลท่ีไดรับเปน
แนวทางสรางสรรคอนาคตที่ดียิ่งข้ึนได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดเกิดวิธีการวิจัยอนาคต (Future 
Research) มากมายหลายวิธี หนึ่งในวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายไดแก การวิจัยแบบเทคนิคเดล
ฟาย (Delphi Technique) (ชนิตา รักษพลเมือง2541:59) 
 เทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการท่ีรวบรวมความคิดเห็น หรือการตัดสินใจในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตจากกลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมีความถูกตองนาเช่ือถือมากท่ีสุด โดยท่ีผูทําการวิจัยไมตองนัดสมาชิกในกลุมผูเช่ียวชาญใหมา
ประชุมพบปะกัน แตขอรองใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินปญหาในรูปของการ
ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหผูทําการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญในท่ี
ตางๆไดโดยไมมีขอจํากัด รวมท้ังยังประหยัดเวลาและคาใชจายอีกดวย นอกจากนี้เทคนิคเดลฟายยัง
ชวยใหผูเช่ียวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และไมตกอยูใตอิทธิพลทางความ
คิดเห็นของผูอ่ืนหรือเสียงสวนใหญ 
 ความเปนมาของเทคนิคเดลฟาย คําวา “เดลฟาย” (Delphi) เปนช่ือวิหารศักดิ์สิทธ์ิสมัย
กรีกโบราณซ่ึงประชาชนนิยมไปขอคําทํานายอนาคต หรือเหตุการณสําคัญๆ การวิจัยแบบเทคนิค
เดลฟายจึงเปนเทคนิคการทํานายเหตุการณ หรือความเปนไปไดในอนาคตโดยอาศัยฉันทามติ 
(consensus) ของกลุมผูเช่ียวชาญเพื่อใหไดมาซ่ึงขอสรุปอันนาเช่ือถือในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมวาจะ
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เปนขอสรุปท่ีเปนแนวคิด หรือเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน หรือความเปนไปไดในอนาคตขอสรุปจาก
ฉันทามติของกลุมผูเช่ียวชาญนี้จะสามารถนํามาใชประกอบในการตัดสินใจดานตางๆไดท้ังในเชิง
วิชาการ และการบริหาร 
 การศึกษาวิจัยโดยอาศัยประโยชนจากขอคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญในสาขา หรือ
ประเด็นท่ีตองการ ไดรับการเปดเผยเปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2505 อยางไรก็ตาม แทจริงแลวไดเกิด
เทคนิควิธีดังกลาวมานานต้ังแตป พ.ศ.2495 แตถูกปกปดเปนเปนความลับ เนื่องจากเทคนิคท่ี
กองทัพอเมริกันใชศึกษาและวิจัยส่ิงตางๆ ผูท่ีนําเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายมาเผยแพร ไดแก โอ
ลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer) และนอรแมน ซี ดาลกีย (Norman C. Dalkey) ซ่ึงเปนนักวิจัยของ
บริษัทแรนด (Rand Corporation) ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเปนบริษัทท่ีทํา
หนาท่ีเกี่ยวกับการคาอาวุธสงคราม ท้ังสองไดเขียนบทความเร่ือง “An Experimental of the Delphi 
Method to the Use of Experts” ตีพิมพในวารสาร Management Science ปท่ี9 ฉบับท่ี3 เดือน
เมษายน พ.ศ.2506 หลังจากนั้นคณะของเขาก็ไดศึกษาคนควาขอดีขอเสียของวิธีการและไดพัฒนา
จนเปนเทคนิควิธีการท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
 การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายมักถูกนํามาใช เม่ือผูศึกษาตองการทราบความคิดเห็นท่ีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมผูเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณเกี่ยวของกับประเด็นท่ีศึกษาซ่ึงเปน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ และหรือสภาพการณท่ีตองการจะใหเปน อีกนัยหนึ่งการวิจัยแบบนี้
เปนการระดมความคิด โดยผูท่ีใหขอคิดไมจําเปนตองเผชิญหนากันดังนั้นจึงสามารถปองกันมิให
ผูใดผูหนึ่งมีอิทธิพลครอบงําการตัดสินใจ ผูเช่ียวชาญที่ใหขอคิดเห็นสามารถตัดสินใจโดยใช
ขอเท็จจริง และเหตุผลอยางเต็มท่ี ท้ังนี้เพราะ 
 1.  ผูเขารวมเปนผูเช่ียวชาญในการศึกษาวิจัยไมทราบวาใครบางท่ีเขารวมเปนกลุม
ผูเช่ียวชาญ ไมทราบวาผูอ่ืนมีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นท่ีศึกษา ท้ังนี้เพราะผูเช่ียวชาญทุกคน
จะตอบแบบสอบถามตามท่ีผูวิจัยจะกําหนดข้ึนในแตละข้ันตอนในเวลาใกลเคียงกัน 
 2.  ผูเช่ียวชาญที่เขารวมในการวิจัยจะตองตอบแบบสอบถามตามท่ีผูวิจัยกําหนดให
ทุกข้ันตอน ซ่ึงอาจมี 2-4 รอบ ท้ังนี้โดยการสอบถามครั้งแรกจะเปนคําถามปลายเปด สวนคําถาม
รอบตอๆไปจะอยูในลักษณะมาตราประเมินคา ผูเช่ียวชาญสามารถทบทวนคําตอบของตนไดทุก
ข้ันตอน มีโอกาสกล่ันกรองคําตอบของตนอยางละเอียดรอบคอบ จนกระท่ังมีความม่ันใจในคําตอบ 
และสามารถแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางอิสระ (ชนิตา รักษพลเมือง 2541: 59-60)  
 ปจจัยอะไรท่ีทําใหเทคนิคเดลฟายใชไดผลสมบูรณ  เวลา ผูทําการวิจัยควรมีเวลามาก
เพียงพอ โดยท่ัวไปใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะเสร็จ อยางไรก็ตามอาจใชเวลาชาหรือเร็วกวานั้น 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกลุมผูเช่ียวชาญจะสงแบบสอบถามแตละรอบคืนมาชาหรือเร็วเพียงใด 
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 ผูเชี่ยวชาญ ในการเลือกสรรผูเช่ียวชาญนั้น ผูทําการวิจัยควรคํานึงถึง  
 1.  ความสามารถของกลุมผูเช่ียวชาญ ควรเลือกผูมีความรูความสามารถเปนเลิศใน
สาขานั้นๆ อยางแทจริง ไมควรเลือกโดยอาศัยความคุนเคยหรือการติดตอไดงาย 
 2.  ความรวมมือของกลุมผูเช่ียวชาญ ควรเลือกผูท่ีมีความเต็มใจ ตั้งใจ และม่ันใจ ใน
การใหความรวมมือกับงานวจิัยโดยตลอด รวมท้ังยินยอมสละเวลาอีกดวย 
 3.  จํานวนผูเช่ียวชาญ สําหรับจํานวนผูเช่ียวชาญที่ใชในการวิจัยนั้นข้ึนอยูกับลักษณะ
ของกลุมและประเด็นท่ีศึกษาเปนสําคัญ หากกลุมผูเช่ียวชาญมีความเปนเอกพันธุ (Homogenous 
Group) อาจจําเปนตองใชเพียง 10-15 คน แตถากลุมมีความแตกตางกันมีลักษณะเปนอเนกพันธุ 
(Hoterogeneous Group) อาจตองใชกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามจากการศึกษา 
ของโทมัส แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) พบวาหากจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยมีตั้งแต 
17 คนข้ึนไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) จะมีนอยมาก  (ชนิตา รักษพลเมือง 
2541:63)  
 
แสดงการลดลงของความคลาดเคล่ือนของจํานวนผูเช่ียวชาญ 

จํานวนผูเช่ียวชาญ การลดลงของความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนท่ีลดลง 
1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
 
 แบบสอบถาม  ควรเขียนใหชัดเจน สละสลวย งายแกการอานและเขาใจ นอกจากนี้การ
เวนระยะในการสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูเช่ียวชาญแตละรอบไมควรใหหางนานเกินไปเพราะ
อาจมีผลใหผูตอบลืมเหตุผลท่ีเลือกหรือตอบในรอบท่ีผานมาได 
 ผูทําการวิจัย ผูทําการวิจัยตองมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบ และให
ความสําคัญในคําตอบท่ีไดรับอยางเสมอกันทุกขอ โดยไมมีความลําเอียงแมวาในขอนั้นๆ จะมีบาง
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คนไมตอบก็ตาม  ท้ังยังควรมีการวางแผนลวงหนาอยางดีในการดําเนินงานข้ันตอนของ
กระบวนการวิจัยแบบเดลฟายดวย 
 กระบวนการของเทคนิคเดลฟาย การบวนการของการวิจัย เร่ิมจากการคัดเลือกกลุม
ผูเช่ียวชาญเพื่อรวมตอบแบบสอบถามและเพ่ือใหไดความคิดเห็นท่ีตรงความจริงและนาเช่ือถือมาก
ข้ึน จึงตองถามย้ํา และสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูเช่ียวชาญหลายรอบโดยท่ัวไปมักจะถามความ
คิดเห็น 3-4รอบ ดังนี้ (ชนิตา รักษพลเมือง 2541:63-65) 
 รอบท่ี1 ในข้ันแรกผูวิจัยจะตองกําหนดกรอบ (frame) ของการวิจัยเนื่องจากประเด็น
ปญหาท่ีศึกษาเปนประเด็นเชิงคุณลักษณะซ่ึงมีขอบขายกวางขวาง การกําหนดกรอบในการวิจัยจะ
ทําใหเห็นภาพการวิจัยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน กรอบของการวิจัยอาจไดมาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
หรือจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิบางทาน  เ ม่ือไดกรอบของการวิจัยแลวจึงนํามาสราง
แบบสอบถามฉบับแรก ซ่ึงจะเปนคําถามถามกวางๆเกี่ยวกับประเด็นปญหาวิจัย คําถามในรอบแรก
นี้มักจะเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเช่ียวชาญท่ีเขารวมการวิจัยไดแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวางภายในกรอบท่ีกําหนด 
 รอบท่ี2 นําขอความท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามในรอบแรกมารวบรวมเขาดวยกัน 
โดยตัดทอนขอความที่ซํ้ากัน หรือตัดสวนท่ีเกินจากกรอบการวิจัยท่ีกําหนดไวออกไป ในการรวม
ขอความเขาดวยกันนี้ ผูวิจัยอาจหาถอยคําท่ีครอบคลุมขอความท้ังหมดได แตท้ังนี้จะตองคง
ความหมายเดิมของผูเช่ียวชาญไวดวย จากนั้นนํามาจัดทําเปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา 
(rating scale) และจัดสงกลับไปใหผูเช่ียวชาญท้ังหมดใหน้ําหนักความสําคัญของเร่ืองนั้นๆรวมท้ัง
เขียนเหตุผลเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ของแตละขอลงในชองวางท่ีเวนไวตอนทายประโยค
นอกจากนี้หากมีขอคําถามขอใดท่ีไมชัดเจน หรือควรมีการแกไขสํานวน ผูเช่ียวชาญสามารถเขียน
คําแนะนําลงในชองวางดังกลาวไวอีกดวย และในบางคร้ัง ผูทําการวิจัยอาจไมไดเร่ิมตนดวยการสง
แบบสอบถามปลายเปดอยางในรอบแรก แตสรางแบบสอบถามฉบับแรกในลักษณะคลายๆกับ
แบบสอบถามรอบท่ีสอง และสรางคําถามเกี่ยวกับปญหาที่กําลังวิจัยข้ึนเอง แลวจึงสงไปยัง
ผูเช่ียวชาญ เพื่อขอใหจัดระดับความสําคัญของแตละขอ แบบสอบถามในลักษณะนี้ผูทําการวิจัยควร
ใหมีคําถามปลายเปดในตอนทายของแบบสอบถามเพื่อเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมได 
 รอบท่ี3 นําขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญทั้งหมดในรอบที่2 มาหาคามัธยฐาน (median) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) แลวสงแบบสอบถามในรอบท่ีสามที่มีขอคําถาม
เหมือนกับแบบสอบถามรอบท่ีสอง พรอมกับเพิ่มเติมการรายงานใหผูเช่ียวชาญที่เขารวมการวิจัยได
ทราบความคิดเห็นของกลุม โดยแสดงตําแหนงคามัธยฐานของกลุม และคาพิสัยระหวางควอไทล 
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รวมท้ังตําแหนงท่ีผูเช่ียวชาญคนนั้นๆ ตอบในแบบสอบถามรอบที่สอง ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสให
ผูเช่ียวชาญไดรับทราบความเหมือนหรือความแตกตางของคําตอบของตนเม่ือเทียบกับคําตอบของ
กลุม จะไดเปนการทบทวนคําตอบของตนในรอบท่ีสามน้ี โดยอาจเปล่ียนแปลงคําตอบของตนเขา
มาอยูในตําแหนงพิสัยระหวางควอไทล หรือยืนยันคําตอบเดิมของตน แตหากคําตอบเดิมอยูนอก
พิสัยระหวางควอไทล ผูเช่ียวชาญที่ใหคําตอบจะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 
 รอบท่ี4 ผูวิจัยจะทําตามข้ันตอนเดียวกับรอบท่ีสามคือ คํานวนหาคามัธยฐาน คาพิสัย
ระหวางควอไทลจากคําตอบท่ีไดมาใหม แลวใสลงในแบบสอบถามที่มีรูปแบบและเนื้อหา
เชนเดียวกับแบบสอบถามในรอบท่ีสาม รวมท้ังใสตําแหนงของผูตอบทานน้ันๆ ในฉบับท่ีสามดวย
จากนั้นสงกลับไปใหผูตอบพิจารณาทบทวนคําตอบอีกดวย 
 โดยปกติแลวนิยมใชแบบสอบถามเพียง 2-3 รอบ โดยพิจารณาจากคาพิสัยระหวางควอ
ไทลประกอบ หากพบวาไมมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการเปล่ียนแปลงนอยมาก กลาวคือคาพิสัย
ระหวางควอไทลแคบมาก อาจยุติกระบวนการวิจัยลงได และจากการวิจัยท่ีไดทํามา การวิจัยจํานวน
มากไดตัดการสงแบบสอบถามในรอบท่ีส่ีไป  ท้ังนี้เพราะเทาท่ีผานมาจะมีความแตกตางกันนอย
มากกับความคิดเห็นในรอบท่ีสาม  และขอมูลท่ีไดเพิ่มเติมนี้ก็ไมคุมคากับความพยายามในการ
ดําเนินการจัดทํา  (ชนิตา  รักษพลเมือง  2541:65) 
  
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆนั้น  ไดมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซ่ึงพอท่ีจะ
นํามาเปนตัวอยางและเปนหลักฐานการสนับสนุน เกี่ยวกับงานวิจัย และแสดงความสําคัญถึงการเผย
แผธรรมดังนี้ 
 เจียมพงษ  วงศธรรม  (2519:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง    “บทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาสังคม”   ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   พ.ศ. 2519   จากผลการวิจัยพบวา  พระสงฆ
พยายามปรับปรุงบทบาทเดิมของตน  เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงของสังคมโดยการพัฒนาตนเอง
ทางดานการศึกษาใหสูงข้ึน   นอกจากการมีศีล    และสมาธิ พระสงฆสามารถนําความรูและศีล
สมาธิ   ไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน   เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึนในดานการศึกษาสุขภาพ
อนามัย   ตลอดจนการสงเคราะหชวยเหลือตางๆ   เห็นไดวา  งานดังกลาวเปนบทบาทท่ีแทจริงของ
พระสงฆ   ซ่ึงนาจะมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมได 
 อนันต  วิริยพินิจ (2525 : 45-46) รัชนีกร เศรษโฐ  (2526 : 246-247) สมพร เทพสิทธา  
(2538 : 12)    ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆท่ีมีตอสังคมไวดังนี้ 
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 1.  บทบาทการพัฒนาจิตใจของประชาชน  คือ  การใหคําแนะนําทางดานจิตใจ  เปน
ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิตตางๆ  และเปนท่ีพึ่งใหความสุขทางใจ 
 2.  บทบาทการสงเสริมการศึกษาของประชาชนและเยาวชน 
 3.  บทบาทการชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรม  แผนดินทอง  (สมพร   เทพ
สิทธา  2538 : 12) 
 4. ภิกษุอาวุโส  หรือสมภารวัดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  ผูประนีประนอม  
 5. บทบาทเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน  โดยขจัดความขัดแยงของ
ประชาชนในหมูบานได  เพราะคนโดยสวนมากใหความเชื่อฟงพระผูทรงศีลอยูแลว  (อนันต   
วิริยะนินิจ  2525 : 45 - 46) 
 6.  บทบาทเปนผูชวยสอนเทคนิคข้ันพื้นฐานซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากวัด  เชน  
สถาปตยกรรม  ชางไม  ชางปูน  ชวยปรับปรุงการเกษตร  และรักษาโรค  ในปจจุบันพระสงฆได
เรียนรูวิธีการสาธารณสุขแลวนําไปเผยแพรแกประชาชนใหรูจักสวมซึม บอน้ํา  เปนตน 
 7. บทบาทการเปนผูนําไมเปนทางการของหมูบาน  ทําหนาท่ีชวยวางแผนแนะนํา
สนับสนุนงานของชาวบาน  โครงการพัฒนาตางๆ  ในเมืองไทยท่ีสําเร็จไปไดนั้นสวนหนึ่งเปน
เพราะเจาหนาท่ีของรัฐขอความรวมมือจากชาวบาน  โดยผานพระสงฆซ่ึงชาวบานเคารพนับถือ  
  8. บทบาทสงเคราะหชุมชน  บทบาทดานนี้เปนบทบาทหลักของพระสงฆทุกยุคทุก
สมัย  ในปจจุบันจะเห็นไดชัดเจนวา  มีพระสงฆหลายรูปท่ีทําการสงเคราะหชุมชน  ในหลายๆ  ดาน  
เชน  พระราชธรรมนิเทศ  (พระพยอม   กลฺยาโณ)   วัดสวนแกว   จังหวัดนนทบุรี   ไดทําการ
สงเคราะหผูเดือดรอนใหมีงานมีอาชีพทํา   พระอุดมประชานารถ    (พระอาจารยอลงกต   ติกฺขปฺ
โญ)    วัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี ไดใหการสงเคราะหผูปวยเอดส เปนตน (ภัทรพร สิริกาญจน 
2536:28) รัชนีกร   เศรษโฐ  (2526 : 246 - 247)  กลาวถึงบทบาทท่ีสําคัญของพระสงฆในชนบท
ไทยพอสรุปไดดังนี้ 
       1. พระสงฆทําหนาท่ีส่ังสอนอบรมศีลธรรมและสงเสริมใหชาวบานทํากุศล
ตางๆ   
        2.  พระภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  ผูประนีประนอมและ
บางคร้ังทําหนาท่ีเยียวยารักษาผูเจ็บปวย 
        3. พระสงฆเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน  โดยชวยขจัดความ
ขัดแยงของประชาชนในหมูบานได  เพราะคนสวนมากเช่ือฟงพระสงฆผูมีศีลอยูแลว 
         4.  พระสงฆทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนเด็กดื้อท่ีพอแมหมดความสามารถจะอบรม
ไดดวยตนเองรวมท้ังอนุเคราะหเด็กกําพรา 
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         5.  พระสงฆเปนผูชวยส่ังสอนเทคนิคข้ันพื้นฐานซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากวัด  
เชน  สถาปตยกรรม  ชางไม  ชางกออิฐปูน  การเกษตร  เปนตน  และในปจจุบันพระสงฆไดเรียนรู
วิธีการสาธารณสุขแลวนําไปเผยแพรแกประชาชนใหรูจักการสรางบอน้ํา  การสรางและการใชสวม
ซึม  ตลอดจนหลักการสาธารณสุข 
         6.  พระสงฆเปนผูนําท่ีไมเปนทางการของหมูบาน  ทําหนาท่ีชวยวางแนว
แนะนําและสนับสนุนงานชาวบาน  โครงการพัฒนาตางๆ  ในเมืองไทยสําเร็จไปไดนั้นสวนหนึ่ง
เปนเพราะเจาหนาท่ีรัฐบาลรวมมือจากชาวบานโดยผานพระสงฆซ่ึงชาวบานเคารพนับถือ 
         7.  พระสงฆเปนผูนําชุมชนในทางวิญญาณเปนท่ีพึ่งทางใจ  พระสงฆสามารถ
แกปญหาสวนตัวของผูเดือดรอนใจ 

     8.  พระสงฆทําหนาท่ีเปนพระธรรมทูตและพระธรรมจาริกซ่ึงเผยแผหลักธรรม
แกชาวเขา   ทําใหชาวบานเกิดความรู สึก รักชาติ   ไม ทํ าไร เ ล่ือนรอยและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา 
 พระราชนันทมุนี   ( 2527 : 3 )  ไดกลาววา พระพุทธศาสนาสอนใหพัฒนาจิตใจซ่ึงเปน
หนาท่ีของพระสงฆ ตองไปพัฒนาจิตใจของประชาชนใหตื่นตัว ใหกาวหนา ในทางธรรม เรงใหเขา
ศึกษาธรรม เรงใหเขาปฏิบัติธรรม เปนการสงเสริมคุณงามความดี การพัฒนาดานจิตใจน้ัน ตอง
สงเสริมใหมีการปฏิบัติ ประพฤติธรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความสงบ ดวยอํานาจธรรม
อยางแทจริงเพราะถาคนเขาถึงธรรมปฏิบัติธรรมแลว จะรูจักคุณคาของชีวิต รูวาเกิดมาเพื่ออะไร อยู
เพื่ออะไร ส่ิงดีงามอันควรทํานั้นคืออะไร เขาจะใชชีวิตใหเปนประโยชนตอไป พระสงฆตองชวยให
คนฉลาด ใหคนกาวหนา ใหใชปญญาพิจารณาตัวเองใหมากข้ึน โดยการพัฒนาเอาความเช่ือ
เหลวไหลออกไป ควรใหอุบาสก อุบาสิกามีศรัทธา มีศีลบริสุทธ์ิ ไมถือมงคลตื่นขาว เช่ือกรรม 
เพราะเม่ือเราไดประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจา เรียกไดวา เราประพฤติธรรม เม่ือเรา
ประพฤติธรรม ธรรมรักรักษาเรา คุมครองเราใหพนภัย  

 
 สมบูรณ   สุขสําราญ (2527 : 53) ไดกลาวไววา  สาระสําคัญของความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนานั้น  เนื่องมาจากปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาท่ีปรารถนาช้ีทางหลุดพนจากความทุกขและ
ช้ีทางสูความสุขใหแกมนุษยตามหลักคําสอนนี้  พุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะพระสงฆมีหนาท่ี
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสัตวอ่ืนๆ ใหพนจากความทุกขทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ ท้ังในปจจุบัน
และในอนาคต  ดังนั้น การชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหพนจากสภาพความดอยพัฒนา ดอยการศึกษา 
ความยากจน ความเจ็บปวย   จึงเปนความคิดท่ีสําคัญในการพัฒนา  ประสบการณของพระสงฆเองก็
มีสวนสําคัญในการย้ําแนวความคิดเชนนี้  กลาวคือ  พระสงฆเหลานี้เกิดและดํารงชีวิตอยูในชนบท  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

