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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบาทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ๒)  เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  แล ะ ๓) 
เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ศึกษาวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระสังฆ าธิการและพระภิกษุ ในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๑๗๗ รูป จาก ๒๖ วัด ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตรา
ส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ  .๙๖๙๗  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) แบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)  
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ผลการศึกษาพบว่า 

๑. บาทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้าน
วิธีการและด้านข้ันตอน             
       ๒. เปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บทบาทพระธรรมทูตไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานของการวิจัย  
       ๓ . ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ บทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พบว่า พระธรรมทูตส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการที่
ต้องปฏิบัติภารกิจมาก  จึงส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานของพระธรรมทูตได้อย่างเต็มที่  และไม่
มีเวลาเพียงพอ ประกอบกับบุคลากรมีน้อย และยังขาดการสนับสนุนงบประมาณที่จะด าเนินงาน
กิจกรรมด้านการเผยแผ่ ทั้งน้ีประชาชนยังทราบว่ามีพระธรรมทูตปฏิบัติงานอยู่จริง 
     แนวทางการแก้ปัญหา  ควรให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุที่มีความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่จะเป็นพระธรรมทูตได้  มาปฏิบัติหน้าที่แทน พระสังฆาธิการควรมีการประชุม
ร่วมกัน  จากการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ     
และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน  เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางวัดรวมถึงการบริหารจัดการ อันน ามาสู่ความเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างพร้อม
เพรียงและยั่งยืน 
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    ABSTRACT 
 The main objectives of this research were i) to study the concepts of the 
missionary work of the Bath district, unstable propagation of Buddhism. Ratchaburi 
Province; ii) to study the role of the missionary work of spreading Buddhism by personal 
factors ; and iii) to study the problems and suggestions and guidelines for the 
development of Buddhism in the missionary district unstable, Ratchaburi province. The 
survey research was carried out in this study. 

A group of samples for this research consisted of 177 Buddhist monks who lived 
in 26 temples in Bang Phae District, Ratchaburi, being drawn by simple random 
sampling technique.  The tool for data collection  in this research was questionnaire 
comprising check-list, rating scale and opened end questions with reliability value equal 
to 0.9697. The programme for social science research was employed for data analysis. 
The statistics used for it are frequencies, percentage , average means and standard 
deviation. The content analysis technique was used for analyzing data from open-ended 
questions. 
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Results of Research were concluded as follows: 
Bath of the missionary, the unstable propagation of Buddhism in the district, 

Ratchaburi province. Overall performance level in all aspects of the format and content 
and how to do it. 

The role of the missionary aspect of Buddhism is classified according to their 
personal experience as a missionary was no different. When classified by personal 
factors. We reject the hypothesis of the study.  

The results confirm the suggestion about the role of the missionary aspect of 
Buddhism that most of the missionary position as the Abbots to the mission. As a result 
of his missionary work can not be fully And not enough time. In addition, there are less 
people. The lack of financial support to the activities of missionaries. The people also 
know that the real missionary work.  

Solution. Should be trained to monks who have the ability. And qualified to 
become a missionary priest. Duties instead. There should be a joint meeting of the 
Abbots. Of coordination between local authorities for financial support. And should be 
organized between the creative community. To make people aware of the information to 
management. This led to the understanding and the readiness and sustainability issues. 
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                      กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ดังใจหวัง เพราะได้รับแนวคิด ข้อคิดเห็นและความกรุณาของ
คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง 
 กราบขอบพระคุณ ผศ ดร. สุรพล  สุยะพรหม ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
เจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย อาจารย์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติ
ศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ และอาจารย์ วันชัย  สุขตาม  ที่กรุณาเสียสละเวลา  ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
ด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัด ให้
กระจ่าง  จนสามารถท างานวิจัยครั้งน้ีให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ พระครูปลัดสุรัฐสิริปุญฺโ ญ, ดร.ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.สุภกิจ โสทัด  กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสทุกวัดในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในการเรียนระดับปริญญาโท และได้ข้อมูลมาประกอบการศึกษาจน
ส าเร็จ สุดท้าย  ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป  และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนท่ีได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ รวมถึงให้
ความเมตตาเอื้อเฟื้อ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาตลอด คุณความดี 
การท าประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้   ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่โยมมารดา 
บิดา และเพื่อนร่วมชั้นเรียนท้ังบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่เป็นก าลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆ 
เรื่อง รวมท้ังญาติโยม และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ญาติโยมท่ีเป็นโยมอุปถัมภ์ที่ได้ให้การสนับสนุน ในการ ท า
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี อานิสงส์ที่จักพึงบังเกิดจากการท าวิจัยน้ี  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย  
คุณบิดา  คุณมารดา  คุณครูอาจารย์  ผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์
ในครั้งนีข้อเจริญพร   
  
 
 
  
              พระธรีนิติ ์ ธรีธมฺโม  
               กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕   
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สารบัญ  
เร่ือง          หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย          (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ          (๓)  
กิตติกรรมประกาศ          (๕) 
สารบัญ           (๖) 
สารบัญตาราง           (๘) 
สารบัญแผนภาพ          (๙) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ       (๑๐) 
 
บทที่ ๑  บทน า 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๔ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย       ๓ 
 ๑.๔ ปัญหาท่ีต้องการทราบ       ๓ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย        ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย      ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับ จากการวิจัย      ๖  
    
บทที่ ๒  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท      ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์    ๑๐ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    ๒๕  
 ๒. ๔ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระธรรมทูต    ๔๗ 
 ๒.๕ บทบาทพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี            ๖๒ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       ๖๓ 
    ๒. ๗ กรอบแนวคิดการวิจัย      ๗๖ 
 
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย         
 ๓.๑  รูปแบบ การวิจัย       ๗๘ 
 ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      ๗๙ 



(๗) 
 

 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       ๘๐
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล         ๘๓ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูลและ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ๘๕ 
 
บทที่  ๔  ผลการศึกษา 
 ๔.๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     ๘๖  
 ๔.๒  ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน  

       อ าเภอบางแพ จังหวดัราชบุรี                               ๘๘  
 ๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้าน     
        การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล            ๙๓  

๔.๔  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตด้าน 
        การเผยแผ่พระพทุธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวดัราชบุรี                    ๑๐๑ 

๔.๕  สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย             ๑๐๓  
  
บทที่  ๕  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย               ๑๐๕ 
 ๕.๒  อภิปรายผล การวิจัย              ๑๑๐ 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ               ๑๑๘ 
 
บรรณานุกรม                   ๑๒๐ 
 
ภาคผนวก                  ๑๒๖ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย                 ๑๒๘ 

ภาคผนวก ข ค่าแอลฟา( Alpha)                       ๑๓๔ 
ภาคผนวก ค ผลการหาความสอดคล้องของแบบสอบถามหรือ IOC         ๑๓๗        

 ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพื่อการวิจัย                             ๑๔๒ 
           
ประวัติผู้วิจัย                 ๑๔๙ 
 



 

(๘) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่                                              หน้า
๔.๑  จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๘๗ 

๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  โดยภาพรวม    ๘๘  
๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านเน้ือหาสาระ     ๘๙ 
๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน   
   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ     ๙๐ 
๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านวิธีการ    ๙๑ 
๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านข้ันตอน  ๙๒  
๔.๗  เปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ  
    บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านอายุ   ๙๓  
๔.๘  เปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ  
   บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านพรรษา   ๙๔ 
๔.๙ เปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ  
   บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ  ๙๕  
๔.๑๐ เปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ  
   บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านวุฒิการศึกษานักธรรม  ๙๖  
๔.๑๑เปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ  
   บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  ๙๘  
๔.๑๒ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  ๑๐๐  
 
 
 



 

(๙) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่                                              หน้า 

๒.๑    กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)             ๗๖  
     ๔.๑  สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย              ๑๐๓  
 



(๑๐) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก
โดยใช้ระบบย่อคํา ดังต่อไปนี้ 

      พระวินัยปิฎก        
 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย)  
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย)  

               

               พระสุตตันตปิฎก 
 
ม.มู. ( ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มั ชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตตรนิกาย ฉกฺกนิบาต (ภาษาไทย)  
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค         ( ภาษาไทย) 
ส.ํม. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย)  
ที.อ. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตตรนิกาย อนาวารวรรค (ภาษาไทย)  
ขุ.จุ. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตตรนิกาย จุทฺกปาฐะ (ภาษาไทย)  
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตตก (ภาษาไทย)  
ม.ม. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย)  
ส.ํนิ. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย นิกายนิบาต (ภาษาไทย)  
ที.ม. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)  
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย)  
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)  
ขุ.เถรี.อ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺกกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี)  
ส.ํมหา. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)  
องฺ.อฏฐก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตตรนิกาย อัฏ กนิบาต (ภาษาไทย)  
 

 

 



(๑๑) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐       
และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการ
อ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี)                    
๒๕/๓๒๑  - ๓๒๒/๗๒ หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย            
ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วน
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  จะระบุ เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑  - ๓๒๒/๑๓๓  
หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก  เล่มที่ 
๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
 

 

 



  

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  
    บทบาทหรืองานพระธรรมทูตสมัยพุทธกาล เริ่มต้นข้ึนเม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
แล้วนั้น  ก็ทรงเร่ิมประกาศพระพุทธศาสนา โดยทรงใช้เวลาตลอดฤดูฝนแรก รวบรวมพุทธสาวก
ได้  ๖๐รูปแล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่พระสาวกเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไป
ประกาศพระพุทธศาสนา ครั้นพอหมดฤดูฝนก็ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม แล้วรับสั่ง
ให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ  การประชุมในครั้งนั้นนับว่าเป็นการ
ประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา โดยท่ีพระพุทธองค์ทรงรับสั่ง
กับพระภิกษุทั้งหลาย (๖๐ รูป) นั้นว่า  
   “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากปวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ 
แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากปวงทั้งปวงที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์  (เช่นกัน)  พวกเธอ
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก  เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมโดยทางเดียวกันสอง
รูป, จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด , จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์ , สัตว์ทั้งหลาย จ าพวกที่มีอุลี  คือ กิเลส
น้อยมีอยู่,แต่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อม , ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้เราก็จัก
ไปต าบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อแสดงธรรม”  
      ความสามารถในการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ที่คนศาสนาอื่นมองเห็นคือ
มิชชันนารี ชาวโปรตุเกส  ชื่อกาสปาร์ ดาครูซ ได้บันทึกไว้ในปีค.ศ.๑๕๕๖  (พ.ศ.๒๐๐๙)  ว่า “ มี
ความภาคภูมิใจและเย่อหยิ่งอย่างเหลือเกิน  พวกเขาได้รับการบูชาสักการะราวกับเทพเจ้า
เป็นๆ  ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าในหมู่ภิกษุด้วยกันก็บูชาผู้อาวุโสกว่าดุจเทพเจ้า   ทั้งสวดมนต์ภาวนา
และกราบกราน ฉะน้ีสามัญชนท้ังหลาย จึงเชื่อมั่นในพระภิกษุอย่างสูง  ให้ความเคารพและกราบ
ไหว้บูชา ไม่มีใครกล้าคัดค้านพระในเรื่องใดๆ  บางครั้งขณะท่ีข้าพเจ้าก าลังเทศน์อยู่  ผู้คนรอบ
ข้างซึ่งได้ยินข้าพเจ้าพูดอย่างชัดเจนและพอใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าสอน ทันทีที่พระเหล่านี้เดินผ่านมา 
และพูดเปรยว่า “นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ของเราดีกว่า พวกเขาก็จะเดินหนีไปหมดทิ้งข้าพเจ้าไว้แต่
ล าพัง ”    

                                                 

วิ.ม.(ไทย),๔/๓๒/๔๐. 
พรรณงาม เง่าธรรมสาร , สดใส ขันติวรพงศ์ ,วงเดือน  นาราสัจจ์  แปล. ประวัติศาสตร์กัมพูชา 

โดยเดวิด แชนด์เลอร์,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๒๓.   



 

 
๒ 

 

 เหล่าพระสาวกทั้ง ๖๐ รูป ที่ทรงส่งไปประกาศพระศาสนานั้นถือว่าเป็นคณะ          
พระธรรมทูตชุดแรกที่ปรากฎในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดยท่ีพระองค์ก็ทรงเสด็จไปเผยแผ่  
พระศาสนาเหมือนกัน คือเสด็จไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ซึ่งเป็นเจ้า
ลัทธิที่ผู้คนนับถือมาก เมื่อเจ้าลัทธินับถือและเลื่อมใสแล้ว เหล่าบริวารท้ังหลายก็จะได้เลื่อมใสตาม
ไปด้วยท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปได้อย่างรวดเร็ว และพระพุทธศาสนาก็ได้แพร่หลาย
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู่พระปรินิพานได้ ๒๓๖ ปีก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นใน

พระพุทธศาสนา ครั้งเมื่อเดียรถีย์ปลอมบวชและได้แสดงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้
คลาดเคลื่อน หลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงอาราธนาพระภิกษุในชพูทวีปทั้งสิ้นให้มา
ประชุมกันและทรงตรัสถามให้ภิกษุเหล่านั้นอธิบายหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ทรงรับสั่งให้
สึกเหล่าภิกษุที่ตอบคลาดเคลื่อนจากหลักพระพุทธศาสนา จ านวน ๖๐,๐๐๐ รูป แล้ว ก็ได้มีการ
สังคายนาพระธรรมวินัยใหม่ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๓ ในการสังคายนาครั้งนี้มีพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระเป็นประธานสงฆ์และเป็นผู้ถาม พระมัชฌันติกะและพระมหาเทวะเป็นผู้วิสัชชนา และได้รับ
พระสงฆ์เป็นพระอรหันต์ จ านวน ๑,๐๐๐ รูป พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์ ท าให้การ
สังคายนาที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร แคว้นมคธ ท าอยู่ ๙ เดือน จึงส าเร็จ เกี่ยวกับหลักฐานการ
ท าสังคายนาครั้งนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้โดยสังเขป ดังนี้ 
 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่๓ ณ พระนครปาฏลีบุตร หลังจาก

เสร็จสิ้นการสังคายนาแล้ว ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระพุทะศาสนาในดินแดนต่างๆ รวม๙ 
สาย ในบรรดา ๙ สายนั้น พระโสณะเถระและพระอุตตระเถระ เป็นสายหน่ึง(คัมภีร์สมันตปาทา
สาทิกา อรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก นับเป็นสายท่ี๘แต่คัมภีร์ศาสนวงศ์นับย้อนเป็นสายที่๒) ได้น า
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า ได้แก่จังหวัดนครปฐม 
โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่นพระปฐมเจดีย์ เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จน
บัดน้ี (พม่าว่าสุวรรณภูมิ ได้แก่ เมื่องสะเทิมในพม่าตอนใต้)  

  พระธรรมทูตจึงมีบทบาทในการแสดงธรรมเพื่อวัตถุประสงค์คือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ธ ารงอยู่และขยายผลในทวีปประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตได้ เริ่มครั้งแรกคือ  กรมการศาสนาได้ฟื้นฟูจัดให้มีงานพระธรรมทูตขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๐๗  ถึงปีพ.ศ.๒๕๐๘  โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดม่ันในพระพุทธศาสนาให้มี
ศีลธรรมประจ าใจมีความเคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเพื่อความเข้าใจอัน
ดีระหว่างชนที่นับถือศาสนาต่างๆ  ได้ทดลองด าเนินงานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้า
คณะอ านวยการจัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาในถิ่ นต่างๆ มหาเถรสมาคมมีมติให้รับ

                                                 

 พระธรรมปิฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต) , พระพุทธศาสนาในเอเซีย , (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓. 



 

 
๓ 

 

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร  โดยตั้งเป็นกองงานพระ
ธรรมทูตขึ้น      
    ดังนั้นบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่หลักของพระธรรมทูตที่ต้องยึด
หลักปฏิบัติตามแนวทางของพระธรรมทูตต้นแบบตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล หลังพุทธกาลและพระ
ธรรมทูตในประเทศไทย  จนมาถึงปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยที่บทบาทของพระธรรมทูต
ยังไม่เป็นรูปธรรมประกอบกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน  กล่าวคือ พระธรรมทูตบาง
รูปยังไม่ทราบหน้าที่หรือบทบาทที่แท้จริงของตนว่าท าอะไรอย่างไร ที่ไหน กับใคร แต่ส่วนใหญ่ถูก
ละเลย เพราะไม่ได้รับรู้และเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเนื่องจากการบรรพชาในปัจจุบันเป็นเพียงเพื่อท า
หน้าที่ที่กระท าต่อบุพพการีเท่าน้ัน  มิได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ในทางธรรมประกอบกับหน้าที่การ
งานที่รับผิดในทางโลกมีมากขึ้นเช่นกัน จึงไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ในเวลาอันยาว จึงส่งผลให้
การจัดหาพระธรรมทูตเป็นไปได้ยากอีกทั้งยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณเพราะการออกไป
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตแต่ละรูปนั้น  ต้องมีค่าใช่จ่ายหลายย่าง เช่น ค่าจ้างหมารถ ค่าน้ ามัน
รถ  ค่าภัตตาหาร อื่นๆ  จิปาถะ ซึ่งพระธรรมทูตบางรูปต้องออกไปปฏิบัติงานในอ าเภอที่ไกลกัน 
ใช้เวลา เดินทางหลายวัน เป็นต้น เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น รวบรวมรายงานส่ง  ทางราชการถึงจะ
ส่งเงินอุดหนุนมาให้ ซึ่งก็ไม่สมดุลกับการใช้จ่ายท่ีเสียไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อสนับสนุน 
เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายดีวีดี วีซีดี หรือวีดีทัศน์ เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วด้วยการสื่อสารไร้สายและอย่างไร้ขอบเขตด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

  การสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลก
เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกรูป ที่จะต้องปฏิบัติตามก าลังความสามารถ โดยฐานานุรูป
เพราะภิกษุ สามเณร มีความส านึกและปฏิบัติกันมาโดยล าดับ พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบ
มาถึงทุกวันน้ี โลกวิวัฒนาการมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา จึงมีวิธีการต่างๆที่
เหมาะสม โดยไม่ทิ้งหลักการ คือ พระธรรมวินัย เป็นท่ีน่าชื่นชมยินดี ที่พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑล
ไทย ที่ออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศต่างๆ มีความรู้ความสามารถสูง จึงปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ประกาศพระศาสนา (พระธรรมทูต) ได้ดังที่ปรากฎอยู่ทั่วโลก         
            ดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เช่นกัน อันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลให้บทบาทของ
พระธรรมทูตเด่นชัดเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมสืบไป ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง
กรอบแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตสู่กรอบแนวคิดการปฏิบัติจริงโดยจะ

                                                 

สมเด็จ พระ พุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโณ) , พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔ , 
(กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 



 

 
๔ 

 

ศึกษาบทบาทพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบของ
บทบาทพระธรรมทูตในบริบทที่แตกต่างกันออกไป     

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพื่อศึกษาบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ 
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสน าใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๑.๒.๓เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 
๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งการศึกษาถึงบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ใน ๕ ด้านคือ ๑) ด้านเน้ือหา ๒) ด้านรูปแบบ ๓) ด้านวิธีการ ๔) ด้านขั้นตอน  
และ ๕) ด้านแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
 ๑)  ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อายุ , พรรษา ,    
วุฒิการศึกษาสามัญ, วุฒิการศึกษานักธรรม, วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่  บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี  คือ ด้าน เนื้อหา การ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ,ด้าน รูปแบบเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ,ด้านวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา , ด้านขั้นตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  , 
ด้านแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ พระสังฆาธิการ พระสงฆ์และพระธรรมทูต ในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๓๒๐ รูป  
 ๑.๓.๔  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะ เวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงเดือน
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน 
 
 
                                                 

 บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดราชบุรี ภาค๑๕ ประจ าปี ๒๕๕๔, เอกสารอัดส าเนา.  



 

 
๕ 

 

๑.๔  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๔.๑ บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี เป็นอย่างไร 
 ๑.๔.๒ เปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ   
บางแพ  จังหวัดราชบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 ๑.๔.๓  แนวทางการพัฒนาบทบาทพระธรรมฑูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างไร 
 
๑.๕  สมมติฐานการวิจัย 
 ๑.๕.๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 ๑. ๕.๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน  
 ๑.๕.๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน  
 ๑.๕.๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระ
ธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 ๑.๖.๑ บทบาท หมายถึง  การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  ในที่น้ีหมายถึง บทบาท ของ
การเป็นพระธรรมทูต  

๑.๖.๒ เน้ือหาสาระ หมายถึง เรื่องที่บรรยาย อบรม เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน สาระของ
เรื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจุบัน มีแง่คิดในการด ารงชีวิต มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่
บรรยาย 
 ๑.๖.๓ รูปแบบ หมายถึง จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แสดงธรรมใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ออกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จัดท าสื่อธรรมะ  เช่น  
หนังสือ แผ่นพับ   
 ๑.๖.๔ วิธีการ  หมายถึง ใช้สื่อประกอบการบรรยายใช้ภาษาท่าทางประกอบการ
บรรยาย มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่นเกม สร้างบรรยายกาศในการเรียน 
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 ๑.๖.๕ ขั้นตอน หมายถึง การจัดท าแผนงาน / โครงการ ประชุมชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมสถานท่ีด าเนินงาน อุปกรณ์  ติดตาประเมินผลการท างาน  
 ๑.๖.๖ พระธรรมทูต  หมายถึง  พระภิกษุผู้ที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะใน
พระพุทธศาสนา โดยน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนประชาชน ส่วนในปัจจุบัน
หมายถึง พระภิกษุที่สอบผ่านการเป็นพระธรรมทูต  จากคณะสงฆ์ไทย คือ มหาเถรสมาคม ซึ่ง
ในที่น้ีหมายถึง เฉพาะพระธรรมทูต ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 ๑.๖.๗ การเผยแผ่  หมายถึง  การท าให้ขยายออกไป ในที่น้ีหมายถึง การท าให้
แพร่หลาย คือ การส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการสอนพระธรรม  แสดงธรรม สนทนาธรรม 
ตอบปัญหาธรรม แก่ชาวพุทธท าให้พระพุทธศาสนาเจริญและแพร่หลายไปทั่วสารทิศ   
   
๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑ ทราบบทบาท พระธรรมทูตด้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี 
 ๑.๗.๒ ทราบ บทบาทพระธรรมทูตด้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๗.๓ ทราบแนวทางการพัฒนาบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
   



บทที่  ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ     

บางแพ จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับต่อไปนี ้

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท                                                              

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์                                                             

๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                                          

๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระธรรมทูต                                                          

๒.๕  บทบาทพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี                                                                     

๒.๖  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                                   

๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย   

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท        
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท โดยรวบรวมแนวคิด  
ทฤษฎีจากเอกสารทางวิชาการของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้เพื่อประกอบการศึกษา 
 จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้กล่าวถึงบทบาทไว้ ๓ ประการ ดังนี้คือ 
 ๑. บทบาทในอุดมคติ ( Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตาม
ความคาดหวังของสังคมบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่งๆ 
ควรกระท า แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้      
 ๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ ( Perceived Role)เป็นบทบาทที่ข้ึนอยู่กับบุคคลนั้นๆ ที่
คาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล    
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    ๓.  บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role)เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติ

จริง  ซึ่งข้ึนอยูํกับสถานการณ์เฉพาะหน๎าในขณะน้ันด๎วยสถานการณ์ดังกลําวอาจเป็น

สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางสังคม เชํน การกดดันของกลุํมตํางๆ และบทบาทที่กระท า

จริงอาจสอดคล๎องหรือไมํสอดคล๎องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับร๎ูก็ได๎  

    ณรงค์  เส็งประชา   ได๎ให๎ความหมายวํา บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมก าหนดและ

คาดหมายให๎บุคคลกระท า          

    เดโช  สวนานนท์  ได๎กลําวถึงลักษณะของบทบาทไว๎ ๒ ประการ คือ   

    ๑. บทบาทที่รัดกุม คือ  บทบาทที่มีข๎อก าหนดท่ีจะต๎องปฏิบัติตาม ที่แนํนอนตายตัว 

ยืดหยํุนไมํได๎ เชํน บทบาทของเจ๎าบําวเจ๎าสาวในพิธีแตํงงาน บทบาทของนายกรัฐมนตรี เป็น

ต๎น พฤติกรรมที่จะต๎องแสดงออกมาตามบทบาทน้ัน อ านาจหน๎าที่มีระบุไว๎ชัดเจนในรูปของ

กฎหมาย ระเบียบแบบแผน         

    ๒.บทบาทที่ยืดหยุํนได๎ คือบทบาทที่ยอมให๎พฤติกรรมอันสัมพันธ์กับบทบาทน้ัน  

เปลี่ยนแปลงไปได๎ตามสมควร ไมํมีข๎อก าหนดตายตัว เชํนบทบาทของบิดา มีก าหนดไว๎กว๎างๆ 

แสดงไว๎เพื่อให๎เห็นถึงฐานะของบิดา เป็นต๎น พฤติกรรมของบิดาตํอบุตร  อาจแปรผันไปได๎มาก

พอสมควร ระหวํางบิดาแตํละคน         

     ไพบูลย์  ช่างเรียน  ได๎กลําววํา บทบาทโดยทั่วไปพิจารณาได๎ ๒ ประการ คือ      

ประการแรก พิจารณาด๎านโครงสร๎างสังคม บทบาทหมายถึงต าแหนํงทางสังคมที่มีชื่อเรียก

ตํางๆ ซึ่งแสดงลักษณะคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครองต าแหนํงนั้น ประการท่ีสอง 

พิจารณาด๎านการแสดงบทบาทหรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บทบาทจึงหมายถึง  ผลสืบเนื่องที่

มีแบบแผนของการกระท าที่เกิดจากการเรียนร๎ูของบุคคลที่อยูํในสภาพแหํงการปฏิสัมพันธ์นั้น 

จากประแรก บทบาทเป็นการจ าแนกชนิดของบุคคลที่อยูํในสังคมซึ่งถูกจ าแนกด๎วยคุณสมบัติ

และพฤติกรรมของเขาที่มีตํอปทัสถาน ตามประการท่ีสองบทบาทเป็นวิถีการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กันน้ันวําปฏิบัติอยํางไร บทบาทของบุคคลจึงแตกตํางกันไปตาม

                                                           

จ านง ค์  อดิวัฒนสิทธิ์,   บทบาทในสังคม , (กรุงเทพมหานคร  : โอเดียนสโตร์,  ๒๕๓๒),          
หน้า ๔๕-๔๖.  
  
 ณรงค์  เส็งประชา, บทบาททางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๐), หน้า ๘๙. 

เดโช  สวนานนท์,   บทบาทตามกฎหมาย , (กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญทัศน์,  ๒๕๑๘),      
หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 
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ลักษณะสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู๎ความสามารถ  มูลเหตุจูงใจ  การอบรมและความ

พอใจ             

     พัทยา  สายหู  ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา บทบาทคือขอบเขตอ านาจหน๎าที่และสิทธิใน

การกระท าตามบทบาทของแตํละงาน ที่เรามีตํอผู๎อื่น โดยสังคมเป็นตัวก าหนดไว๎ด๎วยวิธีการ

ตํางๆ ที่ไมํใชํเฉพาะกฎหมาย หรือข๎อบังคับเทํานั้น แตํอาศัยความต๎องการและการยอมรับ

รํวมกันในหมํูผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นความหมายของบทบาทอาจเปลี่ยนไปได๎ตาม

กาลเวลาหรือความปรารถนาของผู๎รํวมใช๎บทบาท สํวนสถานภาพก็คือฐานะต าแหนํงที่บุคคลได๎

จากการปฏิบัติตามบทบาทน้ันๆ เมื่อเทียบกับฐานะต าแหนํงของผู๎อื่นตามบทบาทอื่น    

   ราชบัณฑิตยสถาน  ได๎ให๎ความหมายของค าวํา บทบาท คือการท าตามบท การร า

ตามบท โดยปริยายหมายความวําการกระท าตามหน๎าที่ที่ของพํอแมํ บทบาทของครู    

   สงวนศรี  วิรัชชัย ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา บทบาทหมายถึงรูปแบบของพฤติกรรม

ประจ าต าแหนํง ซึ่งประกอบด๎วยสิทธิและหน๎าที่ของต าแหนํง เมื่อบุคคลด ารงต าแหนํงก็ตาม

จะต๎องแสดงพฤติกรรมที่ระบุวํา  เป็นบทบาทของต าแหนํงนั้นๆ และเม่ือใดที่บุคคลเปลี่ยน

ต าแหนํง การแสดงพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย     

   สนธยา  พลศรี   ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา บทบาทหมายถึงหน๎าที่ของบุคคลที่ตาม

สถานภาพหรือต าแหนํงฐานะที่ตนด ารงอยูํ บทบาทจึงเป็นกลไกอยํางหนึ่งของสังคม ที่ให๎คนที่

อยูํรํวมกันสามารถสร๎างระบบความสัมพันธ์ตํอกันได๎อยํางเป็นระเบียบเรียบร๎อย บุคคลจะมี

สถานภาพและบทบาทหลายสถานภาพและแตกตํางกันออกไป เชํน เป็นพํอแมํ ลูก ครูอาจารย์  

หาร ต ารวจ แพทย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นต๎น    
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   สัญญา  สัญญาวิวัฒน์  ได๎กลําวไว๎วํา ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎียํอยในทฤษฎีการ

กระท าระหวํางกันด๎วยสัญญาลักษณ์( Symbolic Interaction Theory)โดยกลําวถึงลักษณะส าคัญ

ของสังคมมนุษย์และลักษณะของปัจเจกบุคคลแล๎วย้ าให๎เห็นวํา ตัวเชื่อมระหวํางมนุษย์กับสังคม

คือบทบาท สังคมมนุษย์คือโรงละคร มนุษย์แตํละคนคือ ตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนส าหรับแสดง  

มีบทละครเป็นตัวก ากับมนุษย์แตํละคนมีต าแหนํงตํางๆ ชัดเจนท่ีด ารง มีบรรทัดฐานทางสังคม

ควบคุมพฤติกรรม  ตัวละครต๎องเชื่อฟังผู๎ก ากับ  มนุษย์ทุกคนต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎ชม  ต๎อง

สวมบทบาทผู๎ชมประเภทตํางๆ ( Generalized Others) และประการสุดท๎ายต๎องอาศัยความรู๎

ความช านาญตนชํวยในการแสดง  อาศัยศักยภาพของตนและทักษะในการแสดงบทบาทเข๎า

ชํวย  ซึ่งเป็นที่ต๎องใช๎ในการติดตํอสัมพันธ์กับผู๎อื่น      

      สุพัตรา  สุภาพ   ได๎ให๎ความหมายบทบาทไว๎วํา คือการปฏิบัติตามสิทธิและหน๎าที่

ของสถานภาพบุคคล บาทบาทเป็นการปฏิบัติหน๎าที่หรือการแสดงออกของคนซึ่งคนอื่นคาดคิด

หรือหวังวําเขาจะท า             

       อุทัย  หิรัญโต  ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา บทบาทคือหน๎าที่หรือพฤติกรรมอันพึง

คาดหมาย ของบุคคลแตํละคนในกลุํมหรือในสังคมหนึ่งๆ บทบาทเป็นสิ่งที่กลุํมหรือสังคม หรือ

วัฒนธรรมของกลุํมหรือสังคมนั้นก าหนดขึ้น  ฉะนั้นบทบาทจึงเป็นแบบพฤติกรรมของบุคคลใน

สถานะหนึ่งๆ ที่พึงมีตํอบุคคลในสถานะหน่ึงในสังคม เดียวกัน      

     ดังนั้นบทบาทตามความที่ศึกษาข๎างต๎นคือการแสดงหน๎าที่ที่ได๎รับจากบรรทัดฐาน

ของสังคม โดยมีการแสดงบทบาทแตกตํางกันไปตามสถานภาพทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมที่

แสดงออกก็หลากหลายเชํนกัน อันล๎วนแล๎วแตํอยูํภายใต๎กฎระเบียบ จารีต ประเพณีของสังคม   

๒.๒  แนวความคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์     

      การท าความเข๎าใจในบทบาทของพระสงฆ์ จะเริ่มที่การนิยามความหมายของค าวํา  

สงฆ์หรือสังฆะ เป็นเบื้องต๎น กํอนท่ีจะก๎าวไปสูํการพิจารณาถึงสถานภาพและการได๎มาซึ่ง

สถานภาพของพระสงฆ์ (ภิกขุภาวะ)  บทบาทของพระสงฆ์อยํางกว๎างๆ และบทบาทของ

                                                           

 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, บทบาทหน้าที่ทางสังคม , (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๗ ), 
หน้า ๔๖  

สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙ ), หน้า ๒๖. 
 อุทัย หิรัญโต ,  สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา , (กรุงเทพมหานคร  : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๑๙) , หน้า ๑๒๐.    