56 

รวมทุกขรวมสุขกับ  พอแม  พี่นอง   ญาติมิตรในชนบท  ความเปน "ลูกชนบท"  จึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนา โดยการชวยเหลือกัน  ท้ังการอบรมในศาสนธรรม  และประสบการณมี
อิทธิพลสําคัญตอการกอรูปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ 
 ปวย   อ๋ึงภากรณ (2530 : 61 - 65)   ไดเสนอแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ
การพัฒนาประเทศไววา  ถาปราศจากศีลธรรมเสียแลว  การพัฒนาประเทศไมวาจะพัฒนาไปทํานอง
ใด  ยอมจะบกพรองและไมสมบูรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพัฒนาไปในดานเปาหมายซ่ึงจะผิด  ผล
สุดทาย อาจจะพัฒนาไปทํานองท่ีจะเห็นความเจริญทางวัตถุซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่งกวาเร่ืองท่ีสําคัญ
แทๆ  คือ  ความเจริญในทางปญญาและในทางศีลธรรม  การขาดจากศีลธรรมนั้น  จะทําใหโลก
เส่ือมโทรม  พระพุทธศาสนาจะชวยเหลือในการพัฒนาชาติไดดีนั้น  ยอมอาศัยพระธรรมและ
พระสงฆเปนส่ือสําหรับสืบพระศาสนาและการที่พุทธศาสนาจะชวยใหมีการพัฒนาชาติไดดีจริงๆ 
ก็คือ  อาศัยหลักเกณฑบางประการ   ดังน้ี 
      1. ความเช่ือในพุทธศาสนา  ตองเปนความเช่ือท่ีบริสุทธ์ิไมเจือปนความเช่ือถือ
โชคลางทางไสยศาสตร  พระพุทธองคตรัสไววา  “คนโงนั้นมัวแตพิเคราะหดวงดาว”  ฉะนั้น  ใน
การท่ีจะทําใหมนุษยโลกมีความสมบูรณท้ังในดานวัตถุและสติปญญา  ก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหม
ใหเกิดความบริสุทธ์ิ 
    2. ความเช่ือในพุทธศาสนา  เปนความเช่ือท่ีมีมูลฐาน  ตั้งอยูในเหตุผลและวิชา  
ไมใชตั้งอยูในความเช่ือโดยงมงายอยางเดียว  หรืออวิชชา  พระพุทธองคตรัสไววา “ทานท้ังหลาย  
อยาพึงเช่ือส่ิงใดเพียงเพราะท่ีไดฟงตามๆ กันมา  หรือ  เพราะเคยเห็นเชนนั้นๆ ตอมา  ฯลฯ   ทานจง
เอาขอท่ีไดเห็น  ไดฟง  ไดตรึกตรองดูดวยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแลวจึงคอยเช่ือ 
  3. การที่จะนําเอาคําสอนของพุทธศาสนามาประยุกตกับสภาพปจจุบัน ซ่ึง
ลักษณะของสังคมไดมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  และมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จึงจําเปนตองมี
การเปล่ียนแปลง  วิธีการประยุกตพระธรรม  ซ่ึงเปนอมตะอยูแลว  มาใชกับสภาพปจจุบัน  ซ่ึง
จะตองมีการศึกษาและวิจัยอยางถองแท 
  4. การพัฒนานั้น  จําเปนท่ีจะตองใชทางโลกและทางธรรม  เพราะฉะน้ัน  ทาง
ฝายพระสงฆก็ดี  ทางฝายบานเมืองก็ดีตองรวมมือกันอยางมาก  มีหลายกรณีท่ีฝายบานเมืองเพิกเฉย
ตอความสําคัญของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยตอความสําคัญของการเปนผูนําของ
พระสงฆในหมูบาน  ถาความรวมมือท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาสดําเนินไปดวยดี  ก็จะเปน
ประโยชนท้ัง  2  ฝาย  ฝายบานเมืองก็ไดพึ่งพุทธศาสนา  ฝายพุทธศาสนา  ก็จะไดทําประโยชน
ใหแกบานเมืองดวย 
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 พระมหาปรีชาพล  ติยานันท (2535 :261-262 )  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาวิเคราะห
บทบาทของพระสงฆในการใชหลักพุทธธรรมใหคําปรึกษาเพ่ือแกปญหาชีวิตแกศาสนิกชนใน
สังคมปจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา บทบาทของ
พระสงฆในสมัยปจจุบันกับภาระหนาท่ีในการสงเคราะหศาสนิกชนดวยคําแนะนําปรึกษายังคงเปน
ส่ิงท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจไดเปนอยางดี ถึงแมวาจะมีการผสมผสานวิธีการ
อ่ืนๆเขากับหลักพุทธธรรม แตก็มีจุดมุงหมายท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายอันสูงสุดคือการชวยปลดเปล้ืองทุกขและปญหาใหแกศาสนิกชนเปนสําคัญท่ีพระสงฆได
ช่ือวาเปนท่ีพึ่งทางดานจิตใจของเหลาศาสนิกชนอยางแทจริงและจะเห็นไดวาพระสงฆเหลานี้มี
บทบาทในการใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อชวยเหลือสงเคราะหประชาชนท่ีประสบปญหาอยูเสมอ  ซ่ึง
ถือวาเปนภาระหนาท่ีอันสําคัญของพระสงฆในสมัยปจจุบัน 
 แตเปนท่ีนาสังเกตวา  ในปจจุบันพระสงฆไมเพียงแตจะใชหลักพุทธธรรมเทานั้น
สําหรับใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาใหแกเหลาศาสนิกชน  ยังมีการผสมผสานศาสตรและวิธีการอื่นๆ  
เขามาจึงทําใหการปรึกษามีความหลากหลายและมีทุกรูปแบบไวเพื่อสนองแกผูท่ีประสบปญหาและ
มีความประสงคท่ีจะพบกับการใหคําปรึกษาในรูปแบบใด  จึงอาจประมวลบทบาทของพระสงฆท่ี
อยูในเขตกรุงเทพมหานครกับการใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหาชีวิตใหแกศาสนิกชนในสมัยปจจุบัน  
วามีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายดังนี้  คือ 
  1. การใชหลักพุทธธรรมลวนๆเปนเคร่ืองมือในการแนะนําปรึกษาท่ีเรียกวา  
เปนการใชหลักพุทธธรรมท่ีบริสุทธ์ิ  ไมเจือปนดวยส่ิงอ่ืนใดท่ีจะเปนอุปสรรคปดกั้นแนวทางแหง
ปญญา  คือการรูแจงเห็นจริงในธรรมของศาสนิกชนตามความเปนจริง  และสามารถใชปญญาน้ัน
เขาไปแกปญหาชีวิตท่ีประสบอยูนั้นไดอยางถูกวิธี 
  2. การใหคําปรึกษาโดยใชหลักพุทธธรรมแลวนําไปสูการปฏิบัติทางสมาธิ
ภาวนาซ่ึงเปนลักษณะของการใหคําปรึกษาที่ครบวงจร  คือ  ใหผูประสบปญหาไดรูสัจธรรมใน
ภาคทฤษฎีแลวจึงเขาสูการปฏิบัติเพ่ือใหวิธีการทางสมาธิภาวนานั้นเขาไปละลายปญหาท่ีสุมอยูใน
จิตใจในลักษณะของการฟอกจิตใหสะอาด 
  3. การใหคําปรึกษาดวยหลักพุทธธรรมแลวใชพิธีกรรมเปนตัวชําระสะสาง
ปญหาในจิตใจใหเกิดผลในทางจิตวิทยา  คือความเช่ือม่ันตอพิธีกรรมนั้นวาจะเปนส่ิงท่ีชวยขจัดปด
เปาปญหาหรือความทุกขโศกใหจากหายไปได  พิธีกรรมท่ีพระสงฆมักใชอยูเสมอก็คือ  การสะเดาะ
เคราะห  การรดน้ํามนต  เปนตน 
  4. การใหคําปรึกษาโดยใชหลักพุทธธรรมควบคูไปกับวิธีการทางโหรศาสตร  
ซ่ึงเปนลักษณะของการใชจิตวิทยาในการพูดทายดักจิตใจของคนและเปนการเพ่ิมกําลังแหงความ
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เช่ือม่ันเสริมความทะยานอยากของคนท่ีหวังในส่ิงตางๆใหมีความหวังยิ่งข้ึน  ซ่ึงเหมาะสําหรับคนท่ี
ส้ินหวัง  หรือกําลังหวังในความสําเร็จอยู 
  5. การใหคําปรึกษาโดยใชหลักพุทธธรรมควบคูไปกับวิธีการทางไสยศาสตร
ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือผูท่ีเจ็บปวยท้ังทางกายและทางใจ  โดยอาศัยศาสตรท่ีมีความลึกลับ
และอํานาจทางเวทยมนตคาถาเสกเปา  เพื่อขับไลอํานาจลึกลับใหออกจากตัวของผูปวย  และมักจะ
ใชรวมไปกับการรักษาดวยสมุนไพร 
 ภัทรพร  สิริพรกาญจน  (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวคิดและบทบาทของพระคํา
เขียน  สุวณฺโณ  ในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวาระหวางป  2531-2535  พบวา ตามพุทธ
บัญญัติหรือพระวินัย พระสงฆมีบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติธรรมเผยแผพุทธศาสนาและชวยเหลือ
ฆราวาสท่ัวไปใหพนทุกขตามความเหมาะสมและความสามารถ ในปจจุบันสภาพสังคมมีความ
ซับซอนและประชาชนมีปญหามากข้ึน พระสงฆจึงมีบทบาทหนาท่ีในการชวยเหลือสังคมอยาง
ใกลชิดกวาแตกอนและเปนผูแกปญหาเกือบทุกเร่ืองของชาวบาน เชน ปญหาครอบครัว ปญหา
ความยากจน เปนตน รัฐและคณะสงฆเห็นวาบทบาทหนาท่ีหลักของพระสงฆ คือ การปฏิบัติธรรม
เพื่อความหลุดพนทุกขและการเทศนาส่ังสอนประชาชน 
 สมคิด เพ็งอุดม (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆท่ีมีตองานพัฒนา
ชุมชนตามทรรศนะของพระสงฆและเจ าหนาที ส่ีกระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 199 คน พบวา เจาอาวาส พระลูกวัด เกษตรตําบล 
พัฒนากร สาธารณสุขตําบล และครู คปต. มีทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับมาก ดานการเมืองการปกครอง ดานการศึกษา และดาน
สาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง สวนดานเศรษฐกิจและอาชีพอยูในระดับนอย  และเม่ือ
เปรียบเทียบทรรศนะระหวางกลุมพบวา มีทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนา
ชุมชนดานเศรษฐกิจและอาชีพ และดานการเมืองการปกครองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สวนดานสังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พระมหาไพรัช  ขุนพรหม  (2536 : 263-268)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  วิธีการของวัดท่ีมีตอ
การปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน (ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีวัดชลประทานรังสฤษฎ อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี,  พบวา วิธีการปลูกฝง
จริยธรรม ท่ีเยาวชนท้ังสองวัดมีความเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดคือ “การสนทนาธรรม” โดยคิดเฉล่ีย
ดังนี้คือ เยาวชนวัดชลประทาน รอยละ 55.00 และวัดอัมพวัน รอยละ 62.5 วิธีการปลูกฝงจริยธรรม
ท่ีเยาวชนเห็นวาเหมาะสมรองลงมา คือ “การเทศนาธรรม” โดยเฉล่ียดังนี้คือ วัดชลประทาน
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รังสฤษฏ รอยละ54.00 และวัดอัมพวรรณ รอยละ 61.5   จากการศึกษาถึงวิธีการของวัดท่ีมีตอ
การปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน  ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีวัดชลประทานรังสฤษฎและวัดอัมพ
วัน  และไดเสนอแนะผลการวิจัยท่ีไดรับหาหนทางท่ีเหมาะสมในการแกไขจุดบกพรองใหสมบูรณ
ข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการที่ใชอยูใหมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. วิธีการท่ีทางวัดชลประทานรังสฤษฎใชในหลายๆรูปแบบ  และวิธีการที่ทาง
วัดอัมพวันไดมีผลอิทธิพลตอเยาวชนในการปรับเปล่ียนทัศนคติ  และไดรับความรู  ความเขาใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ตามสติปญญาของเยาวชน  ส่ิงท่ีดีท่ีทางวัดไดมอบปลูกฝงเอาไว  
จะเปนพื้นฐานรองรับคุณธรรมตางๆและเปนท่ีเกิดความดีอยางอ่ืนท่ียังไมเกิด  ความดีอันใดท่ีมีอยู
กอนแลว  ก็ยังเพิ่มพูนใหดียิ่งๆข้ึนไปอีก  เม่ือเยาวชนในวันนี้เปนคนดี  ในอนาคตการศึกษาสอนวา
เปนปจจัยอันสําคัญในสมัยกอนนั้น  วัดและพระสงฆมีบทบาทตอการสรางคุณภาพศีลธรรม  
ตลอดจนใหการศึกษาแกประชาชนมาก  แตปจจุบันบทบาทนั้นหมดไป  ดังนั้นเยาวชนท่ีศึกษาแต
เร่ืองวิชาการทางโลก  ซ่ึงเปนเร่ืองวัตถุโดยตรง  จึงมักไมสนใจกับจริยธรรม ศีลธรรม ยิ่งศึกษามาก
เทาไร  ก็ยิ่งทําใหเกิดปญญามากข้ึนเทานั้น  เร่ืองทางศาสนาถูกมองในลักษณะไรความจําเปน  
นัก เ รี ยนนัก ศึกษาจึ ง มีปญหาทางจิตใจความ รู ท่ี เ รี ยนในบางกรณีก็ช วย ตัว เองไม ได  
สถาบันการศึกษาจึงสมควรจัดใหมีการศึกษา  เร่ืองทางศาสนาใหมากกวานี้  และไมควรใหศึกษาเลา
เรียนเพียงเอไดคะแนน  เยาวชนนักศึกษาจะมีความรูสึกวาเพียงผานพนไป  เร่ืองของศีลธรรมและ
จริยธรรม  อยูเหนือผลประโยชนใดๆท้ังหมด  ควรตองมีการส่ังสอนอบรมเพื่อใหเกิดคุณธรรม  
ศีลธรรมกันจริงๆ  ถาคุณธรรมจริยธรรม  อยูแตในหนังสือหลักสูตรไมอยูในจิตใจ  ถึงเรียนไดมากก็
ไมมีความหมายอะไร  จึงนาจะจัดใหเยาวชนเหลานั้น  ไดรับการศึกษาเร่ืองศาสนาและจัดกิจกรรม
ทางศาสนากันใหมากไปกวานี้  ตามที่พบเห็นสวนใหญมักจะทํากันแบบไฟไหมฟาง  เสร็จแลวก็
เลิกสนใจ  แกปญหาสังคมไมได  ถึงแมทางสถาบันการศึกษา  มีนโยบายทางศาสนาแกไข  เชนจัด
หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาข้ึนมาสอนในโรงเรียน  ก็ติดอยูกับคะแนนเสียมากกวา  เยาวชนนักเรียน
เหลานั้น  สนใจเพียงเพื่อสอบผาน  แตศาสนาธรรมไมซึมซาบในจิตใจ  การจัดเขาคายอบรม
จริยธรรม  ในบางกรณีผลท่ีเยาวชนไดรับทางจิตใจมีไมมากนัก  เพราะติดในรูปแบบและวิธีการ
จนเกินไป  เครงครัดในรูปแบบจนเกิดภาวะกดดันทางจิต  เยาวชนมีความรูสึกอึดอัดใจกับการ
ปฏิบัติ  จําใจปฏิบัติเพ่ือใหผานพนไปวันๆ  เสร็จแลวจะไมสนใจส่ิงท่ีปลูกฝงเลย  ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความเห็นวาสถาบันการศึกษานาจะมีการปลูกฝงจริยธรรมกันในช่ัวโมงเรียนนั้นๆนั่นก็คือวา  ครู
อาจารยท่ีทําการสอนจะตองนําส่ิงท่ีดีมาใหเยาวชนนักเรียนนักศึกษาไดสัมผัส  การปลูกฝง
จริยธรรมที่ดีท่ีสุด  คือการทําตัวอยางใหเห็น  ใหมีบรรยากาศของศีลธรรม  ศาสนาทุกๆเวลา  ท่ีสุด
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คุณธรรมตางๆจะเกิดในจิตใจเอง  ใหเยาวชนสัมผัสธรรมะทางวิญญาณ  จะดีกวาใหสัมผัสเพียงได
อานในตํารา  แลวจําเอาไปตอบ  เพราะฉะนั้นถาจะใหการปลูกฝงจริยธรรมไดผลท่ีสมบูรณจริงๆ
ควรปลูกฝงโดยวิธีคอยๆเปนคอยๆไปทีละนิด  เร่ิมกันตั้งแตยังอยูในช้ันอนุบาล  โดยครูอาจารยท่ี
สอนนั่นเองสอดแทรกเร่ืองศีลธรรมศาสนาใหเยาวชนไดยินไดฟงบอยๆ  ควรหยิบยกเอาตัวอยาง
ของบุคคลท่ีเปนแบบอยางท่ีดีมาเลาใหฟง  หรือแมนิทานชาดก  ท่ีสงเสริมคุณธรรม  ศีล 
 1.1 ดานการรับบุคคลเขามาบรรพชาอุปสมบท  ขอนี้เปนปญหามากท่ีสุดในพุทธ
ศาสนาเพราะวาขาดการกล่ันกรองอยางรอบคอบ  ในบางคร้ังผูท่ีเสนอตนเขามาบวช  ไมมีศรัทธาท่ี
บวชเทาไหรนัก  แตมีความประสงคเพื่อผลอยางอ่ืนก็มีมาก  จึงทําใหเกิดปญหาทางดานปริยัติ  
ปฏิบัติขาดความสนใจตอไตรสิกขาอยางจริงจัง 
 ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวาทางคณะสงฆนาจะเขมงวดกับการรับบุคคลเขามาบรรพชา
อุปสมบทใหมากกวานี้  และนาจะมีกฎเกณฑอะไรสักอยาง  หลังจากไดรับเขามาบวชแลวโดยมี
เง่ือนไข  เพื่อเปนการคัดเลือกผูท่ีมีศรัทธาจริงๆ  แลวพุทธศาสนาก็จะไดพระสงฆท่ีมีความรู
ความสามารถ  เปนกําลังสําหรับการเผยแผปลูกฝงจริยธรรมสืบไป  ปจจุบันพุทธศาสนาใน
สังคมไทย  กําลังขาดแคลนพระสงฆท่ีมีคุณภาพทางดานการเผยแผธรรมะมากท่ีสุด  หากไดจัดการ
ตามขอเสนอนี้  คิดวานาจะเปนนิมิตหมายอันดี  ในพุทธศาสนา 

1.2 คานิยมของศาสนิกชนท่ีมีตอพระสงฆ  ขอนี้ก็นับวาเปนอุปสรรคในการเผย 
แผธรรมะ  นั่นคือพุทธศาสนิกชนมักใหความสําคัญพระสงฆท่ีมีสมณศักดิ์  หรือองคท่ีมีช่ือเสียงโดง
ดังในทางไสยศาสตร  ปลุกเสก  ของขลัง  ไมคอยจะใหความสําคัญพระสงฆท่ีทรงคุณธรรม  ความรู  
พระสงฆท่ีมีความรูดีหลายๆรูป  ถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย  ไมใหโอกาสพระสงฆในการ
แสดงออกถึงความรูความสามารถ  สังคมควรตองมองพระสงฆดวยสติปญญา  คือมองไปท่ีคุณภาพ
ทางดานภูมิปญญาความสามารถ  แลวสงเสริมดวยการเปดโอกาสใหทานทํางานดานเผยแผศาสน
ธรรม  จริยธรรม  จะเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหการปลูกฝงจริยธรรมมีผลเดนชัดข้ึนเพราะพระสงฆ
เองมีเวลาเหลือเพ่ือสําหรับงานสังคม  อันเนื่องจากทานไมมีเร่ืองวุนวายสวนตัว 

 1.3 ดานรัฐบาล  ประเทศไทยประกอบไปดวยสถาบันหลักอยู3สถาบันดวยกัน  คือ   
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  รวมความวาประเทศไทยมีศาสนาเปนจุดศูนยกลาง  และศาสนา
ประจําชาติก็คือพุทธศาสนา  แตทางผูบริหารรักษาประเทศใหความสําคัญกับพระสงฆผูทําหนาท่ี
เผยแผปลูกฝงจริยธรรมนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย  พระสงฆท่ีมีศรัทธาท่ีจะทํางานดานบริการ
สังคม  ในรูปของการส่ังสอนจริยธรรม  ศีลธรรม  ขาดการเอาใจใสอยางจริงจัง  คงถูกปลอยให
เปนไปตามยถากรรม  จะสังเกตไดวา  พระสงฆท่ีทํางานดานเผยแผธรรม  ปลูกฝงจริยธรรมมักจะ
ขาดสวัสดิการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบชนบทท่ีหางไกลความเจริญ  ท่ีเยาวชนของชาติมีอยูท่ัวไป  
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ในถ่ินทุรกันดารนั้น  มีความตองการพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถในการปลูกฝงจริยธรรม  
ศีลธรรมมากเปนพิเศษแตเม่ือพระสงฆเองไดรับความขัดสน  เร่ือปจจัยส่ี  ประกอบกับสถานภาพ
ของประชาชนในถ่ินชนบทกันดาร  มีฐานะคอนขางยากจนเปนสวนมากการใหอุปถัมภบํารุงไม
คอยจะอํานวยผลเทาใดนัก  จึงไมคอยมีองคใดอาสาสมัครไปอยูจําเพื่อเผยแผปลูกฝงจริยธรรม  ใน
ถ่ินชนบทบางทองท่ี  เยาวชนไมเคยพบพระสงฆไมเคยไดสัมผัสกับบรรยากาศทางศาสนา  เพราะ
ไมมีพระสงฆผูมีความรูความสามารถ  วัดบานนอกสวนมากจะมีแตพระสงฆองคท่ีมีอายุอยูในวัย
ชราภาพ  และขาดภูมิรูทางการศึกษา  จึงไมไดทําหนาท่ีดานการปลูกฝงจริยธรรม 

ดังนั้น  ทางรัฐบาลนาจะจัดสวัสดิการใหพระสงฆ  ผูทําหนาท่ีส่ังสอนปลูกฝงจริยธรรมใน
ถ่ินทุรกันดารเปนกรณีพิเศษ  ใหความสะดวกตอการเปนอยูตามสมควรแกสมณวิสัย  ก็นาจะเปน
การสงเสริมใหเกิดกําลังใจ  ทํางานดานนี้เพื่อความเจริญสถาพรตอไป 
 1.4 ทางดานครอบครัว  ครอบครัวท่ีสมบูรณจะประกอบไปดวยพอแม  และลูกๆ พอ 
แมจึงเปนตัวแปรอันสําคัญของลูก  หารเยาวชนไดรับตัวอยางท่ีดีจากพอแม  ก็จะกลายเปนเยาวชนท่ี
ดีตอสังคม  วิธีการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชนท่ีดีท่ีสุดกวาวิธีอ่ืนๆใดท้ังหมด  ก็คือการท่ีพอแม
ตั้งอยูในศีลธรรมอันดี  ไมทําตัวอยางท่ีไมดี  เชนพอแมจะไมกลาวคําไมสุภาพ  ไมม่ัวสุมกับ
อบายมุข  มีการพนัน  เสพส่ิงมึนเมา  เปนตน  เยาวชนเม่ือไดพบเห็นตัวอยางท่ีดีของพอแมท่ีสุดก็จะ
รับการถายทอดส่ิงนั้นมาจากพอแมโดยปริยาย 
 1.5  ทางดานส่ือมวลชน  ส่ือสารมวลชนนับวามีอิทธิพลท่ีสําคัญท่ีสุดตอเยาวชนหรือ 
แมแตผูท่ีบรรลุวุฒิภาวะแลวก็ตาม  สวนมากแลวมักนําส่ิงท่ีไมอํานวยผลตอศีลธรรม  จริยธรรมมา
เสนอมวลชน  เชน  ละครทีวี  ท่ีมีฉากยั่วยุกามารมณบาง  ฉากฆากันบาง  หรือในตอนท่ีผูแสดงดื่ม
สุรา สูบบุหร่ี  ส่ิงเหลานี้  หลายทานอาจจะมองขามไปวา  มีอํานาจทําใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางไดโดย
ไมรูตัว  ดังนั้นหากจะมีการปรับปรุงแกไข  ใหมีรูปแบบท่ีจะสงเสริมจริยธรรม  ศีลธรรมโดยไมมุง
ถึงผลประโยชนในเชิงพาณิชยมากนัก  นาจะสรางบทละครท่ีอิงธรรมะ  สงเสริมความเมตตา กรุณา 
ความเสียสละ กตัญูกตเวที  สอดแทรกคุณธรรมลงไปในบทละคร  นาจะเปนอีกวิธีการที่ดีอีก
ประการหนึ่ง  เพราะส่ือมวลชนประเภททีวี  วิทยุ  สามารถกระจายไดไกลแมในถ่ินชนบทที่หาง
ออกไป  เยาวชนทุกระดับช้ันมีโอกาสไดสัมผัสเทากัน  และควรนําเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี  
หรือคติทางจริยธรรมสูงมาออกรายการแพรภาพบางเพ่ือเปนแรงกระตุนใหเยาวชนท่ีไดชมคิดเอา
แบบอยางในสวนของการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน  ของวัดชลประทานรังสฤษฎ และวัดอัมพวัน  
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ  วัดชลประทานรังสฤษฎ  ไดมีวิธีการหลายๆอยาง  เชนการเปดสอน
ศีลธรรม  แกเยาวชนในวันอาทิตย  การสงพระสงฆออกไปอบรมธรรมะตามโรงเรียนตางๆการสอน
วิชาศีลธรรมตามโรงเรียนมัธยมท่ัวไป  การเปดรับเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต 12-16ป เขามาบรรพชาเปน
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สามเณรในภาคฤดูรอนเพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดถึงการใชส่ือธรรมะสอนเยาวชน  
วิธีการท้ังหมดดังกลาวนี้  มีจุดประสงคเดียวกันคือ  เพื่อใหเยาวชนเกิดมโนธรรม  เหลานี้คือ 

เราจักไมกระทําในส่ิงท่ีต่ําทราม 
 เราจักกระทําแตในส่ิงท่ีดีงาม 
เราจักทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

 สําหรับวัดอัมพวัน  มีวิธีการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชนคือ  การปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยมีจุดประสงควา  เม่ือเยาวชนเกิดมโนธรรมแลว  ไมตองสอนกันอีกตอไป  เยาวชนจะ
เขาใจส่ิงท่ีผิดถูก ดี ช่ัว ดวยตัวของเยาวชนเอง  จะรูดวยตนเอง  วาควรปฏิบัติอยางไร 
 ดานการวิจัยภาคสนาม  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม  จํานวน400ชุด  โดยแบงออกเปน
วัดชลประทานรังสฤษฎ 200 ชุด  และวัดอัมพวัน 200 ชุด ผลท่ีไดรับปรากฏวาเยาวชนท่ีเขารับการ
อบรมจริยธรรม  โดยวิธีการของวัดท้ังสองแหงนี้  มีความเขาใจเร่ืองจริยธรรม  ไมแตกตางกันมาก
นักสวนใหญเขาใจความหมาย  ของคําวา “จริยธรรม” ไดถูกตอง  ท่ีเขาใจไมถูกตอง มีสวนนอย 
 ในสวนของการเสนอแนะ  ผูวิจัยไดสังเกตพบวาเร่ืองจริยธรรมจําเปนตองรวมมือกัน
หลายๆฝาย  การปลูกฝงจริยธรรมนาจะมีการปลูกฝงกันอยางตอเนื่องนับต้ังแตสถาบันครอบครัว  
เชน  พอ-แม  ควรปลูกฝงใหลูกๆต้ังแตเยาววัย ดวยการทําตัวอยางท่ีดีใหลูกๆไดเห็น  โรงเรียนควร
จะมีการจัดใหมีบรรยากาศทางศาสนา  ใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้  การเรียนการสอนวิชา
ศีลธรรมไมควรจะเนนดานวิชาการมากนัก  ควรจะสอนใหเขาใจ  ในส่ิงท่ีจําเปนตองรู  เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวันจริงๆ  ไมควรใหเยาวชนติดอยูแตเพียงคะแนนหรือเพียงเพื่อใหสอบผานเทานั้น  
ควรสอนเพื่อใหเกิดมโนธรรม  มากกวานี้  ใหเยาวชนไดสัมผัสศีลธรรมทางดานจิตใจ  ดีกวาให
สัมผัสเพียงแตวาไดเรียน  ไดสอบ  พระสงฆเองนาจะมีการฝกฝน  ศึกษาใหมีความรูความสามารถ
แตกฉานในธรรม  ปรับปรุงวิธีการเผยแผธรรมใหทันยุคทันสมัย 
 ทางดานคานิยมของพุทธบริษัท  ควรใชวิจารณญาณใหมาก  ไมควรติดอยูเพียงเร่ือง
อาวุโสแตควรจะเนนตรงท่ีความรูความสามารถของพระสงฆ  เพราะคานิยมเร่ืองศักดินาเปน
อุปสรรค  ตอการทํางานดานเผยแผของพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถ  ในการทํางานพระศาสนา
พุทธศาสนิกชน  ควรใหความสําคัญแกพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถ  ใหมากกวานี้ และ
สนับสนุนการเผยแผธรรมะของพระสงฆ 
 สุธรรม ธีรภัทรธํารง (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "ศึกษาเปรียบเทียบบทบาท
และกิจกรรมของวัดและพระสงฆ ท่ีมีตอการสงเสริมสถานภาพของเด็กวัดในสังคมไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีกรุงเทพ ฯ กับนครศรีธรรมราช" จากการศึกษาพบวา ในอดีตวัดและพระสงฆมีบทบาท
โดยตรงตอการสงเสริมสถานภาพของเด็กวัด ท้ังนี้เพราะในอดีตยังไมมีโรงเรียนในระบบ วัดจึงเปน
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โรงเรียน โดยพระสงฆเปนครูของเด็กวัด ปจจุบันบทบาทของวัดและพระสงฆในดานนี้ได
เปล่ียนแปลงไป โดยพระสงฆมีบทบาทเปนเพียงผูใหการชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมเทานั้น และ
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบวา วัดและพระสงฆในกรุงเทพมหานคร และนครศรีธรรมราช ยังมี
บทบาทและกิจกรรมท่ีมีผลตอการสงเสริมสถานภาพของเด็กวัด ท้ังโดยทางตรงและทางออมใน
ดานตาง ๆ คือ ดานการสงเสริมการศึกษา และใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กวัด ดานการสงเคราะห 
เร่ืองท่ีอยูอาศัยและปจจัยจําเปนอ่ืน ๆ การสงเสริมสถานภาพฐานะทางสังคม และอาชีพการงาน 
 อนันต  ดอนนอก  (2540 )  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชนตามโครงการอบรมประชาชน  ประจําตําบล  (อ.ป.ต.)  ในจังหวัดนครราชสีมา”  สรุปใหเห็น
ถึง   การพัฒนาชุมชนท้ังทางดานวัตถุคือการพัฒนาสาธารณูปโภค  เชน  สรางแหลงน้ํา  สรางถนน  
เปนตน  การพัฒนาดานจิตใจมีการรณรงคตอตานอบายมุข   และเสริมสรางความสามัคคี  ใหแก
ประชาชนในชุมชน  โดยพระสงฆเขามามีบทบาทในดานการเปนผูสนับสนุนใหคําปรึกษา   และ
ประสานงานกับหนวยงานของทางราชการ และองคกรเอกชนตางๆ เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุน  ให
พระสงฆมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน   ๒   ประการ   คือ   ประการท่ี   ๑   พระสงฆมีแรงบันดาล
ใจ   (inspiration)   ท่ีเกิดจากการศึกษาหลักพุทธธรรม   และพระสงฆมีความคุนเคยกับประชาชนใน
ชุมชนมานาน  ประการท่ี  ๒  การไดรับแรงกระตุน  (motivation)  ท่ีเกิดจากการรับรูขอมูลขาวสาร
จากภายนอก  หรือไดรับผลตอบแทนท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม   กิจกรรมของหนวยอบรม
ประชาชน (อ.ป.ต.) นั้น  มีภารกิจ   ๓   ประการ  คือ   ๑. ชวยขจัดปดเปาส่ิงท่ีเปนพิษเปนภัยตอ
สังคม   ๒. ชวยสนับสนุนส่ิงท่ีเปนคุณประโยชนตอสังคม    ๓. สรางสรรคส่ิงท่ียังไมมีใหมีข้ึน   
ท้ังนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึนดวยการพัฒนารอบดาน   ท้ังทางวัตถุ
และจิตใจบนพ้ืนฐานของ ศีลธรรม   วัฒนธรรม   และประเพณีอันดีงาม   ขอเสนอแนะจาก
การศึกษาคร้ังนี้   คือ  การพัฒนาชุมชนของพระสงฆนั้น   ควรใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนามากข้ึนเพราะประชาชนนั้นมีการเรียนรูอยูตลอดเวลาซ่ึงปรากฏอยูในรูปของภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีเปนความเช่ือและคานิยมเกี่ยวกับประเพณีตางๆ ของชุมชน  ซ่ึงพระสงฆควร
ประยุกตความเชื่อและคานิยมเหลานี้ไปสูการปฏิบัติ   เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน   สวนรวม   
เพราะพระสงฆเปนส่ือบุคคลท่ีกอใหเกิดความสํานึกรวมกันทางสังคม  ทําใหสังคมมีจุดหมาย
รวมกันในการพัฒนาชุมชน 
 จํานงค  รมเย็น (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพอ
คูณ ปริสุทฺโธ) กับการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา “พระญาณ
วิทยาคม” (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) ไดอบรมส่ังสอนประชาชนเขาถึงคุณธรรมความดีงามหลักธรรม
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คําสอนทางพุทธศาสนา โดยเนนการนําไปปฏิบัติมากกวาการสอนใหรูหรือจําได การสอนจะเปน
ลักษณะการพูดคุยธรรมดา งายในการเขาใจ 
 นิสิต  เวทโอสถ  (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "การใหการศึกษาแกชุมชน
ชนบทของวัดพุทธศาสนาในกระแสการเปล่ียนแปลง"  จากการศึกษาพบวา 
  1. วัดยังคงมีบทบาทในการใหการศึกษาแกชุมชนท้ังในดานธรรมและวิชา
สามัญ โดยผานโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีวัดต้ังข้ึน การศึกษานี้เปนแบบในระบบ สวนการศึกษา
นอกระบบนั้น วัดยังทําหนาท่ีซ่ึงมีมาแตเดิม คือ การเปนท่ีพึ่งทางใจ โดยการสอนธรรมหรือการ
เทศนารวมถึงกิจกรรมผานพิธีกรรมหรือประเพณีตาง ๆ ท่ีพระเปนองคประกอบสําคัญ นอกจากนี้
ยังใหการศึกษาโดยการจัดต้ังหองสมุดใหคนท่ัวไปไดศึกษาธรรมดวย  
  2.  ความสอดคลองในการใหการศึกษากับวิถีชีวิตของชุมชนของวัดในปจจุบัน 
ในสวนของการใหการศึกษาแบบในระบบไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน เพราะคนเกิดนอยลง และพอแมนิยมใหบุตรหลานเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน
มากกวา สําหรับการใหการศึกษาทางออมหรือแบบนอกระบบ วัดยังคงเปนท่ีตองการและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะการเปนท่ีพึ่งทางใจและการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 
บทบาทนี้เปนการใหการศึกษาดานธรรม ความเช่ือ และเปนการกลอมเกลาทางวัฒนธรรมดวย 
 พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "ทัศนคติของพระสงฆ
ตอบทบาทการพัฒนาสังคม" โดยทําการศึกษาพระสงฆท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันท่ี 4 
ของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงและพระภิกษุสามเณร ผูกําลังศึกษาภาษาบาลี ช้ันประโยค ป.ธ. 9 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา พระสงฆสวน
ใหญรับรูปญหาสังคมดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและมีความเห็นวาปญหาสังคมท่ีทุกฝายควรเรงแกไข 
ไดแกปญหาศีลธรรมเส่ือมโทรม ปญหาความยากจนและการวางงาน และยังเห็นวาพระสงฆควรมี
สวนรวมในการแกไขปญหาสังคมดานต าง  ๆ  เชน  ปญหาศีลธรรมเ ส่ือมโทรม  ปญหา
ศิลปวัฒนธรรมเส่ือมสลาย ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหายาเสพติดเปนตน อยางไรก็ดีพระสงฆเหลานี้ 
สวนใหญยังไมชัดเจนในเหตุผลท่ีควรเจาไปมีสวนรวมและวิธีการแกไขปญหาดังกลาว 
 สําหรับความเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆในอนาคต นอกเหนือจากเผยแพรธรรม
พระสงฆท่ีศึกษาสวนใหญเห็นวา บทบาทของพระสงฆในอนาคตควรเปนบทบาทดานใหการศึกษา
และพัฒนาจิตวิญญาณ 
 สวนในของทัศนคติตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม พระสงฆท่ีศึกษาเห็น
ดวยอยางยิ่ง ตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในภาพรวม และเม่ือพิจารณาบทบาทดานตาง ๆ ก็
พบวา พระสงฆท่ีศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ โดย
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เรียงลําดับการใหความสําคัญจากบทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ บทบาทดานสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม บทบาทดานเผยแผธรรม บทบาทดานใหการศึกษาและบทบาทดาน
สังคมสงเคราะห 
 ธนพ  นาควัลย  (2541)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ประชาธิปไตย : ศึกษาจากความคิดเห็นของพระสงฆท่ีศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จากการวิจัยพบวา  พระสงฆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาประชาธิปไตยอยูระดับปานกลาง  พระสงฆท่ีมีอายุจริง  อายุพรรษา ระดับ
การศึกษาทางโลก  ระดับการศึกษาทางธรรม  ตําแหนงในวัด  ช้ันปท่ีศึกษา  คณะท่ีศึกษาและความ
สนใจขาวสารการเมืองท่ีตางกัน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ประชาธิปไตยตางกัน  สวนพระสงฆท่ีมีจังหวัดท่ีถือกําเนิดและอาชีพของโยมผูปกครองท่ีตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาประชาธิปไตยไมตางกัน 
 วัชรา  ทองมอญ (2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช
ในการศึกษาเพื่อลดความเครียด ของผูติดเช้ือเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดูร 
พบวา  กิจกรรมกลุมบรรยายพุทธธรรมในการประยุกตใช ประกอบดวยความคิดเปนกิจกรรมวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรม และคิดถูก ประยุกตหลักพุทธธรรมโดยนํามาใชในชีวิตจริง ในชวงบรรยายได
จัดในลักษณะของการถามตอบ ท่ีมีปฏิสัมพันธแบบตรงไปตรงมาตอกัน ทุกคนไดเห็นหนากัน การ
นั่งจัดเปนกลุมวงกลมลักษณะกลุมเพ่ือนชวยเพื่อน  การบรรยายประกอบดวยการตีความ 
(Interpretation) ซ่ึงพระพุทธองคทรงใชในลักษณะของการถามและการตอบขอสงสัย เพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจโดยท่ัวกัน เม่ือจบการบรรยายหรือปดกลุม ผูเขาอบรมกลาเปดเผยความรูสึกของ
ตัวเอง  ยกสถานการณจริงประกอบการบรรยาย เรียนรูท่ีจะใชวิธีการพึ่งตนเอง โดยไมตองมีกลุมให
กําลังใจ ฝกใหคิดเปน และคิดถูก เตรียมตัวท่ีจะนําประสบการณท่ีเรียนรูจากกลุมมาประยุกตใชใน
สภาพเปนจริง ดังนั้นการฝกอบรมพุทธธรรมประยุกตใชกับการใหการปรึกษา ท่ีผูวิจัยนํามาใชคร้ัง
นี้จึงเหมาะสมกับผูติดเช้ือเอชไอวีเปนอยางยิ่ง 
 พระอวยชัย  อินศรีเมือง (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี วัดในเขตอําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม” จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาวัด มี 2 ปจจัย 
คือ ปจจัยภายในวัด และปจจัยภายนอกวัด ปจจัยภายในวัด ไดแก สภาพทางกายภาพ  วัดในเขต
อําเภอบรบือท้ัง 5 วัดมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสม คือ อยูติดกับชุมชน เปนพื้นท่ีราบ ไมเปนอุปสรรคใน
การกอสราง ขนาดพื้นท่ีเพียงพอตอการจัดกิจกรรมภายในวัด มีอาคารเสนาสนะไวจัดกิจกรรมอยาง
พอเพียง สภาพปาไมรมร่ืน มีส่ิงอํานวยความสะดวก ครบทุกวัด การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยาง
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และคอนกรีตระยะเวลาเดินทางจากชุมชนถึงวัดไมนานนัก บุคลิกภาพของผูนําสงฆ วัดในเขต
อําเภอบรบือท้ัง 5 วัด เปนผูท่ีประชาชนเคารพ เล่ือมใส ศรัทธา มีจริยวัตรท่ีสํารวม สุขุม เมตตา 
เหมาะสมตอการเปนผูนําสงฆ สุขภาพสมบูรณไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ บริหารดวย
คุณธรรม ยุติธรรม และใหอภัย มีความรูความสามารถท้ังทางโลกและทางธรรม มีประสบการณใน
การแกปญหาไดตามความเหมาะสมของสังคมปจจุบัน 
 ปจจัยภายนอกวัด ไดแก กิจกรรมบริการชุมชน มีการจัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวอีสาน กิจกรรมวันสําคัญทางราชการ และวันสําคัญทางศาสนากิจกรรมบรรพชา 
และอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน กิจกรรมรักษาโรค กิจกรรมปองกันยาเสพติด กิจกรรมการศึกษาและ
กิจกรรมสงเคราะหชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนในเขตอําเภอบรบือท้ัง 5 วัด ใหความ
รวมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา และวันสําคัญทางราชการ มีการดูแลอาคารสถานท่ีของวัด ซ่ึงเปนสมบัติของ
สวนรวม มีการสงบุตรหลานเขาบรรพชา และอุปสมบทอยูเปนประจําทุกป มีการรักษาศีลใน
เทศกาลเขาพรรษา และชุมชนเขารวมพัฒนาวัดในรูปของคณะกรรมการวัด 