 
๑๑ 

 

พระสงฆ์ด๎านการปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัย โดยแตํละประเด็น

จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด       

       ความหมายของค าว่าพระสงฆ์      

      ค าวํา สงฆ์หรือสังฆะ นี้ เป็นถ๎อยค าที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายความหมายไว๎ใน

คัมภีร์สมันตปาสาทิกาวํา หมายถึงรวมกันเข๎าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด๎วยคุณสมบัติรํวมคือ 

ทิฏฐิ (ทรรศนะ สัทธิ ทฤษฎี )  ที่เรียกวํา ทิฏฐิสามัญญตา และศีล (บทบัญญัติอันเป็นกฎเกณฑ์

เดียวกันหรือจิตส านึกรํวมกัน) ที่เรียกวํา สีลสามัญญตา  กลําวคือการอยูํรํวมกัน ความคิดเห็น

และกฎเกณฑ์ที่เทําเทียมกัน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไมํมีความแปลกแยกแตกตํางเป็นสังคมหรือ

ชุมชนอารยะมีอิสระอยํางแท๎จริงและเป็นแมํพิมพ์หรือต๎นแบบของสังคมในอุดมคติ  เป็นชุมชน

ของผู๎ด าเนินชีวิตอันประเสริฐคือพระสงฆ์สาวก (สาวกสังฆะ)  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ซึ่ง

หมายถึงสังคมหรือชุมชนของพระอริยสงฆ์ ๔ ประการคือ     

     ๑. พระโสดาบัน : เป็นพระอริยสงฆ์ผู๎มีศีลสมบูรณ์  มีสม าธิและปัญญาพอประมาณ

ละกิเลส  (สังโยชน์ ๑๐ ) อยํางหยาบได๎ ๓  ประการคือ     

      (๑) สักกายทิฏฐิ : ความเห็นวําเป็นตัวตนเราเขา  อหังการมหังการ 

   (๒) วิจิกิจฉา : ความลังเล  สงสัย เคลือบแคลงในพระพุทธเจ๎า  พระธรรม  

พระสงฆ์เป็นต๎น          

   (๓) สีสัพพตปรามาส : การยึดถือและการปฏิบัติตามศีลพรต ด๎วยเห็นวําเป็น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกลูํนอกทางแหํงสัจธรรม        

                                                           

 สมันตปาสาทิกาแปล  ภาค ๑ , หน๎า ๓๓๗. 
 พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) , พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๕ . 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน๎า ๔๐๐ , ๖๓๙-๖๔๐ , ๗๓๐, ๗๙๓.  
 ค าวํา  สาวกสังฆะ  หรือ  สาวกสงฆ์  เป็นถ๎อยค าที่ปรากฏในพระไตรปิฏก  (ดูใน อง.ฉกฺก  ๒๒/
๒๘๑/๓๑๘) เชํนเดียวกับค าวํา  อริยสังฆะหรืออริยสงฆ์ (ดูใน  อง.ฉกฺก  ๒๒/๓๒๕/๔๑๘)  เพียง แตํค าวําอริย
สงฆ์นี้เป็นถ๎อยค าที่นิยมใช๎เป็นไวพจน์หรือใช๎แทนค าวําสาวกสงฆ์ในกาลตํอมา  ซึ่งพบในข๎อความที่เป็นคาถา
ในอังคุตรนิกาย   ฉักกนิบาต  เพียงแหํงเดียว  และก็นิยมใช๎กันดาษดื่นยิ่งขึ้นในคัมภีร์รุํนอรรถกถา  เชํน  
คัมภีร์วิสุทธิมรรค  ฎีกาพระวินัย  เป็นต๎น  (พระเทพเวที) (ประยุทธ์  ปยุตฺโต ) , พระธรรมฉบับปรับปรุง
และขยายความ , หน๎า ๒๘๗-๒๘๘) ทั้งค าวํา  สาวกะและอริยะ  เป็นค าคุณศัพท์ของค าวํา  สังฆะ  สาวกะ
หรือสาวกแปลวําผู๎ฟังหรือผู๎เล่ือมใสและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมจนบรรลุถึงความส้ินกิเลส  (สังโยชน์  
๑๐) เป็นอริยบุคคลหรืออริยสงฆ์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน  ๔  ประเภท  เชํนเดียวกับค าวําอริยะซึ่งแปลวําผู๎
หํางไกลจากกิเลสหรือหมดส้ินกิเลสนั่นเอง   
 พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , หน๎า ๒๘๔-๒๘๘. 



 
๑๒ 

 

       ๒. พระสกทาคามี : เป็นพระอริยสงฆ์ผู๎มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ

สามารถบรรเทากิเลส  ๓  ประการท่ีพระโสดาบันละได๎แล๎ว    

       ๓.  พระอนาคามี : เป็นพระอริยสงฆ์ผู๎มีศีลสมาธิบริบูรณ์  มีปัญญาพอประมาณ  

ละกิเลส (สังโยชน์ ๑๐) ได๎เพิ่มอีก ๒ ประการคือ      

  (๔) กามราคะ : ความก าหนัดในกาม ติดใจในกามคุณ   

  (๕) ปฏิฆะ : ความกระทบกระท่ังในใจ หงุดหงิดขัดเคือง งุํนงํานใจ  

      ๔. พระอรหันต์ : เป็นพระอริยสงฆ์ผู๎มี  ศีล สมาธิ ปัญญาบริบูรณ์ ละกิเลส (สังโยชน์ 

๑๐ ) ได๎ทั้งหมด คือละกิเลสขั้นละเอียดได๎อีก ๕ ข๎อตํอมาคือ    

  (๖) รูปราคะ : ความติดใจในรูปขันธ์ประณีต เชํน ติดใจในรสแหํงความสุข 

ความสงบของสมาธิขั้นรูปฌาน        

  (๗) อรูปราคะ : ความติดใจในอรูปธรรมเชํน ติดใจในอารมณ์แหํงอรูปฌาน 

ปรารถนาในอรูปภพ         

  (๘) มานะ : ความถือตัวส าคัญตนวําดีเลว  หรือเทําเทียมผู๎อื่น  

  (๙) อุทธัจจะ : ความฟุ้งซําน  ว๎าวุํน  สับสน  จิตใจไมํสงบ   

  (๑๐) อวิชชา : ความไมํร๎ูเทําทันสภาวะแหํงเหตุผล  ไมํร๎ูอริยสัจ  นอกจากนี้ยังมี

ข๎อความในบทสังฆคุณที่วํา “ ยทิท  จตฺตาริ ปริสยุคานิ อฏฺฐ  ปุริริสปุคฺคลา , เอสะ ภควโต ฯลฯ   

ยืนยันวําพระอริยสงฆ์ทั้ง ๔ ประเภทดังกลําวมาเทําน้ันคือ พระสงฆ์ที่จะนับได๎วําเป็นผู๎มีทิฏฐิ

และศีลที่เสมอเหมือนเทําเทียมกันอยํางแท๎จริง โดยมีคุณสมบัติ  คือ การบรรลุธรรมในขั้นที่

สามารถละกิเลสหรือสังโยชน์ได๎เป็นเกณฑ์ชี้วัด และก าหนดวําพระโสดาปัตติผล-พระโสดาบัน 

ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลคูํที่ ๑ . เป็นผู๎มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน เชํนเดียวกับพระสกทาคามีผล-พระ

สกทาคามี พระอริยบุคคลคูํที่ ๒ .  พระอนาคามีผล-พระอนาคามี พระอริยบุคคลคูํที่               

๓. พระอรหัตตผล-พระอรหันต์ พระอริยบุคคล คูํที่ ๔ ก็เป็นผู๎มีทิฏฐิและศีลเสมอกันเหมือนเทํา

เทียมกันจึงสามารถอยูํรํวมกันเป็นชุมชนอิสระปราศจากการครอบง าของระบบโครงสร๎างสังคม

โลกีย์ อันเป็นเงื่อนไขภายนอก และอกุศลธรรมภายในจิต  ความคิดและวิถีชีวิตอันเป็นเงื่อนไข

หรือเหตุปัจจัยภายใน พระสงฆ์ที่ยังไมํสามารถละกิเลสขั้นใดได๎เลยน้ันเรียกวํา สมมติสงฆ์ คือ

พระสงฆ์ที่ได๎สถานภาพจากมติที่เป็นเอกฉันท์ของคณะสงฆ์ตั้งแตํ  ๔  รูปขึ้นไป  ในขณะท่ีพิธี

                                                           

   ม.มู(ไทย) ๑๒/๙๕/๖๗ ; อง.ฉกฺก(ไทย) ๒๒/๑๐/๓๓๙. 



 
๑๓ 

 

บวชเสร็จสิ้นลงแล๎ว  เมื่อเป็นเชํนน้ีจึงกลําวได๎วํา  พระสงฆ์มีสองประเภทคือ  พระอริยสงฆ์และ

พระสมมติสงฆ์  

   ๒.๒.๑  สถานภาพและการได้มาซึ่งสถานภาพของพระสงฆ์   

   จากความหมายของพระสงฆ์ข๎างต๎นน้ัน  พระสงฆ์จึงหมายถึงผู๎ที่บรรลุธรรมตั้งแตํขั้นที่

หนึ่งคือโสดาบันเป็นต๎นไป จนถึงขั้นหมดสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงคือขั้นพระอรหันต์  การบรรลุธรรม

แตํละขั้นหมายถึงการละกิเลสได๎ในแตํละขั้น  จากขั้นท่ีสามารถละกิเลสขั้นที่หยาบที่สุดจนถึงขั้น

ละเอียดท่ีสุด  พระสงฆ์ที่ยังไมํได๎บรรลุธรรมใดๆ เลยจึงไมํนับวําเป็นพระอริยสงฆ์ เพราะขาด

คุณสมบัติคือ ทิฏฐิ หรือทรรศนะที่สูงสํงประณีตขึ้นและศีลที่เทําเทียมกันกับพระอริยสงฆ์ผู๎บรรลุ

ธรรมอื่นๆ ทิฏฐิซ่ึงหมายถึงทรรศนะที่หลุดพ๎นจากการครอบง าของกิเลสและศีล ซึ่งหมายถึง

กรอบแหํงพฤติกรรมทั้งที่เกิดขึ้น โดยจิตส านึกและท้ังที่เป็นบทบัญญัติ  จึงเป็นปัจจัยกํอให๎เกิด

และก าหนดสถานภาพของพระสงฆ์  การจะได๎มาซึ่งสถานภาพที่แท๎จริงจึงขึ้นอยูํกับการยกระดับ

จิตให๎มีทรรศนะที่หลุดพ๎นจากกิเลส นั่นคือระดับสภาวะความเป็นพระสงฆ์ทั้งหยาบ (ปุถุชนสงฆ์) 

ดีงาม (กัลป์ยาณสงฆ์) และประณีตสูงสํง (อริยสงฆ์) ยํอมขึ้นอยูํกับระดับพัฒนาการของทิฏฐิและ

ศีลนี้                 

     เมื่อทิฏฐิและศีลเป็นปัจจัยก าหนดสถานภาพ สถานภาพ จึงไมํอาจเกิดขึ้นจากการ

อนุญาตมติสงฆ์หรือการแตํงตั้งจากพระพุทธเจ๎าและพระสาวก กลําวได๎วําพระพุทธเจ๎าและสังคม

สงฆ์ไมํได๎เป็นผู๎บันดาลให๎เกิดสถานภาพ  มีหลักฐานจากพระไตรปิฎกยืนยันวําพระพุทธเจ๎า

อนุญาตการเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแกํพระอัญญาโกณฑัญญะซ่ึงเป็นผู๎หนึ่งในจ านวน

นักบวชห๎าคน (ปัญจวัคคีย์) เนื่องจากเห็นวําอัญญาโกณฑัญญะได๎บรรลุธรรม (ธรรมจักษุ : 

ดวงตาเห็นธรรม) ขั้นแรกเป็นพระโสดาบันแล๎ว ดังพระพุทธวจนะที่ทรงอุทานข้ึนวํา  

      “ทํานผู๎เจริญ โกณฑัญญะ ได๎รู๎แล๎วหนอ ทํานผู๎เจริญ  โกณฑัญญะ ได๎รู๎แล๎วหนอ”   

และประทานการบวชแกํอัญญาโกณฑัญญะ ด๎วยพุทธวจนะเพียงสั้นๆวํา“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด

.... ธรรมอันเรากลําวดีแล๎ว  เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าที่สุดแหํงทุกข์โดยชอบเถิด”   

แม๎วําพระพุทธเจ๎าไมํประทานพระพุทธวจนะใดๆเลย อัญญาโกณฑัญญะก็เป็นพระอริยสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนาตั้งแตํแรกที่วําตนมีทรรศนะหรือทิฏฐิก๎าวลํวงจากกิเลสในขั้นแรกแล๎วความ
                                                           

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร), ทางสงบ : คุณค่าแห่งพระรัตนตรัย , (กรุงเทพมหานคร 
: โอเอส พริ้นติ้งเฮ๎าส์ , ๒๕๓๖) , หน๎า. ๑๙๙-๑๕๐, ๑๖๕-๑๖๖. 
 วิ.มหา.(ไทย)๔/๑๖/๒๕. 



 
๑๔ 

 

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศีลซึ่งเกิดขึ้นโดยจิตส านึกขณะบรรลุธรรมได๎เกิดขึ้นในระดับที่

ยอมรับได๎แล๎ว  พระพุทธเจ๎าจึงทรงเปลํงอุทานเพื่อย้ าถึงความส าเร็จถึงสองครั้งสองครา 

      บทบาทของพระสงฆ์อยํางกว๎างๆด๎วยเหตุที่พระอัญญาโกณฑัญญะได๎บรรลุธรรม

เพียงขั้นโสดาบันจึงต๎องมีหน๎าที่ที่จะต๎องปฏิบัติตํอไป  นั่นคือต๎องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อ

เป้าหมายสุดท๎ายของบทบาทหน๎าที่คือ  การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด  อันเป็นการท าลายกิเลสให๎

หมดสิ้นไปสํงผลให๎ความทุกข์หมดสิ้นไปด๎วย กลําวคือจะต๎องปฏิบัติตนให๎บรรลุเป็นพระอรหันต์

ให๎ได๎นั่นเอง การจะบรรลุธรรมได๎นั้น พระพุทธเจ๎าแสดงภารกิจไว๎วําพระภิกษุผู๎บวชในพุทธ

ศาสนาจะต๎องปฏิบัติธุระส าคัญ ๒ ประการคือ       

    ๑. คันถธุระ หมายถึง การศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกจนกระทั่งสามารถทรงจ า

ไว๎บอกกลําวถํายทอดตํอได๎        

    ๒.  วิปัสสนาธุระ  หมายถึง  การพิจารณาถึงทุกขลักษณะ  อนิจจลักษณะและ

อนันตลักษณะในรูปนาม (อตฺตภาวะ) ด๎วยความเพียรพยายามอยํางไมํขาดสาย (สาตฺจจกิริยา) 

จนกวําจะบรรลุถึงอรหัตตผลการปฏิบัติธุระทั้งสองประการจึงนับเป็นบทบาทหลักของพระสงฆ์ 

ที่จะต๎องยึดถือและปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจนกวําจะบรรลุถึงที่สุดแหํงกิเลสอันเป็นเหตุแหํงการกํอ

ทุกข์ ซึ่งกลําวโดยสรุปวําต๎องมีบทบาทในการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อยกระดับทิฏฐิและศีลให๎

สูงสํงประณีตยิ่งขึ้นอยํางเทําเทียมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคมสงฆ์  บทบาทของพระสงฆ์

จึงถูกก าหนดด๎วยปัจจัยภายในคือจิตส านึกที่จะยกสถานภาพขึ้นสูํความเป็นอริยสงฆ์ที่สมบูรณ์  

อันเป็นการได๎สถานภาพมาโดยตนเองเป็นผู๎ก าหนด (โยนิโสมนสิการ)ในขณะเดียวกัน

พระพุทธเจ๎าและสังคมสงฆ์ก็เป็นกัลยาณมิตรผู๎บอกหนทางโดยเป็นปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) 

ที่สนับสนุนบทบาทพระสงฆ์ให๎ด าเนินไปโดยถูกต๎อง  

   สังคมชาวบ๎านได๎เข๎ามาเป็นปัจจัยภายนอกสํวนหน่ึงที่เกื้อกูลบทบาทพระสงฆ์ในยุคที่

พระพุทธเจ๎าทรงประทานอ านาจการบวชลูกหลานชาวบ๎านแกํพระสงฆ์สาวก ด๎วยวิธีการไตร

สรณคมณ์  และญัตติจตุตถกรรมวาจา  ซึ่งท าให๎จ านวนปุถุชนสงฆ์เพิ่มมากขึ้น ในขณะ

ที่ทิฏฐิและศีลที่ด าเนินไปพร๎อมวิถีชีวิตด๎วยจิตส านึกยังไมํเกิดพร๎อมกับการได๎สถานภาพของ

พระสงฆ์ เมื่อมาอยูํรวมกันเป็นสังคมใหญํยํอมกํอให๎เกิดการกระทบกระท่ังระหวํางปุถุชนสงฆ์

                                                           

 ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ , หน๎า ๗. 
 วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๔/๔๓-๔๔. 
 วิ.มหา.(ไทย) ๔/๖๙-๗๒/๑๐๐-๑๐๓. 



 
๑๕ 

 

ด๎วยกัน นอกจากนั้นยังมีเหตุให๎ต๎องสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับชาวบ๎านจึงกํอให๎เกิดการกระทบกระท่ัง

กับชาวบ๎านตลอดจนมีการประพฤติตนเยี่ยงชาวบ๎านมากขึ้น จึงจ าเป็นจะต๎องสร๎างบทบัญญัติ

ขึ้นจัดระบบความสัมพันธ์ระหวํางปุถุชนสงฆ์ด๎วยกันและชาวบ๎าน อันเป็นจุดกํอเกิดวินัยหรือศีล 

๒๒๗ ข๎อที่เป็นบทบัญญัติชัดเจน อันเป็นการแสดงถึงการห๎ามและการอนุญาตให๎ปฏิบัติบทบาท

หน๎าที่ที่ยอมรับกันได๎ทั้งสังคมสงฆ์และสังคมชาวบ๎าน  สิ่งที่สังคมสงฆ์ยอมรับไมํได๎และหากผู๎ใด

ฝ่าฝืนลํวงละเมิดยํอมได๎รับโทษตามบทบัญญัติ (ปัณณัตติวัชชะ) สิ่งที่สังคมชาวบ๎านไมํอาจจะ

ยอมรับได๎  แม๎มีโทษทางบทบัญญัติน๎อยก็ถือวํามีโทษมากตามทรรศนะของชาวบ๎าน (โลกวัชชะ) 

ซึ่งไมํเคยเกิดขึ้นในยุคแรกเม่ือเริ่มต๎นเผยแผํพระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัย

ตํอไปนี้คือหลักฐานท่ียืนยันถึงข๎อเท็จจริงท่ีวําบทบาทพระสงฆ์มีปัจจัยภายนอกคือชาวบ๎านเข๎า

มาเป็นเงื่อนไขเกี่ยวข๎องด๎วยน่ันคือ           

     “พระสงฆ์ถูกก าหนดให๎ต๎องฝากชีวิตความเป็นอยูํไว๎กับคฤหัสถ์  เริ่มแตํอาหารซึ่ง

พระสงฆ์เป็นอยูํด๎วยบิณฑบาต  คืออาหารที่คฤหัสถ์ถวายตลอดถึงปัจจัย๔ อื่นๆ”    

     “และเม่ือกลําวในแงํคุณธรรม  พระสงฆ์ก็ยํอมมีหน๎าที่จะต๎องชํวยเหลือผู๎อื่นให๎พ๎น

จากความทุกข์  ด๎วยอาศัยเมตตาและกรุณาของตน”      

      นอกจากนี้พระพุทธเจ๎ายังแสดงบทบาทหน๎าที่ของพระสงฆ์ที่ควรปฏิบัติตํอคฤหัสถ์      

๖ ประการคือ    ๑. ห๎ามไมํให๎ท าความชั่ว       

  ๒. ให๎ตั้งอยูํในความดี       

  ๓. อนุเคราะห์ด๎วยน้ าใจอันงาม      

  ๔. ให๎ได๎ฟังสิ่งที่ยังไมํเคยฟัง      

  ๕. ท าสิ่งที่เคยฟังแล๎วให๎แจํมแจ๎งและ     

  ๖. บอกทางแหํงความสุขความเจริญ  (สวรรค์)  ให๎    

      บทบาทของพระสงฆ์ทั้ง ๖ ประการสอดคล๎องกับพุทธวจนะที่ประทานแกํพระสงฆ์

สาวก ๖๐ องค์ กํอนออกเผยแผํพระพุทธศาสนา ซึ่งถือวําเป็นบทบาทของพระธรรม ทูตด๎วยพระ

พุทธวจนะดังกลําวมีใจความวํา        

                                                           

 วิ.มหาวิภังค์ ๑/๒๐/๓๗. 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) , สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง , ๒๕๒๗) , หน๎า ๑๙๔-๑๙๕.   
            เรื่องเดียวกัน , หน๎า  ๑๙๖-๑๙๗. 
 ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๐๗. 



 
๑๖ 

 

     “ภิกษุทั้งหลาย เราพ๎นแล๎วจากบํวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์  

แม๎พวกเธอก็พ๎นแล๎วจากบํวงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยว

จาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแกํชนหมํูมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ

ความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออยําได๎ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามใน

เบื้องต๎น งามในทํามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร๎อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ

บริบูรณ์  บริสุทธิ์  สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน๎อยมีอยูํ  เพราะไมํได๎ฟังธรรม

ยํอมเสื่อม  ผู๎รู๎ทั่วถึงธรรมจักมี...        

     กลําวโดยสรุปได๎วํา  บทบาทพระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นภายหลังการได๎สถานภาพหรือ

ความเป็นพระสงฆ์ที่มีขึ้นโดยการบรรลุธรรมตามล าดับขั้น  ตั้งแตํพระโสดาบัน สกทาคามี 

อนาคามี  และอรหันต์  ซึ่งมีปัจจัยภายใน  คือ ทิฏฐิหรือญาณทัศนะท่ีหลุดพ๎นจากกิเลสในแตํละ

ระดับ  พร๎อมๆกับการเกิดขึ้นของจิตส านึกในการจะต๎องสังวรระวังพฤติกรรมของตน มิให๎

ประพฤติเสียหายคือมีศีลโดยจิตส านึกตามวิถีชีวิต  แม๎วําพระพุทธเจ๎ายังมิได๎บัญญัติพระวินัยขึ้น

ห๎ามในยุคแรก  จึงกลําวได๎วําปัจจัยภายใน  คือ ทิฏฐิและศีลเป็นตัวก าหนดสถานภาพ และการ

ได๎มาซึ่งสถานภาพของพระสงฆ์ที่แท๎จริงและสํงผลตํอการแสดงบทบาทที่เกื้อกูลประโยชน์  ตํอ

สังคมสงฆ์และสังคมคฤหัสถ์ในภายหลัง         

      ในยุคตํอมาเมื่อพระพุทธเจ๎าทรงอนุญาตให๎สาวกสามารถด าเนินการบวชลูกหลาน

ชาวบ๎านได๎  จ านวนพระสงฆ์ได๎เพิ่มข้ึนอยํางรวดเร็ว  ในขณะท่ีสภาวะจิตของพระสงฆ์เหลํานั้น

ยังไมํก๎าวขึ้นสูํการบรรลุธรรมขั้นใดๆ  เลย ศีลที่เกิดจากจิตวิญญาณตามวิถีชีวิตก็ยังไมํเกิดขึ้น  

ดังนั้นเมื่อมาอยูํรวมกันเป็นสังคมใหญํยํอมกํอให๎เกิดการกระทบกระท่ังระหวํางกันได๎งํายและ

ด๎วยเหตุที่ยังและอุปนิสัยคฤหัสถ์ไมํได๎พฤติกรรมจึงเบี่ยงเบนไปสูํการประพฤติตนอยํางคฤหัสถ์  

ปัจจัยภายนอกคือสังคมชาวบ๎านและทรรศนะของชาวบ๎านที่มีตํอพระสงฆ์ ได๎กลายเป็นปัจจัย

รํวมท าให๎พระพุทธเจ๎าต๎องบัญญัติวินัยขึ้น เพื่อเป็นกรอบก าหนดพฤติกรรมของปุถุชนสงฆ์  

สังคมชาวบ๎านจึงเริ่มเข๎ามามีบทบาทในการควบคุมพระสงฆ์ เพื่อให๎พระสงฆ์ได๎สามารถยกระดับ

สภาพจิตให๎สูงขึ้นและบรรลุธรรมได๎ตามล าดับ ปัจจัยภายนอกคือชาวบ๎านไมํมีอิทธิพลตํอ

บทบาทของพระสงฆ์ในเชิงเป็นปฏิปักษ์ที่เบี่ยงเบนบทบาทของพระสงฆ์ออกนอกกรอบ  หรือหัน

เหบทบาทไปเพื่อความชอบธรรมแกํใครโดยเฉพาะ แตํกลับมีสํวนสนับสนุนให๎พระสงฆ์ได๎ปฏิบัติ

ตามหลักธรรม  เพื่อยกระดับสถานะของทํานให๎สูงยิ่งขึ้น อันจะน าไปสูํการปฏิบัติหน๎าที่เพื่อ

                                                           

 วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๒/๔๑. 



 
๑๗ 

 

เกื้อกูลชาวบ๎านด๎วยบทบาททั้ง ๖ ประการดังกลําวมา     

       บทบาทของพระสงฆ์ดังกลําวมานั้นเป็นแนวความคิดอยํางกว๎างๆ มีความส าคัญ

โดยเป็นพื้นฐานของการศึกษาบทบาทพระธรรมทูต หรือการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่ด ารง

อยูํในฐานะพระธรรม ทูตผู๎ประกาศแบบอยํางแหํงการด าเนินชีวิตอันประเสริฐที่เรียกวํา

พรหมจรรย์ ซึ่งจะได๎น าเสนอตํอจากนี้บทบาทของพระสงฆ์ด๎านการปฏิบัติงานพระธรรมทูต  งาน

พระธรรมทูตเริ่มต๎นภายหลังจากพระพุทธเจ๎าตรัสร๎ูและพิจารณาเห็นวําหลักธรรมคือ  

ปฏิจจสมุทปบาท  ที่กลําวถึงความไมํร๎ูสภาพตามที่เป็นจริง (อวิชชา)วําเป็นต๎นเหตุของ วัฏจักร

แหํงปัญหา (ทุกข)์ จะแก๎ไขได๎ก็ตํอเมื่อสามารถสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตามความเป็น

จริง(สัมมาทิฏฐ)ิ ขึ้นมาแทนอวิชชาได๎เสียกํอน เป็นหลักธรรมที่ทวนกระแสอัตตกิลมถานุโยค

และกามสุขัลลิกานุโยค (วัตถุนิยม)ดังพุทธวจนะที่วํา     

       “บัดน้ี  เรายังไมํควรประกาศธรรมที่เราได๎บรรลุแล๎วโดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตว์

ผู๎อันราคะและโทสะครอบง าแล๎ว ไมํตรัสรู๎งําย สัตว์ผู๎อันราคะยํอมแล๎ว ถูกอวิชชาหุ๎มหํอแล๎ว จัก

ไมํเห็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะเห็น ละเอียดย่ิง อันจะยังสัตว์ให๎ถึงธรรมที่ทวนกระแสคือ

นิพพาน”           

       ความลึกซึ้งละเอียดอํอนและทวนกระแสสังคมของหลักธรรมที่ยากตํอการเข๎าถึงท า

ให๎พระองค์เกิดความท๎อถอยท่ีจะแสดงธรรมในทันทีทันใดที่ตรัสร๎ู  พระองค์ได๎ทบทวนจนเห็นวํา

หากไมํประกาศธรรมให๎ปรากฏตํอสาธารณชน  เพื่อสร๎างทรรศนะตํอโลกและชีวิตแกํปวงชนตาม

ความเป็นจริงและปฏิบัติตนให๎สอดรับกับความเป็นจริง มนุษย์ผู๎มีอุปนิสัยสามารถฟังธรรมและ

น าไปปฏิบัติเพื่อท าลายอวิชชาก็จะสูญเสียโอกาส  ความเสื่อมจากประโยชน์ที่เขาควรจะได๎รับจะ

บังเกิดขึ้นอยํางแพรํหลายตํอไปการตรัสร๎ูค๎นพบหลักธรรมจะไมํเกิดประโยชน์ใดๆแกํปวงชน   

     พระองค์จึงเริ่มปฏิบัติงานพระธรรมทูต โดยเดินทางไปแสดงธรรมแกํ ปัญจวัคคีย์เป็น

กลุํมเป้าหมายแรก เกิดมีผู๎บรรลุธรรมและสังคมใหมํคือสังคมพระสงฆ์เป็นพลังที่เกื้อกูลขยาย

ขอบเขตการบรรลุธรรมเพิ่มขึ้นจนกระท่ังมีพระสงฆ์ถึง ๖๐ องค์ กํอให๎เกิดพระวิริยะอุตสาหะท่ีจะ

ประกาศหลักธรรมอันมีลักษณะทวนกระแสสังคมน้ี จึงประกาศขึ้นทํามกลางที่ประชุมพระสงฆ์

สาวกวํา “ภิกษุทั้งหลาย  เราพ๎นแล๎วจากบํวงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นของมนุษย์  แม๎

พวกเธอก็พ๎นแล๎วจากบํวงทั้งปวง  ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริก  

                                                           

 ว.ิมหา.(ไทย) ๔/๗/๑๓. 
 วิ.มหา.(ไทย) ๔/๘/๑๓-๑๕. 



 
๑๘ 

 

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกํชนหมํูมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ

ความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์  พวกเธออยําได๎ไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงาม

ในเบื้องต๎น งามในทํามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร๎อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ

บริบูรณ์  บริสุทธิ์  สัตว์ทั้งหลายจ าพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน๎อยมีอยูํ  เพราะไมํได๎ฟังธรรม

ยํอมเสื่อม  ผู๎รู๎ทั่วถึงธรรมจักมี..        