วุฒิชัย  ผาสุกานนท (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบวา รายการ
โทรทัศนท่ีกลุมตัวอยางช่ืนชอบมากคือ รายการขาว รายการละคร, เพลง และภาพยนตรเร่ืองยาว แต
รายการธรรมะ ไดรับความนิยมนอยท่ีสุด ชวงเวลาคํ่าเปนตนไปเปนชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเปด
รับชมรายการโทรทัศนมากท่ีสุด จะรับชมรายการพระพุทธศาสนานอย คือประมาณ 1-2 คร้ังตอ
เดือนปจจัยรายการทีมี ผู ช่ืนชมมากท่ีสุดคือ  ปจจัยด านรูปแบบวิ ธีการนํา เสนอรายการ
พระพุทธศาสนา โดยรูปแบบท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ แบบบรรยายธรรมลวน และแบบละครธรรม 

โกศล  เพชรวงษ (2543 : 123-124) ไดศึกษาเร่ือง  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร “เตรียมผูบริหารการศึกษา” ของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา วัดไรขิงกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ผูเขาอบรมจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,กรมอาชีวศึกษา,และกรมสามัญศึกษา ท้ัง๓กลุมเปาหมาย มีความเช่ือและศรัทธาที่จะ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ โดยเนนประโยชนในปจจุบัน เพื่อทําใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข แตเปนท่ีนาสังเกตวา 
กลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุมไมไดเนนความสําคัญของหลักธรรมนี้ เพื่อมุงเขาสูเปาหมายสูงสุดทาง
ศาสนาแตอยางใด อาจเปนเพราะวา กลุมเปาหมายขางตนเปนผูบริหารทั้งหมดมีภารกิจมากและไมมี
เวลามากพอ จึงคํานึงถึงประโยชนของหลักคําสอนน้ีเพ่ือสนองตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตน
เทานั้น สวนความสัมพันธระหวางหลักศาสนาวาดวยการพัฒนาตนกับหลักสูตรการพัฒนาจิตของ
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สถาบันพัฒนาผูบริหาร (วัดไรขิง) พบมีการสอดคลองกันและยังไดเสนอแนวคิดท่ีจะนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปสูจิตใจของประชาชนหลายวิธีดังตอไปนี้   
 โดยผานส่ือมวลชนทุกประเภท  หากลยุทธใหมๆสอดใสในส่ือและเน้ือหาสาระทาง
บันเทิง  เพื่อประชาสัมพันธหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางกวางขวางทุกรูปแบบ  และเพื่อ
สรางเจตนคติใหเกิดกับคนในสังคม  ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีแทจริง 
 เสนอความคิดเห็นเร่ืองนี้ในท่ีประชุม   กํานัน/ผูใหญบาน  และผูบริหารสถานศึกษา 
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เพื่อนําหลักธรรมเขาไปในชุมชนและสถานศึกษาและเพ่ือใหบุคคลเหลานี้
นําไปใหความรูแกประชาชนและเยาวชน 
 ตองกําหนดแนวทางในการเผยแพรหลักธรรม  คําสอน  และวิธีการสอนท่ีชัดเจน  การ
อบรมส่ังสอนควรเปนไปอยางตอเนื่อง  ควรเร่ิมอยางจริงจังในสถานศึกษาทุกระดับ  โดยแทรกใน
บทเรียนตําราเรียนต้ังแต ช้ันประถมศึกษาข้ึนไป  ควรจัดใหมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมใน
สถานศึกษา  ถามีการปฏิบัติแลวก็พยายามปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีข้ึนเร่ือยๆและตองตอตาน  การ
ผิดศีลธรรมดวย 
 ขอความรวมมือจากพระสงฆในอบรมส่ังสอนประชาชนและเสนอเสียงตามสายใน
ทองถ่ิน/หมูบานในวันสําคัญทางศาสนา  เชน  การรักษาศีล  นั่งสมาธิ  ฟงเทศน  ทําบุญตักบาตร  
บริจาคทาน  ปลอยสัตว  เปนตน  เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทย  และบุคลากรทางศาสนาตอง
ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  เพื่อเปนตัวอยางท่ีดี 
 ในสถานศึกษา  จุดแรกคือ  การพัฒนาเด็กนักเรียน  ควรนําเด็กไปฟงเทศนใหเขาใจ
หลักธรรมตางๆ ท่ีสําคัญ เชน  บาป บุญ สติ สัมปชัญญะ หิริ โอตตัปปะ ทุกวันๆละ2ช่ัวโมง  เพื่อ
ปลูกฝงความคิดทางจริยธรรมแกเยาวชน 
 วิธีการเผยแพร  โดยมหาเถระสมาคมตองระดมพระสุปฏิปนโน  ออกเผยแพร 
หลักธรรม  เพื่อใหประชาชนเช่ือถือศรัทธาและนําไปปฏิบัติ  นอกจากนี้ควรเผยแพรทางทีวี  เพื่อ
สงเสริมและประชาสัมพันธใหรูถึงหลักธรรมท่ีถูกตองรวมทั้งวิธีปฏิบัติการรักษาศีล  วิธีทําสมาธิ  
เพ่ือใหเกิดปญญา  เพื่อใชวิธีนําศีล  สมาธิปญญา  มาแกไขปญหาตางๆแลวทุกคนจะรูทันจิต  ลัทธิ
วัตถุนิยมก็จะหายไป 
 ดานสถานศึกษา  ควรสอดแทรกหลักธรรมในการเรียนการสอนทุกระดับ  ครูอาจารย 
เจาหนาท่ีใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสัจจะ  ควรเร่ิมปลูกฝงในเยาวชนตั้งแตข้ันพื้นฐาน  
โดยรัฐบาลมีแนวปฏิบัติระบุในหลักสูตรอยางชัดเจน  ไมควรเปลี่ยนหลักสูตรบอย  เพราะเนื้อหาจุ
ถูกเปล่ียนไป  ควรใหวัดและสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  และมีกิจกรรมเสริม 
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เชน นิมนต  พระมาแสดงธรรมในวันสําคัญตางๆควรจัดใหมีการประกวดการแขงขันตอบปญหา
ธรรมะ 
 ดานวัด  ควรมีบทบาทในการเชิญชวนประชาชนเขาวัดในวันสําคัญทางศาสนาเชิญชวน
ใหปฏิบัติธรรม  เชิญชวนใหปฏิบัติธรรม  เชิญชวนใหพัฒนาจิต  นั่งสมาธิ  ตามท่ีมีเวลาโอกาส  ให
มีการทําบุญใหทานตามสภาพครอบครัว  และมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางวัดกับประชาชนควร
ใหความรูแกพระภิกษุสงฆในการนําหลักธรรมไปเผยแพรสูประชาชนในแนวทางที่ถูกตอง  และ
ควรพัฒนาวัดใหเปนแหลงธรรมะจริงๆไมใชเพียงสัญลักษณส่ิงกอนสรางและบุคคลซ่ึงสมมติวา
เปน “สงฆ”  เทานั้น 
 ดานผูนําและบุคลากรทางศาสนาตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตองสรางความ 
ศรัทธาใหประชาชน  พระสงฆตองทําวัดใหเปน “วัด” อยางแทจริง  วัดควรใหความสําคัญกับสราง
วัตถุบูชาใหนอยลง  และหันมาสราง “ธรรม”  เผยแพรแกประชาชน  ผูบริหาร  ผูนํากลุม  ผูนํา
ชาวบาน  ควรไดรับการฝกอบรมอยางดีและใหมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนากอนออกเผยแพร
หลักธรรมแกผูอ่ืน  บุคลากรผูนําควรมีคุณภาพ  และควรเผยแพรอยางมีเอกภาพ  ไมนําธรรมะมา
โจมตีกันเอง 
 ดานส่ือ  ควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธนําความเขาใจไปสูประชาชนใหมากข้ึน
ทุกรูปแบบ  และควรคํานึงถึงเวลาในการเผยแพรไมวาจะเปน  โทรทัศน  วิทยุ  ควรพิจารณาถึงเวลา
ท่ีเหมาะสม  เชน  ไมเทศนตอนดึกเกินไปหรือกอนการปดการถายทอดรายการโทรทัศนซ่ึงเปนเวลา
ท่ีคนเขานอนหมดแลว  หรือเทศนตอนเชามืด  ตี4-5  เนื่องจากคนกําลังเตรียมตัวจะออกไปทํางาน  
นอกจากนี้ส่ือควรปรับวิธีการใหความรู  ในดานธรรมะแกประชาชนในทุกรูปแบบ  และควรใชส่ือ
ทางหนังสือพิมพ  นิตยสาร  เผยแพรธรรมะใหมากกวานี้ 
 พระมหาถนัด  อตฺถจารี  (2543:33)  ไดกลาวถึงบทบาทของวัดไทยในตางประเทศ  ดังนี้ 
 วัดเปนศูนยกลางดานการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ดาน
ทฤษฎีนั้นเปดใหมีการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ประเพณีอันดีงามทาง
พระพุทธศาสนา  เปนแหลงขอมูลดานพุทธศาสนา  มีการเผยแผธรรมะดวยการจัดทําส่ิงตีพิมพ  
บันทึกเทปธรรมะ  บันทึกวีดีโอเทปเผยแผ  และใชส่ือเทคโนโลยีใหม  เชน  อินเตอรเน็ต  (Internet)  
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  เปนตน  สวนดานการปฏิบัติ  มีการจัดอบรมการเรียนการสอน
สมาธิภาวนา  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแกผูท่ีสนใจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 วัดเปนศูนยบริการดานใหการศึกษาภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธแบบ
ไทย  ท้ังดานสถาปตยกรรมไทย  นาฏศิลป  ดนตรีไทย  และจัดกิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจเพื่อ
สงเสริมประเพณีไทยในเทศกาลตางๆเชน  ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทง  ทอดกฐิน  เปนตน 
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 วัดเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ  ดวยการเปนศูนยกลางงานดานสังคมสงเคราะหแก
ประชาชนท่ีประสบความเดือดรอนทั้งชาวพุทธและประชาชนท่ัวไป  โดยใชหลักธรรมะ  ให
คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินชีวิตทามกลางความสับสน  เพราะความหลากหลายแหงวัฒนธรรม
ในสังคมอเมริกาวัดจึงเปนศูนยกลางในการแกปญหา  และทําหนาท่ีเช่ือมโยงถึงกันระหวางวัด  หรือ
องคกรตางๆภายในชุมชน  ภายในประเทศและระหวางประเทศอันเปนท่ีพึ่งพาอาศัยของเพื่อน
มนุษยผูท่ีตกทุกขไดรับความลําบากในดานตางๆ 
 วัดเปนศูนยกลางดานขาวสารขอมูลซ่ึงผูทีสนใจสามารถคนหาไดจากวัด  เพราะวัดเปน
บอเกิดแหงสรรพวิชาทุกๆดาน  เชน  พุทธศาสนา  ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  วัดในตางประเทศยังคงรักษาบทบาทของวัดไทยในสมัยโบราณ  คือประชาชนจะใช
วัดเปนสถานท่ีพบปะพูดคุยไดทุกเร่ือง 
 ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงการพัฒนาท้ังในสวนของสังคม  และตัวมนุษย    แต
จะเนนท่ีการพัฒนาคน  เพราะเม่ือคนพัฒนาแลว  ท้ังทางดานรางกาย  และจิตใจ  จะนําไปสูการ
พัฒนาชุมชน  สังคม  และเปนการพัฒนาท่ีทําใหเกิดผลของการพัฒนาอยางแทจริง  เปาหมายของ
การพัฒนาคือการปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกขท้ังทางกายและทางจิตใจ  โดยการให
ความสําคัญกับความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพึ่งตนเองไดและความเขมแข็งของ
บุคคลและสังคม  ซ่ึงเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่ง 
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเปนเครื่องพัฒนา  ทําใหเจริญ  ทําใหเปนใหมีข้ึน  
ฝกอบรม  คือ  ภาวนา  มี  4  ประการ (พระธรรมปฎก  2543 : 81-82 )   คือ 
  1.  กายภาวนา   หมายถึง  การเจริญ  การพัฒนากาย  การฝกอบรมกาย  ใหรูจัก
ติดตอเกี่ยวของกับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ัง  5  ดวยดี  และปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางท่ี
เปนคุณ  ไมใหเกิดโทษ  ใหกุศลธรรมงอกงาม  ใหอกุศลธรรมเส่ือมสูญ  การพัฒนาความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
  2.  สีลภาวนา  หมายถึง  การเจริญศีล  พัฒนาความประพฤติ  การฝกอบรมศีล  
ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย  อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี 
เกื้อกูลแกกัน 
      3.  จิตตภาวนา  หมายถึง  การเจริญจิต  พัฒนาจิต  การฝกอบรมจิตใจ  ให
เขมแข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย  เชน  มีเมตตากรุณา  ขยันหม่ันเพียร  อดทน มี
สมาธิ  และสดช่ืน  เบิกบาน  เปนสุขผองใส  เปนตน   
      4.  ปญญาภาวนา  หมายถึง  การเจริญปญญา  พัฒนาปญญา  การฝกอบรม
ปญญา  ใหรูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง  รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ  สามารถทํา
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จิตใจใหเปนอิสระ  ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข  แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดดวยปญญา 
 การพัฒนาทางพระพุทธศาสนาน้ันตองเร่ิมท่ีตัวบุคคล  หมายความวา  บุคคลท่ีอยูใน
ชุมชนหรือสังคม  ควรที่จะไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก  ท้ัง  4  ดาน  คือ  ทางดานกาย   ทางดาน
ศีล  ทางดานจิตใจ  และทางดานปญญา  เม่ือบุคคลมีการพัฒนาแลวจึงจะสงผลตอไปยังการพัฒนา
สังคม 
 วุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ (พรหมพิมพ. 2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ
พุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบวาหนังสือและผลงานของพระราชวรมุนี
จํานวน 42 เร่ืองมีเทคนิคและวิธีการเผยแผหรือนําเสนอพุทธธรรมท่ีเดนชัด 6 วิธี คือ 
  1. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ 

  2.    การนําเสนอโดยวิธีการยกอุปมาอุปมัย 
               3. การนําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โครง 
บทประพันธและบทกลอนเปนตน 
                4. การนําเสนอโดยวิธีการพูดเช่ือมโยงเร่ืองราวหรือเหตุการณสถานการณ
ตางๆ 
                5.   การนําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย 

     6.  การนําเสนอโดยวิธีการแทรกดวยเร่ืองท่ีทําใหเกิดอารมณขัน 
 ผลจากการสํารวจทัศนคติของพระภิกษุสามเณรท้ังสองกลุมท่ีมีตอการเผยแผพุทธธรรม
ของพระราชวรมุนี ปรากฏวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวยตอ
บุคลิกลักษณะ เนื้อหาพุทธธรรม และเทคนิควิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนีท่ีนําเสนอ 
และมีความพอใจอยูในระดับดีมากตอการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนีในปจจุบัน หนังสือ
สองเร่ืองท่ีพระภิกษุและสามเณรท้ังสองกลุมอานมากกวาคร่ึงคือเร่ืองปลุกปลอบใจในยามวิกฤติ 
และพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน และขอเสนอแนะของพระภิกษุสามเณรท้ังสองกลุมคือ
ตองการใหพระราชวรมุนีนําเสนอพุทธธรรมตามสาธารณชนหรือตามส่ือตางๆใหบอยและมากกวา
ปจจุบัน 
 พระมหาสมชาย   เอ่ียมสะอาด (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของวัด
พัฒนาตัวอยางในการชวยเหลือสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของวัดในกรุงเทพมหานครกับวัดในภาค
กลาง  จากการศึกษาพบวา  วัดมีบทบาทในการชวยเหลือสงเคราะหสังคมต้ังแตสมัยพุทธกาล  โดย
มีบทบาทในการชวยเหลือทางดานการพัฒนาจิตวิญญาณอยางเดนชัดมาก  อยางไรก็ตามบทบาท
ดังกลาวไดดําเนินเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบทบาทเพิ่มข้ึนมากกวาเดมิ  
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เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในโลกปจจุบัน  ผลของการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับวัดพัฒนา
ตัวอยางในกรุงเทพมหานครและวัดในภาคกลาง  12  แหงพบวา  วัดพัฒนาตัวอยางท้ัง  12  แหง  จะ
มีบทบาทในการมุงเนนพัฒนา  ทางดานอาคารสถานท่ีใหดูสะอาด  รมร่ืน  เปนระเบียบ  ตลอดจน
การแบงเขตพุทธาวาส  สังฆาวาส  และเขตสาธารณะสงเคราะหอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ในการชวยเหลือสังคมดานตาง ๆ  คลายคลึงกัน  กลาวคือ  บทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ  บทบาท
ดานการศึกษา  และบทบาทดานพัฒนาชุมชนสงเคราะหประชาชน  เม่ือเปรียบเทียบวัดพัฒนา
ตัวอยางในกรุงเทพมหานครกับวัดในภาคกลางนั้น  พบวาวัดท่ีมีขนาดใหญจะมีบทบาทและ
กิจกรรมมากกวาวัดขนาดเล็ก  ถึงกระนั้นทุกวัดก็ยังมีบทบาทหลัก    ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ  
บทบาทดานการศึกษาและบทบาทดานชวยเหลือสังคม  สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
พบวา  วัดพัฒนาตัวอยางท้ัง  12  แหง  สวนใหญมีปญหาคลายคลึงกัน  ไดแกขาดความพรอมดาน
เงินในการสนับสนุน  และบุคลการที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเอง  เพื่อใหวัดไดดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  ไดอยางเต็มท่ี  กรมการศาสนาควรจะสนับสนุนใหวัดตางๆ   ไดรับการพัฒนาใน
ทุกๆ ดาน 
 บุญเกิด   มะพารัมย (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนท่ี
พูดภาษาเขมรถ่ินไทย  กรณีศึกษา : บทบาทหลวงพอเมา  อิสฺสโร  วัดปาเลไลย  และเครือขาย
จังหวัดบุรีรัมย”      สรุปใหเห็นถึง การพัฒนาชุมชนบทบาทของหลวงพอเมา  อิสสฺโร  ท่ีทานไดนํา
หลักพุทธธรรม และการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตบูรณาการใหเปนองคความรู  เปน
วัฒนธรรม  เปนบรรทัดฐานของชุมชน ตามวิถีชีวิตของทองถ่ิน  การพัฒนาและการบริหารชุมชน
ของ   หลวงพอเมา   อิสฺสโร   ทานไดเนนการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน  เพื่อนําไปสู
ภาคปฏิบัติการ   วิ ธีการทํางานแบบมีสวนรวมกับชาวบ านโดยยึดหลักธรรมชาติของ
พระพุทธศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนได  ทานไดใชหลักพุทธธรรมนําการพัฒนาจึงสามารถชวยแกปญหา   ลด
ปญหาชุมชนไดระดับหนึ่ง   หลวงพอเมา   อิสฺสโร   มีความเขาใจและมีประสบการณชีวิต เปน
พื้นฐาน  เขาใจในเร่ืองท่ีพึ่งตนเองดวยปจจัย  ๔  ทานจึงทํางานเชิงรุกมากกวาต้ังรับ  โดยไมรอให
ปญหาตางๆ  เกิดข้ึน  แลวมาตามแกไข ความพยายามในการแกปญหาดวยความรู  ความเขาใจ   ตาม
สภาพความจริง  จึงทําใหมีสวนในการเรียนรู และไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน  ในฐานะท่ีทาน
เปน  นักพูด  นักคิด  นักวิเคราะห  นักพัฒนา  และนักปฏิบัติการดวยความเสียสละ  อดทน  จริงใจ  
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  จึงเปนมูลเหตุนําทานไปสูการจัดทําโครงการตางๆ  เชน  โครงการ
ชลประทานขนาดกลางประจําตําบล  การสรางทางคมนาคมไปสูหมูบาน  หรือชุมชนตางๆ เปนตน   
โครงการท่ีทําไปประสบผลสําเร็จอยางนาพอใจ สวนการปฏิบัติหนาท่ีตนเองตามหลักพุทธธรรม 
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คือการพัฒนาจิตวิญญาณ ชาวชุมชนท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบนั้น  ทานก็ไดปฏิบัติภาระหนาท่ี
ดวยสติปญญา  ความเสียสละอดทนตามศักยภาพของทาน   เพ่ือนําชาวชุมชนและสังคมไปสูสันติ   
เห็นไดวา   การพัฒนาชุมชนของ หลวงพอเมา  อิสสฺโร ทานไดใหความสําคัญ  ในเร่ืองการพัฒนา
กายภาพ การพัฒนาจิตวิญญาณตามหลักพุทธธรรม  โดยไดนําพุทธธรรมมาเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนและสังคมเพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาท่ียั่งยืนนั่นเอง     
 วิโรจน  ธาระพุฒ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติหนาท่ีตอสังคมดานการพัฒนา
จริยธรรมของพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พบวาพระธรรมวิทยากรสวน
ใหญมีอายุระหวาง20-24 ป บวชมาแลว 10-14ป มีภูมิลําเนากอนบวชอยูในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
เหตุผลท่ีบวชก็เพื่อศึกษาธรรมะ สวนมากมีสภาพภายในวัดเปนพระลูกวัดสําเร็จการศึกษานักธรรม
ช้ันเอก สําเร็จการศึกษาดานภาษาบาลีอยูระหวางเปรียญธรรม 4-เปรียญ 6 เปรียญ และการศึกษา
ดานสามัญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ในดานการอบรมพบวา พระธรรมวิทยากรอบรมส่ัง
สอนโดยการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนมีความรักตอกันและดานการอบรมส่ังสอนโดยการปลูก
จิตสํานึกใหทุกคนมีความรูท่ีแทจริงอยูในระดับสูง แตดานการอบรมส่ังสอนโดยการปลูกจิตสํานึก
ใหทุกคนอยูในความเปนธรรมชาติไดอยูในระดับปานกลาง  
 กิตติเชษฐ  เปรมสกุล  (2545:111)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  “พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
จริยธรรมตํารวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.2538” พบวา  กลุมตัวอยาง
นักเรียนในรอยตํารวจ  รอยละ 65.9 เห็นดวยวาเนื้อหาในวิชาจริยธรรมตํารวจอาจารยนํามาสอนมี
ความเหมาะสม, รอยละ71.7  เห็นดวยวาอาจารยท่ีทําการสอนมีความรูดีและมีความสามารถในการ
ถายทอดความรู, รอยละ30.8 ไมมีความแนใจวานายตํารวจฝายปกครองมีการอบรม  ใหความรู  
เสริมสราง  ในการพัฒนาจริยธรรมตํารวจนาจะเปนเพราะวานายตํารวจฝายปกครองสวนมากจะเนน
เร่ืองการควบคุมดูแลปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอยตํารวจใหอยูในระเบียบวินัยท่ีดี  แตไม
เนนในเร่ืองใหความรู  เสริมสรางในการพัฒนาจริยธรรมตํารวจ  กลุมตัวอยางนักเรียนนายรอย
ตํารวจรอยละ 88.4 เห็นดวยอยางยิ่งวานายตํารวจฝายปกครองและอาจารยผูสอนจริยธรรม  ควรเปน
แบบอยางท่ีดีในดานจริยธรรมตํารวจ 
 วิเชียร  เจนจบเขต (2547) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
พัฒนาวิถีชีวิตไทยใน จังหวัดนครปฐม” ของ มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม  จากการวิจัยพบวา บทบาท
หลักธรรม  และกุศโลบาย ของพระสังฆาธิการ  ท่ีนํามาใชทางดานการศึกษาในการพัฒนาวิถีชีวิต
ไทยในจังหวัดนครปฐม  สวนใหญจะเนนการศึกษาดานปริยัติธรรม  แผนกธรรม  ควบคูไปกับการ
ปกครองบุคลากรภายในวัด  อีกท้ังยังใชความเพียรเผยแผพระธรรมคําส่ังสอนดวยกิจกรรมทางการ
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เทศน  การอบรม  การประชุมแกประชาชน  อุบาสก  อุบาสิกา  ทําการสงเคราะหดานสาธารณูปการ
ดวยการกอสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ  และยังใหการสาธารณสงเคราะหเปนท่ีพอใจแกประชาชน 
 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (คูมือการดําเนินงานตาม
โครงการครูพระสอนศีลในโรงเรียน  ปงบประมาณ  2549)  กลาวถึงโครงการครูพระสอนศีลธรรม
วา จากการดําเนินการจัดต้ังโครงการครูพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียนเม่ือป พ.ศ. 2546 ท่ีผานมา ถือ
วาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ไดการตอบรับเปนอยางดี แมชวงแรกๆ เด็กจะมีความรูสึก
ตอตานท่ีพระจะเขามาสอน แตพอผานไปประมาณ 1 เดือน เด็กๆ  ก็ยอมรับทําความเขาใจกับครู
พระได เด็กไดเรียนรูศีลธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง ทําใหเด็กมี จิตใจท่ีดี จากเด็กท่ีเอาแตใจ
ตัวเองไมคอยจะเช่ือฟง   “ยิ่งในสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีปญหาทะเลาะวิวาท อยูเปนประจํา เม่ือมีครู
พระเขาไปสอนในสถาบันทํา ใหเขามีความออนโยนไมแสดงกริยากาวราว ดังนั้นกรมการศาสนาจึง
ไดเตรียมความพรอมของครูพระในป พ.ศ. 2548 ซ่ึงจะมีจํานวนเพิ่มข้ึนอีก 4,000 รูปท่ีจะเขาไปสอน
ในโรงเรียนโดยการถวายความรูเสริมใหกับครูพระใหมีความรูดานจิตวิทยาการเรียนการสอน ท่ีจะ
ปรับใหเขากับเด็กในยุคปจจุบัน เพ่ือจะทําใหเด็ก ไมเบ่ือหนายในการเรียน และทําใหเด็กไทยยุค
ใหมเปนเด็กท่ีมีจุดแข็งจากความดีงามของศาสนา”  
 พระมหาพงศนรินทร   ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  (คูมือการ
ดําเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลในโรงเรียน  ปงบประมาณ  2549)  ใหความเห็นวา ใน
หลักสูตรครูพระสอนศีลธรรมตองปูพื้นฐานเด็กตั้งแตวัยอนุบาล เพราะวัยนี้เม่ือเขาไดเรียนรูเกี่ยวกบั
พระพุทธศาสนา ก็จะติดตัวไปตลอดชีวิต เราตองสอนใหมีสัมมาคารวะ สอนใหรูจักพึ่งตนเองได มี
ความกตัญู เด็กวัยนี้เขาชอบจินตนาการ ตองมีนิทานเขามาชวยในการสอน ใชส่ือเพลงธรรมะเขา
มาชวย และอาจจะตองมีสมุดภาพเปนส่ือ แตถาเปนเด็กโตจะชอบทํากิจกรรมมากกวาจะมานั่งเรียน 
มีการตั้งเปนประเด็นโดยใหเด็กจับกลุมกัน มีการตัดขาวจากหนาหนังสือพิมพ แลวนํามาวิเคราะห
วาขาวแตละขาว มีเนื้อหาเปนอยางไร แลวนํามาเปรียบเทียบวิเคราะหใหเด็กไดรูในรูปแบบ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วาพุทธศาสนานี้มีหลักเหตุผลท่ีแทจริง แตท่ีสําคัญท่ีสุดตองใหเขา
เขาถึงในวิถีชีวิตแบบพระพุทธศาสนาอยางคอยเปนคอยไปและเปนไปดวยความเบิกบาน และเม่ือ
เรียนจบในแตละเทอม ก็จะใหเด็กนักเรียนสอบธรรมศึกษา   “อาตมาเช่ือม่ันวา คนท่ีคิดวาครูพระ
สอนหนังสือเด็กไมได สอนแลวนาเบ่ือเหมือนเทศนนั้น ความจริง แลวพระท่ีสอนในโรงเรียน
ในตอนน้ี ทานไดพิสูจนตัวเองมาไดในระดับหนึ่ง คือ ถาสอนไมไดจริงๆ โรงเรียนคงไมใหสอน 
และพระเหลานี้ก็เปนท่ียอมรับของโรงเรียน บางรูปเกงเร่ืองการผลิตส่ือการสอนอีกตางหาก แลว
ประชาชนหลายฝายก็ใหความรวมมือดี มีเสียงสะทอนจากผูปกครองเด็กวาลูกเขามีความกตัญู
รูคุณพอแมมากข้ึน บางโรงเรียนทุกวันพระพอแมจะมารวมกลุมกันสวดมนตและไปทําบุญท่ีวัด”   
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และเม่ือเด็กไดเขามาเรียนรูจากครูพระอุปนิสัยเขาก็ดีข้ึน มีความออนโยนมากข้ึน แลวก็มีทัศนคติท่ี
ดีกับพระกับวัด ไดเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบาง ก็จะทํา ใหเขารูวาส่ิงใดควรส่ิงใดไม
ควร ตอนนี้ตนสอนอยูท่ีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม ปจจุบันไดมี
การสอนอบรมครูท่ีเปน ฆราวาสดวย ตองเปล่ียนทัศนคติของครูในการที่จะไปสอนเด็ก ไมใชสอน
เสร็จแลวก็จบไป ตองใหเด็กรูจักคิด สอนใหรูถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ี 
 พระมหาผุดผอง   อคฺคธมฺโม ครูพระสอนศีลธรรม วัดบูรพารามใต อําเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร  (คูมือการดําเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลในโรงเรียน  ปงบประมาณ  2549)  
กลาววา ปจจุบันตนสอนอยูท่ีโรงเรียนทรายมูลประชาราษฏจังหวัดยโสธร การเรียนการสอนก็
เปนไปตามท่ีกรมการศาสนาไดจัดอบรมมา เพื่อนําหลักสูตรไปสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 
3 วิธีการสอนจะใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบ ไมวาจะเปนการฉายสไลด การฉาย วีซีดี
ประวัติพระพุทธเจา ถามองถึงการสอนในชวงแรกๆ  เด็กจะไมคอยยอมรับพระสงฆมาสอนเทาไหร 
มองวาสอนแลวนาเบ่ือ แตพอเขาไปสอนไดประมาณ 2 อาทิตยเด็กก็เร่ิมจะเขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอ
พระสงฆมากข้ึน  และในปจจุบันเด็กใหการตอบรับเปนอยางดี ตอนนี้ทาง คณะสงฆ จังหวัดยโสธร 
ก็จะเรงดําเนินการสงครูพระสอน ใหเขาไปสอนในโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพราะทําการ
ประเมินดูแลวพบวาเด็กมีคุณธรรมท่ีดีข้ึน มี สติ มีสมาธิในการเรียนหนังสือ ดีกวาเม่ือกอนท่ียังไมมี
พระสงฆเขาไปสอนในโรงเรียน  นอกจากน้ีแลว  สถาบันการศึกษามีสวนอยางมากท่ีจะดึงเด็กเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรม วันสําคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา ตองใหเด็กเขามา มีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม ไมวาจะเปนการตอบปญหาธรรมะ การแขงขันจัดโตะหมูบูชา การแขงขันสวดมนต 
กิจกรรมตรงนี้จะสงเสริมใหเด็กเห็นความสําคัญของศาสนา และรูวาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
มีความหมายอยางไรบาง ไมใชรูแตวาวันนี้เปน วันหยุด  
 จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด จะเห็นไดวาการเผยแผพระพุทธศาสนา
ควรมีการพัฒนาไปตามสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและตองอาศัยวิธีและและรูปแบบในการเผยแผท่ี
ถูกตอง และตองอาศัยทฤษฏีและวิธีปฏิบัติตางๆ อันเปนท่ียอมรับและเหมาะสมกับความเปน
พระสงฆและจะตองมีการประยุกตใหเขากับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเผยแผพระพุทธศาสนา
จึงตองอาศัยรูปแบบวิธีการท่ีผสมผสานกันระหวางรูปแบบและแนวทางปฏิบัติของพระสงฆกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ไมวาจะเปนการจัดรายการวิทยุ  โทรทัศน หรือแมกระท่ังในอินเตอรเน็ต ก็
สามารถเผยแผธรรมได แตในขณะเดียวกันก็จะไมใหขัดกับหลักพระธรรมวินัยไมใหเกิดความ
เสียหายสมณะสารูป ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาประกอบในงานวิจัยคร้ังนี้ โดยนําเอาเทคนิคและวิธีการตางๆ
ท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการนําไปใชประกอบในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนเทคนิคการเทศน วิธีการพูด วิธีการสอนของพระพุทธเจา  ลวนแตเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