     พระพุทธวจนะดังกลําวนี้มีถ๎อยค าที่บํงช้ี  (Key word) ถึงกรอบแนวคิด  (Theoretical 

Concept) ซึ่งเป็นบรรทัดฐานก าหนดบทบาทพระสาวกที่ออกประกาศพระพุทธศา สนาในยุค

เริ่มแรกคือค าวํา “พรหมจรรย”์ในกลุํมถ๎อยค าที่วํา “จงประกาศพรหมจรรย์พร๎อมทั้งอรรถทั้ง

พยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์” ซึ่งประเด็นที่ต๎องพิจารณาดังนี้    

 ๑. พรหมจรรย์  คือ อะไร        

 ๒. เป้าหมายหรือผลของพรหมจรรย์คืออะไร     

 ๓.   การประกาศพรหมจรรย์พร๎อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์นั้นท าได๎อยํางไร

  ๑ ) พรหมจรรย์ หมายถึง พระพุทธองค์และพระอรรถกถาจารย์ตลอดจนปราชญ์

ทางพระพุทธศาสนาได๎ให๎ค าอธิบายทั้งที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  (บาลีหรือพุทธวจนะ) คัมภีร์

อธิบายขยายความพระไตรปิฎก  (อรรถกถา)  และคัมภีร์อธิบายขยายความอรรถกถา(ฎีกา) 

ตามล าดับดังน้ี พระพุทธองค์ ตรัสอธิบายขยายความหมายของพรหมจรรย์ไว๎วํา  อริยมรรคอัน

ประกอบ  ด๎วยองค์ ๘  นี้แล  คือ        

   ๑. ความเห็นชอบ  (สัมมาทิฏฐ)ิ      

   ๒. ความด าริชอบ  (สัมมาสังกัปปะ)      

   ๓. การเจรจาชอบ  (สัมมาวาจา)       

   ๔. การท าการงานชอบ  (สัมมากัมมันตะ)     

   ๕. การเลี้ยงชีพชอบ  (สัมมาอาชีวะ)      

   ๖. ความพยายามชอบ  (สัมมาวายามะ)    

   ๗. ความระลึกชอบ  (สัมมาสติ)       

   ๘. ความตั้งใจชอบ  (สัมมาสมาธิ) นี้เรียกวํา  “พรหมจรรย”์  

       

                                                           

 วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๒/๔๑. 
 ส . ม.(ไทย) ๑๙/๓๘/๓๕. 



 
๑๙ 

 

    พระอรรถกถาจารย์  กลําวไว๎ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีวํา พรหมจรรย์มีความหมาย      

๑๐ ประการ คือ การแบํงปัน (ทานะ)ความกระตือรือร๎นในกิจอันเป็นประโยชน์ตํอสังคม  (เวยยา

วัจจะ)  ศีล ๕ (ปัญจสิกขาปทสีละ) พรหมวิหาร  (อัปปมัญญา) การงดเว๎นการมีความสัมพันธ์

ทางเพศ  (เมถุนวิรติ)  ความยินดีพอใจในคูํครองของตน (สทารสันโตสะ)ความเพียรพยายาม 

(วิริยะ)  ศีล ๘  (อุโปสถังคะ) อริยมรรคมีองค์ ๘ (อริยมัคคะ) และศาสนา  (สาสนะ) โดยเป็น

ความหมายท่ีรวบรวมมาจากพระไตรปิฎก(บาลี)หลายเลํม   อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําจะมี

หลากหลายความหมายแตํในตอนท๎ายค าอธิบายดังกลําวพระอรรถกถาจารย์ก็สรุปวํา

ความหมายของค าวําพรหมจรรย์ ที่ปรากฏในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีตอนท่ีอธิบายสามัญญผลสูตร

นี้  หมายถึง อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขา(สกลสาสนะ)เทําน้ัน  ในคัมภีร์ปัญจสูทนี พระ

อรรถกถาจารย์กลําวถึงความหมายของพรหมจรรย์ไว๎ ๑๒ ความหมาย สํวนใหญํเป็น

ความหมายเดียวกับที่กลําวไว๎แล๎วในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินีถึง ๑๐ ความหมายกลําวคือเป็นการ

เพิ่มควมหมายขึ้นมาอีก  ๒ ความหมายอันได๎แกํ การแสดงธรรม (ธัมมเทสนา)และอัธยาศัย 

(อัชฌาสยะ)ด๎วยเหตุที่พระพุทธวจนะที่ประทานแดํพระสงฆ์สาวกกํอนออกเผยแผํ

พระพุทธศาสนานั้นปรากฏในพระวินัยปิฎก จึงต๎องค๎นหาค าอธิบายจากคัมภีร์อรรถกถาสมันต

ปาสาทิกา ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายพระวินัยปิฎก โดยพบวําค าวําพรหมจรรย์หมายถึงสาสน

พรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์  ซึ่งสอดคล๎องกับค าอธิบายของพระฎีกาจารย์  ผู๎ซึ่งท าหน๎าที่

ขยายความค าวําพรหมจรรย์ตํอจากพระอรรถกถาจารย์ที่วํา  พรหมจรรย์  หมายถึงพุทธธรรม

ทั้งหมด  (สกลสาสนะ) กลําวคือ  ไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค์ ๘  นั่นเอง  

    พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ) กลําวถึงความหมายของค าวําพรหมจรรย์วํา

พรหมจรรย์  ก็คือ  มรรคมีองค์แปด  และอริยมรรคมีองค์แปดก็คือไตรสิกขา นั้นคือ  ศาสนาหรือ

พรหมจรรย์  พระพุทธองค์ทรงใช๎ค าวํา จงประกาศพรหมจรรย์  ไมํเคยใช๎ค าวํา จงประกาศ

ศาสนาไปประกาศพรหมจรรย์คือแบบแหํงการครองชีวิตที่ประเสริฐที่สุด คือการท าตนให๎

ประกอบไปด๎วยระเบียบวินัยที่ประเสริฐ (ศีล) มีจิตที่สมรรถภาพสามารถใช๎อะไรได๎ตามต๎องการ  

(สมาธิ) มีความรู๎สูงสุดที่มนุษย์ควรจะร๎ู (ปัญญา) ที่เรียกวําประกาศพรหมจรรย์ของพระพุทธองค์  

ภาษาไทยเรามาแปลกันเสียวํา ศาสนา ตํอมาค าวําศาสนามันเลือนมันเฟือน มันเป็นค าที่ไมํ

                                                           

 ที.อ. (สุมงฺคลวิลาสินี)  ๑/๑๖๐-๑๖๒.   
 (๑) ทานะ  (ขุ.ชา.  ๒๘/๑๐๒๖/๓๕๗ ; วิธูรชาดก  (สยามรัฐ) , (๒) เวยฺยาวัจจะ (ขุ  เปต. ๒๖/
๑๐๖/๑๐๙ ; อังกุรเปตวัตถุ),  (๓) ปัญจศีละ (วิ. จูฬ  ๗/๓๑๑/๘๒) ,  



 
๒๐ 

 

ดึงดูด ใจ แปลวําพระธรรมค าสอน กลายเป็นค าสั่งสอนไป น้ าหนักและความหมายมันเบาลงไป

เพราะเป็นเพียงค าสั่งสอน  สํวนพรหมจรรย์น้ันมันเป็นการประพฤติหรือวําการกระท า ค าสั่ง

สอนเป็นเพียงสํวนประกอบสํวนหน่ึงเทําน้ันเอง พรหมจรรย์ต๎องอยูํท่ีเนื้อตัวของผู๎ประกาศ  

เพราะฉะน้ันหุบปากประกาศ มันจึงดังกวําเปิดปากประกาศ สํวนมากมีแตํพูดไมํมีศีล

เหลาะแหละโลเล         

    พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได๎ให๎ความชัดเจนในประเด็นเดียวกันน้ีวํา ค าวํา

พรหมจรรย์มักถูกรู๎จักในความหมายแคบๆ เพียงแคํการครองเพศบรรพชิตและการงดเว๎นจาก

เมถุนธรรมอันเป็นความหมายในหน่ึงเทําน้ัน  ความจริงพระพุทธเจ๎าทรงให๎หมายถึงระบบการ

ครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาทั้งหมดทีเดียว ค า

วําพรหมจรรย์  แปลจากบาลีวํา  พฺรหฺมจริย  ซึ่งประกอบด๎วย  พฺรหฺม+จริยะ   พรหมแปลวําระ

เสริฐ  เลิศล้ า  สูงสุด  บริสุทธ์  สํวน  จริย  มาจากรากศัพท์คือ  จร  ซึ่งในความหมายเชิง

รูปธรรม  แปลวําเที่ยวไป  ด าเนินไป  จาริกไป  ในเชิงนามธรรม พรหมจรรย์จึงแปลวํา   จริยอัน

ประเสริฐ ความประพฤติอันประพฤติ  หรือประพฤติบริสุทธ์อยํางพรหม การด าเนินชีวิตอัน

ประเสริฐ  การครองชีวิตอยํางประเสริฐ  หรือความเป็นอยูํอยํางประเสริฐ  คือเป็นอยูํอยํางมีศีล  

สมาธิปัญญา  หรือไตรสิกขา  ซึ่งเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา  มัชฌิมาปฏิปทา   

      ๒) เป้าหมายและผลของพรหมจรรย์ คืออะไร พระพุทธองค์ทรงตรัสอธิบายวํา  

“ความสิ้นราคะ  ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวําท่ีจบ (เป้าหมาย) ของพรหมจรรย์” 

“โสดาปัตติผล  สกทาคามีผล อนาคามีผล อรหัตผล เหลํานี้เรียกวําผลของพรหมจรรย์”

“พรหมจรรย์น้ีมิใชํลาภสักการะและค าสรรเสริญเป็นอานิสงส์  มิใชํมีความเพียบพร๎อมด๎วยศีล

เป็นอานิสงส์  มิใชํมีความเพียบพร๎อมด๎วยสมาธิเป็นอานิสงส์  มิใชํมีญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.. 

หากแตํมีอกุปปาเจโตวิมุตติ  (อิสรภาพทางจิตวิญญาณ) เป็นท่ีหมายเป็นแกํน  เป็นท่ีจบสิ้น

บริบูรณ์”   พระพุทธวจนะดังกลําวนั้นระบุวําการด าเนินชีวิตตามวิถีทางหรือมรรควิธีอันประเสริฐ 

(พรหมจรรย)์ นั้น  มีเป้าหมายสูงสุดคือความหมดสิ้นกิเลส (ปรมัตถะ)  ในเป้าหมายของชีวิตทั้ง 

๓  ขั้นคือขั้นต๎น  (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  ขั้นกลาง  (สัมปรายิกัตถะ) และขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) การที่

ความหมดสิ้นกิเลสเป็นเป้าหมายท่ีประเสริฐสูงสุดก็เพราะเป็นการสูญสิ้นสาเหตุแหํงการทุกข์ 

    ๒.๒.๒  บทบาทของพระสงฆ์       

    พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ได๎กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของพระสงฆ์เกี่ยวกับการศึกษา

ไว๎วํา  คือมาตรา ๑๕ ตรี  ในสํวนท่ีกลําวถึงบทบาทหน๎าที่ของมหาเถรสมาคม ในข๎อที่ ๓ วํามี



 
๒๑ 

 

หน๎าที่ควบคุมและสํงเสริม การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผํ     

การสาธารณูปการ และการสาธารณะสงฆ์  ท าให๎กลําวไว๎วําหน๎าที่ของพระสงฆ์ไว๎ ๖ ประการคือ  

   ๑. การปกครอง       

   ๒. การศาสนศึกษา      

   ๓. การศึกษาสงเคราะห์       

   ๔ . การเผยแผํ        

   ๕. การสาธารณูปการ       

   ๖. การสาธารณสงเคราะห์        

     พุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทฺปญฺโ ญ) ได๎กลําวถึงบทบาทพระสงฆ์เกี่ยวกับ

การศึกษาไว๎วํา “เดิมน้ันการศึกษาของไทยมีพระสงฆ์เป็นผู๎จัดการศึกษาและอาศัยเป็น

สถานศึกษา ตํอมาได๎เปลี่ยนเป็นแนวคิดการศึกษาแบบตะวันตก แบํงออกเป็นจริยศึกษา พุทธ

ศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา  จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ในสํวนของจริยศึกษาที่วําน้ัน  หลักสูตรก็

เป็นไปเพื่อการทํองจ า  ไมํได๎ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ร๎ู  และศึกษาเพื่อน าไปปฏิบัติ เพื่อขัดเกลาความ

ประพฤติและจิตใจของตน ”           

    พระราชวรมุนี ( ประยุทธ์  ปยุตฺโต ) ได๎กลําวถึงบทบาทพระสงฆ์ไว๎วํา การที่

พระสงฆ์มีบทบาทอยํางไรน้ัน  คงอยูํท่ีหลักการ อันมีอยูํในค าสอนของพระพุทธเจ๎าแล๎ว  คือใน

ฝ่ายตนเอง  ก็มีหน๎าที่ในการศึกษาปฏิบัติ  คือศึกษาเพื่อให๎ตนปฏิบัติได๎ถูกต๎อง  และพร๎อมทั้ง

สามารถแนะน าผู๎อื่นได๎ด๎วย  ในฝ่ายความสัมพันธ์กับสังคมของคฤหัสถ์  ก็มีหน๎าที่ให๎การศึกษา  

การเผยแผํ  และการสงเคราะห์  พร๎อมกับการปฏิบัติหน๎าที่ทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติ

และความบริสุทธิ์ของสถาบันสงฆ์ไว๎ด๎วย        

       ทินพันธ์   นาคะตะ ได๎กลําวถึงบทบาทพระสงฆ์ไว๎วํา ส าหรับหน๎าที่หลักของ

พระภิกษุสงฆ์ก็คือ การศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม สํวนหน๎าที่ที่มีตํอสังคมก็นับวํามีอยูํหลาย

ประการ  กลําวคือ นอกจากจะมีหน๎าที่ด าเนินกิจกรรมบางอยํางของวัดแล๎ว พระภิกษุสงฆ์ยังคง

                                                           

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์,  บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๓๕), หน๎า ๗.   

พุทธทาสภิกขุ  (พุทธทาส อินทฺปญฺโ ญ),  บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย ,  (กรุงเทพมหานคร  : 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๑๗), หน๎า ๕๖. 

   พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ),  บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ ,  (กรุงเทพมหานคร  : มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗),  หน๎า ๒๗๔-๒๗๕. 



 
๒๒ 

 

มีหน๎าที่ในการอบรมสั่งสอนหลักธรรมให๎แกํประชาชน เพื่อน าไปประพฤติปฏิบัติตามและอยูํใน

ศีลธรรมอันดีงาม ยิ่งไปกวําน้ัน พระภิกษุสงฆ์ยังมีหน๎าที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ให๎แกํชาวบ๎านอีกด๎วย  พระภิกษุสงฆ์เป็นผู๎มีความรู๎สูงกวําชาวบ๎าน  เป็นผู๎จัดการศึกษาและเป็น

ครู  เด็กผู๎ชายจะถูกสํงไปเป็นลูกศิษย์อยูํวัด  หรือสามเณร เพื่อเรียนการอําน การเขียน และ

เรียนวิชาเลขคณิตอยํางงํายๆ รวมท้ังการอบรมทางศีลธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ท าให๎

เด็กผู๎ชายสํวนมากอํานออกเขียนได๎  และมีความรู๎ในด๎านจริยธรรมของสังคม     

       คนึงนิตย์  จันทบุตร  ได๎จ าแนกบทบาทของพระสงฆ์ไว๎ ๓ ประการ คือ  

  ๑.  การพัฒนาคุณภาพพลเมืองด๎านคุณธรรมจริยธรรม    

  ๒. การสงเคราะห์ประชาชน เชํน การให๎ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแกํ

ประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต งานประเพณีสํวนรํวม และงานเทศกาลตํางๆ   

  ๓. การให๎ความชํวยเหลือทางราชการ  โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของ

ชาติและกิจกรรมทางสังคมวิทยา เป็นต๎น        

        สนิท  ศรีส าแดง   ได๎กลําวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาวําพระเป็น

ผู๎น าทางด๎านวัตถุและจิตใจ บทบาทของพระในอดีตนั้นนอกจากเตรียมตัวให๎พร๎อม เพื่อสอนคน

อื่นแล๎ว อาชีพของพระคือ การศึกษานั่นเอง ที่เรียกกันวํา สิกขาชีพ     

       ภัทรพร  สิริกาญจน  ได๎กลําวถึงบทบาทพระสงฆ์ไว๎วํา เนื่องจากพระสงฆ์ไทยสํวน

ใหญํ  ไมํได๎แยกตัวออกไปอยูํอยํางโดดเดี่ยว หํางจากชุมชน พระสงฆ์จึงต๎องรับรู๎สิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํและมีบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนในด๎านตํางๆตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน    

บทบาทดังกลําวมิได๎จ ากัดอยูํเฉพาะในเร่ืองการสั่งสอนศาสนธรรม  และการปฏิบัติธรรมเทําน้ัน  

แตํยังรวมถึงการชํวยเหลือประชาชนทั้งทางวัตถุและการแก๎ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด๎วย  รวมถึง

การเป็นผู๎น าของชุมชน  พระสงฆ์ยังคงท าหน๎าที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนอยํางตํอเนื่อง  

จนถึงปัจจุบัน  พระสงฆ์หลายรูปได๎รับการยอมรับนับถือและยกยํองจากคนท่ัวไป วํามีคุณูปการ

กลํอมเกลาผู๎คนให๎รู๎จักบาปบุญคุณโทษและเป็นคนดีของสังคม เชํน ทํานพุทธทาส (พุทธทาส 

                                                           

   ทินพันธ์  นาคะตะ ,  บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในสังคม , (กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญ
ทัศน์,  ๒๕๒๙), หน๎า ๕-๗. 