75 

ประโยชนตอการนําไปประยุกตใชเพื่อใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเปนท่ีสนใจของคนรุน
ใหมมากยิ่งข้ึน 
 

8.    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แผนภูมิท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

คุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงค 
ในทศวรรษหนา 

- บุคลิกภาพ 
- ภูมิรูภูมิธรรม 
- อุดมการณในการทํางาน 
- เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูต 

 

แนวทางในการเผยแผพระพทุธศาสนา 
ในทศวรรษหนา 

- รูปแบบในการเผยแผ 
- เทคนิคยุทธวิธีในการเผยแผ 

แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูต 
ในทศวรรษหนา 

- รูปแบบการพัฒนา 
- กระบวนการพัฒนา 
- การประเมินและการติดตามผล 

 

 

แนวทางการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา 
ของพระธรรมทูต 
สายตางประเทศ 
ในทศวรรษหนา 

(พ.ศ.2551-2560) 
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บทท่ี3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนลักษณะของการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) โดยใช
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยมีผูเช่ียวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนหนวยการ
วิเคราะห (unit of analysis) ใชการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยดังนี้ 

1. วิธีการและข้ันตอนของการวิจัย  
2.  กลุมผูเช่ียวชาญ 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4.  การสรางเคร่ืองมือ 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

 
วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 
  เพื่อใหการดําเนินการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปน
ระบบตามข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการโดยศึกษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
แนวคิดทฤษฎีและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ท้ังใน
อดีตและปจจุบัน ตลอดจนศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
เพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดทางทฤษฎีข้ันตอนการวิจัยเพ่ือใชในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินงานตามโครงการวิจัยโดยนําแบบสอบถามปลายเปดท่ีมีโครงสราง
โดยไมจํากัดคําตอบท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนที่ 1 ไปเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) และพัฒนาเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา ฉบับท่ี 2 ไปเก็บรวบรวมขอมูล 
นําขอมูลท่ีไดวิเคราะห และพัฒนาและเปนแบบสอบถามประมาณคาฉบับท่ี 3 นําไปเก็บรวบรวม
ขอมูลและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและแปลผลการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัยเปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลขอคนพบและ
ขอเสนอแนะมาจัดทํารายงานการวิจัยนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
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ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูควบคุม
แลวจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 
 
กลุมผูเชี่ยวชาญ   
  ผูเช่ียวชาญที่ใชในการวิจัยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึง
ไดแก 2  กลุมดังนี้ 
 1. พระเถระมีพรรษาตั้ งแต  10 พรรษา  ข้ึนไปมีประสบการณในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไมนอยกวา 5 ป โดยท่ีไมจําเปนตองผานการอบรมเปนพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ (เพราะแตกอนยังไมมีการอบรม) จํานวน 7 รูป 
  2. พระธรรมทูตสายตางประเทศท่ีผานการอบรมจากโครงการอบรมพระธรรมทูต
สายตางประเทศโดยตรงและเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศจํานวน 10 รูปซ่ึงตองมี
คุณสมบัติเบ้ืองตนดังตอไปนี้ 
 (1.) เปนพระภิกษุมีพรรษา5ข้ึนไป (2.) จบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม
ข้ึนไป (3.) จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆหรือเทียบเทาข้ึนไป(4)มีความรูภาษาอังกฤษในข้ัน
ใชการได (5.) มีศรัทธาและเสียสละเพ่ืองานเผยแผพระพุทธศาสนา (6.) มีบุคลิกดี จริยาวัตรงดงาม 
มีคารวะธรรมและมนุษยสัมพันธดี (7.) มีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการโครงการฯ กําหนด 
และจะตองอดทนอดกล้ันใหได ไมวาจะมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดเกิดข้ึน เปนตนวาคําดา คําสบประมาท 
ความไมเขาใจของประชาชนในถ่ินอ่ืนๆ เพื่อมองถึง เหตุการณ หรือพฤติกรรมท่ีนาจะเปนไปใน
อนาคต เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีท่ีสุดสําหรับเปนแนวทางพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัยคร้ังนี้เปนเคร่ืองมือในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
technique) ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางปลายเปดไมจํากัดคําตอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองสําหรับ
สอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 รูป  แบบสอบถามฉบับท่ี 1 แบงเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย อายุ 
พรรษา วุฒิทางการศึกษา ประสบการณทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน 4 ขอ 
  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพระธรรมทูตสายตางประเทศในดานตอไปนี้คือ 
คุณลักษณะของพระธรรมทูต เทคนิคในการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวทางการพัฒนาพระธรรม
ทูตในทศวรรษหนาวาจะมีแนวโนมเปนอยางไรจํานวน 10 ขอ โดยมีขอจําแนกตามตัวแปรยอย ดังนี้ 
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   1. คุณสมบัติของพระธรรมทูตสายตางประเทศ จํานวน 3 ขอ 
   2. แนวทางการเผยแผของพระธรรมทูตสายตางประเทศ จํานวน 2 ขอ 
   3. แนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ จํานวน 5 ขอ 
 
 แบบสอบถามรอบท่ี  1  ปลายเปดเสร็จสมบูรณ 
 แบบสอบถามรอบท่ี 2  เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดย
ขอคําถามท้ังหมดนํามาจากคําตอบของผูเช่ียวชาญจากการสอบถามในรอบท่ี 1 
 แบบสอบถามรอบท่ี 3   ผูวิจัยนําคําตอบของผูเช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม ฉบับ
ที่ 2 มาคํานวณคามัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) โดยเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับคะแนนตามแบบของลิเคอรทสเกล  ซ่ึง
แตละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ขอความท่ีกลุมตัวอยางคาดวามีแนวโนมเปนไปไดมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ขอความท่ีกลุมตัวอยางคาดวามีแนวโนมเปนไปไดมาก 
  3  หมายถึง  ขอความท่ีกลุมตัวอยางคาดวามีแนวโนมเปนไปไดปานกลาง 
  2  หมายถึง  ขอความท่ีกลุมตัวอยางคาดวามีแนวโนมเปนไปไดนอย 
  1  หมายถึง  ขอความท่ีกลุมตัวอยางคาดวามีแนวโนมเปนไปไดนอยท่ีสุด  
 แลวสรางเปนแบบสอบถามฉบับท่ี 3 สําหรับสอบถามผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 รูป ใน
รอบท่ี 3 โดยใชขอคําถามเดิมท่ีเพิ่มคามัธยฐานพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถามในรอบท่ีผานมาแตละขอ และเพิ่มชองหมายเหตุเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามทบทวน
คําตอบของตนเอง และอาจจะเปล่ียนแปลงคําตอบใหมไดหรือยืนยันคําตอบเดิม พรอมท้ังขอให
แสดงความคิดเห็นประกอบในกรณีท่ีคําตอบของตน ไมเห็นดวยกับความคิดของกลุม ถาหากเห็น
ดวยกับความคิดเห็นของกลุม ผูตอบแบบสอบถามก็สามารถเลือกเปล่ียนระดับความคิดของตนได 
 
การสรางเคร่ืองมือการวิจัย 
  ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ตามเทคนิคเดลฟาย(Delphi 
technique) ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางไมจํากัดคําตอบ และแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับคะแนน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 
แบบสอบถามฉบับท่ี  1  มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

79 

 ข้ันท่ี 1   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ของพระธรรมทูต แนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวทางการพัฒนาพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ 
 ข้ันท่ี 2    กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและขอบเขตของเน้ือหา 
 ข้ันท่ี3    สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และนํามาปรับปรุงแกไข 
 ข้ันท่ี 4   นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถามโดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity)  ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนมาตราสวน 3 ระดับ ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความ
สอดคลองของเนื้อหาและภาษาท่ีใชโดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) มีดังนี้ 

  เห็นดวยวามีความสอดคลอง ใหคะแนน   +1 
  ไมเห็นดวยวามีความสอดคลอง ใหคะแนน   0 
  เห็นดวยวาไมมีความเกี่ยวของ ใหคะแนน   -1 

ข้ันท่ี 5 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละทาน มาวิเคราะหขอมูลมาคํานวณหา
คาเฉล่ีย ( X ) และนําคาท่ีไดมาเทียบเกณฑ ถาไดคะแนนตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ประเด็นนั้นมีความ
เหมาะสมคงไวในแบบสอบถาม ถาตํ่ากวา 0.5 ประเด็นนั้นตองปรับปรุงโดยพิจารณาจาก
ขอเสนอแนะแบบสอบถามผูเช่ียวชาญเพิ่มเติม 
 ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจเพื่อ
ความสมบูรณอีกคร้ัง 
 ข้ันท่ี 7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูเช่ียวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อดูความเขาใจดานภาษาของแบบสอบถาม ซ่ึงข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม
สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดัง  
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แผนภูมิท่ี  2  การสรางแบบสอบถามรอบท่ี  1 
 
  ข้ันท่ี 1 
 
 ข้ันท่ี 2 
 
ข้ันท่ี 3 
 
 
   
   
  ข้ันท่ี 4 
 
 
 
  ข้ันท่ี 5 
 
 
 
 
แบบสอบถามฉบับท่ี  2  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหเนื้อหา และศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสารตางๆเพ่ิมเติม 
 ข้ันท่ี 2 นําขอมูลท่ีไดมากําหนดโครงสราง ดําเนินสรางแบบสอบถาม จากนั้นนํา
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อใหขอเสนอแนะและปรับปรุง
แกไข 
 ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และท่ีใชโดยแบบตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถาม ซ่ึง

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี หลักการและเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

กําหนดโครงสรางแบบสอบถามและขอบเขตของเน้ือหา 

นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลอง 
ของเน้ือหาและภาษาที่ใชโดยใชดัชนีความสอดคลอง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC)  
โดยเทียบกับเกณฑ ถาไดคะแนน ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ประเด็นน้ันมีความเหมาะสม 

นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ/ผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ 

นําแบบสอบถามไปทดลองกับผูเช่ียวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือดูความ
เขาใจดานภาษาของแบบสอบถามและปรับปรุงแกไข 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ  ฉบับที่  1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

81 

ผูวิจัยสรางข้ึนมีลักษณะเปนมาตราสวน 3 ระดับ ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา
และภาษาที่ใชโดยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีดังนี้ 

  เห็นดวยวามีความสอดคลอง ใหคะแนน   +1 
  ไมเห็นดวยวามีความสอดคลอง ใหคะแนน   0 
  เห็นดวยวาไมมีความสอดคลอง ใหคะแนน   -1 

ข้ันท่ี 4 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละทานมาวิเคราะหขอมูลคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) และ
คาท่ีไดมาเทียบกับเกณฑ และถาไดคะแนนต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ประเด็นนั้นมีความเหมาะสมคงไวใน
แบบสอบถาม  
แผนภูมิท่ี  3  การสรางแบบสอบถามรอบท่ี  2 
   
ข้ันท่ี 1 
 
   
 
  ข้ันท่ี 2 
 
 
 
  
 ข้ันท่ี 3 
 
   
 
 
 
 
 
แบบสอบถามฉบับท่ี  3  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดรับจากการตอบแบบสอบถามฉบับท่ี 1 มาคํานวณคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (intrequartile range) ของแตละขอคําถาม 

นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาวิเคราะหมาสรางเปนแบบสอบถาม     มาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ชวงคะแนน 

นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
ตรวจอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ 

 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ  ฉบับที่ 2 

นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองของเน้ือหาภาษาที่
ใชโดยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
โดยเทียบเกณฑ ถาคะแนนต้ังแต 0.5 ขึ้นไปประเด็นน้ันมีความเหมาะสม 
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 ข้ันท่ี 2 พัฒนาแบบสอบถามข้ึนใหมจากแบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล ระบุตําแหนงของคําตอบของผูตอบแบบสอบถามแตละทาน
ในแบบสอบถามและเพ่ิมชองระบุเหตุผลในสวนทายของแตละขอคําถาม กรณีท่ีตอบแตกตางไป
จากความคิดของกลุม ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
แผนภูมิท่ี  4  การสรางแบบสอบถามรอบท่ี  3 
 
 
 
ข้ันท่ี 1 
  

 
 
ข้ันท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 3 รอบ ดังนี้ 
   รอบท่ี 1 การรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามดําเนินการโดย 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูเช่ียวชาญ เพื่อขอ 
อนุญาตใหทานชวยตอบแบบสอบถามพรอมสงประเด็นแบบสอบถามไปลวงหนา 
 2. ประสานงานขอนัดเวลาและสถานท่ีใหทานชวยตอบแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามไปดวยตนเองซ่ึงมีข้ันตอนใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามท่ี
ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
 
ขั้นเตรียมตัวกอนไปใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหมจากแบบสอบถามเดิม โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน(median)  
และคาพิสัยระหวางควอไทล ระบุตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามแตละทาน 

และเพ่ิมชองระบุเหตุผลในสวนทายของขอคําถาม 
กรณียืนยันคําตอบท่ีแตกตางไปจากความคิดเห็นของกลุม 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ  ฉบับที่ 3 

นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ฉบับที่ 2   มาคํานวณคามัธยฐาน (median)   
และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ของแตละขอคําถาม 
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 1. เตรียมแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนใหพรอม 
 2. เตรียมแบบสอบถามใหพรอมแลวก็ออกเดินทางไปใหผูเช่ียวชาญตอบ 
แบบสอบถามตามเวลาท่ีนัดหมายไว  
 
ขั้นดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
 1. ผูวิจัยแนะนําตัวเองและบอกจุดมุงหมายของแบบสอบถามแกผูใหคําตอบ 
 2. ผูวิจัยใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามโดยการใหผูเชี่ยวชาญตอบตามลําดับ 
คําถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
 
ขั้นปดการตอบแบบสอบถาม 
  เม่ือผูวิจัยดําเนินการใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว กลาวขอบคุณผูท่ี
ตอบแบบสอบถามพรอมท้ังกลาวคําอําลา 

 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามดําเนินการโดย 
 1. นําแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง และทางอินเตอรเน็ต 
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยตัวเองและทางอินเตอรเน็ต 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลโดยกําหนดใหผูเช่ียวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปน
หนวยการวิเคราะห (unit of analysis) จํานวน 17 รูปโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม  ดําเนินการดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใช
ตารางแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ/แนวทางการเผยแผ/แนวทางการพัฒนาพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 2.  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามฉบับท่ี 2 และ3เคราะหโดยคํานวณคามัธยฐาน 
(median) คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) โดยโปรแกรม SPSS  for Windows  
 เกณฑท่ีใชในการแปลผล  ดังนี้ 
 คามัธยฐานต้ังแต  0-1.49      หมายความวา  กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
ท่ีสุด 
 คามัธยฐานต้ังแต  1.50-2.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นนอย 
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 คามัธยฐานต้ังแต  2.50-3.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นปาน
กลาง 
 คามัธยฐานต้ังแต  3.50-4.49 หมายความวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นมาก 
 คามัธยฐานต้ังแต  4.50 ข้ึนไป หมายความวากลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความนั้นมาก
ท่ีสุด 
 3.  คาพิสัยระหวางควอไทล ผูวิจัยคํานวณหาคาพิสัยระหวางควอไทล โดยการคํานวณ
คาความแตกตางระหวางควอไทลท่ี 3 กับควอไทลท่ี 1 ถาพิสัยระหวางควอไทลท่ีคํานวณไดมีคา
นอยกวาหรือเทากับ 1.50 หมายความวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอขอคําถามนั้นๆมีความ
สอดคลองกัน (consensus) แตถาพิสัยระหวางควอไทล ท่ีคํานวณไดในแตละขอคําถามมีคามากกวา 
1.50 หมายความวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอขอคําถามน้ันไมสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
     ผูวิจัยนําคําตอบในรอบสุดทายของกลุมตัวอยางมาสรุป  โดยนําขอความท่ีกลุม
ตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับมากและมากท่ีสุด (คามัธยฐานตั้งแต 3.50 ข้ึนไป) และมีความ
สอดคลองกัน (คาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวา 1.50) มาสรุปเปนผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ
อบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศซ่ึงประกอบไปดวยคุณลักษณะของพระธรรมทูต ความรู
ความสามารถ บุคลิกภาพ เทคนิคในการเผยแผพระพุทธศาสนา เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูต 
กระบวนการพัฒนาพระธรรมทูต แนวคิด หลักการ โครงสรางและหลักสูตรการจัดการฝกอบรมใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
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บทท่ี  4 
การวิเคราะหขอมูล 

  
 ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบขอคําถามและสนองจุดประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยได
ใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  17  รูป  สําหรับแบบสอบถามไดรับ
การตอบกลับมา  15  รูป  คิดเปนรอยละ 88.20  โดยผูวิจัยนําขอมูลแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัย
สรางข้ึนมีลักษณะเปนมาตราสวน 3 ระดับหลังจากใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองของ
เนื้อหาและภาษาท่ีใชโดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญแตละทาน มาวิเคราะหนําขอมูลมาคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) และ
นําคาท่ีไดมาเทียบเกณฑ ก็ไดคะแนนตั้งแต 0.5  ข้ึนไป ประเด็นนั้นเปนอันวามีความเหมาะสมแลว
จึงนําขอมูลผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญไปสรางแบบสอบถามรอบท่ี  1 และนํา
คําตอบในรอบท่ีหนึ่งมาวิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาและเปนแบบสอบถามฉบับท่ี 2 นําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนแบบสอบถามฉบับท่ี 3 และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
และแปลผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลหาคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา(พ.ศ.2551-2560)  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลเปน  2  
ตอน  ตอนท่ีหนึ่ง  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ  โดยใชคารอยละ  ตอนท่ีสอง  
คุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษ
หนา(พ.ศ.2551-2560)  ประกอบไปดวย  การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  1  ท่ีไดจากแบบสอบถามการ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา  การวิเคราะหขอมูลรอบท่ี  2  และรอบท่ี  3  ท่ีไดจากแบบสอบถามโดย
คํานวณคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล  ดังรายละเอียดตามลําดับ  ดังนี้ 
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สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ     
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
อายุ 
          30 – 45 
          46 – 60 
          61 – 75 

 
9 
7 
1 

 
52.90 
41.20 
5.90 

รวม 17 100 
พรรษา 
          10 – 25 
          26 – 41 
          42 – 57 

 
10 
6 
1 

 
58.80 
35.30 
5.90 

รวม 17 100 
วุฒิทางการศึกษา   

วุฒิทางการศึกษาทางธรรม 
แผนกนักธรรม 
          ช้ันเอก 

 
 

17 

 
 

100 

รวม 17 100 
แผนกบาลี 
          เปรียญธรรมช้ันโท  4 – 6  
          เปรียญธรรมช้ันเอก  7 – 9 
          ไมมีวุฒทิางการศึกษา 

 
5 
7 
5 

 
           29.41 

41.17 
33.33 

รวม 17 100 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)     
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

วุฒิการศึกษาทางโลก 
ปริญญาตรี   
         สาขาพระพุทธศาสนา   
          สาขาบาฬีพระไตรปฎก 
          สาขาปรัชญา   
ปริญญาโท   
          สาขาปรัชญา   
          สาขาบริหารการศึกษา 
          สาขาพระพุทธศาสนา  
          จริยศาสตรศึกษา 
           สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  
          สาขา Linguistics  
          สาขาศาสนาเปรียบเทียบ 
ปริญญาเอก   
          สาขายุโรปศึกษาประวตัิศาสตรสากล 
          สาขาเศรษฐศาสตร   
          สาขาปรัชญา 
ไมมีวุฒิทางการศึกษา 

 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
2 

 

 
 

11.80 
5.90 
5.90 

 
5.90 
5.90 

11.80 
5.90 
5.90 
5.90 
5.90 

 
5.90 
5.90 
5.90 

11.80 
 

รวม 17 100 
ประสบการณการทํางาน 

เปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
ทํางานดานการบริหารการศึกษา 

15 
2 

88.20 
11.80 

รวม 17 100 

 
 จากการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลในการวิจัยซ่ึงเปนผูมี
ประสบการณในการเผยแผพระพุทธศาสนาเของพระธรรมทูตสายตางประเทศ พบวาผูเช่ียวชาญ
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สวนใหญมีอายุระหวาง 30 – 45 ป จํานวนมากท่ีสุดจํานวน 9 รูป  คิดเปนรอยละ52.94และ 46 – 60 
ป จํานวน 7 รูป คิดเปนรอยละ 41.17 และมีอายุระหวาง 61 – 75 ป นอยท่ีสุด จํานวน 1 รูปคิดเปน
รอยละ 5.88 ดานอายุพรรษา พบวาอายุพรรษา 10 – 25 มากท่ีสุด โดยมีจํานวน 10 รูป คิดเปนรอยละ 
58.82  อายุพรรษา 26-41 มีจํานวน 6 รูป คิดเปนรอยละ 35.29 นอยท่ีสุดอยูระหวาง 42 – 57 พรรษา 
มีจํานวน 1 รูป คิดเปนรอยละ 5.88 ดานวุฒิทางการศึกษาแบงออกเปนทางโลกและทางธรรม โดย
ทางธรรม จัดเปน 2 แผนกคือแผนกนักธรรม และแผนกบาลี ซ่ึงพบวาแผนกนักธรรม ผูเชี่ยวชาญทกุ
ทานจบนักธรรมช้ันเอก สวนแผนกบาลี พบวาผูเช่ียวชาญมีความรูระดับเปรียญธรรมช้ันเอกมาก
ท่ีสุดจํานวน 7 รูป  คิดเปนรอยละ41.17  และสําเร็จเปรีญธรรมช้ันโทนอยท่ีสุดจํานวน 5 รูป  คิดเปน
รอยละ 29.41 สวนอีก 5 รูป ไมมีวุฒิการศึกษาทางดานเปรียญธรรม  ดานวุฒิการศึกษาทางโลกซ่ึง
พบวาผูเช่ียวชาญสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุดจํานวน 7 รูปคิดเปนรอยละ 41.17 
ดานประสบการณการทํางานพบวาเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศมากท่ีสุดจํานวน 15 รูป คิด
เปนรอยละ 88.23 และทํางานดานบริหารการศึกษาอีก 2 รูป 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  1 

การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  1  เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของ
ผูเช่ียวชาญเพื่อหาคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศในทศวรรษหนา(พ.ศ.2551-2560) ดวยการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นหลัก  คือ  
คุณลักษณะของพระธรรมทูต  แนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา  แนวทางในการพัฒนาพระ
ธรรมทูต  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  ตามลําดับดังนี้ 
  
คุณลักษณะของพระธรรมทูต  มีดังนี้ 
 1.  พระธรรมทูตจะตองมีศีลาจารวัตรท่ีงดงามสามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณได
อยางแทจริง  และพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือการทํางานใหแกพระพุทธศาสนา  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
สามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศได 
 2.   จะตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอยมีความรูแตกฉานในพระไตรปฎกเช่ือม่ันใน
พระรัตนตรัยเขาใจในจิตภาวนา  มีความชํานาญในการใชส่ือสมัยใหมไดเปนอยางดีและจะตอง
เขาใจและติดตามเหตุการณของโลกปจจุบันอยูเสมอ 
 3.   พระธรรมทูตจะตองไมโฆษณาชวนเช่ือแตจะเปนการนําเสนอคําสอนใหผูสนใจ
พิจารณาดวยตัวเขาเอง,ทํางานเพื่อใหเกิดสันติภาพในโลก, เพื่อใหเกิดประโยชนสุขสันติ 
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 4.   พระธรรมทูตจะตองเปนผูมีขันติความอดทน และควรมีความเมตตาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
ตอกันและกันเมื่อไปอยูท่ีไหนก็สามารถอยูรวมกันดวยความสงบสุข 
 5.   พระธรรมทูตตองมีอุดมการณท่ีจะเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกชาวตางประเทศ
เปนหลักจึงจะเปนหลักประกันความม่ันคงของศาสนาในประเทศน้ันๆ และควรเปดวัดใหชาว
ตางประเทศไดเขามาศึกษาและปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 6.   พระธรรมทูต ไมควรเนนเฉพาะในกลุมของชาวไทย ควรเนนการจัดกิจกรรรม 
วัฒนธรรมพุทธ วิถีพุทธ  ศีล สมาธิ ปญญา ใหครอบคลุม ไปยังชุมชนในพ้ืนท่ีดวย พยายามทําทุก
อยางท่ีจะใหศาสนิกท่ีเขาไมรู ไดรูจักพระพุทธศาสนามากข้ึน    ท่ีเร่ิมสนใจ  ใหสนใจยิ่งข้ึน และ
พยายามใหชุมชนของประเทศน้ัน ๆ ใหมาชวยเหลืองานเผยแผพระศาสนา 
 7.   พระธรรมทูตควรจะตองจบอบรมหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศมาโดยตรง 
 
แนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา  มีดังนี้ 
 1. เผยแผทาง  web  site  ใชภาษาใหเปนสากลโดยนําเสนอคําสอนท่ีเปนภาษารวม
สมัยท่ีสุดนําเสนอเปนส่ิงพิมพเปนเลมเล็กๆท่ีสะดวกในการหยิบอาน  ดู  ฟง  ไดแก  CD,MP3  
เปนตน  สามารถพกพาไดสะดวก 
 2. ประยุกตคําสอนใหเขากับเหตุการณปจจุบัน,ตองรูจักเขารูเรา,ศึกษาวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหเขาใจอยางแทจริงเพื่อเปนแนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 3. จัดต้ังองคกรใหเปนเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนา,กระจายการเผยแผไป
ยังจุดตางๆ 
 4. ยุทธวิธีควรประกอบดวยหลักการตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสอนวา “พวกเธอ
จงเท่ียวไป เพื่อประโยชน เพื่อความสุข ของมหาชน” อันนี้เปนอุดมการณของพระธรรมทูต และ
พระธรรมทูตควรทํางานอยางมีอุดมการณและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตเองใหสามารถ
ทํางานเผยแผใหเขาถึงชาวตางประเทศใหมากยิ่งข้ึน 
  
แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูต  มีดังนี้ 
 1. อบรมใหพระธรรมทูตใชภาษาทองถ่ินท่ีจะไปและใหมีความเขาใจเพ่ือใหมีการ
ปรับตัวใหเขากับทองถ่ินนั้นๆไดและมีความอดทนตอวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นๆ 
 2. กระบวนการพัฒนาพระธรรมทูตจะตองมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมิน
และการติดตามประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูผลงานจากการปฏิบัตินั้นๆของพระธรรมทูตดวย 
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 3. ควรมีวิทยาลัยพระธรรมทูตสายตางประเทศ หรือเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
หรือเปดเปนหลักสูตรปริญญาโทดานพระธรรมทูต,  จัดหลักสูตรใหเอ้ือตอการปลูกฝงอุดมการณ
การเผยแผ ,สรางจิตวิญญาณแหงความเปนพระธรรมทูตใหอยูในจิตใจของพระธรรมทูตจริงๆ,สราง
พระธรรมทูตใหเปนผูมีท้ังความรูและความประพฤติดี, 
 4. จะตองมีหนวยงานดานการเผยแผใหชัดเจนเพื่อรับผิดชอบงานดานนี้, และ
สนับสนุนใหวัดไทยในประเทศนั้นๆรวมกันหลายๆวัดเปนสมัชชาสงฆไทย, พรอมกันนั้นมีการ
รวมมือกันระหวางคนไทยและกระทรวงการตางประเทศโดยมีทูตวัฒนธรรมดวย 
 5. การสรางสถานท่ี วัด  หรือศูนยปฏิบัติ องคกร กลางตองรับภาระ ธุระ และหาทุน
สนับสนุนท้ังหมด มีอํานาจในการสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อความกาวหนาของงานพระศาสนา   ส่ิง
เหลานี้ ตองดึงท้ังหนวยงานของรัฐ หรือสถานทูต ใหเขามาเกี่ยวของ หรือสนับสนุน เพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพ ปกแผน ระหวางรัฐ กับศาสนจักร และพระสงฆท่ีทํางานในสวนศาสนจักร ก็จะ
รูจักกันอยางท่ัวถึงท่ัวโลก 
 6. ระเบียบกฎเกณฑ การทํางานของพระธรรมทูตควร มีวาระการทํางานในวัดท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆตามความเหมาะสมทุกรูปข้ึนตรงตอองคกรกลางควรแยกการบริหารงานระบบ
พระธรรมทูต ออกจากการปฏิบัติงานแบบวัดในประเทศไทย  ท้ังนี้เพื่อใหงานพระธรรมทูตไปได 
ไกล  เปนประโยชนเพื่อพระพุทธศาสนา และการเผยแผอยางแทจริง    พระท่ีถูกสงไปจะไดทํางาน
อยางเต็มท่ี   การโยกยายเปล่ียนแปลงระหวางประเทศโดยใชระบบการทูตเขามาเกี่ยวของก็จะเพิ่ม 
ศักยภาพ  ความเช่ือถือ ในการทํางาน ของพระสงฆ  และเปนแบบอยาง ท่ีดี  ใหแกประเทศพุทธ
ศาสนาอ่ืน ๆ ได  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  2 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณ
ในการทํางานของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  โดยภาพรวม
แลวผูเช่ียวชาญยืนยันความเห็นของตัวเองจากการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี  1  โดยสวนใหญมี
ความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00)  โดยเรียงลําดับขอความไดดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2   การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  2 ดานคุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงค 
 ในทศวรรษหนา   
 

ขอ ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรมแนวคิด/
อุดมการณในการทํางาน 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลอง

ของ
ผูเช่ียวชาญ 

1. เปนผูมีจริยาวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตาม
สมณสารูปแหงการเปนสงฆ   สราง
ความศรัทธาแกผูพบเห็น   

5.00 มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

2. เปนผูมีความรูทางดานเปรียญธรรม  ไม
ต่ํากวา เปรียญธรรมช้ันตรี(ประโยคปธ.
3) 