   คนึงนิตย์  จันทบุตร,   บทบาทพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน ,  (กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๓๒), หน๎า ๕๖. 

   สนิท  ศรีส าแดง , บทบาทพระสงฆ์ในอดีต,  (กรุงเทพมหานคร  : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔),  
หน๎า ๑๘๑.  



 
๒๓ 

 

อินทฺปญฺโญ) พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต๎น       

      บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชน       

      หน๎าที่โดยตรงของพระสงฆ์ตามที่บัญญัติ คือเป็นผู๎ให๎ธรรมเป็นทาน คือการให๎ธรรมะ 

โดยช้ีแจง และน าในเรื่องหลักความดีงาม  หรือหลักการที่ชํวยให๎สังคมมนุษย์ประสบแตํสิ่งที่ดี

งามดังนั้น  โดยหลักการแล๎วมีหน๎าที่ที่ต๎องท าเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน ซึ่งพระพุทธเจ๎าได๎

ทรงประกาศหลักการนี้แกํพระสงฆ์รุํนแรกนับตั้งแตํประกาศพระพุทธศาสนาไว๎วําให๎พระสงฆ์

ทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของชนหมูํมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์

เกื้อกูลและความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย        

      บทบาทพระสงฆ์กับงานด้านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  

     สังคมไทยในยุคปัจจุบันให๎ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเป็นอยํางมาก ซึ่ง

เป็นสาเหตุหนึ่งที่สํงผลให๎คนจ านวนมากเกิดความหํางเหินในเร่ืองของศีลธรรมและวัดวาอาราม

ไมํสนใจที่จะอบรมขัดเกลาจิตใจของตนเองให๎งดงามและสูงขึ้น  ดังนั้นเพื่อจะท าให๎ประชาชนหัน

มาให๎ความสนใจศีลธรรม สนใจวัดวาอาราม พระสงฆ์จึงต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทของตน ในการ

เผยแผํพระพุทธศาสนา โดยพยายามฟื้นฟูบทบาท สถานภาพของตนในสังคมท้ังในด๎าน

ศีลธรรมจรรยาและบทบาทตํอชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในท๎องถิ่น

ชนบทหํางไกลที่พระสงฆ์ยังมีบทบาทเป็นที่พึ่งของชาวบ๎านในรูปของบทบาทการเป็นผู๎น าการ

พัฒนาท๎องถิ่นนอกจากการชํวยเหลือทางด๎านจิตใจและศาสนพิธีแล๎ว ยังมีความพยายามชักน า

ประชาชน  ให๎รํวมกันพัฒนากิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชนทางวัตถุ ด๎านเกษตรกรรมการ

ยกระดับรายได๎  และสุขภาพอนามัย อันน าไปสูํการตั้งองค์กรรวม เชํน ธนาคารข๎าว ธนาคารโค

กระบือ กองทุนเวชภัณฑ์ สหกรณ์ร๎านค๎า เป็นต๎น      

    บทบาทพระสงฆ์กับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา       

    การเผยแผํพระพุทธศาสนาเป็นภาระหรือหน๎าที่หน่ึงที่พระสงฆ์จะต๎องท า  แม๎โดย

ความจริงการเผยแผํพระพุทธศาสนา  จะต๎องชํวยกันของพุทธบริษัททั้งสี่  แตํภาระหนักก็ยังตก

                                                           

   ภัทรพร  สิริกาญจน,  บทบาทพระสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๕),  
หน๎า ๒. 

   พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต),   บทบาทใหม่ของสถาบันสงฆ์ ,  (กรุงเทพมหานคร  : 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๐), หน๎า ๑๐. 
               นฤมิตร  สอดสุข , อ่านสังคมไทย  ๕ นาที , (กรุงเทพ มหานคร  :โอเอส.พริ้นติ้ง เฮาส์ , 
๒๕๓๗), หน๎า ๑๗๖-๑๗๗.  



 
๒๔ 

 

เป็นหน๎าที่ของพระสงฆ์ ทั้งน้ีดังที่ได๎กลําวแล๎วข๎างต๎นวํา  พระสงฆ์มีเวลาศึกษาธรรมวินัย

มากกวําชาวบ๎าน  ประกอบกับการเผยแผํธรรม  ได๎ถูกมอบหมายจากพระพุทธองค์  ตั้งแตํ

เริ่มแรกของการเผยแผํพระพุทธศาสนาประชาชนทั่วไปจึงมองวํา พระสงฆ์เป็นธรรมทายาทของ

พระพุทธเจ๎า  บทบาทหน๎าที่ของพระสงฆ์ตามพระไตรปิฎกได๎แกํการเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมตาม

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎าเพื่อให๎บรรลุพ๎นทุกข์และสั่งสอนคนท่ัวไปให๎พ๎นทุกข์ตาม  หน๎าที่การ

เทศนาสั่งสอนธรรมอันเป็นการเผยแผํและสืบทอดตํอพระศาสนา  เป็นหน๎าที่โดยตรงของ

พระสงฆ์            

   บทบาทพระสงฆ์กับงานด้านการจัดการศึกษา    

   ในยุคแรกของการปฏิรูปการศึกษาไทย  สมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงมอบหมายให๎

สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  สกลมหาสังฆปรินายก (สมเด็จ

พระสังฆราช องค์ที่ ๑๐ แหํงกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นผู๎ดูแลเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเห็น

ความพร๎อม  ศักยภาพของพระสงฆ์  ที่สามารถจะจัดการด๎านการศึกษาได๎  และแม๎

มหาวิทยาลัยแหํงแรกของเมืองไทยก็เป็นวัด  นั้นก็คือวัดโพธิ์  หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม  กรุงเทพฯ ดังนั้นถ๎าจะกลําววํา  วัดมีสํวนส าคัญในเรื่องของการจัดการศึกษามาแตํอดีตก็

ไมํนําจะผิด  ปํญญา  ดาบพลหาร   กลําววํา  เรื่องส าคัญที่สุด  ส าหรับประเทศไทยของเรานั้น  

พระสงฆ์ซึ่งถือวําพระสงฆ์เป็นผู๎น าทางพระพุทธศาสนาได๎มีบทบาทตํอระบบการศึกษามาตั้งแตํ

โบราณวัดเป็นสถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดา  เรียกวําเป็นท้ังวัดทั้งโรงเรียน  พระสงฆ์เป็นครู  

เป็นปูชนียบุคคลที่ทุกคนให๎การเคารพกราบไหว๎  วิถีชีวิตคนไทยเราจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมา

นาน  สมกับค าวํา  ไทย  คือความเป็นอิสระอยํางแท๎จริง      

      กล่าวโดยสรุป บทบาทของพระสงฆ์นั้นเป็นบทบาทที่แสดงให๎เห็นถึงการชํวยเหลือ

สังคมอยํางแท๎จริง ภายใต๎กรอบระเบียบ วินัยที่เครํงครัด การแสดงบทบาทของพระสงฆ์ยํอม

แตกตํางกันไปตามสถานการณ์ของสังคมนั้นๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับพระสงฆ์จะเลือกปฏิบัติตนให๎อยูํใน

ด๎านใด ซึ่งมีด๎านชุมชน ด๎านการศึกษา ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา ในแตํละด๎านก็มุํงเน๎นถึง

การสร๎างความเลื่อมใสศรัทธาให๎กับประชาชน เพื่อกํอให๎เกิดการทะนุบ ารุงพระศาสนาให๎

เจริญรุํงเรืองสืบไป อันเป็นหน๎าที่และบทบาทส าคัญของพระสงฆ์    
                                                           

               ภัทราพร  สิริกาญ , “ ความส าคัญของพระสงฆ์ต่อชาวไทย  ”, พ.ส.ล. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๙๖ 
(ก.ค.-ส.ค. ๒๕๓๘), หน๎า ๖๐-๖๑. 
           ปัญญา  ดาบพลหาร , “ พระพุทธศาสนากับการศึกษา ” พุทธจักร , ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ย.  
๒๕๔๓), หน๎า ๒๙. 



 
๒๕ 

 

      ๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

       หลักในการเผยแผํธรรม  ทํานท้ังหลายในขณะน้ี มีหน๎าที่เป็นพระธรรมทูตก็คือเป็น

ผู๎แทนของพระพุทธเจ๎า เมื่อเป็นผู๎แทนของพระพุทธเจ๎า ในฐานพระธรรมทูตมีหน๎าที่ในการเผย

แผํธรรม พระธรรมทูตมีหน๎าที่เดียว หน๎าที่หลักก็คือการเผยแผํธรรม การเผยแผํธรรมท าอยํางไร 

มีหลายวิธี วิธีแรกที่พระพุทธเจ๎าทรงปฏิบัติก็คือการเทศน์ และถือวําเป็นวิธีหลักที่พระพุทธเจ๎า

ทรงถือปฏิบัติด๎วยพระองค์เองมาโดยตลอด ๔๕ ปี พระพุทธเจ๎าเทศน์ไมํหยุดเลย สํวนวิธีอื่น 

เชํน พูดคุย   ปาฐกถา บรรยาย มีผู๎รวบรวมท าวิจันเอาไว๎วํา วิธีการสอนของพระพุทธเจ๎า หรือ

วิธีการเผยแผํของพระพุทธเจ๎านั้นมีอยูํ ๗ ประการด๎วยกันเทําที่ทํานค๎นคว๎าไว๎นานแล๎ว  คือ   

  ๑. อุปนิสินนกถา        

  ๒. ธรรมีกถา            

  ๓. โอวาทกถา           

  ๔. อนุสาสนีกถา           

  ๕. ธรรมฉากัจฉากถา        

  ๖. ปุจฉาวิสัชชนากถา         

  ๗. ธรรมเทศนากถา       

    ในเรื่องนี้จะไมํกลําวถึงรายละเอียด ก็ให๎รู๎วําวิธีเผยแผํของพระพุทธเจ๎าก็คือการ

เทศน์  การเทศน์คืออะไร การเทศน์ก็คือการแสดงธรรม การชี้แจง การบอกกลําว นี่เรียกกันวํา

เทศน์ สมัยปัจจุบันนี้ เราก็น าวิธีการเทศน์น้ันมาปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับยุคเข๎ากับสมัย การเทศน์

นั้นก็ยังคงอยูํ แตํวําหนัก (คํอนข๎าง) ไปทางพิธีการ และเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือการเทศน์

แบบเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็นปาฐกถา เรียกวํา “ปาฐกถาธรรม ” พูดธรรมะ เปลี่ยนเป็นบรรยาย

ธรรม ก็คือพูดธรรมะ เปลี่ยนเป็นอภิปรายธรรม ก็คือการบรรยายธรรมเหมือนกัน แตํบรรยาย

หลายคน ปรับเปลี่ยนเป็นการเทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา สองธรรมาสน์ สามธรรมาสน์ ปรับเปลี่ยนไป

ตามยุคตามสมัย  นี้ก็เป็นการท าหน๎าที่เหมือนกัน ทีนี้ท าอยํางไรถึงจะได๎ผล นี้คือตัวหลัก และน้ี

ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นิมนต์ทํานท้ังหลายมาประชุมกันน้ี เพื่อที่จะได๎ร๎ูแนวทางในการเผยแผํ

ธรรมในฐานะที่เป็นพระธรรมทูต ให๎รู๎จักแนวทางให๎รู๎จักวิธีการ สํวนรายละเอียด เนื้อหาสาระนั้น

ก็คงจะพูดอะไรกันไมํได๎ ธรรมะน้ันเป็นเรื่องใหญํ ทํานท้ังหลายต๎องมีทุนเดิมกันอยูํแล๎ว   นั่นก็คือ

ต๎องมีความรู๎ด๎านธรรมะ ได๎ศึกษานักธรรมบ๎าง บาลีบ๎าง อํานหนังสือด๎วยตนเองบ๎าน สิ่งเหลํานี้



 
๒๖ 

 

เรียกวําเป็นต๎นทุนในการเผยแผํพระพุทธศาสนา       

    เทคนิคการสอนธรรม   เทคนิคการสอนศีลธรรมแกํประชาชนหน๎าที่ของพระธรรม

ทูต เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกวําการสอนนักเรียน เพราะประชาชนเป็นผู๎มีประสบการณ์มาก และความรู๎

ของประชาชนก็ไมํเสมอภาคกัน ฉะน้ัน วิธีการท่ีเผยแผํให๎ได๎ผล ในเบื้องต๎น ต๎องศึกษาพื้นฐาน

แหํงจิตใจศึกษาอุปนิสัยใจคอของคนในถิ่นน้ันๆ พร๎อมทั้งต๎องท าตัวให๎เป็นที่เคารพนับถือของ

เขาด๎วย  วิธีการสอนศีลธรรมนั้น หลักใหญํที่พระพุทธเจ๎าทรงวางไว๎คือโอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งได๎

แสดงแนวทางการเผยแผํไว๎ดังนี้             

    คาถาที่  ๑ เป็นหลักอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือ ต๎องอดทน อดกลั้น ไมํ

เบียดเบียนคนอื่นมีหลักสูงสุด คือ นิพาน         

   คาถาที่ ๒ เป็นหลักการ คือ ไมํท าชั่ว ท าดี ท าจิตใจให๎ผํองใส         

   คาถา ที่ ๓  เป็นวิธีการ คือ ไมํวําร๎ายคนอื่น ไมํท าร๎ายคนอื่น ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ 

รู๎จักประมาณในการบริโภค มีที่นอนท่ีนั่งอันเงียบสงัด ประกอบความเพียรทางจิต          

   นอกจากนี้ ยังมีวิธีการสอนศีลธรรมแกํประชาชนตามหลัก ๗ ประการเป็นวิธีการ

ภาคปฏิบัติ ซึ่งศึกษาค๎นคว๎าโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา มีดังนี้คือ  

  ๑.  อุปนิสินนกถา คือ การสนทนาปราศรัยกับบุคคลผู๎มาหาสูํ หรือการต๎อนรับ

แขกผู๎มาเยือน การพูดคุยกันโดยการสอดแทรกธรรมะ    เข๎าไปในการสนทนากันน้ันตามสมควร

แกํ เหตุการณ์ กาลเทศะ และบุคคลผู๎ฟัง โดยไมํมีการเตรียมตัวมากํอนนิยมพูดกันวํา “การเทศน์

ธรรมาสน์เตี้ย ”           

   ๒. ธรรมมีกถา คือ การสอนศีลธรรมแกํประชาชนอยํางเป็นกิจจะลักษณะเป็น

งานเป็นการ เป็นเรื่องเป็นราว มีการเตรียมการไว๎ลํวงหน๎า ได๎แกํ การแสดงปาฐกถา การ

บรรยายธรรม เป็นต๎น           

  ๓. โอวาทกถา คือ การสอนศีลธรรมแกํประชาชน แบบค าแนะน า ค าตักเตือน 

ค าสอน โดยเฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให๎ผู๎ฟังเกิดความสังวรระวัง ไมํท าความชั่ว 

ให๎ละความชั่ว ให๎ท าความดีและรักษาความดีได๎        

  ๔. อนุสาสนีกถา คือ การสอนศีลธรรมแกํประชาชนแบบสอนบํอยๆ นิยมพูดกัน

วํา “พร่ าสอน” เพื่อให๎เกิดความจ าได๎ เกิดความชินหู จนเกิดความ “คลํองปากขึ้นใจ ” เรื่องที่สอน

                                                           

 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต),  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,  ข๎อมูล
ออนไลน,์  เข๎าเมื่อ ๑๐ ส.ค.  ๒๕๕๓ . 