4.00 
 

มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

3. นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลว
พระธรรมทูตควรจะมีความรูทางโลกไม
ต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

4. เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณไดเปน
อยางดีแมจะมีส่ิงท่ีเขามา
กระทบกระเทือนจิตใจก็ตาม 

5.00 มากท่ีสุด 0.00 สอดคลอง 

5. เปนผูท่ีมีความมานะ   อดทนสูง    แมจะ
ผจญอุปสรรคหนักเพียงไรก็ตาม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

6. เปนผูท่ีสามารถสรางความศรัทธาและ
สามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณไดดี   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

7 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  
ไมเยอหยิ่ง  ยนิดีนอมรับคําแนะนําจาก
ผูอ่ืนเพื่อปรับปรุง 

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

8 เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย
อยางเครงครัดในทุก ๆ  สถานการณ   

4.00 
 

มาก 
 

2.00 
 

ไม
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 2   (ตอ)  
 
ขอ ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรมแนวคิด/

อุดมการณในการทํางาน 
มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลอง

ของ
ผูเช่ียวชาญ 

9 นอกจากความรูในทางโลกและทาง
ธรรมแลว  พระธรรมทูตควรจะมีความ
รอบรูในทุก ๆ  เร่ือง   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

10 เปนผูท่ีสามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  
ความรูรอบตัวมาประยุกตใชในการ
บรรยายธรรมไดอยางเฉียบคม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11 เปนผูท่ีมีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  
บรรยายธรรม  ท่ีจะสามารถสรางความ
ศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  การ
เปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการ
ดําเนินท่ีดีในเชิงสาธกโวหาร 

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

12 เปนผูท่ีมีความพรอมทางดานรางกาย
และจิตในท่ีจะเสียสละอุทิศตน  เพื่อการ
เผยแพรพระพทุธศาสนาอยางแทจริง   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

13 เปนผูท่ีมีความรูภาษาท่ีสองหรือภาษา
ทองถ่ิน  ท่ีจะไปเผยแพร
พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

14 เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขากับผูอ่ืน
ไดงาย   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

15 เปนผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี   

4.00 
 

มาก 
 

1.00 
 

สอดคลอง 
 

16 เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  28 – 45 ป  ซ่ึง
เหมาะสมกับการทํางานเชิงรุก 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 
 
ขอ ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรมแนวคิด/

อุดมการณในการทํางาน 
มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลอง

ของ
ผูเช่ียวชาญ 

17 เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการเผยแพร
พระพุทธศาสนาเชิงรุก 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

18 พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางนอย  
2-3 ป     

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

19 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตอง
ผานการอบรมหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

5.00 มากท่ีสุด 2.00 ไม
สอดคลอง 

20 เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  หลักการ
ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปสสนา 
กรรมฐาน   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

21 เปนผูท่ีมีความคิดความเช่ือในเชิงบวก
เดียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

22 เปนผูท่ีมีความใฝรูในทางธรรมและ
ความรูในทางโลก  เพื่อจะนําไปใช
พัฒนาปรับปรุงการเผยแพรพุทธศาสนา   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

23 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสรางศรัทธา  
ความเช่ือถือ  จากผูฟงธรรม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

24 เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
สมบูรณ   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 
 
ขอ ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรมแนวคิด/

อุดมการณในการทํางาน 
มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลอง

ของ
ผูเช่ียวชาญ 

25 เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติ  ในประเทศท่ีคนเขาไป
เผยแพรพระพทุธศาสนาเปนอยางดี   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

26 พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูใน
เร่ืองการคนหาคําตอบ  การวิเคราะห
ตนเองเกีย่วกบัสภาพปญหา  อุปสรรค
โดยใชระเบียบใชการวจิัย   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

 
 1. เปนผูมีจริยวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณสารูปแหงการเปนสงฆ  สรางความ
ศรัทธาแกผูพบเห็น พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=0.00) 
 2. เปนผูมีความรูทางดานนักธรรม  ไมต่ํากวา นักธรรมตรี  พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันอยู ในระดับมากแต มีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)    
 3. นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลวพระธรรมทูตควรจะมีความรูทางโลกไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมี
ความเห็นไมสอดคลองกับกลุม(Mdn=4.00,IQR=2.00)   
 4.   เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีแมจะมีส่ิงท่ีเขามากระทบกระเทือน
จิตใจก็ตาม  พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด  
(Mdn=5.00,IQR=0.00) 
 5. เปนผูท่ีมีความมานะ   อดทนสูง    แมจะผจญอุปสรรคหนักเพียงไรก็ตาม  พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 6. เปนผูท่ีสามารถสรางความศรัทธาและสามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณไดดี  
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
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 7. เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  ไมเยอหยิ่ง  ยินดีนอมรับคําแนะนําจาก
ผู อ่ืนเพื่อปรับปรุง พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 8. เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดในทุก ๆ  สถานการณเปน
ตัวอยางท่ีดี(Change  Agent)ทางธรรมวินัย    พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมี
ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 9. นอกจากความรูในทางโลกและทางธรรมแลว  พระธรรมทูตควรจะมีความรอบรู
ในทุก ๆ  เร่ือง  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีผู เช่ียวชาญบางทานมี
ความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00)   
 10. เปนผูท่ีสามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  ความรูรอบตัวมาประยุกตใชในการ
บรรยายธรรมไดอยางเฉียบคม  พบวาผูเ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก    
(Mdn=4.00,IQR=1.00)    
 11. เปนผูท่ีมีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  บรรยายธรรม  ท่ีจะสามารถสรางความ
ศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  การเปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการดําเนินท่ีดีในเชิงสาธก
โวหาร     พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไมสอดคลอง
กับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00)   
 12. เปนผูท่ีมีความพรอมทางดานรางกายและจิตในท่ีจะเสียสละอุทิศตน  เพื่อการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาอยางแทจริง   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 13. เปนผูท่ีมีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะไปเผยแพรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี  
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=0.00) 
 14. เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขากับผูอ่ืนไดงาย พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 15. เปนผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00)   
 16. เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  30 – 45 ป  ซ่ึงเหมาะสมกับการทํางานเชิงรุก   พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 17. เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการเผยแพรพระพุทธศาสนาเชิงรุก    พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
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 18. พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณในการเผยแพรพระพุทธศาสนาอยาง  2-3 ป  
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  
(Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 19. พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองผานการอบรมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีผูเช่ียวชาญบาง
ทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=5.00,IQR=2.00)    
 20. เปนผู ท่ีมีความรู   ความเขาใจ   หลักการทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปสสนา  กรรมฐาน พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับ
มากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 21. เปนผูท่ีมีความคิดความเช่ือในเชิงบวกเดียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา  พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 22. เปนผูท่ีมีความใฝรูในทางธรรมและความรูในทางโลก  เพื่อจะนําไปใชพัฒนา
ปรับปรุงการเผยแพรพุทธศาสนา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด 
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 23.   เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสรางศรัทธา  ความเชื่อถือ  จากผูฟงธรรม พบวาผูเช่ียวชาญ
มีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 24.   เปนผู ท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ   พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 25.   เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ  ในประเทศท่ีคนเขาไปเผยแพร
พระพุทธศาสนาเปนอยางดี  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมี
ความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 26.   พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องการคนหาคําตอบ  การวิเคราะห
ตนเองเกี่ยวกับสภาพปญหา  อุปสรรคโดยใชระเบียบใชการวิจัย   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวย
อยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม (Mdn=4.00,IQR=2.00)    
  
ดานแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)   
 โดยภาพรวมแลวผูเช่ียวชาญยืนยันความเห็นของตัวเองจากการตอบแบบสอบถามใน
รอบท่ี  1  โดยมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00)  โดยเรียงลําดับ
ขอความไดดังตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี 3   การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  2 ดานแนวทางและยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ในทศวรรษหนา 
 

ขอ แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยทุธวิธีในการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความ
คิดเห็น

สอดคลอง
ของ

ผูเช่ียวชาญ 
1 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการ

เผยแพรพระพทุธศาสนา   4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

2 พระธรรมทูตจะมีการวิเคราะหตนเอง  
องคกร  อยูตลอดเวลาเพ่ือหาจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อหา
แนวทางพัฒนาตนเอง/องคกร  ตลอดเวลา   

5.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

3 จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ 4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
4 การเผยแพรพระพุทธศาสนาจะตองเนนการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมากกวาวิธีอ่ืน 4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

5 จะตองมีการจดักิจกรรมใหม ๆ  และ
ตอเนื่องรวมกบัชุมชนท่ีบริเวณใกลเคียงวดั
โดยใชหลัก  บวร   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

6 จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับวดั   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

7   จะตองมีการสรางเครือขายของพระธรรม
ทูตทั่วโลกเพื่อประโยชนในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา 

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

8 มีการแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  
วัสดุ/อุปกรณ  และการแชรทรัพยากรของ
พระธรรมทูตในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา   

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
 

ขอ แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยทุธวิธีในการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลอง

ของ
ผูเช่ียวชาญ 

9 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการ
วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมาย   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

10 พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถใน
การคนหา  ปญหา อุปสรรค  และแนวทาง
การดําเนนิการ  โดยใชการวจิัยเขามาใช
ดําเนินการ   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11 การเผยแพรตองนําเสนอดวยส่ิงพิมพ
อุปกรณเล็ก ๆ  ท่ีสะดวกในการหยิบอาน  
ดู  ฟง  ไดแก  CD,MP3, เปนตน   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

12 พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณใน
ปจจุบันประยกุตเขากับหลักธรรมคําสอน
ทางพุทธศาสนา   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

13 ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูใน
ประเทศนั้น ๆ  เปนระยะ ๆแลวก็มีการ
สับเปล่ียนท่ีอยู  

4.00 มาก 2.00 ไม
สอดคลอง 

14 สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  
ความคิดเหน็  ของผูท่ีมีพื้นที่การทํางาน   4.00 มาก 0.00 สอดคลอง 

 
 1.   ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนา    พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 2.   พระธรรมทูตจะมีการวิเคราะหตนเอง  องคกร  อยูตลอดเวลาเพ่ือหาจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางพัฒนาตนเอง/องคกร  ตลอดเวลา   พบวาผูเช่ียวชาญ
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มีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม 
(Mdn=5.00,IQR=2.00) 
 3. จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอง
กันอยูในระดับมาก   (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 4. การเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองเนนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมากกวาวิธี
อ่ืน  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 5. จะตองมีการจัดกิจกรรมใหม ๆ  และตอเนื่องรวมกับชุมชนท่ีบริเวณใกลเคียงวัด
โดยใชหลัก  บวร  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไม
สอดคลองกับกลุม    (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 6. จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับวัด   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 7. จะตองมีการสรางเครือขายของพระธรรมทูตท่ัวโลกเพื่อประโยชนในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไม
สอดคลองกับกลุม (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 8. มีการแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  วัสดุ/อุปกรณ  และการแชรทรัพยากรของ
พระธรรมทูตในการเผยแพรพระพุทธศาสนา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแต
มีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 9. พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผล
การดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเปาหมาย  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 10. พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถในการคนหา  ปญหา อุปสรรค  และแนวทาง
การดําเนินการ  โดยใชการวิจัยเขามาใชดําเนินการ   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยู
ในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 11. การเผยแพรตองนําเสนอดวยส่ิงพิมพอุปกรณเล็ก ๆ  ท่ีสะดวกในการหยิบอาน  ดู  
ฟง  ไดแก  CD,MP3, เปนตน   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 12. พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณในปจจุบันประยุกตเขากับหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนา  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
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 13. ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูในประเทศนั้น ๆ  เปนระยะ ๆแลวก็มีการ
สับเปล่ียนท่ีอยู  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไม
สอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 14. สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็น  ของผูท่ีมีพื้นท่ีการทํางาน  
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=0.00)  

  
รูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 โดยภาพรวมแลวผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูล
ในรอบที่สอง   อยูในระดับมาก   พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก    
(Mdn=4.00,IQR=1.00)โดยเรียงลําดับขอความไดดังตารางท่ี  4 
 
ตารางท่ี  4 การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  2 ดานแนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษ 
 หนา   

ขอ แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยทุธวิธีใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญ 

1. พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมี
โอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ความรู  ประสบการณอยางนอยปละ  
1  คร้ัง   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

2. ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการ
จัดการความรูเพื่อทําใหเกิดการ
ถายทอดองคความรูในชุมชน  
ประเทศท่ีตนเองไดอาศัยอยู   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

3. ควรมีหนวยงานกลางในการ
ประสานงานใหความรู  การแนะนํา  
และเชิงเวทีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของพระธรรมทูตทุกมุมโลก   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
4. พระธรรมทูตจะตองมีการเรียนการสอน

เปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระธรรม
ทูตตางประเทศโดยตรง   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

5. พระธรรมทูตตางประเทศจะตองมีการ
รายงานการปฏิบัติงานในแตละโครงการ
หรือสรุปเปนรายปมายังมหาวิทยาลัย   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

6. พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระ
ธรรมทูต   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

7. จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

8. พระธรรมทูตจะตองมีการศกึษาประเมิน
ตนเอง  เพื่อนาํไปสูการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

9. ควรมีการประเมินการปฏิบัตงิานของ
ธรรมทูตจากหลาย ๆ  ฝายตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม   

4.00 มาก 1.00 ไมสอดคลอง 

10. จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรม
ทูตที่ปฏิบัติตนไมเหมาะสม 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11. จะตองมีการคิดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบ
พระธรรมทูตโดยตรง 

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

12. จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตจากผูมีสวนเกี่ยวของ
หลาย ๆ  ฝาย  เชน  ผูปกครองพระธรรม
ทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพือ่นําผลมา
พัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
ขอ แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการ

เผยแพรพระพุทธศาสนา 
มัธย
ฐาน 
(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเหน็
สอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญ 

13. มีการจัดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบในการผลิต
พระธรรมทูตสายตางประเทศโดยตรง เชน  
การจัดต้ังวิทยาลัยพระธรรมทูต  เปนตน   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

14. มีองคกรกลางในการแลกเปล่ียนความรู  
ความคิดเหน็  ประสบการณของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศ   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

15. การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมีเกณฑ
ท่ีชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสม
มากกวาความสัมพันธสวนบุคคล   

5.00 มากท่ีสุด 1.00 สอดคลอง 

 
 1. พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู  
ประสบการณอยางนอยปละ  1  คร้ัง   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบาง
ทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 2. ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการจัดการความรูเพื่อทําใหเกิดการถายทอดองค
ความรูในชุมชน  ประเทศท่ีตนเองไดอาศัยอยู    พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแต
มีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 3. ควรมีหนวยงานกลางในการประสานงานใหความรู  การแนะนํา  และเชิงเวทีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของพระธรรมทูตทุกมุมโลก   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน
อยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 4. พระธรรมทูตจะตองการเรียนการสอนเปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตางประเทศโดยตรง    พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไม
สอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
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 5. พระธรรมทูตตางประเทศจะตองมีการรายงานการปฏิบัติงานในแตละโครงการ
หรือสรุปเปนรายปมายังมหาวิทยาลัย  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบาง
ทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 6. พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในวิทยาลัยพระธรรม
ทูต    พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 7. จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของพระธรรมทูตสายตางประเทศในการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก 
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 8. พระธรรมทูตจะตองมีการศึกษาประเมินตนเอง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก   (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 9. ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของธรรมทูตจากหลาย ๆ  ฝายตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแตมีบางทานมีความเห็นไมสอดคลอง
กับกลุม    (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 10 จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรมทูตท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม    พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 11. จะตองมีการคิดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบพระธรรมทูตโดยตรง   พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันอยูในระดับมากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 12. จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจากผูมีสวนเกี่ยวของ
หลาย ๆ  ฝาย  เชน  ผูปกครองพระธรรมทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุง
องค ก รต อ ไป     พบว า ผู เ ช่ี ย วช าญมี คว าม เห็ นสอดคล อ งกั นอยู ใ นระดั บม าก ท่ี สุ ด 
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 13. มีการจัดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบในการผลิตพระธรรมทูตสายตางประเทศโดยตรง 
เชน  การจัดต้ังวิทยาลัยพระธรรมทูต  เปนตน   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากแต
มีบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม (Mdn=4.00,IQR=2.00) 
 14. มีองคกรกลางในการแลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็น  ประสบการณของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศ   พบวา ผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันอยู ในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 15. การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมีเกณฑท่ีชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสม
มากกวาความสัมพันธสวนบุคคล พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด  
(Mdn=5.00,IQR=1.00)   
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ผลการวิเคราะหขอมูลรอบท่ี  3 
 การวิเคราะหขอมูลรอบที่  3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  2  มาสรางเปน
แบบสอบถามโดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐานคาพิสัยระหวางควอไทลและตําแหนงคําตอบเดิมของ
ผูเช่ียวชาญแตละทาน  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยคํานวณคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอ
ไทล  ตามประเด็นหลัก  คือ  คุณลักษณะของพระธรรมทูต  แนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา  
แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูต  ผูวิจัยไดนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลดวยตารางประกอบคํา
บรรยายตามลําดับ  ดังนี้ 
 1. ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางานของพระธรรม
ทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  จากผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเช่ียวชาญไดผลวิเคราะหดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี  5   การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  3 ดานคุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงค 
 ในทศวรรษหนา   
 

ขอ 
ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณ

ในการทํางาน 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

1. เปนผูมีจริยาวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณสารูป
แหงการเปนสงฆ  สามารถสรางศรัทธาแกผูพบเห็น  

5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

2. เปนผูมีความรูทางดานเปรียญธรรม   ไม ตํ่ากวา 
นักธรรมตรี 

4.00 
 

มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

3. นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลวพระธรรมทูต
ควรจะมีความรูทางโลกไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 
 

 
4. เปนผูที่สามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีแมจะมี

สิ่งที่เขามากระทบกระเทือนจิตใจก็ตาม   
 

5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

5. เปนผูที่มีความมานะ    อดทนสูง     แมจะผจญ
อุปสรรคหนักเพียงไรก็ตาม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ขอ 
ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณ

ในการทํางาน 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

6. เปนผูที่สามารถสรางความศรัทธาและสามารถเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณไดดี   

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

 
7 

เปนผูที่มีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  ไมเยอหยิ่ง  
ยินดีนอมรับคําแนะนําจากผูอื่นเพ่ือปรับปรุง 

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

8 เปนผูที่ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
ในทุก ๆ  สถานการณ   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

9 นอกจากความรูในทางโลกและทางธรรมแลว  พระ
ธรรมทูตควรจะมีความรอบรูในทุก ๆ  เรื่อง   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

10 เปนผูที่สามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  ความรู
รอบตัวมาประยุกตใชในการบรรยายธรรมไดอยาง
เฉียบคม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11 เปนผูที่มีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  บรรยายธรรม  
ที่จะสามารถสรางความศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  
การเปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการดําเนินที่
ดีในเชิงสาธกโวหาร 

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

12 เปนผูที่มีความพรอมทางดานรางกายและจิตในท่ีจะ
เสียสละอุทิศตน  เพ่ือการเผยแพรพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง   

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

13 เปนผูที่มีความรูภาษาที่สองหรือภาษาทองถิ่น  ที่จะ
ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

14 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เขากับผูอื่นไดงาย   5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 
15 เปนผูที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน

อยางดี   
4.00 

 
มาก 1.00 

 
สอดคลอง 

 
16 เปนผูที่มีอายุระหวาง  28 – 45 ป  ซึ่งเหมาะสมกับ

การทํางานเชิงรุก 
4.00 มาก 1.00 

 
สอดคลอง 

17 เปนผูที่มีวิสัยทัศนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา
เชิงรุก 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

18 พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณในการเผยแพร
พระพุทธศาสนาอยางนอย  2-3 ป     

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ขอ 
ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณ

ในการทํางาน 

มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

19 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองผานการอบรม
หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

5.00 มากที่สุด 2.00 ไมสอดคลอง 

20 เปน ผูที่ มี ความรู   ความเข าใจ   หลักการทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริงโดยเฉพาะการปฏิบัติ
วิปสสนา กรรมฐาน   

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

21 เปนผูที่มีความคิดความเช่ือในเชิงบวกเดียวกับการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 

22 เปนผูที่มีความใฝรูในทางธรรมและความรูในทาง
โลก  เพ่ือจะนําไปใชพัฒนาปรับปรุงการเผยแพร
พุทธศาสนา   

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

23 เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่สรางศรัทธา ความเช่ือถือจาก
ผูฟงธรรม   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

24 เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ   4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
25 เปนผูที่รูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ  ใน

ประเทศที่คนเขาไปเผยแพรพระพุทธศาสนาเปน
อยางดี   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

26 พระธรรมทูตจะตองเปนผูที่มีความรูในเรื่องการ
คนหาคําตอบ  การวิเคราะหตนเองเก่ียวกับสภาพ
ปญหา  อุปสรรคโดยใชระเบียบใชการวิจัย   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

1.  เปนผูมีจริยวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณสารูปแหงการเปนสงฆ  สรางความศรัทธาแกผูพบ
เห็น   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=0.00) 
 2.  เปนผูมีความรูทางดานนักธรรม  ไมต่ํากวา นักธรรมตรี  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น
ดวยอยูในระดับมาก(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับ
กลุม โดยใหเหตุผลวา  พระภิกษุผูจะเปนนักเผยแผนั้นบางรูปทานไมไดศึกษาตามหลักสูตรแตทาน
ก็ไดอานพระไตรปฎกเปนผูทรงจําคําสอนเอาไวไดดีและเปนผูปฏิบัติตรงตอคําสอนดวย   
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 3.  นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลวพระธรรมทูตควรจะมีความรูทางโลกไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)   
แตมีผูเชี่ยวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  กอนท่ีจะศึกษาทางโลก
นั้นจะตองมีความรูทางธรรมเปนพื้นฐานใหแนนกอนคอยศึกษาทางโลกตามทีหลัง 
 4.  เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีแมจะมีส่ิงท่ีเขามากระทบกระเทือนจิตใจก็
ตาม   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด (Mdn=5.00,IQR=0.00) 
 5.  เปนผูท่ีมีความมานะ   อดทนสูง    แมจะผจญอุปสรรคหนักเพียงไรก็ตาม   พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 6.  เปนผูท่ีสามารถสรางความศรัทธาและสามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณไดดี  พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 7.  เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  ไมเยอหยิ่ง  ยินดีนอมรับคําแนะนําจากผูอ่ืนเพื่อ
ปรับปรุง  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 8.  เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดในทุก ๆ  สถานการณเปนตัวอยางท่ีดี
(Change  Agent)ทางธรรมวินัยพบวาผูเ ช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก    
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
บางอยางเราตองรูจักปรับตัวใหเขากับภูมิประเทศ 
 9.  นอกจากความรูในทางโลกและทางธรรมแลว  พระธรรมทูตควรจะมีความรอบรูในทุก 
ๆ  เร่ือง  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)   แตมีผูเช่ียวชาญ
บางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผล  เปนไปไดยากมากในการที่คนเราจะรูไป
ในทุกๆเร่ือง 

10.  เปนผูท่ีสามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  ความรูรอบตัวมาประยุกตใชในการบรรยาย
ธรรมไดอยางเฉียบคม   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00)
  

11.  เปนผูท่ีมีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  บรรยายธรรม  ท่ีจะสามารถสรางความศรัทธา
แกผูฟงธรรม  ไดแก  การเปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการดําเนินท่ีดีในเชิงราชโวหาร   พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมี
ความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  เพราะบางคนอาศัยกิริยาอันสงางามแหงสมณ
ภาวะก็ทําเกิดความเล่ือมใสไดเพราะการปฏิบัติสามารถสืบทอดพระศาสนาไดอยางแทจริง 
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 12.  เปนผูท่ีมีความพรอมทางดานรางกายและจิตในท่ีจะเสียสละอุทิศตน  เพื่อการเผยแพร
พระพุทธศาสนาอยางแทจ ริง    พบวา ผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยู ในระดับมากท่ีสุด 
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 13.  เปนผูท่ีมีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะไปเผยแพรพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี    
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=0.00) 
 14.  เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขากับผูอ่ืนไดงาย  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอง
อยูในระดับมากท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 15.  เปนผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00)   
 16.  เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  30 – 45 ป  ซ่ึงเหมาะสมกับการทํางานเชิงรุก   พบวาผูเช่ียวชาญ
มีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก   (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 17.  เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการเผยแพรพระพุทธศาสนาเชิงรุก   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 18.  พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณในการเผยแพรพระพุทธศาสนาอยางนอย  2-3 ป    
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญ
บางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  วัดในตางประเทศบางแหงมีความ
ตองการพระท่ีถนัดงานดานอ่ืนๆเชน งานเอกสาร งานโยธา งานกิจกรรม 
 19.  พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองผานการอบรมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด 
(Mdn=5.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
พระท่ีไปตามสายของวัดท่ีมีความคุนเคยคือลูกศิษยของตนเองจะวางายสอนงายกวา 
 20.  เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  หลักการทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงโดยเฉพาะการ
ปฏิบัติวิปสสนา กรรมฐาน  (Mdn=5.00,IQR=1.00)    

21.  เปนผูท่ีมีความคิดความเช่ือในเชิงบวกเดียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา  
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 22.  เปนผูท่ีมีความใฝรูในทางธรรมและความรูในทางโลก  เพื่อจะนําไปใชพัฒนาปรับปรุง
การเผยแพรพุทธศาสนา   พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยู ในระดับมากท่ีสุด  
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 23.  เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสรางศรัทธา  ความเช่ือถือ  จากผูฟงธรรม   พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
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 24.  เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยู
ในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 25.  เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ  ในประเทศท่ีคนเขาไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนอย างดี   พบวา ผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยู ในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
คอยๆศึกษาเรียนรูไปได 

 26.  พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูในเร่ืองการคนหาคําตอบ  การวิเคราะหตนเอง
เกี่ยวกับสภาพปญหา  อุปสรรคโดยใชระเบียบใชการวิจัย  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอง
อยูในระดับมาก    (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเชี่ยวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับ
กลุม โดยใหเหตุผลวา   บางรูปไมมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยเลย   

 
2. ดานแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับพระธรรม

ทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  จากผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเช่ียวชาญไดผลวิเคราะหดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี  6 การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  3 ดานแนวทางและยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ในทศวรรษหนา   
 
ขอ ดานดานแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการ

เผยแพรพระพุทธศาสนา 
มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

2 เปนผูมีความรูทางดานเปรียญธรรม  ไมตํ่ากวา  
นักธรรมตรี 

5.00 
 

มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

3 จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ 4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
4 การเผยแพรพระพุทธศาสนาจะตองเนนการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานมากกวาวิธีอื่น 
4.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

5 จะตองมีการจัดกิจกรรมใหม ๆ  และตอเน่ือง
รวมกับชุมชนที่บริเวณใกลเคียงวัดโดยใชหลัก  
บวร   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 
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ตารางท่ี  6 (ตอ) 
ขอ ดานดานแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการ

เผยแพรพระพุทธศาสนา 
มัธย
ฐาน 

(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

6 จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึงชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับวัด   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
 

7 จะตองมีการสรางเครือขายของพระธรรมทูตทั่ว
โลกเพ่ือประโยชนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา 

4.00 มากที่สุด 2.00 ไมสอดคลอง 

8 มีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ  วัสดุ/
อุปกรณและการแชรทรัพยากรของพระธรรมทูต
ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

9 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

10 พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถในการคนหา  
ปญหา อุปสรรค  และแนวทางการดําเนินการ  โดย
ใชการวิจัยเขามาใชดําเนินการ   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11 การเผยแพรตองนําเสนอดวยสิ่งพิมพอุปกรณเล็ก 
ๆ   ที่สะดวกในการหยิบอาน   ดู   ฟง   ไดแก  
CD,MP3 เปนตน   
 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

12 พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณในปจจุบัน
ประยุกตเขากับหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

13 ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูในประเทศน้ัน ๆ  
เปนระยะ ๆแลวก็มีการสับเปล่ียนที่อยู 

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

14 สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็น  
ของผูที่มีพ้ืนที่การทํางาน   

4.00 มาก 0.00 สอดคลอง 

  
1.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเผยแผพระพุทธศาสนา  พบวาผูเช่ียวชาญมี

ความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 2.  พระธรรมทูตจะมีการวิเคราะหตนเอง  องคกร  อยูตลอดเวลาเพ่ือหาจุดแข็ง  จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางพัฒนาตนเอง/องคกร  ตลอดเวลา  พบวาผูเช่ียวชาญมี
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ความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด(Mdn=5.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมี
ความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  รักษาตัวเองใหดีก็คือการพัฒนาองคกร 
 3.    จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยู
ในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 4.  การเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองเนนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมากกวาวิธีอ่ืน  
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก    (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 5.  จะตองมีการจัดกิจกรรมใหม ๆ  และตอเนื่องรวมกับชุมชนท่ีบริเวณใกลเคียงวัดโดยใช
หลัก  บวร  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก    (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมี
ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  บางประเทศเขาตองใหวดัไป
อยูนอกเมือง 
 6.  จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับวัด   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 7.  จะตองมีการสรางเครือขายของพระธรรมทูตท่ัวโลกเพ่ือประโยชนในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=2.00)  
แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  พระธรรมทูตบางรูปยัง
ไมเกงเร่ืองเทคโนโลยี 

8.  มีการแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  วัสดุ/อุปกรณ  และการแชรทรัพยากรของพระ
ธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนา  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
ยังไมมีทุนสนับสนุน 
 9.  พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด  
(Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 10.  พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถในการคนหา  ปญหา อุปสรรค  และแนวทางการ
ดําเนินการ  โดยใชการวิจัยเขามาใชดําเนินการ  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับ
มาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 11.  การเผยแพรตองนําเสนอดวยส่ิงพิมพอุปกรณเล็ก ๆ  ท่ีสะดวกในการหยิบอาน  ดู  ฟง  
ไดแก  CD,MP3, เปนตน   พบวาผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก 
(Mdn=4.00,IQR=1.00) 
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 12.  พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณในปจจุบันประยุกตเขากับหลักธรรมคําสอน
ทางพุทธศาสนา  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 13.  ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูในประเทศนั้น ๆ  เปนระยะ หรือเทาไร  ถึงเทาไร  จึง
จะเหมาะสม  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมี
ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  อยูท่ีเดียวงายตอการเผยแผ
เพราะมีความไวใจ 
14.  สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็น  ของผูท่ีมีพื้นท่ีการทํางาน    พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=0.00) 
 
 ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  
(พ.ศ. 2551-2560)  จากผลการตอบแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญไดผลวิเคราะหดังตารางท่ี 7 
ตารางท่ี  7  การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี  3 ดานแนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษ 
 หนา   
 

ขอ 
ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนา

พระธรรมทูต 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ระดับความ
คิดเห็น 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

1 พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ความรู  ประสบการณอยางนอยปละ  1  
ครั้ง   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

2 ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการ
จัดการความรูเพ่ือทําใหเกิดการ
ถายทอดองคความรูในชุมชน  ประเทศ
ที่ตนเองไดอาศัยอยู   

4.00 
 

มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

3 
 
 
 

 

ค ว ร มี ห น ว ย ง า น ก ล า ง ใ น ก า ร
ประสานงานใหความรู  การแนะนํา  
และเ ชิง เวทีการแลกเป ล่ียนความ
คิดเห็นของพระธรรมทูตทุกมุมโลก 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี  7 (ตอ) 
ขอ ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการ

พัฒนาพระธรรมทูต 
มัธย
ฐาน 
(mdn) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

พิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

4 พระธรรมทูตจะตองการเรียนการสอน
เปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระ
ธรรมทูตตางประเทศโดยตรง 