 
๒๗ 

 

นั้น ก็อยูํในประเภทค าแนะน า ค าแนะแนว ค าตักเตือน และค ากลําวสอนน่ันเอง ถ๎ากลําวสอน

เป็นคร้ังคราว จัดเป็น “โอวาทกถา ” ถ๎ากลําวสอนเป็นประจ า และท าบํอยๆ จัดเป็น “อนุสาสนี

กถา ”              

  ๕. ธรรมสากัจฉากถา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน การสนทนา

กัน เพื่อแสวงหาความถูกต๎อง หรือเพื่อปรับความเข๎าใจกันและกัน นิยมเรียกวํา “การสนทนา

ธรรม” โดยผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง           

  ๖. ปุจฉาวิสัชชนากถา คือ การสอนศีลธรรมแกํประชาชน แบบการถามและการ

ตอบ ในเร่ืองที่จะสอนน้ัน เพื่อทดสอบถึงความรู๎เดิมของผู๎รับสอนวํา มีอยูํแคํไหนเพียงไร เพื่อ

เป็นการกระตุ๎นเร๎าใจให๎ผู๎ฟังเกิดความตื่นตัวอยูํเสมอ และเพื่อทดสอบความจ าและความเข๎าใจใน

เรื่องที่สอนน้ันวํา ผู๎ฟังมีแคํไหนเพียงไร โดยมีวิธีการ ๓ วิธี คือ  ๑.ถามเพื่อให๎ตอบ  ๒. ถามเอง

ตอบเองและ ๓. ให๎ถามเพื่อตอบ                

  ๗.  ธรรม เทศนากถา คือ การแสดงธรรม ชี้แจงแสดงหลักธรรม หลักสัมมา

ปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎ฟังรู๎แจ๎งเห็นจริงในธรรมที่ควรร๎ูควรเห็น เป็นการช้ีน าให๎ผู๎ฟังเกิดศรัทธาปสาทะ

ในธรรมปฏิบัติ ยอมรับเป็น “ หลักจ า ” และเป็น “หลักใจ ” ยึดถือเป็นอุดมคติในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน เพื่อความอยูํเย็นเป็นสุข พ๎นจากความอยูํร๎อนนอนทุกข์     

  ความจริง “ธรรมเทศนากถา” กับ “ธรรมีกถา” มีสํวนคล๎ายคลึงกัน บางแหํงทําน

กลําววําเป็นอยํางเดียวกัน แตํธรรมเทศนากถานี้ นิยมท าเป็นกิจจะลักษณะและมีกระบวนการ มี

ระเบียบแบบแผนมากวําธรรมีกถา โดยเน๎นถึงลีลาหรือทํวงท านองวาจาที่เปลํงให๎ถูกต๎อง 

เหมาะสม เป็นวรรคเป็นตอน เน๎นถึงอิริยาบถทางกาย เป็นระเบียบเรียบร๎อย โดยมีหลักใหญํ ๒ 

ประการ คือ ๑.  หลักเทศน์ คือ ลีลาการขึ้นธรรมาสน์ เป็นต๎น      

  ๒.  หลักธรรม คือ หัวข๎อธรรมะ เหมาะแกํงาน แกํกาละ เทศะ และบุคคล 

ประกอบด๎วย อุเทศ นิเทศ และปฏินิเทศ อยํางสมบูรณ์ทุกประการ     

   โดยแบํงวิธีเทศน์เป็น ๒ แบบ คือ     

   ๑. อํานคัมภีร์         

   ๒. เทศน์ปฏิภาณ        

    วิธีการบรรยายธรรม อบรมแบบปลูกฝัง      

    ๑.  ควรใช๎วิธีธรรมสากัจฉา คือ การพูดไป ถามไป ในระหวํางการบรรยายธรรมนั้น    

    ๒.  จังหวะท่ีพูด พอเหมาะแกํวัยของผู๎ฟัง ไมํเร็วเกินไป และไมํช๎าเกินไป   



 
๒๘ 

 

    ๓.  เสียงท่ีพูด นุํมนวลชวนฟัง ไมํดังเกินไป และไมํคํอยเกินไป      

    ๔.  ควรพูดแบบให๎คิด ไมํใชํพูดแบบให๎ฟังอยํางเดียว     

    ๕.  ควรใช๎ค าพูดวํา “ ควรท า ควรพูด ควรคิด ” เป็นต๎น ไมํใช๎ค าพูดวํา “ จงท า จงพูด 

จงคิด ” เป็นต๎น           

    เพราะธรรมะทุกข๎อ เป็นเร่ืองของจิตใจ เป็นเรื่องของความสมัครใจประพฤติด๎วย

ตนเอง เป็นเร่ืองของผู๎มีจิตศรัทธาปสาทะไมํใชํเรื่องของระเบียบวินัย อันเป็นเรื่องข๎อบังคับให๎

ปฏิบัติตาม  หลักการอธิบายธรรมะ ๖ ประการ      

     ๑. อัตถะ คือ อธิบายความของธรรมะข๎อนั้นๆวํามีความหมายอยํางไร แยกอธิบาย

ออกได๎เป็น ๒ อยําง คือ            

  ๑.๑ โดยอรรถ คือ ความหมายท่ีเป็นจุดประสงค์ หรือความหมายท่ีแท๎จริง  

  ๑.๒ โดยพยัญชนะ คือ ความหมายตามพยัญชนะ ตามหลักบาลีไวยากรณ์  อีก

นัยหนึ่ง อัตถะ คือ อธิบายความหมายของธรรมะข๎อนั้น ๆ วํามีความหมายอยํางไร แยกอธิบาย

ออกได๎เป็น ๒ อยําง คือ   ทางคดีโลก คือ ความหมายทางคดีโลก หรือความหมายของชาวโลก   

ทางคดีธรรม คือ ความหมายทางคดีธรรมหรือความหมายทางศาสนา      

      ๒.ประเภท คือ ธรรมะข๎อนั้น ๆ แยกประเภทออกไปได๎อยํางไรหรือไมํ และแยก

ประเภทออกไปได๎เทําไรคืออะไรบ๎าง            

      ๓. เหตุ คือ ธรรมะข๎อนั้น ๆ มีอะไรเป็นมูลเหตุท าให๎เกิดขึ้น หรือเป็นธรรม มีอะไร

เป็น “ ปทัฏฐาน ”  คือเป็นเหตุท าให๎เกิดขึ้น          

      ๔. ผล คือ ธรรมะข๎อนั้นๆ มีผลเป็นอยํางไร แกํบุคคลผู๎ปฏิบัติตาม และแกํบุคคลผู๎

ปราศจากธรรมะข๎อนั้นๆกลําวคือมีอานิสงส์หรือมีโทษแกํบุคคลผู๎ปฏิบัติอยํางไร     

      ๕. อุปมา คือ ธรรมะข๎อนั้น ๆ มีข๎ออุปมา (เปรียบเทียบ) เหมือนอะไร เพื่อชํวยให๎

ผู๎ฟังเกิดความเข๎าใจธรรมะข๎อนั้นๆชัดเจนยิ่งขึ้น         

      ๖. สาธก คือ ธรรมะข๎อนั้น ๆ ควรยกเรื่องอะไรน ามาเลําประกอบเป็นบุคลาธิษฐาน 

เพื่อชํวยให๎ผู๎ฟังทรงจ าธรรมะได๎ดียิ่งขึ้น    

    ธรรมะ  ๓  ประการ  ธรรมะในทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังวินัยด๎วยท่ีมี ๘๔ ,๐๐๐   

พระธรรมขันธ์ มีมาติการใหญํเพียง ๓ เรื่อง  คือ        

    ๑. กุสลา ธมฺมา คือ ธรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลธรรม เป็นธรรมฝ่ายดี เป็นฝ่ายคุณธรรม 

เป็นธรรมประเภท “ ภาเวตัพพธรรม  ” คือ ธรรมะท่ีควรบ าเพ็ญให๎มีขึ้นในตน เป็นธรรมะท่ีมีผล



 
๒๙ 

 

เป็นความสุข ความเจริญรุํงเรื่อง เป็นบารมีธรรมอันเป็นพลังภายในอันเป็นเหตุท าให๎เกิด “ 

สมบัติ ” ทั้งปวง              

    ๒. อกุสลา ธมฺมา คือ ธรรมที่เป็นอกุศล หรืออกุศลธรรม เป็นธรรมฝ่ายช่ัว เป็นธรรม

ประเภท “ ปหาตัพพธรรม  ” คือธรรมที่ควรละเว๎นเสีย เป็นธรรมะท่ีมีผลเป็นความทุกข์ เป็น

ความเสื่อมเสีย เป็นอาสวะอันเป็นพลังความชั่วภายในท าให๎เกิด “ วิบัติ ” ทั้งปวง     

    ๓. อพฺยากตา ธมฺมา คือ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต หรืออัพยากตธรรม เป็นธรรมฝ่าย

กลาง ๆ ไมํดีไมํชั่ว เป็นธรรมประเภท “ปริญเญยธรรม ” คือ ธรรมะท่ีควรก าหนดร๎ู ควรยอมรับ

ความจริงวํา โลกนี้มีปกติเป็นอยํางนี้ ตัวอยํางเชํน โลกธรรม ๘ สามัญลักษณะ ๓ เป็นต๎น     

    กํอนท่ีจะสอน จึงต๎องค านึงวําธรรมะท่ีจะใช๎สอนเป็นธรรมประเภทไหน ถ๎าเป็นกุศล ก็

เน๎นให๎เขาปฏิบัติจริง ๆ บอกอานิสงส์หรือผลกํอนแล๎ว แสดงเหตุ เวลาพูดก็ได๎เน๎นภาคปฏิบัติ 

ถ๎าเป็นอกุศลธรรม ก็บอกโทษแหํงความชั่วเสียกํอน แล๎วบอกให๎ละ สํวนอัพยากตธรรม ก็บอก

หรือสอน เพื่อให๎โยมละความยึดม่ันถือม่ัน ให๎ยอมรับความจริง        

    จากการปฏิบัติหน๎าที่ของพระธรรมทูตในการประกาศและเผยแผํพระพุทธศาสนาและ

พัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นเอง  สํงผลให๎พระพุทธศาสนาได๎เข๎ามาสูํประเทศ

ไทย  ซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนที่เรียกวําสุวรรณภูมิครั้งแรก ด๎วยการเดินทางมาเผยแผํ

พระพุทธศาสนาของสาวกที่เป็นสายพระธรรมทูตสายท่ี๘คือคณะของพระโสณเถระและพระอุตร

เถระท าให๎พระพุทธศาสนาเข๎ามาประดิษฐานในประเทศไทยอยํางสมบูรณ์  ภายใต๎พระ

ราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีการบวช  การศึกษาเลําเรียนพระธรรมวินัยสืบทอด

กันมาจนถึงปัจจุบัน            

    ๒.๓.๑ การเผยแผ่ในประเทศไทยปัจจุบัน     

    ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาช๎านาน คือ นับถือ

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากการเข๎ามาเผยแผํของพระโสณะและพระอุตตระ และนับถือ

พระพุทธศาสนาแบบมหายานโดยได๎รับอิทธิพลจากการที่ถูกขอมปกครอง จนมาถึงปัจจุบันเป็น

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท มีการศึกษาพระพุทธพจน์และการปฏิบัติธรรมอยํางแพรํหลาย 

พุทธศาสนิกชนมีจิตใจใฝ่ในการท าบุญ จนกลําวได๎วําเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนารุํงเรืองที่สุด
                                                           

   พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙),  เทคนิคการสอนธรรมะ , ข๎อมูลออนไลน์,  เข๎า
เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐. 
    สิริวัฒน์  ค าวันสา, ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔),  หน๎า  ๒๔ .  



 
๓๐ 

 

ในปัจจุบัน การเผยแผํของพระสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบเชิงรับคือยึดถือกันมาเป็นประเพณี เชํน 

เทศน์สอนโยมที่วัด เป็นต๎น และแบบเชิงรุกคือปรับให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ตรงกับความ

ต๎องการของผู๎ฟัง เชํน จัดคํายอบรมเยาวชน เป็นต๎น ลักษณะของผู๎เผยแผํมีท้ังแบบ ปัจเจก

บุคคล คณะและหนํวยงานองค์กร การเผยแผํที่ท าเป็นหนํวยงานหรือองค์กร เชํน              

พระธรรมทูต, หนํวยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีหนํวยงาน องค์กรเผย

แผํตํางๆ ที่ฆราวาสเป็นผู๎ด าเนินงาน เชํน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แหํงโลก , พุทธสมาคม

แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต๎น ในท่ีนี้จะกลําวเฉพาะงานของพระธรรมทูต 

    ๒.๓.๒ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     

    การเผยแผํ คือ การท าให๎ขยายออกไป  การท าให๎ขยายวงกว๎างออกไปท าให๎

แพรํหลายออกไป การเผยแผํพระพุทธศาสนาจึงได๎แกํ การด าเนินงานเพื่อให๎หลักธรรมค าสั่ง

สอนในพระพุทธศาสนาแพรํหลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู๎ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ย าเกรง ใน

พระรัตนตรัยน๎อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ   

    หลักประโยชน์ ๓        

    การประกาศพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้ง

ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผํพระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ๎าทรงประทานโอวาท

ให๎แกํเหลําพระสาวกชุดแรกที่ทรงสํงให๎ไปประกาศพรหมจรรย์ วํา    

    ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแกํชนหมํูมาก เพื่อ

อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์อยําได๎ไปทางเดียวกัน

สองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต๎น งามในทํามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร๎อม

ทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ๎วนสัตว์ทั้งหลายท่ีมีธุลีในตาน๎อยมีอยูํ ยํอมเสื่อม

เพราะไมํได๎ฟังธรรม จักมีผู๎ร๎ูทั่วถึงธรรม       

     พระพุทธพจน์น้ี เป็นเครื่องชี้ชัดถึงบทบาทส าคัญของการสื่อหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผํพระพุทธศาสนาของเหลําพุทธ

สาวกจนตราบเทําปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขแกํมนุษย์ โดยหลักการก็คือ ให๎เกิด

ประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ       
                                                           

   ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ๏คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน๎า ๔๗๘. 

   ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
   ขุ.จุ.(ไทย)๓๐/๖๗๓/๓๓๓:๗๕๕/๓๘๙. 