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

5 พระธรรมทูตตางประเทศจะตองมีการ
ร าย ง านการป ฏิบั ติ ง านในแต ล ะ
โครงการหรือสรุปเปนรายปมายัง
มหาวิทยาลัย 

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

6 พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระ
ธรรมทูต 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

7 จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

8 พระธรรมทูตจะต องมี ก าร ศึกษา
ประเมินตนเอง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

9 ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
ธร รมทู ต จ ากหล าย  ๆ   ฝ า ยต าม
ระยะเวลาที่เหมาะสม   

4.00 มาก 1.00 ไมสอดคลอง 

10 จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรม
ทูตท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

11 จะตองมีการคิดต้ังองคกรที่รับผิดชอบ
พระธรรมทูตโดยตรง 

5.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

12 
 
 
 

 

จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตจากผูมีสวนเก่ียวของ
หลาย ๆ  ฝาย  เชน  ผูปกครองพระ
ธรรมทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพ่ือนํา
ผลมาพัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป  

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 
ขอ ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนา

พระธรรมทูต 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ระดับความ
คิดเห็น 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 
(IQR) 

ความคิดเห็น
สอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ 

13 มีการจัดต้ังองคกรที่รับผิดชอบในการ
ผลิตพระธรรมทูตสายตางประเทศ
โดยตรง เชน  การจัดต้ังวิทยาลัยพระ
ธรรมทูต  เปนตน   

4.00 มาก 2.00 ไมสอดคลอง 

14 มีองคกรกลางในการแลกเปลี่ ยน
ความรูความคิดเห็น  ประสบการณ
ของพระธรรมทูตสายตางประเทศ   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

15 การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมี
เกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณาความ
เหมาะสมมากกวาความสัมพันธสวน
บุคคล   

5.00 
 

มากที่สุด 1.00 
 

สอดคลอง 
 

 
1.  พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู  ประสบการณอยาง
นอยปละ  1  คร้ัง  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)  
แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  ยังขาดทุนในการ
สนับสนุน(เงิน) 

2.  ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการจัดการความรูเพื่อทําใหเกิดการถายทอดองคความรู
ในชุมชน  ประเทศท่ีตนเองไดอาศัยอยู   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
ถาทําโดยไมมีมายาแอบแฝงจะดีมาก 

3.  ควรมีหนวยงานกลางในการประสานงานใหความรู  การแนะนํา  และเชิงเวทีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของพระธรรมทูตทุกมุมโลก  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูใน
ระดับมาก    (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 4.  พระธรรมทูตจะตองมีการเรียนการสอนเปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตางประเทศโดยตรง   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  
การเรียนการสอนจะตองปรับไปตามภูมิประเทศนั้นๆ 
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 5.  พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการรายงานการปฏิบัติงานในแตละโครงการหรือ
สรุปเปนรายปมายังมหาวิทยาลัย   พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา    
องคกรยังมองไมเห็น 
 6.  พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระธรรมทูต   
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 7.  จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของพระธรรมทูตสายตางประเทศในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 8.  พระธรรมทูตจะตองมีการศึกษาประเมินตนเอง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 9.  ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของธรรมทูตจากหลาย ๆ  ฝายตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมี
ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม โดยใหเหตุผลวา  องคกรยังไมไดกําหนด 
 10  จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรมทูตท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม  พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  (Mdn=4.00,IQR=1.00) 
 11.  จะตองมีการคิดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบพระธรรมทูตโดยตรง   พบวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 12.  จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ  
ฝาย  เชน  ผูปกครองพระธรรมทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป 
พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากท่ีสุด  (Mdn=5.00,IQR=1.00) 
 13.  มีการจัดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบในการผลิตพระธรรมทูตสายตางประเทศโดยตรง เชน  
การจัดต้ังวิทยาลัยพระธรรมทูต  เปนตน  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก  
(Mdn=4.00,IQR=2.00)  แตมีผูเชี่ยวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกับกลุม  โดยใหเหตุผลวา  
ความเปนพระธรรมทูตจะตองเปนดวยจิตวิญญาณ 
 14.  มีองคกรกลางในการแลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็น  ประสบการณของพระธรรมทูต
สายตางประเทศ พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมาก    (Mdn=4.00,IQR=1.00) 

 15.  การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมีเกณฑท่ีชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสม
มากกวาความสัมพันธสวนบุคคล  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด  
(Mdn=5.00,IQR=1.00)     
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สรุปผลในรอบท่ี  3 
 1. ดานคุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงคในทศวรรษหนาผูเช่ียวชาญสวน
ใหญมีฉันทามติมีความเห็นสอดคลองกัน  วาพระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีท้ังวิชาคือ
ความรูความสามารถชี้แนะแนวทางแกผูอ่ืนไดมีจรณะคือความประพฤติท่ีดีงามมีศีลาจารวัตรท่ี
งดงามสามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณมีขันติความอดทน และความเมตตาอารีเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน
และกันเม่ือไปอยูท่ีไหนก็สามารถอยูรวมกันไดดวยความสงบสุขพรอมท่ีจะเสียสละตองานพระ
ธรรมทูตโดยไมหวังผลตอบแทนท้ังทางตรงและทางออมแตเปนการทํางานเพื่อประโยชนของ
พระพุทธศาสนา  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศได  ในขณะเดียวกันก็
จะตองมีความรูทางโลกเอาไวพูดคุยกับคนรุนใหมแลวแทรกดวยธรรมะของพระพุทธองคดวยมี
ความรูแตกฉานในพระไตรปฎกมีศรัทธาม่ันคงในพระรัตนตรัยเขาใจในจิตภาวนา  มีความชํานาญ
ในการใชส่ือสมัยใหมไดเปนอยางดีแตไมหมกมุนจนทําใหงานของตัวเองตองเสียหายและจะตอง
เขาใจติดตามเหตุการณของโลกปจจุบันอยูเสมอมีอุดมการณท่ีจะเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกชาว
ตางประเทศเพ่ีอเปนหลักประกันความม่ันคงของพระพุทธศาสนาในประเทศน้ันๆ  ในอนาคตผูท่ีจะ
เปนพระธรรมทูตควรจะตองจบอบรมหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศมาเทานั้น  
 ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกัน วาพระภิกษุผูจะเปนนักเผยแผนั้นบาง
รูปทานไมไดศึกษาตามหลักสูตรแตทานก็ไดศึกษาพระไตรปฎกเปนผูทรงจําคําสอนเอาไวไดดีและ
เปนผูปฏิบัติตรงตอคําสอนดวย  ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีวุฒิทางการศึกษาดานเปรียญธรรมแตตอง
มีข้ันตอนการตรวจสอบดานภูมิความรูทางธรรมเพราะเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก สวนความรูทางโลก
สามารถพัฒนาไดโดยการผานหลักสูตรการอบรมตางๆเชน การอบรมดานภาษา ดานวัฒนธรรม
ของแตละประเทศ เปนตน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองใชวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเขามาเปน
เกณฑในการตัดสินแตจะอยูท่ีการรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศในขณะเดียวกันก็เปนไปไดยากมากในการที่คนเราจะรูไปในทุกๆเร่ือง
เพราะภิกษุบางรูปมีศีลาจาริยวัตรท่ีงดงาม สามารถสรางความเล่ือมใสศรัทธาแกผูพบเห็น อีกท้ัง
ทักษะดานการบรรยายธรรมในแตละรูปมีทักษะไมเทากัน กลาวคือเปนความถนัดสวนตัวของแตละ
บุคคล เพราะบางคนไมมีความถนัดดานนี้ ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถดาน
การบรรยายธรรมไดดี แตควรสงเสริมใหภิกษุผูท่ีจะเขามาเปนพระธรรมทูตไดคนหาความถนัดของ
ตัวเองและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนบางรูปมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร ก็สามารถเผยแผโดยการสรางการตูนท่ีเกี่ยวกับพุทธประวัติได ไมจําเปนตองอาศัยการ
บรรยายธรรมเพียงอยางเดียวเนื่องจากงานดานการเผยแผไมไดมีแคการแสดงธรรมเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตการจะทํางานใหมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีผูท่ีมีความชํานาญหลายๆดานมาชวยกัน 
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เพื่อสนับสนุนกันและกัน เชนงานดานเอกสาร งานโยธา งานกิจกรรม เปนตน พระท่ีจะทําการเผย
แผในตางประเทศถึงจะผานการอบรมมาก็ตามแตกลับปรับตัวใหเขากับสถานท่ีไดยากในดานของ
กฎระเบียบของแตละสถานท่ีท่ีไปอยู ดังนั้นการท่ีพระจะไปตามสายของวัดท่ีมีความคุนเคยคือลูก
ศิษยของตนเองจะวางายสอนงายกวา และสามารถปรับตัวไดงายกวา หากกําหนดใหพระธรรมทูต
จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของชาวตางชาติกอนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได 
เชนนั้นเปนเร่ืองท่ีจะทําไดยาก และจะตองมีการอบรมและการคัดเลือกกันอยางเขมงวดเกินไป ทํา
ใหพระบางรูปที่มีความสามารถดานการเผยแผแตยังไมเรียนรูลึกซ้ึงดานวัฒนธรรมของชาวตางชาติ
พลาดโอกาสไป อีกท้ังการเรียนรูดานวัฒนธรรมของชาวตางชาติก็สามารถท่ีจะคอยๆศึกษาเรียนรู
ไปไดในขณะท่ีปฏิบัติงาน  พระธรรมทูตไมจําเปนตองวิเคราะหสภาพปญหาตางๆดวยตนเอง แต
การวิเคราะหควรดําเนินการจากองคกรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพระธรรมทูตเองเพื่อลดภาระดานการ
ทํางานของพระธรรมทูต 
 2. ดานแนวทางและยุทธวิ ธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา
ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีฉันทามติมีความเห็นสอดคลอง วาพระธรรมทูตจะตองเผยแผโดยการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดใชภาษาใหเปนสากลมากข้ึนโดยนําเสนอคําสอนท่ี
เปนภาษารวมสมัยจัดรูปแบบของคําสอนโดยนําเสนอเปนส่ิงพิมพเปนเลมเล็กๆท่ีสะดวกในการ
หยิบอาน  ดู  ฟงสามารถพกพาไดสะดวกรูจักประยุกตคําสอนใหเขากับเหตุการณปจจุบัน,ตองรูจัก
เขารู เรา , ศึกษาวัฒนธรรมทอง ถ่ินให เข าใจอย างแทจ ริง เ พ่ือ เปนแนวทางในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  จัดต้ังองคกรใหเปนเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนา,กระจายการเผยแผไป
ยังจุดตางๆโดยยึดหลักการตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสอนวา พวกเธอจงเท่ียวไป เพื่อประโยชน 
เพื่อความสุข ของมหาชน อันนี้เปนอุดมการณของพระธรรมทูต และพระธรรมทูตควรทํางานอยาง
มีอุดมการณและพัฒนาศักยภาพของตัวเองใหสามารถทํางานเผยแผใหเขาถึงชาวตางประเทศให
มากกวาท่ีเปนอยู 
 ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกัน วาพระธรรมทูตจะตองทําตัวเองใหเปน
แบบอยางท่ีดีกอนท่ีจะไปสอนคนอ่ืนเพราะการปฏิบัติตัวเองใหดีก็เปนการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางหนึ่งรักษาตัวเองใหดีก็คือการพัฒนาองคกรฉะนั้นจะมีมติลงไปเลยวาพระท่ีจะมาเปนพระ
ธรรมทูตนั้นจะตองเกงเทคโนโลยีสมัยใหมจึงเปนการยากแตงานของพระพุทธศาสนานั้นมีหลาย
ดานถามีใจรักจริงท่ีจะทําตองมีผูท่ีมีความชํานาญหลายๆดานมาชวยกัน เพื่อสนับสนุนกันและกัน 
เชนงานดานเอกสาร งานโยธา งานกิจกรรม เปนตนการจะทํางานทุกอยางใหราบร่ืนจําเปนอยางยิง่ท่ี
จะตองมีทุนมาสนับสนุนแตงานพระธรรมทูตนั้นยังไมมีทุนสนับสนุนฉะนั้นจึงตองอาศัยพระเถระ
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ท่ีทานทํางานอยูตรงนั้นนาน(จําพรรษา)  ทํางานจนทําใหเขารูวาเราทําจริงแลวก็จะไดแรงมา
สนับสนุนในทุกๆดาน 
 3. ดานแนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษหนาผูเช่ียวชาญสวนใหญมี
ฉันทามติมีความเห็นสอดคลองกัน วาการพัฒนาพระธรรมทูตควรมีรูปแบบท่ีเปนระบบคัดเลือกมี
การอบรมมีการประเมินและการติดตามประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูผลงานจากการปฏิบัตินั้นๆ
ของพระธรรมทูตดวยในอนาคตควรมีวิทยาลัยพระธรรมทูตสายตางประเทศ หรือเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรหรือเปดเปนหลักสูตรปริญญาโทดานพระธรรมทูตสายตางประเทศโดยตรง,  จัด
หลักสูตรใหเอ้ือตอการปลูกฝงอุดมการณการเผยแผ ,สรางจิตวิญญาณแหงความเปนพระธรรมทูต
ใหอยูในจิตใจของพระธรรมทูตจริงๆ,สรางพระธรรมทูตใหเปนผูมีท้ังความรูและความประพฤติดี  
มีหนวยงานดานการเผยแผใหชัดเจนเพื่อท่ีจะมารับผิดชอบงานดานนี้, และสนับสนุนใหวัดไทยใน
ประเทศนั้นๆรวมกันหลายๆวัดเปนสมัชชาสงฆไทย, พรอมกันนั้นมีการรวมมือกันระหวางคนไทย
และกระทรวงการตางประเทศโดยมีทูตวัฒนธรรมดวยกลาวถึงการสรางสถานท่ีวัด  หรือศูนยปฎิบัติ
การ  องคกรกลางตองรับภาระ ธุระ และหาทุนสนับสนุนท้ังหมด มีอํานาจในการสับเปล่ียน
บุคลากรเพื่อความกาวหนาของงานพระศาสนา   ส่ิงเหลานี้ ตองดึงท้ังหนวยงานของรัฐ หรือ
สถานทูต ใหเขามาเกี่ยวของ หรือสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ เปนปกแผน ระหวางรัฐ 
กับศาสนจักร และพระสงฆท่ีทํางานในสวนศาสนจักร ก็จะรูจักกันอยางท่ัวถึงท่ัวโลก  ระเบียบ
กฎเกณฑ การทํางานของพระธรรมทูตควรมีวาระการทํางานในวัดท่ีปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆตามความ
เหมาะสมทุกรูปข้ึนตรงตอองคกรกลางควรแยกการบริหารงานระบบพระธรรมทูต ออกจากการ
ปฏิบัติงานแบบวัดในประเทศไทย  ท้ังนี้เพื่อใหงานพระธรรมทูตไปได ไกล  เปนประโยชนเพื่อ
พระพุทธศาสนา และการเผยแผอยางแทจริง    พระท่ีถูกสงไปจะไดทํางานอยางเต็มท่ี   การโยกยาย
เปล่ียนแปลงระหวางประเทศโดยใชระบบการทูตเขามาเกี่ยวของก็จะเพิ่ม ศักยภาพ  ความเช่ือถือ ใน
การทํางาน ของพระสงฆ  และเปนแบบอยาง ท่ีดี  ใหแกประเทศพุทธศาสนาอื่น ๆ ไดอยางจริงจัง
และจะม่ันคงยาวนาน 
 ผูเช่ียวชาญบางทานมีความเห็นไมสอดคลองกัน วารูปแบบในการพัฒนาพระธรรมทูต
นั้นยังขาดทุนในการสนับสนุน(เงิน)จึงอบรมกันตามอัตภาพแตพระธรรมทูตก็ทํางานกันตามหนาท่ี
ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนเอาไววาเธอท้ังหลายจงเท่ียวไปเพ่ือประโยชนสุขแกเทวดาและมนษุย
ท้ังหลายต้ังใจกันทํางานอยางเต็มท่ีเต็มความสามารถท่ีมีก็จะไดรับการสนับสนุนเพราะไมไดทําโดย
มีมายาแอบแฝงถึงกระนั้นการเรียนการสอนจะตองมีการปรับไปตามภมิูประเทศนั้นๆใหเหมาะสม
แตการท่ีจะใหทําเปนรายงานสงกลับมาใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบองคกรยังมองไมเห็นความสําคัญ
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ยังไมไดกําหนดแตในอนาคตนาจะมีการบริหารจัดการท่ีดีกวานี้ฉะนั้นความเปนพระธรรมทูต
จะตองเปนดวยจิตวิญญาณทํางานเพ่ืองานไมไดทํางานเพือ่มีวัตถุประสงคเปนอยางอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การหาคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560)  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาหาคุณลักษณะของพระ
ธรรมทูตท่ีพึงประสงคในทศวรรษหนาอันประกอบไปดวย  บุคลิกภาพ  ภูมิรูภูมิธรรม  อุดมการณ
ในการทํางาน  เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูต  แนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ทศวรรษหนาอันประกอบดวย  รูปแบบในการเผยแผ  เทคนิคในการเผยแผ  แนวทางในการพัฒนา
พระธรรมทูตในทศวรรษหนาอันประกอบดวย  รูปแบบการพัฒนา  กระบวนการพัฒนา  การ
ประเมินและการติดตามผลตามทัศนะของผูเช่ียวชาญซ่ึงมีข้ันตอน  ดังนี้  ข้ันตอนท่ีหนึ่ง  การเก็บ
รวบรวมขอมูลรอบแรกโดยใชแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางไมจํากัดคําตอบ  (non-directive  open-
ended  seme-structured  interview)นําไปสอบถามผูเช่ียวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  
จํานวน  15  รูปโดยนําไปดวยตัวเองและสงแบบสอบถามไปทาง  e-mail  ซ่ึงผูเช่ียวชาญไดจากการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive  sampling ) ข้ันตอนท่ีสอง  นําขอคําตอบจาก
แบบสอบถามปลายเปดในรอบแรกที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (content  analysis) สรางเปน
แบบสอบถามชนิดประมาณคา  (rating  scale)  สอบถามกลุมตัวอยางเดิมเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
ในรอบที่สอง  ข้ันตอนท่ีสาม  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล  
ปรับปรุงเปนแบบสอบถามรอบท่ีสามโดยเพ่ิมตําแหนงคําตอบของผูเช่ียวชาญแตละทานและคามัธย
ฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลนําไปสอบถามกลุมตัวอยางเดิม  เพื่อเปนการถามย้ําตามระเบียบ
วิธีวิจัย  ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในรอบท่ีสาม  และนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลและ
สังเคราะห  กําหนดเปนคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2551 - 2560) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอขอคําถามของการวิจัยท่ีวา  บุคลิกภาพ  ภูมิรูภูมิธรรม  อุดมการณในการทํางาน  
เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูต  รูปแบบในการเผยแผ  เทคนิคในการเผยแผ  แนวทางในการ
พัฒนาพระธรรมทูต  รูปแบบการพัฒนาพระธรรมทูต  กระบวนการพัฒนา  การประเมินและการ
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ติดตามผลของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา(พ.ศ.2551-2560) มีแนวโนมเปน
อยางไร ผูวิจัยสรุปขอคนพบได ดังนี้ 
 1. สถานภาพและขอมูลโดยท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ  พบวา  ผูเช่ียวชาญสวนมากมีอายุ  
30-60  ป  สวนมากมีพรรษา  10-41  พรรษา  ดานการศึกษาผูเช่ียวชาญโดยสวนมากมีวุฒิการ
การศึกษาระดับปริญญาโท  ดานประสบการณในการทํางานผูเช่ียวชาญสวนมากเปนพระธรรมทูต
สายตางประเทศและมีประสบการณการทํางานมากกวา  10  ปข้ึนไปโดยมี  3  รูปท่ีไมไดรับการ
อบรมในโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศเนื่องจากสมัยกอนนั้นไมมีโครงการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
 2. ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางานของพระธรรม
ทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  จากผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเช่ียวชาญพบวา  พระธรรมทูตจะตองมีศีลาจารวัตรท่ีงดงามสามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณได
อยางแทจริง  มีขันติความอดทน และควรมีความเมตตาเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกันและกันเม่ือไปอยูท่ีไหน
ก็สามารถอยูรวมกันดวยความสงบสุขพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือการทํางานใหแกพระพุทธศาสนา  มี
มนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถส่ือสารดวยภาษาตางประเทศได  ความรูทางโลกจะตองไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรีเปนอยางนอยมีความรูแตกฉานในพระไตรปฎกเช่ือม่ันในพระรัตนตรัยเขาใจในจิต
ภาวนา  มีความชํานาญในการใชส่ือสมัยใหมไดเปนอยางดีและจะตองเขาใจและติดตามเหตุการณ
ของโลกปจจุบันอยูเสมอมีอุดมการณท่ีจะเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกชาวตางประเทศเพี่อเปน
หลักประกันความมั่นคงของศาสนาในประเทศนั้นๆ  ในอนาคตผูท่ีจะเปนพระธรรมทูตควรจะตอง
จบอบรมหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศมาโดยตรง 
 3. ดานแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  และยุทธวิธี  ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา
สําหรับพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)    จากผลการตอบ
แบบสอบถามของผูเช่ียวชาญพบวา  พระธรรมทูตจะตองเผยแผทาง  web  site  ใชภาษาใหเปน
สากลมากขึ้นโดยนําเสนอคําสอนท่ีเปนภาษารวมสมัยท่ีสุดนําเสนอเปนส่ิงพิมพเปนเลมเล็กๆท่ี
สะดวกในการหยิบอาน  ดู  ฟง  ไดแก  CD, MP3 เปนตน  สามารถพกพาไดสะดวกรูจักประยุกตคํา
สอนใหเขากับเหตุการณปจจุบัน,ตองรูจักเขารูเรา,ศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ินใหเขาใจอยางแทจริงเพื่อ
เปนแนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา   จัดตั้งองคกรให เปนเครือขายในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา,กระจายการเผยแผไปยังจุดตางๆโดยยึดหลักการตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาได
สอนวา พวกเธอจงเท่ียวไป เพ่ือประโยชน เพ่ือความสุข ของมหาชน อันนี้เปนอุดมการณของพระ
ธรรมทูต และพระธรรมทูตควรทํางานอยางมีอุดมการณและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตเองให
สามารถทํางานเผยแผใหเขาถึงชาวตางประเทศใหมากยิ่งข้ึน 
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 4. ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศน้ันควรมี
กระบวนการพัฒนาพระธรรมทูตแบบมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมินและการติดตาม
ประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูผลงานจากการปฏิบัตินั้นๆของพระธรรมทูตดวยในอนาคตควรมี
วิทยาลัยพระธรรมทูตสายตางประเทศ หรือเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือเปดเปนหลักสูตร
ปริญญาโทดานพระธรรมทูต,  จัดหลักสูตรใหเอ้ือตอการปลูกฝงอุดมการณการเผยแผ ,สรางจิต
วิญญาณแหงความเปนพระธรรมทูตใหอยูในจิตใจของพระธรรมทูตจริงๆ,สรางพระธรรมทูตให
เปนผูมีท้ังความรูและความประพฤติดี  มีหนวยงานดานการเผยแผใหชัดเจนเพื่อรับผิดชอบงานดาน
นี้, และสนับสนุนใหวัดไทยในประเทศน้ันๆรวมกันหลายๆวัดเปนสมัชชาสงฆไทย, พรอมกันนั้นมี
การรวมมือกันระหวางคนไทยและกระทรวงการตางประเทศโดยมีทูตวัฒนธรรมดวยกลาวถึงการ
สรางสถานท่ีวัด  หรือศูนยปฎิบัติการ  องคกรกลางตองรับภาระ ธุระ และหาทุนสนับสนุนท้ังหมด 
มีอํานาจในการสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อความกาวหนาของงานพระศาสนา   ส่ิงเหลานี้ ตองดึงท้ัง
หนวยงานของรัฐ หรือสถานทูต ใหเขามาเกี่ยวของ หรือสนับสนุน เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ 
ปกแผน ระหวางรัฐ กับศาสนจักร และพระสงฆท่ีทํางานในสวนศาสนจักร ก็จะรูจักกันอยางท่ัวถึง
ท่ัวโลก  ระเบียบกฎเกณฑ การทํางานของพระธรรมทูตควร มีวาระการทํางานในวัดท่ีปฏิบัติหนาท่ี
นั้นๆตามความเหมาะสมทุกรูปข้ึนตรงตอองคกรกลางควรแยกการบริหารงานระบบพระธรรมทูต 
ออกจากการปฏิบัติงานแบบวัดในประเทศไทย  ท้ังนี้เพื่อใหงานพระธรรมทูตไปได ไกล  เปน
ประโยชนเพื่อพระพุทธศาสนา และการเผยแผอยางแทจริง    พระท่ีถูกสงไปจะไดทํางานอยางเต็มที่   
การโยกยายเปล่ียนแปลงระหวางประเทศโดยใชระบบการทูตเขามาเกี่ยวของก็จะเพ่ิม ศักยภาพ  
ความเชื่อถือ ในการทํางาน ของพระสงฆ  และเปนแบบอยาง ท่ีดี  ใหแกประเทศพุทธศาสนาอ่ืนๆ 
ได  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยขางตน  พบวา  คุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) ประกอบไปดวย  ดานบุคลิกภาพ  
ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางาน  แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  รูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ  ซ่ึงโดยภาพรวม
แลวผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันไปในทิศทางเดียวกัน  แตมีบางประเด็นท่ีผูเช่ียวชาญได
แสดงความคิดเห็นไมสอดคลองกันท้ังนี้เนื่องจากผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลมีทัศนะคติตามแนวปรัชญา
และแนวคิดท่ีตนยึดถือ  กลาวคือตัวอยางเชนเร่ืองของการเปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยาง
เครงครัดในทุก ๆ  สถานการณ  ไดมีผูเช่ียวชาญมีความเห็นแตกตางออกไปโดยใหความเห็นวา 
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“บางอยางเราตองรูจักปรับตัวใหเขากับภูมิประเทศ” ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรา  ทองมอญ 
(2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการศึกษาเพื่อลดความเครียด 
ของผูติดเช้ือเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดูร พบวา  กิจกรรมกลุมบรรยายพุทธ
ธรรมในการประยุกตใช ประกอบดวยความคิดเปนกิจกรรมวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม และคิดถูก 
ประยุกตหลักพุทธธรรมโดยนํามาใชในชีวิตจริง ในชวงบรรยายไดจัดในลักษณะของการถามตอบ 
ท่ีมีปฏิสัมพันธแบบตรงไปตรงมาตอกัน ทุกคนไดเห็นหนากัน การนั่งจัดเปนกลุมวงกลมลักษณะ
กลุมเพื่อนชวยเพื่อน การบรรยายประกอบดวยการตีความ (Interpretation) ซ่ึงพระพุทธองคทรงใช
ในลักษณะของการถามและการตอบขอสงสัย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจโดยท่ัวกัน เม่ือจบการ
บรรยายหรือปดกลุม ผูเขาอบรมกลาเปดเผยความรูสึกของตัวเอง  ยกสถานการณจริงประกอบการ
บรรยาย เรียนรูท่ีจะใชวิธีการพ่ึงตนเอง โดยไมตองมีกลุมใหกําลังใจ ฝกใหคิดเปน และคิดถูก 
เตรียมตัวท่ีจะนําประสบการณท่ีเรียนรูจากกลุมมาประยุกตใชในสภาพเปนจริง ดังนั้นการฝกอบรม
พุทธธรรมประยุกตใชกับการใหการปรึกษา ท่ีผูวิจัยนํามาใชคร้ังนี้จึงเหมาะสมกับผูติดเช้ือเอชไอวี
เปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะเห็นไดวาในสังคมปจจุบันมีความซับซอนข้ึนมากกวาสังคมในสมัยกอน ดังนั้น
พระภิกษุ จึงตองมีความจําเปนในการท่ีจะปรับตัวใหเขากับสภาพและบริบทของภูมิประเทศ ดังเชน
องคพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีพระองคทรงปรับแนวการสอนพระธรรมในคร้ังท่ีทรงพบกับสิงคาล
มาณพ ผูกําลังกราบไหวทิศท้ัง 6 (พระสุตตันตปฎก 2539:25:174:273) ซ่ึงในคร้ังนั้นพระองคได
ทรงตรัสวา “แมในศาสนาของเราก็ไหวทิศท้ัง6เชนกัน” โดยทรงเปรียบเทียบทิศท้ัง 6 กับบุคลตางๆ
ท่ีมีท้ังผูท่ีควรเคารพกราบไหวและผูท่ีควรดูแล นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองนาสังเกตคือในเร่ืองท่ีวา “เปนผู
ท่ีมีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  บรรยายธรรม  ท่ีจะสามารถสรางความศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  
การเปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการดําเนินท่ีดีในเชิงราชโวหาร” ผูเช่ียวชาญไดใหความเห็น
วา “เพราะบางคนอาศัยกิริยาอันสงางามแหงสมณภาวะก็ทําเกิดความเล่ือมใสไดเพราะการปฏิบัติ
สามารถสืบทอดพระศาสนาไดอยางแทจริง” สวนนี้มีความสอดคลองกับขอท่ีวา “เปนผูมีจริยาวัตร
งดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณสารูปแหงการเปนสงฆ  สรางความศรัทธาแกผูพบเห็น” ซ่ึงผูวิจัยทุก
ทานมีความเห็นสอดคลองกัน  ดังนั้นจึงสามารถอภิปรายผลไดวา พระภิกษุผูจะเปนพระธรรมทูต
สายตางประเทศในทศวรรษหนา(พ.ศ.2551-2560)  จะตองมีจริยาวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณ
สารูปแหงการเปนสงฆ  สรางความศรัทธาแกผูพบเห็นเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีควรจะตองมี 
 นอกจากนี้ ในปจจุบันท่ีสังคมมีความซับซอนมากข้ึนทําใหพระสงฆมีควมจําเปนท่ี
จะตองปรับบทบาทของตนไปจากเดิมเพื่อใหมีความเหมาะสมและเกื้อหนุนกันในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา กลาวคือพระสงฆท่ีเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศควรมีการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับระบบการวิจัย และความสามารถพิเศษดานอ่ืนๆ หรือมีการรวมกลุมกันทํางานโดยแบง
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หนาท่ีกันตามความสามารถ ความถนัดของแตละรูป เชน งานเอกสาร งานโยธา งานกิจกรรม เปน
ตน  ซ่ึงสอดคลองกับงานของ เจียมพงศ  วงศธรรม (2518:19 บทคัดยอ) ท่ีไดกลาวถึงกิจกรรมท่ี
พระสงฆมีบทบาทตอการพัฒนาสังคมแบงออกเปน 3 บทบาท คือ บทบาทในดานการใหการศึกษา
ทั่วไป ท้ังทางโลกและทางธรรม บทบาทในดานการเผยแผธรรมะ และบทบาทในดานการ
สงเคราะหแกประชาชน และพบวาพระสงฆไดพยายามปรับปรุงบทบาทเดิมของตน เพื่อนําไปสู
การเปล่ียนแปลงท่ีดีของสังคม โดยการพัฒนาตนเองทางการศึกษาใหสูงข้ึนนอกเหนือจากการมีศีล
และสมาธิ ซ่ึงอาจยังผลใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึนในดานการศึกษา  สุขภาพ อนามัย ตลอดจน
ใหการสงเคราะหชวยเหลืองานตางๆและถือวางานเหลานี้เปนบทบาทอันแทจริงของพระสงฆ ซ่ึง
แสดงใหเห็นวา การเผยแผศาสนาจําเปนตองมีการทํางานหลายๆดานประกอบกัน ซ่ึงพระสงฆเอง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทํางานรวมกันกับผูท่ีมีความสามารถดานอ่ืนๆ เชน ดานคอมพิวเตอร ดาน
การจัดกิจกรรมดานงานเอกสาร เปนตน อันจะเปนเครื่องชวยใหงานดานการเผยแผพระศาสนามี
ความสําเร็จมากข้ึน 
 สวนเร่ืองท่ีวา “พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองผานการอบรมหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ท่ีผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นวา “พระท่ีไปตามสาย
ของวัดท่ีมีความคุนเคยคือลูกศิษยของตนเองจะวางายสอนงายกวา” นี้ เ ม่ือพิจารณาในการ
บริหารงานขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็จะเห็นวามีความสอดคลองกัน คือพระองคไดทรง
พิจารณาวา บุคคลใดท่ีไดรับการพัฒนาแลวก็จะไดรับการจัดสรรภาระหนาท่ีใหไปปฏิบัติการใน
องคกรตามความรูความสามารถดังท่ีพระพุทธเจาทรงแตงต้ังเปนเอตทัคคะในดานตางๆทั้งท่ีเปน
สาวกฝายบรรพชิตและฝายคฤหัสถ  พระพุทธเจาทรงดํารงตําแหนงเปนธรรมราชา  คือ  ทรงเปน
ผูบริหารสูงสุดในองคกร  พระพุทธเจาทรงแตงต้ังผูชํานาญการตางๆ  (เอตทัคคะ)  รับภาระงาน
ตางๆ เชน พระมหากัสสปะเปนผูชํานาญการในดานถือธุดงควัตร พระปุณณมันตานีบุตรชํานาญ
ดานการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราชํานาญดานพระวินัยนางขุชชุตตราอุบาสิกาผูไดรับการแตงต้ัง
จากพระบรมศาสดาใหเปนยอดของอุบาสิกาท้ังหลายผูเปนพหูสูต  เปนตน การแตงต้ังนี้เปนตัวอยาง
ของการกระจายอํานาจและการใชคนใหเหมาะกับงานในองคกรของพระพุทธศาสนานั่นเอง (Put 
the right man on the right job)  
 ดังนั้นจะเห็นไดวา เม่ือมีการแตงต้ังพระอัครสาวกใหเปนหัวหนางานในดานตางๆแลว 
ทานท้ังหลายเหลานั้นก็ยอมจะมีเหลาศิษยผูมาเลาเรียนธรรมกับอาจารยผูสอนธรรมท่ีเปนสัปปายะ
แกตน เม่ือเปนเชนนั้น การเรียนการสอน การฝกอบรมก็จะเปนไปไดโดยงาย  
 แตท้ังนี้ ในปจจุบันอาจารยผูมีความรูความสามารถมีจํานวนไมเพียงพอตอการส่ังสอน 
อบรมพระสงฆ เพื่อท่ีจะใหพระสงฆเหลานั้นไดเปนผูท่ีมีความสามารถในการเผยแผไดดี ดังนั้น 
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สวนท่ีเหลือจึงตองเขารับการฝกอบรมในโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ อันจะ
เปนแนวทางการฝกอบรมใหพระสงฆท่ีไดเขาฝกอบรมมีแนวทางเดียวกันในอันท่ีจะใชในการเผย
แผ และเปนการพัฒนาความสามารถใหแกพระสงฆท่ีจะออกเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 
 เร่ืองท่ีวา “เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ  ในประเทศท่ีคนเขาไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนอยางดี” ทานผูเช่ียวชาญท่ีมีความเห็นไมสอดคลองใหเหตุผลวา “คอยๆศึกษา
เรียนรูไปได”  สวนนี้สอดคลองกับคุณสมบัติของพระธรรมทูต ดังท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
ไว 8 ประการ โดยประการแรก ทรงตรัสวาควรมี โสตา  รูจักรับฟงใหเปนสนใจในการฟง การอาน 
การแลกเปล่ียนประสบการณกับคนอ่ืนเม่ือรับรูมาทางใดก็ตาม สามารถจําแนกแยกแยะจับประเด็น
ในเร่ืองนั้นๆไดชัดเจน  ซ่ึงสามารถท่ีจะแปลความหมายนัยหนึ่งไดวาพระธรรมทูตเม่ือจะเขาไปสู
สถานท่ีใด ก็ควรเปนผูมีการแลกเปล่ียนประสบการณ เรียนรูวัฒนธรรมในท่ีนั้นๆท่ีตนเขาไปใหได  
 ในความเห็นของผูวิจัย การเรียนรูวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีเราจะเขาไปลวงหนา ถาทํา
ไดก็จะเปนการดี แตสําหรับพระธรรมทูตสายตางประเทศท่ีในปจจุบันมีการฝกอบรมเพ่ือไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ในการฝกอบรมแตละคร้ังมีผูเขารับการฝกอบรมเปนจํานวนมาก 
จึงเปนการยากท่ีจะทําใหพระธรรมทูตเหลานั้นสามารถท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมของแตละประเทศได
อยางลึกซ้ึง ดังน้ันตัวพระธรรมทูตเองจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีคุณสมบัติขอนี้ เพื่อความเปนผูใฝรู
อันจะทําใหสามารถปรับตัวเขากับทองถ่ินท่ีตนเองจะเขาไปไดตอไป 
 แตท้ังนี้ไมใชวาจะตองไปศึกษาหาประสบการณเอาในขางหนาแตอยางเดียว เพราะ
อยางนอย ในการฝกอบรมควรมีพื้นฐานวัฒนธรรมของแตละประเทศแทรกเขาไปดวย เพื่อท่ีวาพระ
ธรรมทูตท่ีเขารับการอบรมจะไดมีการปรับตัวไดงายข้ึนในกาลตอไป 
 เร่ืองท่ีวา “พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูในเร่ืองการคนหาคําตอบ  การวิเคราะห
ตนเองเกี่ยวกับสภาพปญหา  อุปสรรคโดยใชระเบียบใชการวิจัย” ผูเช่ียวชาญใหเหตุผลวา “บางรูป
ไมมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยเลย” สวนนี้จะเห็นไดวาการศึกษาเปนส่ิงท่ีผูวิจัยทานนี้ใหความสําคัญ 
ท้ังนี้เพราะพระภิกษุจะตองเปนผูท่ีหม่ันพิจารณาตนเองอยูอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในดานวิธีการ กลยุทธ 
รวมถึงขอประพฤติปฏิบัติของตน 

 
แนวคิด  ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางาน แยกออกเปนประเด็น
ดังนี้คือ  
 ดานบุคลิกภาพ ของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
พบวาควรจะเปนผูท่ีมีศีลาจารวัตรท่ีงดงาม สรางความเล่ือมใสแกผูพบเห็น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีอัน
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เปนลักษณะพระภิกษุผูประกอบไดดวยสมณสารูป อีกท้ังยึดม่ันในพระธรรมวินัย เพื่อทําตนใหเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูท่ีเปนพุทธศาสนิกชน  
 ดานภูมิรูภูมิธรรมของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
พบวา ควรจะเปนผูท่ีมีความรูทางธรรมเปนอยางดี และจะตองมีความรูทางโลกเปนสวนประกอบ
อีกดวย ท้ังนี้ พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) จะตองมีภาษาท่ี 2 
คือภาษาของประเทศท่ีตนจะเขาไปเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา และส่ิงสําคัญคือควรไดรับการ
ฝกอบรมใหมีแนวทางการเผยแผเปนแนวทางเดียวกันเสียกอน ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาตัวของพระ
ธรรมทูตเอง และเพื่อเปนการปรับความเขาใจใหตรงกัน เพ่ือท่ีวาพระธรรมทูตรุนตอไปเขามาสาน
งานตอ ก็จะไดยึดแนวทางเดิม แมจะมีการปรับเปล่ียนไปบางตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ 
ทองถ่ิน และวัฒนธรรม ก็ไมมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของเจียมพงศ  วงศธรรม (2518:19 
บทคัดยอ) ท่ีไดกลาวถึงกิจกรรมท่ีพระสงฆมีบทบาทตอการพัฒนาสังคมแบงออกเปน 3 บทบาท 
คือ บทบาทในดานการใหการศึกษาท่ัวไป ท้ังทางโลกและทางธรรม บทบาทในดานการเผยแผ
ธรรมะ และบทบาทในดานการสงเคราะหแกประชาชน และพบวาพระสงฆไดพยายามปรับปรุง
บทบาทเดิมของตน เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีของสังคม โดยการพัฒนาตนเองทางการศึกษา
ใหสูงข้ึนนอกเหนือจากการมีศีลและสมาธิ ซ่ึงอาจยังผลใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึนในดาน
การศึกษา  สุขภาพ อนามัย ตลอดจนใหการสงเคราะหชวยเหลืองานตางๆและถือวางานเหลานี้เปน
บทบาทอันแทจริงของพระสงฆ 
 นอกจากนี้ พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) ควร
จะตองเปนผูท่ีมีความฉลาดในการแสดงธรรม รูจักปรับเปล่ียนแนวทาง วิธีการในการแสดงธรรม
ใหเปนท่ีนาสนใจแกผูฟงธรรม ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของไพรัช  ขุนพรหม (2536 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาวิธีการของวัดท่ีมีตอการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน (ศึกษาเปรียบเทียบ เฉพาะกรณี วัดชน
ประทานรังสฤษฎ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
พบวา วิธีการปลูกฝงจริยธรรม ท่ีเยาวชนท้ังสองวัดมีความเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดคือ “การสนทนา
ธรรม” โดยคิดเฉล่ียดังนี้คือ เยาวชนวัดชลประทาน รอยละ 55.00 และวัดอัมพวัน รอยละ 62.5 
วิธีการปลูกฝงจริยธรรมท่ีเยาวชนเห็นวาเหมาะสมรองลงมา คือ “การเทศนาธรรม” โดยเฉล่ีย
ดังนี้คือ วัดชลประทานรังสฤษฏ รอยละ54.00 และวัดอัมพวรรณ รอยละ 61.5 
 ประการสําคัญท่ีพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) ควร
มีทุกรูปก็คือ เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  หลักการทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงท้ังนี้เพ่ือเปน
การไมบิดเบือนพระธรรมวินัย  และความเปนผู ท่ีจะสามารถสอนแนวทางท่ีถูกตองของ
พระพุทธศาสนาแกบุคคลท่ัวไปไดเปนอยางดีสอดคลองกับพระพุทธพจนวา “พระพุทธเจาทรงเปน
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ผูท่ีมีพระจักษุท่ียาวไกล  มองการณไกล  องคกรท้ังหมดจะขับเคล่ือนไปไดก็ตองอาศัยจุดหมาย
ปลายทางท่ีพระองคทรงวางไวโดยการกําหนดจุดหมายที่ชัดเจน  คือ  มุงปฏิบัติเพ่ือความหลุดพน
จากกองทุกข  ดังพระพุทธพจนท่ีวา  “พรหมจรรย  (การบวช)  นี้ไมไดมีไวเพื่อแสวงหาลาภสักการะ
และสรรเสริญมิไดมีไวเพื่อ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เทานั้นแตมีไวเพื่อเจโตวิมุตติหรือความหลุดพน
แหงจิต และ “พระธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรส”  (พระวินัยปฎก  จุลวรรค  2539:7:384:280) 
 ดังนั้นการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจึงเปนส่ิงท่ีพระธรรมทูตสายตางประเทศทุกรูป
ควรตองศึกษาใหรูจริง  ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนหนทางสูความจริงท่ีเปนแกน
แทของพระพุทธศาสนา  
 
แนวคิด/อุดมการณในการทํางาน 
 พบวาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) จะตองเปนผูท่ี
มีจิตแนวแนในการทํางาน ยึดม่ันในพระธรรมวินัย มีความเห็นชอบที่เรียกวา “สัมมาทิฐิ” เปนผูไม
ยอทอตออุปสรรคท้ังปวง กลาเผชิญปญหาและสามารถใชสติ ปญญา แกไขปญหาไดเปนอยางดี  
 
แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการเผยแพรพระพุทธศาสนา 

พบวา พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) ควรจะตองมี
วิธีการเผยแผท่ีทันสมัย หลากหลาย รูจักปรับใหเหมาะสมใหเขากับ เวลา สถานท่ี บุคคล เชน การ
จัดกิจกรรมรวมกันระหวางวัดกับชุมชนอยางตอเนื่อง การใชอุปกรณทันสมัยชวยในการเผยแผ การ
แสดงธรรมโดยยกอุทาหรณท่ีเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันซ่ึงสามารถเห็นไดงาย เปนตน 
ซ่ึงท้ังนี้ลวนเปนการเผยแผในเชิงรุก สอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ (พรหมพิมพ) 
(2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺม
จิตฺโต) พบวาหนังสือและผลงานของพระราชวรมุนีจํานวน 42 เร่ืองมีเทคนิคและวิธีการเผยแผหรือ
นําเสนอพุทธธรรมท่ีเดนชัด 6 วิธี คือ 
 1. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ 
 2. การนําเสนอโดยวิธีการยกอุปมาอุปมัย 
 3. การนําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โครง บท
ประพันธและบทกลอนเปนตน 
 4. การนําเสนอโดยวิธีการพูดเช่ือมโยงเร่ืองราวหรือเหตุการณสถานการณตางๆ 
 5. การนําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย 
 6. การนําเสนอโดยวิธีการแทรกดวยเร่ืองท่ีทําใหเกิดอารมณขัน 
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 ผลจากการสํารวจทัศนคติของพระภิกษุสามเณรท้ังสองกลุมท่ีมีตอการเผยแผพุทธธรรม
ของพระราชวรมุนี ปรากฏวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวยตอ
บุคลิกลักษณะ เนื้อหาพุทธธรรม และเทคนิควิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนีท่ีนําเสนอ 
และมีความพอใจอยูในระดับดีมากตอการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนีในปจจุบัน หนังสือ
สองเร่ืองท่ีพระภิกษุและสามเณรท้ังสองกลุมอานมากกวาคร่ึงคือเร่ืองปลุกปลอบใจในยามวิกฤติ 
และพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน และขอเสนอแนะของพระภิกษุสามเณรท้ังสองกลุมคือ
ตองการใหพระราชวรมุนีนําเสนอพุทธธรรมตามสาธารณชนหรือตามส่ือตางๆใหบอยและมากกวา
ปจจุบัน 

 
ดานยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนา  
 พบวา พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) จะตองทําการ
เผยแผในเชิงรุก มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินโดยใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือ มีการ
สรางเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแผ ท้ังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาไพรัช  ขุนพรหม  (2536 : 263-
268)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  วิธีการของวัดท่ีมีตอการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน (ศึกษาเปรียบเทียบ
เฉพาะกรณีวัดชลประทานรังสฤษฎ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวัดอัมพวัน อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงหบุรี,  พบวา วิธีการปลูกฝงจริยธรรม ท่ีเยาวชนท้ังสองวัดมีความเห็นวาเหมาะสม
ท่ีสุดคือ “การสนทนาธรรม” โดยคิดเฉล่ียดังนี้คือ เยาวชนวัดชลประทาน รอยละ 55.00 และวัดอัมพ
วัน รอยละ 62.5 วิธีการปลูกฝงจริยธรรมท่ีเยาวชนเห็นวาเหมาะสมรองลงมา คือ “การเทศนาธรรม” 
โดยเฉล่ียดังนี้คือ วัดชลประทานรังสฤษฏ รอยละ54.00 และวัดอัมพวรรณ รอยละ 61.5  จาก
การศึกษาถึงวิธีการของวัดท่ีมีตอการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน  ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีวัด
ชลประทานรังสฤษฎและวัดอัมพวัน  และไดเสนอแนะผลการวิจัยท่ีไดรับหาหนทางท่ีเหมาะสมใน
การแกไขจุดบกพรองใหสมบูรณข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการท่ีใชอยูใหมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวม  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ดานการรับบุคคลเขามาบรรพชาอุปสมบท  ขอนี้เปนปญหามากท่ีสุดในพุทธ
ศาสนาเพราะวาขาดการกล่ันกรองอยางรอบคอบ  ในบางคร้ังผูท่ีเสนอตนเขามาบวช  ไมมีศรัทธาท่ี
บวชเทาไหรนัก  แตมีความประสงคเพื่อผลอยางอ่ืนก็มีมาก  จึงทําใหเกิดปญหาทางดานปริยัติ  
ปฏิบัติขาดความสนใจตอไตรสิกขาอยางจริงจัง 
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 ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวาทางคณะสงฆนาจะเขมงวดกับการรับบุคคลเขามาบรรพชา
อุปสมบทใหมากกวานี้  และนาจะมีกฎเกณฑอะไรสักอยาง  หลังจากไดรับเขามาบวชแลวโดยมี
เง่ือนไข  เพื่อเปนการคัดเลือกผูท่ีมีศรัทธาจริงๆ  แลวพุทธศาสนาก็จะไดพระสงฆท่ีมีความรู
ความสามารถ  เปนกําลังสําหรับการเผยแผปลูกฝงจริยธรรมสืบไป  ปจจุบันพุทธศาสนาใน
สังคมไทย  กําลังขาดแคลนพระสงฆท่ีมีคุณภาพทางดานการเผยแผธรรมะมากท่ีสุด  หากไดจัดการ
ตามขอเสนอนี้  คิดวานาจะเปนนิมิตหมายอันดี  ในพุทธศาสนา 
 2. คานิยมของศาสนิกชนที่มีตอพระสงฆ  ขอนี้ก็นับวาเปนอุปสรรคในการเผยแผ
ธรรมะ  นั่นคือพุทธศาสนิกชนมักใหความสําคัญพระสงฆท่ีมีสมณศักดิ์  หรือองคท่ีมีช่ือเสียงโดงดัง
ในทางไสยศาสตร  ปลุกเสก  ของขลัง  ไมคอยจะใหความสําคัญพระสงฆท่ีทรงคุณธรรม  ความรู  
พระสงฆท่ีมีความรูดีหลายๆรูป  ถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย  ไมใหโอกาสพระสงฆในการ
แสดงออกถึงความรูความสามารถ  สังคมควรตองมองพระสงฆดวยสติปญญา  คือมองไปท่ีคุณภาพ
ทางดานภูมิปญญาความสามารถ  แลวสงเสริมดวยการเปดโอกาสใหทานทํางานดานเผยแผศาสน
ธรรม  จริยธรรม  จะเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหการปลูกฝงจริยธรรมมีผลเดนชัดข้ึนเพราะพระสงฆ
เองมีเวลาเหลือเพ่ือสําหรับงานสังคม  อันเนื่องจากทานไมมีเร่ืองวุนวายสวนตัว 
 3. ดานรัฐบาล  ประเทศไทยประกอบไปดวยสถาบันหลักอยู3สถาบันดวยกัน  คือ  
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  รวมความวาประเทศไทยมีศาสนาเปนจุดศูนยกลาง  และศาสนา
ประจําชาติก็คือพุทธศาสนา  แตทางผูบริหารรักษาประเทศใหความสําคัญกับพระสงฆผูทําหนาท่ี
เผยแผปลูกฝงจริยธรรมนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย  พระสงฆท่ีมีศรัทธาท่ีจะทํางานดานบริการ
สังคม  ในรูปของการส่ังสอนจริยธรรม  ศีลธรรม  ขาดการเอาใจใสอยางจริงจัง  คงถูกปลอยให
เปนไปตามยถากรรม  จะสังเกตไดวา  พระสงฆท่ีทํางานดานเผยแผธรรม  ปลูกฝงจริยธรรมมักจะ
ขาดสวัสดิการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบชนบทท่ีหางไกลความเจริญ  ท่ีเยาวชนของชาติมีอยูท่ัวไป  
ในถ่ินทุรกันดารนั้น  มีความตองการพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถในการปลูกฝงจริยธรรม  
ศีลธรรมมากเปนพิเศษแตเม่ือพระสงฆเองไดรับความขัดสน  เร่ือปจจัยส่ี  ประกอบกับสถานภาพ
ของประชาชนในถ่ินชนบทกันดาร  มีฐานะคอนขางยากจนเปนสวนมากการใหอุปถัมภบํารุงไม
คอยจะอํานวยผลเทาใดนัก  จึงไมคอยมีองคใดอาสาสมัครไปอยูจําเพื่อเผยแผปลูกฝงจริยธรรม  ใน
ถ่ินชนบทบางทองท่ี  เยาวชนไมเคยพบพระสงฆไมเคยไดสัมผัสกับบรรยากาศทางศาสนา  เพราะ
ไมมีพระสงฆผูมีความรูความสามารถ  วัดบานนอกสวนมากจะมีแตพระสงฆองคท่ีมีอายุอยูในวัย
ชราภาพ  และขาดภูมิรูทางการศึกษา  จึงไมไดทําหนาท่ีดานการปลูกฝงจริยธรรม 
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 ดังนั้น  ทางรัฐบาลนาจะจัดสวัสดิการใหพระสงฆ  ผูทําหนาท่ีส่ังสอนปลูกฝงจริยธรรม
ในถ่ินทุรกันดารเปนกรณีพิเศษ  ใหความสะดวกตอการเปนอยูตามสมควรแกสมณวิสัย  ก็นาจะเปน
การสงเสริมใหเกิดกําลังใจ  ทํางานดานนี้เพื่อความเจริญสถาพรตอไป 
 1. ทางดานครอบครัว  ครอบครัวท่ีสมบูรณจะประกอบไปดวยพอแม  และลูกๆ พอ
แมจึงเปนตัวแปรอันสําคัญของลูก  หารเยาวชนไดรับตัวอยางท่ีดีจากพอแม  ก็จะกลายเปนเยาวชนท่ี
ดีตอสังคม  วิธีการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชนท่ีดีท่ีสุดกวาวิธีอ่ืนๆใดท้ังหมด  ก็คือการท่ีพอแม
ตั้งอยูในศีลธรรมอันดี  ไมทําตัวอยางท่ีไมดี  เชนพอแมจะไมกลาวคําไมสุภาพ  ไมม่ัวสุมกับ
อบายมุข  มีการพนัน  เสพส่ิงมึนเมา  เปนตน  เยาวชนเม่ือไดพบเห็นตัวอยางท่ีดีของพอแมท่ีสุดก็จะ
รับการถายทอดส่ิงนั้นมาจากพอแมโดยปริยาย 
 2. ทางดานส่ือมวลชน  ส่ือสารมวลชนนับวามีอิทธิพลท่ีสําคัญท่ีสุดตอเยาวชนหรือ 
แมแตผูท่ีบรรลุวุฒิภาวะแลวก็ตาม  สวนมากแลวมักนําส่ิงท่ีไมอํานวยผลตอศีลธรรม  จริยธรรมมา
เสนอมวลชน  เชน  ละครทีวี  ท่ีมีฉากยั่วยุกามารมณบาง  ฉากฆากันบาง  หรือในตอนท่ีผูแสดงดื่ม
สุรา สูบบุหร่ี  ส่ิงเหลานี้  หลายทานอาจจะมองขามไปวา  มีอํานาจทําใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางไดโดย
ไมรูตัว  ดังนั้นหากจะมีการปรับปรุงแกไข  ใหมีรูปแบบท่ีจะสงเสริมจริยธรรม  ศีลธรรมโดยไมมุง
ถึงผลประโยชนในเชิงพาณิชยมากนัก  นาจะสรางบทละครท่ีอิงธรรมะ  สงเสริมความเมตตา กรุณา 
ความเสียสละ กตัญูกตเวที  สอดแทรกคุณธรรมลงไปในบทละคร  นาจะเปนอีกวิธีการที่ดีอีก
ประการหนึ่ง  เพราะส่ือมวลชนประเภททีวี  วิทยุ  สามารถกระจายไดไกลแมในถ่ินชนบทที่หาง
ออกไป  เยาวชนทุกระดับช้ันมีโอกาสไดสัมผัสเทากัน  และควรนําเยาวชนท่ีมีความประพฤติดี  
หรือคติทางจริยธรรมสูงมาออกรายการแพรภาพบางเพ่ือเปนแรงกระตุนใหเยาวชนท่ีไดชมคิดเอา
แบบอยางในสวนของการปลูกฝงจริยธรรมในเยาวชน  ของวัดชลประทานรังสฤษฎ และวัดอัมพวัน  
พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ  วัดชลประทานรังสฤษฎ  ไดมีวิธีการหลายๆอยาง  เชนการเปดสอน
ศีลธรรม  แกเยาวชนในวันอาทิตย  การสงพระสงฆออกไปอบรมธรรมะตามโรงเรียนตางๆการสอน
วิชาศีลธรรมตามโรงเรียนมัธยมท่ัวไป  การเปดรับเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต 12-16 ป เขามาบรรพชาเปน
สามเณรในภาคฤดูรอนเพ่ืออบรมคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดถึงการใชส่ือธรรมะสอนเยาวชน  
วิธีการท้ังหมดดังกลาวนี้  มีจุดประสงคเดียวกันคือ  เพื่อใหเยาวชนเกิดมโนธรรม  เหลานี้คือ 
 1. เราจักไมกระทําในส่ิงท่ีต่ําทราม 
 2. เราจักกระทําแตในส่ิงท่ีดีงาม 
 3. เราจักทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 
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 สําหรับวัดอัมพวัน  มีวิธีการปลูกฝงจริยธรรมแกเยาวชนคือ  การปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยมีจุดประสงควา  เม่ือเยาวชนเกิดมโนธรรมแลว  ไมตองสอนกันอีกตอไป  เยาวชนจะ
เขาใจส่ิงท่ีผิดถูก ดี ช่ัว ดวยตัวของเยาวชนเอง  จะรูดวยตนเอง  วาควรปฏิบัติอยางไร 
 ดานการวิจัยภาคสนาม  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม  จํานวน400ชุด  โดยแบงออกเปน
วัดชลประทานรังสฤษฎ200ชุด  และวัดอัมพวัน 200 ชุด  ผลท่ีไดรับปรากฏวาเยาวชนท่ีเขารับการ
อบรมจริยธรรม  โดยวิธีการของวัดท้ังสองแหงนี้  มีความเขาใจเร่ืองจริยธรรม  ไมแตกตางกันมาก
นักสวนใหญเขาใจความหมาย  ของคําวา “จริยธรรม” ไดถูกตอง  ท่ีเขาใจไมถูกตอง มีสวนนอย 
 ในสวนของการเสนอแนะ  ผูวิจัยไดสังเกตพบวาเร่ืองจริยธรรมจําเปนตองรวมมือกัน
หลายๆฝาย  การปลูกฝงจริยธรรมนาจะมีการปลูกฝงกันอยางตอเนื่องนับต้ังแตสถาบันครอบครัว  
เชน  พอ-แม  ควรปลูกฝงใหลูกๆต้ังแตเยาววัย ดวยการทําตัวอยางท่ีดีใหลูกๆไดเห็น  โรงเรียนควร
จะมีการจัดใหมีบรรยากาศทางศาสนา  ใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้  การเรียนการสอนวิชา
ศีลธรรมไมควรจะเนนดานวิชาการมากนัก  ควรจะสอนใหเขาใจ  ในส่ิงท่ีจําเปนตองรู  เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวันจริงๆ  ไมควรใหเยาวชนติดอยูแตเพียงคะแนนหรือเพียงเพื่อใหสอบผานเทานั้น  
ควรสอนเพื่อใหเกิดมโนธรรม  มากกวานี้  ใหเยาวชนไดสัมผัสศีลธรรมทางดานจิตใจ  ดีกวาให
สัมผัสเพียงแตวาไดเรียน  ไดสอบ  พระสงฆเองนาจะมีการฝกฝน  ศึกษาใหมีความรูความสามารถ
แตกฉานในธรรม  ปรับปรุงวิธีการเผยแผธรรมใหทันยุคทันสมัย 

 
ดานรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ 
 พบวาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) ควรจะตองมี
การจัดการองคความรู มีองคกรและเครือขายเปนผูใหการแนะนําเม่ือมีปญหา และทําการประเมิน 
ฝกอบรมใหแกพระธรรมทูตอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกๆป ท้ังนี้ องคกรท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ
พระธรรมทูตโดยตรง โดยทําหนาท่ี ฝกอบรม ประเมิน ประสานงาน ใหความชวยเหลือ ลงโทษ 
เปนสวนท่ีควรจะมี เพราะจะชวยเกื้อหนุนใหพระธรรมทูตสายตางประเทศสามารถทํางานดานการ
เผยแผไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีทรงเนนการ
ฝกฝนอบรมพัฒนาจิตหรือตนเองใหเกิดปญญา ในสังคมมนุษยท้ังหลาย คนท่ีประเสริฐสุดคือคนท่ี
ฝกฝนอบรมตนดีแลว เราทราบกันดีอยูแลววา จะพัฒนาประเทศชาติ ใหพัฒนาที่คน จะพัฒนาคน 
ใหพัฒนาท่ีจิตใจ จะพัฒนาอะไรๆ ตองพัฒนาตนเองกอน คนท่ีพัฒนาตนเองถึงท่ีสุดแลว จะมี
ความรู มีความสามารถ มีคุณธรรม รูจักทํางานประกอบอาชีพ รูจักวิธีดําเนินชีวิตใหคงอยูเปนไป มี
ชีวิตท่ีดีงามประเสริฐไรปญหาแลวก็จะนําพาความสงบสุขมาสูสังคมโลกไดดวยสุขอันยั่งยืนซ่ึงเปน
ความสุขท่ีทกคนตองการ   
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศคร้ังนี้เปนแนวทางหน่ึงของการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศฉะนั้นเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศนั้น  ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมและทําการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาการใชเทคนิควิธีวิจัยอยางอ่ืน  เชน  โฟกัสกรุฟ  เพื่อหาวิธีการเผย
แผแนวทางใหมๆและหาปญหาและแนวทางแกไข 
 2. ควรทําหัวขอวิจัยเกี่ยวกับความตองการดานปจจัยตางๆของพระธรรมทูตเพื่อ
คนหาแนวทางในการสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 3. ควรทําหัวขอวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนท่ีมีตอพระธรรมทูต
สายตางประเทศ 
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(M.A.) สาขาปรัชญา  จากมหาวิทยามัทราส (Madras  University)  ประเทศอินเดียระดับอนุปริญญา 
(Associate  Diploma)  สาขาสารสนเทศ  จากวิทยาลัยเทฟอิปสวิช  (T.A.F.E.  Ipswich  College)  
ประเทศออสเตรเลีย รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ,ผูชวยเจาอาวาสวัดราชบุรณ
ราชวรวิหาร  และอาจารยใหญสํานักเรียนวัดราชบุรณราชวรวิหาร 
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  8. พระครูปญญาสุธรรมวิเทศ(เหลา) ปฺญาสิริ (ประชาราษฎร) วุฒิการศึกษานักธรรมเอก 
ป.ธ.4.,  M.A. (London) Ph.D. .(Birmingham)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดพุทธวิหาร 
แอสตัน  ประเทศอังกฤษ 

 9. พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร  วรสาร วิทยฐานะ นักธรรมเอก ป.ธ.6 พธ.บ. .(บาฬี
พระไตรปฎก), ปว.ค. ปจจุบันเปนพระธรรมทูต  วัดมงคลรัตนารามเมืองเบิรกเลย  รัฐแคลิฟอรเนีย 
สหรัฐอเมริกา 
 10.  พระมหาทองคูณ อมโร  ดวงใจ  วิทยฐานะ นักธรรมเอก ป.ธ.7  M.A. (Lingristics )
อภิธรรมมัชฌิมโท  ปจจุบันเปนพระธรรมทูต  วัดสัทธาธรรม   สหรัฐอเมริกา 

11. พระมหาวิสิษฐ ปฺญาวฑฺฒโน กฤษวี วุฒิการศึกษานักธรรมเอก ป.ธ.9 พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา) ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดธรรมปทีป ( Wat Dhammapadipa) 
Scotland 

 12. พระชาตรี   เหมพนฺโธ  เหมพันธ  วิทยฐานะนักธรรมเอก Ph.D.  (ยุโรปศึกษา), Ph.D. 
(ประวัติศาสตรสากล),D.Litt(ยุโรปศึกษา).ปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดไทยกรุงเซนตปเตอรสเบอรก 
ประเทศรัสเซีย    

13. พระมหาชลทิช อภิชฺชฺู จันทรหอม วุฒิการศึกษานักธรรมเอก ป.ธ.9,   ศส.ม.ปจจบัุน
เปนเจาอาวาสวัดไทยพุทธาราม  ประเทศออสเตรเลีย 

14. พระมหาวุฒิพงษ วุฑฺฒิวํโส รอดบํารุง วุฒิการศึกษานักธรรมเอก,ป.ธ.6, พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา)   วัดประยูรวงศาวาส    ผูชวยเลขานุการพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนท่ี 6 
และรุนท่ี 8 

  15. พระมหาภาสกรณ  ปโยภาโส  โกตา  วุฒิการศึกษานักธรรมเอก  ป.ธ.9  
อภิธรรมบัณฑิต ศศ.ม.จริยศาสตรศึกษา ปจจุบันเปนพระธรรมทูตวัดพุทธวิหาร คิงสบรอมล่ี 
สหราชอาณาจักร 

16. พระมหาบุญมี ฉายา  ปฺุญสมฺปนฺโน  เมาลิชาติ   อายุ 31  พรรษา 10   วุฒิการศึกษา   
นักธรรมเอก, ป.ธ.4,พธ.บ.(ปรัชญา)  ปจจุบันเปนพระธรรมทูตวัดมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกา 

17. พระมหาจูม  ฉายา มหาลาโภ  นามสกุล  อุทธา อายุ 35 พรรษา 15  วุฒิการศึกษา 
นักธรรมเอก  ,ป.ธ.7,พธ.บ.(พุทธศาสตร) ปจจุบันเปนพระธรรมทูตวัดไทยพุทธคยา-อินเดีย  
รัฐพิหาร อินเดีย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 
1.  พระราชรัตนมุนี  (ชัยวฒัน   ปฺญาสิริ   พรหมอนงค)  นักธรรมเอก  ป.ธ. 9,  รองเจา

อาวาสวัดพระปฐมเจดยีราชวรมหาวิหาร  เจาคณะจังหวัดนครปฐม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิฝาย
วิชาการแมกองธรรมสนามหลวง 

2.  พระราชปริยัติโมลี (โสภา  เขมสรโณ  (อินทรมณี)  นักธรรมเอก  ป.ธ. 9,  พธ.ม.
(พระพุทธศาสนา)  เจาอาวาสวัดพระงาม  เจาคณะอําเภอเมืองนครปฐม 

3.   พระมหา ดร.ตวน สิริธมฺโม  (พิมพอักษร)  วัดอมรินทราราม นักธรรมเอก  ป.ธ.5, 
พธ.บ., M.A.(Skt.),M.Phil., Ph.D. (Pphilosophy)จาก Banaras Hindu University, 
Varanasi  India  อดีตรองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.) และกรรมการบริหารศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย  มีประสบการณ
เคยศึกษาและคนควาพุทธสถานท่ีประเทศอินเดีย  11  ป, เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยไปเขาประชุม 
NGO  เพื่อรอมชอมเขมรหลายฝาย  ท่ี  Berkley  University  USA,  ไดรับอาราธนาไปบรรยายธรรม
ท่ียุโรป  6 ประเทศ อาทิ  ประเทศเนเธอรแลนด  เยอรมัน  ฝร่ังเศส  เบลเยี่ยม  ฯลฯ,  เปนผูเจรจา
เพื่อควาสงบ  วันท่ี  19 พฤษภาคม  2535,   
วิชาท่ีเช่ียวชาญ   พุทธศาสนากับการประชาสัมพันธภาษาตางประเทศ  (อังกฤษ  ฝร่ังเศส  เขมร  ฮิน
ดี  เยอรมัน),  การเผยแผธรรมทางวิทยุโทรทัศน    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวางคาํถามกับประเด็นท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2551-2560) 

                 

คา  IOC 

ผูเชี่ยวชาญ ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม 

1 2 3 

 คา  IOC 

ประเด็นท่ี 1  คุณลักษณะของ 1. บุคลิกภาพของพระภิกษุสงฆที่ +1  0  +1  0.66 
พระธรรมทูตที่พึงประสงค จะเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ         
ในทศวรรษหนา  หมายถึง ในทศวรรษหนา(พ.ศ.2550-2561)         

คุณลักษณะของพระธรรมทูต ควรจะมีลักษณะอยางไร         

ที่จะเปนผูเผยแผหลักธรรม 2.  ภูมิรู ภูมิธรรมของพระภิกษุสงฆ  +1  +1  0   0.66 
คําสอนของพระพุทธเจาที่ ที่จะเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ         
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง ในทศวรรษหนาควรจะประกอบไป         

ในทศวรรษหนา  อันประกอบ ดวยอะไรบาง         

ไปดวย  คุณลักษณะทางดาน   3. แนวคิดและอุดมการณในการเปน  +1  +1   0  0.66 
บุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรมและ พระธรรมทูตสายตางประเทศใน         

แนวคิด/อุดมการณในการทํางาน ทศวรรษหนาควรจะมีลักษณะอยางไร         

ประเด็นท่ี 2  แนวทางและ 4. แนวทาง  รูปแบบ  และวิธีการ    +1 +1   0  0.66 
ยุทธวิธีในการเผยแผ ของพระธรรมทูตสายตางประเทศ         
พระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา ในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน         

หมายถึง  แนวทาง  รูปแบบ   ทศวรรษหนาควรจะเปนอยางไรบาง         

วิธีการ  รวมถึงยุทธวิธีในการ 5.  ยุทธวิธีที่ควรจะใชในการเผยแผ  +1  +1   0  0.66 
เผยแผพระพุทธศาสนาสู พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต         
ประชาชนที่สอดคลองกับ ในทศวรรษหนาควรจะมีลักษณะอยางไร         
การเปล่ียนแปลงทางสังคมใน           
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ทศวรรษหนา           

คา  IOC 

ผูเชี่ยวชาญ ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม 

1 2 3 

คา  
IOC 

ประเด็นท่ี 3  แนวทางใน 6.  เกณฑในการคัดเลือพระธรรมทูต  +1  +1   +1 1.00 
การพัฒนาพระธรรมทูต สายตางประเทศในทศวรรษหนาควร        

ในทศวรรษหนา  หมายถึง   จะตองประกอบไปดวยอะไรบาง        

รูปแบบแนวทาง  วิธีการพัฒนา 7.รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา  +1  +1   +1 1.00 
พระธรรมทูตสายตางประเทศ   พระธรรมทูตสายตางประเทศใน        

เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา ทศวรรษหนาควรจะมีลักษณะอยางไร        

สูประชาชนที่สอดคลองกับการ 8.  กระบวนการในการพัฒนา  +1  +1   +1 1.00 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน    พระธรรมทูตสายตางประเทศเพ่ือ      
ทศวรรษหนาอยางมีประสิทธิภาพ   ใหมีประสิทธิภาพในการเผยแผ      
ซึ่งประกอบดวยเกณฑในการ พระพุทธศาสนาควรตองมีขั้นตอน        
คัดเลือกพระธรรมทูตรูปแบบ ในกระบวนการอยางไร        

การพัฒนา  กระบวนการพัฒนา 9.  การประเมินและติดตามผลการ  +1  +1   +1 1.00 
และการประเมินและติดตามผล ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตใน     
 ทศวรรษหนาควรจะมีลักษณะอยางไร        

   +1  +1   +1 1.00 
         

  

10.  การปฏิบัติหนาที่ของพระธรรม
ทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา
ควรมีขอกําหนด  กฏเกณฑ  ระเบียบ  
อยางไร        

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม (เดลฟายรอบท่ี  1) 
 

แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2550-2561) 

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
1.  แบบสอบถามเร่ือง  แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย

ตางประเทศในทศวรรษหนา(2550-2561)นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  ในฐานะท่ีทานเปนผูเช่ียวชาญ  ขอใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  ผูวิจัย
จะเก็บขอมูลคําตอบไวเปนความลับและจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวจิัยประกอบวทิยานิพนธ
เทานั้น  การนําเสนอขอมูลคําตอบจะนําเสนอในภาพรวมไมระบุช่ือและวัดท่ีสังกดั  ดังนั้นคําตอบ
ท้ังหมดจึงไมสงผลกระทบใดๆตอทาน 
 ผูวิจัยขอความรวมมือใหทานตอบคําถามใหครบทุกขอ  เพื่อจะไดนําคําตอบท่ีสมบูรณ
สําหรับการวิจยั 

3.  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  ประกอบดวย 
ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูเช่ียวชาญ 
ตอนท่ี  2  มี  3  ประเด็นดวยกันคือ 
ประเด็นท่ี  1  คุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงคในทศวรรษหนา 
ประเด็นท่ี  2  แนวทางและยทุธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา 
ประเด็นท่ี  3  แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษหนา 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี  ขอกราบขอบพระคุณ
พระมหาเถระผูเช่ียวชาญทุกรูป มา ณ ท่ีนี ้

 
 

พระมหามนตรี  ติกฺขวีโร 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
แบบสอบถามฉบับท่ี............. 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา   
(พ.ศ.2551-2560)ตามทัศนะของผูเช่ียวชาญ 

 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2561)รวม 14 ขอ แบงเปน 2 ตอนดังนี ้
ตอนท่ี 1   สอบถาม  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ขอ 

 1.  อายุ............ป 
2.  พรรษา..........พรรษา 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................................... 

วิชาเอก / สาขาวิชา.................................................................................... 
4.  ประสบการณการทํางาน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี  2. มี  3  ประเด็นดวยกันคือ 
ประเด็นท่ี  1  คุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงคในทศวรรษหนา 
ประเด็นท่ี  2  แนวทางและยทุธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา 
ประเด็นท่ี  3  แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษหนา 
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แบบสอบถาม 
ประเด็นท่ีศึกษา 

ประเด็นท่ี1.  คุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีพึงประสงคในทศวรรษหนา  หมายถึง  
คุณลักษณะของพระธรรมทูตท่ีจะเปนผูเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงในทศวรรษหนา อันประกอบไปดวย  คุณลักษณะทางดาน  บุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม
และแนวคิด/อุดมการณในการทํางาน 

คําถามการสัมภาษณ 
1.  บุคลิกภาพของพระสงฆท่ีจะเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา(พ.ศ.

(2550-2561) ควรมีคุณลักษณะอยางไร
............................................................................................................................................................. 

2.  ภูมิรู ภูมิธรรมของพระสงฆท่ีจะเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนาควร
จะประกอบไปดวยอะไรบาง
............................................................................................................................................................. 
  3.  แนวคิดและอุดมการณในการเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนาควรมี
คุณลักษณะอยางไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็นท่ีศึกษา 
ประเด็นท่ี2.  แนวทางและยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทศวรรษหนา  หมายถึง  

แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  รวมถึงยุทธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูประชาชนท่ีสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในทศวรรษหนา 

คําถามการสัมภาษณ 
4.  แนวทาง  รูปแบบ  และวธีิการของพระธรรมทูตสายตางประเทศในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในทศวรรษหนาควรจะเปนอยางไร
............................................................................................................................................................. 

5.  ยุทธวิธีท่ีควรจะใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในทศวรรษหนาควร
จะมีลักษณะอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ีศึกษา 

ประเด็นท่ี3.  แนวทางในการพัฒนาพระธรรมทูตในทศวรรษหนา  หมายถึง  รูปแบบ  
แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศ  เพือ่การเผยแผพระพุทธศาสนาสูประชาชนท่ี
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในทศวรรษหนา  อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบดวย
เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูต  รูปแบบการพัฒนา  กระบวนการพัฒนาและการประเมินและ
การติดตามผล 

คําถามการสัมภาษณ 
6.  เกณฑในการคัดเลือกพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษควรจะตองประกอบไป

ดวยอะไรบาง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

7.  รูปแบบ/แนวทางการพฒันาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนาควรจะมี
ลักษณะอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

8.  กระบวนการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาควรตองมีข้ันตอนในกระบวนการอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  9.  การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในทศวรรษหนาควรจะมี
ลักษณะอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

10.  การปฏิบัติหนาท่ีของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนาควรมีขอกําหนด  
กฏเกณฑ  ระเบียบอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

153 

แบบสอบถาม  (เดลฟายรอบท่ี  2 ) 
  

แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา 
(2550-2561) 

 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการเผย
แผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา(2550-2561)ประกอบดวย 3 
ประเด็นคือ 

ประเด็นท่ี 1  ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางานของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  

ประเด็นท่ี  2  แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยทุธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)   

ประเด็นท่ี  3  รูปแบบ  แนวทาง  วธีิการพฒันาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษ
หนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 

ขอขอบพระคุณอยางยิ่งในความรวมมือของทาน 
พระมหามนตรี  ติกฺขวีโร 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

หมายเลขแบบสอบถาม.............. 
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ประเด็นท่ี 1  ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางานของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560)  
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ตามระดับคะแนนท่ีทานมีความคิดเห็น 
 5  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
1 เปนผูมีจริยวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตามสมณสารูปแหง

การเปนสงฆ  สรางความศรัทธาแกผูพบเหน็   
     

2 เปนผูมีความรูทางดานนกัธรรม  ไมต่ํากวา  
นักธรรมตรี 

     

3 นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลวพระธรรมทูต
ควรจะมีความรูทางโลกไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา   

     

4 เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดีแมจะมี
ส่ิงท่ีเขามากระทบกระเทือนจิตใจก็ตาม   

     

5 เปนผูท่ีมีความมานะ   อดทนสูง    แมจะผจญ
อุปสรรคหนักเพียงไรกต็าม   

     

6 เปนผูท่ีสามารถสรางความศรัทธาและสามารถเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณไดดี   

     

7 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  ไมเยอหยิ่ง  
ยินดนีอมรับคําแนะนําจากผูอ่ืนเพื่อปรับปรุง 

     

8 เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดใน 
ทุก ๆ  สถานการณเปนตัวอยางท่ีดี(Change  Agent)
ทางธรรมวินัย 

     

9 นอกจากความรูในทางโลกและทางธรรมแลว  พระ
ธรรมทูตควรจะมีความรอบรูในทุก ๆ  เร่ือง   
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
10 เปนผูท่ีสามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  ความรูรอบตัว

มาประยุกตใชในการบรรยายธรรมไดอยางเฉียบคม   
     

11 เปนผูที่มีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  บรรยายธรรม  ที่จะ
สามารถสรางความศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  การ
เปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการดําเนินที่ดีในเชิงสาธก
โวหาร 

     

12 เปนผูท่ีมีความพรอมทางดานรางกายและจิตในท่ีจะ
เสียสละอุทิศตน  เพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง   

     

13  เปนผูท่ีมีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะไปเผยแพร
พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี   

     

14 เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขากับผูอ่ืนไดงาย        
15 เปนผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี        
16 เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  30 – 45 ป  ซ่ึงเหมาะสมกับการ

ทํางานเชิงรุก   
     

17 เปนผูท่ีมีวิสัยทศันในการเผยแพรพระพทุธศาสนาเชิงรุก      
18 พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณในการเผยแพร

พระพุทธศาสนาอยาง  2-3 ป   
     

19 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองผานการอบรม
หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

     

20 เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  หลักการทาง
พระพุทธศาสนาอยางแทจริงโดยเฉพาะการปฏิบัติ
วิปสสนา  กรรมฐาน   

     

21 เปนผูท่ีมีความคิดความเช่ือในเชิงบวกเดียวกับการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา 

     

22 เปนผูท่ีมีความใฝรูในทางธรรมและความรูในทางโลก  
เพื่อจะนําไปใชพัฒนาปรับปรุงการเผยแผพุทธศาสนา   
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
23 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสรางศรัทธา  ความเช่ือถือ  จาก

ผูฟงธรรม   
     

24 เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สมบูรณ        
25 เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ  ใน

ประเทศท่ีคนเขาไปเผยแพรพระพุทธศาสนาเปนอยาง
ดี   

     

26 พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูในเร่ืองการ
คนหาคําตอบ  การวิเคราะหตนเองเกีย่วกบัสภาพ
ปญหา  อุปสรรคโดยใชระเบียบใชการวิจยั   

     

 
ประเด็นท่ี  2  แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการ  ยทุธวิธีในการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับพระ

ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
1 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการเผยแพร

พระพุทธศาสนา   
     

2 พระธรรมทูตจะมีการวิเคราะหตนเอง  องคกร  อยู
ตลอดเวลาเพ่ือหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรค  เพื่อหาแนวทางพฒันาตนเอง/องคกร  
ตลอดเวลา   

     

3 จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ      
4 การเผยแพรพระพุทธศาสนาจะตองเนนการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานมากกวาวิธีอ่ืน 
     

5 จะตองมีการจดักิจกรรมใหม ๆ  และตอเนื่องรวมกับ
ชุมชนท่ีบริเวณใกลเคียงวดัโดยใชหลัก  บวร   

     

6 จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึงชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดกจิกรรมที่เกี่ยวของกบัวัด   
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
7 จะตองมีการสรางเครือขายของพระธรรมทูตท่ัวโลก

เพื่อประโยชนในการเผยแพรพระพุทธศาสนา   
     

8 มีการแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  วสัดุ/
อุปกรณ  และการแชรทรัพยากรของพระธรรมทูตใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา   

     

9 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย   

     

10 พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถในการคนหา  
ปญหา อุปสรรค  และแนวทางการดําเนนิการ  โดยใช
การวิจยัเขามาใชดําเนนิการ   

     

11 การเผยแพรตองนําเสนอดวยส่ิงพิมพอุปกรณเล็ก ๆ  
ท่ีสะดวกในการหยิบอาน  ด ู ฟง  ไดแก  CD,MP3, 
เปนตน   

     

12 พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณในปจจุบัน
ประยุกตเขากบัหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา   

     

13 ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูในประเทศนั้น ๆ  
เปนระยะ ๆแลวก็มีการสับเปล่ียนท่ีอยู  

     

14 สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  ความคิดเห็น  
ของผูท่ีมีพื้นที่การทํางาน   
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ประเด็นท่ี  3  รูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพฒันาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษ
หนา  (พ.ศ. 2551-2560) 

ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
1 พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมีโอกาสได

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู  ประสบการณอยาง
นอยปละ  1  คร้ัง   

     

2 ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการจัดการความรูเพื่อ
ทําใหเกิดการถายทอดองคความรูในชุมชน  ประเทศ
ท่ีตนเองไดอาศัยอยู   

     

3 ควรมีหนวยงานกลางในการประสานงานใหความรู  
การแนะนํา  และเชิงเวทีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของพระธรรมทูตทุกมุมโลก   

     

4 พระธรรมทูตจะตองมีการเรียนการสอนเปนรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยพระธรรมทูตตางประเทศโดยตรง   

     

5 พระธรรมทูตตางประเทศจะตองมีการรายงานการ
ปฏิบัติงานในแตละโครงการหรือสรุปเปนรายปมายัง
มหาวิทยาลัย   

     

6 พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบคัดเลือกเพื่อเขา
ศึกษาในวิทยาลัยพระธรรมทูต   

     

7 จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของพระธรรมทูต
สายตางประเทศในการเผยแพรพระพุทธศาสนา   

     

8 พระธรรมทูตจะตองมีการศกึษาประเมินตนเอง  เพื่อ
นําไปสูการพฒันาปรับปรุงตนเอง   

     

9 ควรมีการประเมินการปฏิบัตงิานของธรรมทูตจาก
หลาย ๆ  ฝายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม   

     

10 จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรมทูตท่ีปฏิบัติตน
ไมเหมาะสม 

     

11 จะตองมีการคิดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบพระธรรมทูต
โดยตรง 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ ประเด็น 

5 4 3 2 1 
12 จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรม

ทูตจากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ  ฝาย  เชน  
ผูปกครองพระธรรมทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพื่อนํา
ผลมาพัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป   

     

13 มีการจัดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบในการผลิตพระธรรม
ทูตสายตางประเทศโดยตรง เชน  การจัดต้ังวิทยาลัย
พระธรรมทูต  เปนตน   

     

14 มีองคกรกลางในการแลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็น  
ประสบการณของพระธรรมทูตสายตางประเทศ   

     

15 การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมีเกณฑท่ีชัดเจนใน
การพิจารณาความเหมาะสมมากกวาความสัมพันธ
สวนบุคคล   
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แบบสอบถาม  ( เดลฟายรอบท่ี  3 ) 
แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา 

(พ.ศ.2550-2561) 
 คําชี้แจง   แบบสอบถามรอบท่ี  3  นี้จะเปนรอบสุดทาย  เพื่อใหทานไดทราบถึง
การตอบในรอบท่ี   2  ของกลุมผูเช่ียวชาญในคร้ังนี้  ซ่ึงผูวิจัยแสดงคาพสัิยระหวางควอไทล  คามัธย
ฐานและระดับคะแนนที่ทานไดตอบไว  ขอใหทานไดโปรดพิจารณาทบทวนการตอบของทาน
รวมกับการตอบของกลุมผูเช่ียวชาญทานอ่ืนๆอีกคร้ัง  โดยทานสามารถแสดงเคร่ืองหมาย    ตาม
ระดับคะแนนท่ีทานมีความคิดเห็น  ซ่ึงจะเปล่ียนระดบัคะแนนหรือไมก็ได  หากการตอบของทาน
ในแตละขอไมอยูในขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล  ผูวิจยัขอความกรุณาจากทานไดโปรดแสดง
เหตุผลอธิบายดวย 
 
เคร่ืองหมายในแบบสอบถาม 
 5  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1  หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 X  หมายถึง  ระดับคะแนนท่ีทานไดตอบไวในแบบสอบถามรอบท่ี  2   
 *  หมายถึง คามัธยฐาน ซ่ึงเปนระดับคะแนนท่ีกลุมผูเช่ียวชาญสวนใหญไดตอบไว  
คือ 
 คามัธยฐานต้ังแต  4.50  ข้ึนไป  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยมากท่ีสุด 
 คามัธยฐานต้ังแต  3.50-4.49  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยมาก 
 คามัธยฐานต้ังแต  2.50-3.49  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยปานกลาง 
 คามัธยฐานต้ังแต  1.50-2.49  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยนอย 
 คามัธยฐานตํ่ากวา  1.50       หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญเห็นดวยนอยท่ีสุด 
              หมายถึง    ขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล  ซ่ึงเปนความแตกตางระหวางควอไทลท่ี  3  
กับควอไทลท่ี  1  ถาคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวาหรือเทากับ  1.50  (ขอบเขตพิสัยระหวางควอ
ไทลแคบๆ)  แสดงวากลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  แตถา
มากกวา  1.50  (ขอบเขตพิสัยระหวางควอไทลกวางๆ)แสดงวากลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม
สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน 
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ประเด็นที่ 1  ดานบุคลิกภาพ  ภูมิรู  ภูมิธรรม  แนวคิด/อุดมการณในการทํางานของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

1 เปนผูมีจริยวัตรงดงาม  ปฏิบัติตนตาม
สมณสารูปแหงการเปนสงฆ  สราง
ความศรัทธาแกผูพบเห็น   

X *      

2 เปนผูมีความรูทางดานนกัธรรม  ไมต่ํา
กวา นกัธรรมตรี 

 * X    

3 นอกจากความรูทางเปรียญธรรมแลว
พระธรรมทูตควรจะมีความรูทางโลกไม
ต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

 * X    

4 เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณไดเปน
อยางดีแมจะมีส่ิงท่ีเขามา
กระทบกระเทือนจิตใจก็ตาม 

* X     

5 เปนผูท่ีมีความมานะ   อดทนสูง    แมจะ
ผจญอุปสรรคหนักเพียงไรกต็าม   

 X*     

6 เปนผูท่ีสามารถสรางความศรัทธาและ
สามารถเปนผูนําทางจิตวิญญาณไดดี   

* X     

7 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพออนนอมถอมตน  
ไมเยอหยิ่ง  ยนิดีนอมรับคําแนะนําจาก
ผูอ่ืนเพื่อปรับปรุง 

* X     

8 เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย
อยางเครงครัดในทุก ๆ  สถานการณเปน
ตัวอยางท่ีดี(Change  Agent)ทางธรรม
วินัย 

 * X    

9 นอกจากความรูในทางโลกและทาง
ธรรมแลว  พระธรรมทูตควรจะมีความ
รอบรูในทุก ๆ  เร่ือง   

 *  X   
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ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

10 เปนผูท่ีสามารถนําเอาเหตุการณตาง ๆ  
ความรูรอบตัวมาประยุกตใชในการ
บรรยายธรรมไดอยางเฉียบคม   

 X*     

11 เปนผูท่ีมีวิธีการ  ทักษะในการเทศนา  
บรรยายธรรม  ท่ีจะสามารถสรางความ
ศรัทธาแกผูฟงธรรม  ไดแก  การ
เปรียบเทียบธรรม  การใหแงคิดในการ
ดําเนินท่ีดีในเชิงราชโวหาร 

 * X    

12 เปนผูท่ีมีความพรอมทางดานรางกาย
และจิตในท่ีจะเสียสละอุทิศตน  เพื่อการ
เผยแพรพระพทุธศาสนาอยางแทจริง   

X*      

13 เปนผูท่ีมีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะ
ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาไดเปนอยาง
ดี   

 * X    

14 เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  เขากับผูอ่ืน
ไดงาย   

* X     

15 เปนผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางด ี

 * X    

16 เปนผูท่ีมีอายุระหวาง  30 – 45 ป  ซ่ึง
เหมาะสมกับการทํางานเชิงรุก   

 X*     

17 เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการเผยแพร
พระพุทธศาสนาเชิงรุก 

 X*     

18 พระธรรมทูตจะตองมีประสบการณใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนาอยาง 2-3 ป   

 X*     

19 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตอง
ผานการอบรมหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

* X     
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ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

20 เปนผูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  หลักการ
ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปสสนา  
กรรมฐาน 

*  X    

21 เปนผูท่ีมีความคิดความเช่ือในเชิงบวก
เดียวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนา 

 X*     

22 เปนผูท่ีมีความใฝรูในทางธรรมและ
ความรูในทางโลก  เพื่อจะนําไปใช
พัฒนาปรับปรุงการเผยแพรพุทธศาสนา   

* X     

23 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสรางศรัทธา  
ความเช่ือถือ  จากผูฟงธรรม   

 X*     

24 เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
สมบูรณ   

 X*     

25 เปนผูท่ีรูและเขาใจวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติ  ในประเทศท่ีคนเขาไป
เผยแพรพระพทุธศาสนาเปนอยางดี   

 * X    

26 พระธรรมทูตจะตองเปนผูท่ีมีความรูใน
เร่ืองการคนหาคําตอบ  การวิเคราะห
ตนเองเกีย่วกบัสภาพปญหา  อุปสรรค
โดยใชระเบียบใชการวจิัย   

 X*     
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ประเด็นที่  2  แนวทาง  รปูแบบ  วิธีการ  ยุทธวิธีในการเผยแพรพระพุทธศาสนาสําหรับ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

1 ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนา 

X *     

2 พระธรรมทูตจะมีการวิเคราะหตนเอง  
องคกร  อยูตลอดเวลาเพ่ือหาจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  เพื่อหา
แนวทางพัฒนาตนเอง/องคกร  
ตลอดเวลา   

X*      

3 จะตองทํางานในเชิงรุกมากกวาการต้ังรับ 
 

X *     

4 การเผยแพรพระพุทธศาสนาจะตองเนน
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมากกวา
วิธีอ่ืน 

 X*     

5 จะตองมีการจดักิจกรรมใหม ๆ  และ
ตอเนื่องรวมกบัชุมชนท่ีบริเวณใกลเคียง
วัดโดยใชหลัก  บวร   

 * X    

6 จะตองมีการเขาไปรวมกับชุมชนหรือดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมท่ีเกีย่วของกับวดั 

 X*     

7 จะตองมีการสรางเครือขายของพระ
ธรรมทูตท่ัวโลกเพื่อประโยชนในการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา 

 X*     

8 มีการแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ  
วัสดุ/อุปกรณ  และการแชรทรัพยากร
ของพระธรรมทูตในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา   

 X*     
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ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

9 พระธรรมทูตสายตางประเทศจะตองมี
การวางแผนการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุ
เปาหมาย 

X*      

10 พระธรรมทูตจะตองมีความสามารถใน
การคนหา  ปญหา อุปสรรค  และ
แนวทางการดาํเนินการ  โดยใชการวจิัย
เขามาใชดําเนนิการ   

 X*     

11 การเผยแพรตองนําเสนอดวยส่ิงพิมพ
อุปกรณเล็ก ๆ  ท่ีสะดวกในการหยิบ
อาน  ดู  ฟง  ไดแก  CD,MP3, เปนตน   

 X*     

12 พระธรรมทูตจะตองเปนผูเอาเหตุการณ
ในปจจุบันประยุกตเขากับหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนา 

 X*     

13 ควรใหพระธรรมทูตไดอาศัยอยูใน
ประเทศนั้น ๆ  เปนระยะ ๆแลวก็มีการ
สับเปล่ียนท่ีอยู 

 X*     

14 สํารวจความตองการ  ความพึงพอใจ  
ความคิดเหน็  ของผูท่ีมีพื้นที่การทํางาน   

 * X    
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ประเด็นที่  3  รูปแบบ  แนวทาง  วิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายตางประเทศในทศวรรษ
หนา  (พ.ศ. 2551-2560) 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

1 พระธรรมทูตทุกประเทศควรไดมี
โอกาสไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ความรู ประสบการณอยางนอยปละ 1 
คร้ัง   

 X*     

2 ควรสงเสริมใหพระธรรมทูตมีการ
จัดการความรูเพื่อทําใหเกิดการถายทอด
องคความรูในชุมชน  ประเทศท่ีตนเอง
ไดอาศัยอยู   

 X*     

3 ควรมีหนวยงานกลางในการ
ประสานงานใหความรู  การแนะนํา  
และเชิงเวทีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของพระธรรมทูตทุกมุมโลก   

 X*     

4 พระธรรมทูตจะตองการเรียนการสอน
เปนรูปแบบของมหาวิทยาลัยพระธรรม
ทูตตางประเทศโดยตรง 

 X*     

5 พระธรรมทูตตางประเทศจะตองมีการ
รายงานการปฏิบัติงานในแตละโครงการ
หรือสรุปเปนรายปมายังมหาวิทยาลัย 

 X*     

6 พระธรรมทูตจะตองมาจากการสอบ
คัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระ
ธรรมทูต 

 X*     

7 จะตองมีการสรางหลักสูตรเฉพาะของ
พระธรรมทูตสายตางประเทศในการ
เผยแพรพระพทุธศาสนา 
 

X *     
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ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี ขอคําถาม 

5 4 3 2 1 
เหตุผล 

8 พระธรรมทูตจะตองมีการศกึษาประเมิน
ตนเอง  เพื่อนาํไปสูการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง   

X   *     

9 ควรมีการประเมินการปฏิบัตงิานของ
ธรรมทูตจากหลาย ๆ  ฝายตามระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม   

X *     

10 จะตองมีบทลงโทษสําหรับพระธรรมทูต
ท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสม 

 X*     

11 จะตองมีการคิดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบ
พระธรรมทูตโดยตรง 

X*      

12 จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพระธรรมทูตจากผูมีสวนเกี่ยวของ
หลาย ๆ  ฝาย  เชน  ผูปกครองพระธรรม
ทูต, ผูใชบริการ  เปนตน  เพือ่นําผลมา
พัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป   

X*      

13 มีการจัดต้ังองคกรท่ีรับผิดชอบในการ
ผลิตพระธรรมทูตสายตางประเทศ
โดยตรง เชน  การจัดต้ังวิทยาลัยพระ
ธรรมทูต  เปนตน   

X *     

14 มีองคกรกลางในการแลกเปล่ียนความรู  
ความคิดเหน็  ประสบการณของพระ
ธรรมทูตสายตางประเทศ   

 X*     

15 การคัดเลือกพระธรรมทูตควรจะมีเกณฑ
ท่ีชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสม
มากกวาความสัมพันธสวนบุคคล 

X*      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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