 
๓๑ 

 

  ๑) ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์   ประโยชน์ในชาตินี้   

  ๒) สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน๎า   

  ๓) ปรมัตถประโยชน์  ประโยชน์อยํางยิ่ง   

     ประโยชน์ คือ ผลตอบสนอง ได๎รับสืบมาจากพฤติกรรมที่ประกอบไปด๎วยกุศลกรรม

ที่พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักส าคัญ เพราะกํอให๎เกิดผลเป็นความสุข ความม่ังคั่งบริบูรณ์ ความ

ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และจุดหมายปลายทางของชีวิตที่ถือเป็นสุขท่ีสงบเย็น เป็นชีวิตที่อยูํ

จบพรหมจรรย์ สิ้นทุกข์ทั้งปวง  

     การที่พระพุทธองค์ประสงค์ให๎เกิดเป็นประโยชน์แกํมหาชน คือเกิดเป็นความสุขนั้น

ทรงหมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับ อาจจ าแนกออกเป็น ๓ ประการคือ  

  ๑) ดับอวิชชา หมายถึง การเกิดญาณทัสสนะอันสูงสุด   

  ๒) ดับกิเลส หมายถึง ก าจัดความชั่วร๎ายและของเสียงตํางๆ ภายในจิตใจ หมด

เหตุที่จะกํอปัญหาความเดือดร๎อนวุํนวายตํางๆ แกํชีวิตและสังคม    

  ๓) ดับทุกข์ หมายถึง หมดความทุกข์ บรรลุประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นสุขที่       

นิรันดร์ความสุขถือเป็นความส าคัญอยํางยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา กลําวให๎

ชัดเจนก็คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให๎เกิดประโยชน์สุข เริ่มแตํขั้นต๎น คือ บุญ มีพุทธพจน์

รับรองวํา “บุญเป็นช่ือของความสุข”  คนจะถึงความสุขได๎ต๎องมีศีลเป็นพื้นฐานในการบ าเพ็ญ

เพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ศีลถือเป็นตัวท าให๎จิตนิ่ง เกิดเป็นฌาน ความสุขก็เป็น

องค์ประกอบของฌาณฌานยิ่งสูงขึ้นความสุขก็ยิ่งประณีตขึ้น เป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือ 

นิพพาน ก็เป็นสุข และเป็นบรมสุขด๎วย ดังพุทธพจน์วํา “นิพพานเป็นสุขอยํางยิ่ง”   

     ประโยชน์สุขถือเป็นความชัดเจนในค าสอน พุทธศาสนามํุงหมายความสุขด๎วยข๎อ

ปฏิบัติให๎ถึงสุข มิใชํบรรลุด๎วยความทุกข์ แตํมีข๎อที่ต๎องระวังก็คือผู๎ปฏิบัติต๎องไมํติดใจหลงใหลใน

ความสุขที่เกิดขึ้นแกํตน ไมํปลํอยให๎ความสุขที่เกิดขึ้นน้ันครอบง าจิตใจของตน ต๎องเป็นอิสระ

สมบูรณ์จากกิเลสทั้งปวง จึงถือเป็นความสุขที่เป็นจุดหมายปลายทางทางพระพุทธศาสนา 

                                                           

พระธรรมปิฎก (ปอ.ปยุตโต), พุทธธรรม,พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน๎า ๕๒. 

ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๐๐/๒๔๐ ; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๕๙/๙๐ . การเพํงพินิจด๎วยจิตที่เป็นสมาธิแนํว
แนํ ปฐมญาณ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จะเห็นได๎วํา ล าดับที่ ๔ คือ สุข เป็นผลที่ได๎รับจาก
การอบรมจิต. 

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 



 
๓๒ 

 

     ประโยชน์สุข ๓ ประการท่ียกไว๎เบื้องต๎น จะเกิดขึ้นด๎วยการน าหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติอยํางแท๎จริง โดยกระท าให๎เกิดประโยชน์แกํตนเองกํอน ใน

ขณะเดียวกันก็มองถึงเพื่อนมนุษย์รอบข๎างด๎วยการเผื่อแผํยังประโยชน์ที่ตนได๎ปฏิบัติตามจน

เกิดผล ดังพุทธด ารัสวํา         

     ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู๎พิจารณาเห็นประโยชน์ของตน สมควรแท๎ เพื่อที่จะท ากิจของ

ตนให๎ถึงพร๎อมด๎วยความไมํประมาท หรือวําบุคคลผู๎พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู๎อื่น สมควรแท๎

เพื่อที่จะท ากิจของผู๎อื่นให๎ถึงพร๎อมด๎วยความไมํประมาท หรือบุคคลผู๎พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง

สองฝ่าย สมควรแท๎ที่จะท ากิจของทั้ง ๒ ฝ่ายให๎ถึงพร๎อมด๎วยความไมํประมาท    

     การเผยแผํพระพุทธศาสนาจึงมํุงที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่มองประโยชน์ทั้งที่

จะเกิดกับตนเองและผู๎อื่น มีสติเป็นตัวขจัดความไมํประมาท โดยตระหนักถึงผลของกุศลกรรม

เป็นตัวก าหนดทิศทางในการท าให๎เกิดประโยชน์ทั้ง ๓ ประการดังกลําว   

     นอกจากเป้าหมายท่ีเป็นอุดมการณ์ของการเผยแผํพุทธธรรมของพุทธบริษัท

ดังกลําวมาแล๎วนั้น พระพุทธศาสนายังมีหลักการที่ถือเป็น หัวใจของพระพุทธศาสนาปรากฏใน

โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งพระพุทธเจ๎าทรงประทานแกํพระอริยสาวก ๑ ,๒๕๐ รูป ณ ในวันเพ็ญเดือน 

๓ ที่บัดน้ีเรียกวํา วันมาฆบูชา โดยสาระคือ      

     ๑ . การไมํท าบาปท้ังปวง       

     ๒ . การท ากุศลให๎ถึงพร๎อม       

     ๓ . การท าจิตของตนให๎ผํองแผ๎ว       

     จากพุทธพจน์ที่ยกมาเป็นการประกาศความเป็นพระพุทธศาสนา ที่ผู๎เป็นสาวกต๎อง

ยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติตนและท าการเผยแผํพระพุทธศาสนาในสถานท่ีตํางๆ ที่ได๎จาก

หลักการ โดยถือเอาประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักใหญํ คือ หลักการทางพระพุทธศาสนาในการ

เผยแผํทํามกลางกลุํมศาสนาและเจ๎าลัทธิตํางๆ ในอินเดียขณะน้ัน    

    ๒.๓.๓ หลักไตรสิกขา       

    ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ส าคัญในการพัฒนาชีวิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เรียกวํา

เป็นธรรมที่มีความงาม ๓ อยําง  งามในเบื้องต๎นได๎แกํศีล งามในทํามกลาง คือ สมาธิ และงาม

ในที่สุดคือ ปัญญา ปรากฏในพระด ารัสที่สํงสาวกไปเผยแผํพระพุทธศาสนารุํนแรก ซึ่งถือเป็น
                                                           

ส .นิ.(ไทย) ๑๖/๒๒/๔๐. 
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๔๓-๔๔ ; ข.ุธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๓/๔๙-๕๐. 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ; องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔.  



 
๓๓ 

 

หลักการส าคัญในการเผยแผํพระพุทธศาสนา การด าเนินงานเพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎ฟังได๎นั้น

หลักนี้ถือเป็นหลักใหญํที่ครอบคลุมการปฏิบัติให๎บรรลุประโยชน์ท่ีตนพึงปรารถนา ดังปรากฏใน

เมตตาสูตร ขุททกนิกาย วํา        

     ผู๎ฉลาดในประโยชน์มํุงหวังบรรลุ      

     ควรบ าเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู๎อาจหาญ ซื่อตรง    

     เครํงครัด วํางําย อํอนโยน และไมํเยํอหยิ่ง     

     ความเป็นผู๎สันโดษ เลี้ยงงําย มีกิจน๎อย     

     มีความประพฤติเบา มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน    

     ไมํคะนอง ไมํยึดติดในตระกูลทั้งหลาย      

     อนึ่ง ไมํควรประพฤติความเสียหายใดๆ     

     ที่จะเป็นเหตุให๎วิญญูชนเหลําอื่นต าหนิเอาได๎     

     การด าเนินไปในหลักของไตรสิกขานั้น สามารถจัดการฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญาไป

พร๎อมกันได๎ ดังที่ทํานกลําวไว๎ในการปฏิบัติกรรมฐานคือก าหนดลมหายใจเข๎า -ออก ความส ารวม

กาย วาจาในขณะท่ีเป็นอธิศีลสิกขา สมาธิในขณะน้ันเป็นอธิจิตตสิกขาและปัญญาในขณะน้ัน

เป็นอธิปัญญาสิกขา          

    ในท านองเดียวกัน เราสามารถน าหลักการนี้ไปบูรณาการให๎สามารถครอบคลุม

เนื้อหาสาระเพื่อเชื่อมโยงให๎เห็นหัวข๎อธรรมทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งดูหลากหลาย ให๎

มีระบบเดียว คือ ไตรสิกขา เพราะหัวข๎อธรรมทั้งหมดสรุปลงในเรื่องของไตรสิกขาได๎ทั้งสิ้น

ภายในกรอบของหลักไตรสิกขา เราสามารถจัดความสัมพันธ์ของหลักธรรมทุกหมวดให๎เกิดเป็น

การปฏิบัติธรรม คือการน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์นั่นเอง     

     ในบรรดาธรรมหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปแบบเป็นหมวดหมูํ ไตรสิกขาถือเป็น

พื้นฐาน เป็นระบบกลาง กว๎างขวางครอบคลุม และใช๎เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมากที่สุด แม๎วํา 

ไตรสิกขา จะเป็นเพียงหลักหรือระบบการฝึกอบรม ให๎เกิดเป็นการด าเนินชีวิตที่ดีงามแตํเมื่อ

มนุษย์ได๎รับการฝึกหัดตามหลักไตรสิกขา ถือวําได๎ด าเนินไปสูํ มรรคาแหํงการหลุดพ๎น 

     ๑ . อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาทางกายวาจา เป็น

ลักษณะการประกอบกุศล ในสํวนของ วาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ การด ารง

                                                           

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๓/๒๐-๒๑ 
ขุ.ป.อ. (ไทย) ๒/๑๖๓/๑๐๕. 



 
๓๔ 

 

ตนอยูํในกรอบของระเบียบวินัย ปฏิบัติหน๎าที่และความรับผิดชอบของตนตํอบุคคลรอบข๎าง มี

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์     

     ๒ . อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด๎านคุณภาพทางอารมณ์ เพื่อควบคุมจิตเป็น

ลักษณะการประกอบกุศล ในสํวนของ ความพยายามชอบ ความระลึกชอบ และความตั้งม่ันชอบ 

การด ารงม่ันของจิต ควบคุมจิตของตนให๎เข๎มแข็ง มีก าลัง สงบ สงบ ผํองใส เป็นสุขบริสุทธิ์ 

ปราศจากสิ่งเศร๎าหมองตํางๆ อยูํในสภาพควรแกํการงาน ที่เป็นพื้นฐานของ การใช๎ปัญญาใน

การตัดสินสภาพที่ก าลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริง      

      ๓ . อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนาปัญญา ให๎เกิดเป็น ความหยั่งร๎ู สภาพความเป็น

จริง ที่น าไปสูํความหลุดพ๎น เป็นลักษณะการประกอบกุศลในสํวนของ ความเห็นชอบ และความ

ด าริชอบ การพัฒนาให๎เกิดเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร๎าหมอง ไมํเกิดเป็นความรู๎

ความคิดความเข๎าใจที่ถูกบิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงสามารถคิด

พิจารณาแก๎ไขปัญหาตํางๆ ท ากิจท้ังหลายในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อยํางแท๎จริง  

      ไตรสิกขา จึงเป็นตัวจักรส าคัญในการน าไปสูํพัฒนาการทางพฤติกรรม มีวินัยใน

ตนเอง รับผิดชอบตํอความดีงามและงอกงามของสังคม มีพัฒนาการทางอารมณ์ มีความงอก

งามทางอารมณ์ เข๎มแข็ง ตั้งม่ัน มีสมรรถภาพในการป้องกัน เหตุแหํงทุกข์ (สมุทัย) และมี

พัฒนาการทางปัญญา มีเหตุผลตรองตามความถูกต๎องเป็นจริง จนพ๎นจากการครอบง าของ

อวิชชา โดยอาศัยศักยภาพของแตํละบุคคลในการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา  

     ตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์      

     พระพุทธเจ๎าทรงมีความคิดที่จะเผยแผํธรรมด๎วยหลักที่ทรงเห็นวํา มนุษย์เป็นผู๎ฝึกได๎ 

มนุษย์สามารถที่จะร๎ูความได๎ ถ๎าเขาได๎ฝึกฝนตามหลักการที่แสดง การมองเชํนน้ีเป็นการมองที่

ศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มากกวํามองในแงํความแตกตํางทางด๎านรํางกาย ซึ่งถือเป็นหลัก

ใหญํหลักหนึ่งในการน าไปสูํการรับฟังค าสอนและน าไปปฏิบัติให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่พระ

พุทธองค์ทรงแสดงไว๎         

     พระพุทธศาสนาเปิดกว๎างส าหรับมนุษย์ทุกคนในการเข๎ามาเป็นสมาชิก โดยการ

มํุงเน๎นท่ีความสามารถในการแสวงหาทรัพย์ภายในท่ีเรียกวํา อริยทรัพย์ เป็นการแสวงหาท่ี

มํุงเน๎นให๎ผู๎นั้นส ารวจตนเอง และความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให๎มีปัญญาเห็นอริยสัจ

                                                           

    พระธรรมปิฎก  (ป .อ . ปยุตโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๑), หน๎า ๙๑๔-๙๑๕. 



 
๓๕ 

 

เป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและผู๎อื่นโดยพระพุทธ

องค์ทรงคัดค๎านการแบํงมนุษย์ด๎วยชนชั้นวรรณะ ชาติก าเนิด สูงต่ า ด าขาว พฤติกรรมที่แสดง

ออกมาทางกาย วาจาของมนุษย์ตํางหาก ที่เป็นตัวก าหนดความเป็นมนุษย์ พร๎อมศักยภาพทาง

ปัญญา ดั่งที่โสณฑัณฑะพราหมณ์ได๎กลําวกับเพื่อนพราหมณ์ โดยได๎ทูลตอบพระพุทธองค์ใน

โสณฑัณฑะสูตร ความตอนหน่ึงวํา       

     “ทํานผู๎เจริญทั้งหลาย เห็นอังคกมานพหลานของเรานี้หรือไมํ” “เห็น ขอรับ” 

     “อังคกมานพเป็นผู๎มีรูปงาม นําดู นําเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผํองยิ่งนักดุจพรหมมีกาย

ดุจพรหม โอกาสที่จะได๎เห็นยากนัก ในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแล๎ว ไมํมีใครมี

ผิวพรรณเสมอกับอังคกมานพเลย อังคกมานพเป็นผู๎คงแกํเรียนทรงจ ามนต์ รู๎จบไตรเพท… เป็น

ผู๎มีชาติก าเนิดดีท้ังฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ถือปฏิสนธิ์บริสุทธิ์ดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ … แตํ

อังคกมานพ ยังฆําสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ๎าของยังไมํให๎ ลํวงละเมิดภรรยาผู๎อื่น กลําวเท็จ ดื่ม

น้ าเมา ในกรณีอยํางน้ี ผิวพรรณ มนต์ และชาติก าเนิดจักท าอะไรได๎เลํา    

     พระพุทธองค์ทรงสนับสนุนความสามารถในการพัฒนาจิตใจของตนให๎เกิดปัญญา

เห็นความเป็นจริง เป็นอิสระจากกิเลสเป็นส าคัญ จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับตนเองและ

ผู๎อื่น การน าชาติก าเนิดมากลําวอ๎างส าหรับผู๎ที่จะพัฒนาตนน้ันเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยการแสดงธรรม

เพื่อพัฒนาจิตใจของบุคคลเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ดังนั้น พระพุทธองค์ทรงใช๎การสอนท่ีหลากหลาย 

ขึ้นอยูํกับประเภทและศักยภาพของแตํละบุคคลโดยค านึงถึงผู๎ฟังเป็นหลัก ในการสอนแตํละครั้ง

นอกจากพระองค์จะทรงตรวจดูลักษณะนิสัยและระดับภูมิปัญญาแล๎ว สาระส าคัญหรือเรื่องที่จะ

ทรงสอนเป็นสิ่งที่ต๎องค านึงถึงด๎วย ทรงเลือกสอนบุคคล จ าแนกได๎ ๖ ประการ คือ  

      ๑) สอนจากสิ่งที่รู๎เห็นเข๎าใจงํายหรือรู๎เห็นเข๎าใจกันอยูํแล๎ว หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติที่

ความคุ๎นเคยของบุคคลกลุํมนั้น ไปหาสิ่งที่รู๎เห็นหรือเข๎าใจยากหรือยังไมํร๎ูเห็นไมํเข๎าใจเพื่อให๎

เขาเข๎าใจพระธรรมเทศนาตามล าดับ จนสามารถจับใจความส าคัญที่ทรงแสดงดังเชํน การสอน

ชฎิล ๓ พี่น๎องที่เคยบูชาไฟมากํอน ความตอนหน่ึงวํา     

       ภิกษท้ัุงหลาย สิง่ท้ังปวงเป็นของร๎อน กอ็ะไรเลาํช่ือวาํสิง่ท้ังปวงเป็นของร๎อนให๎พงึ

ระลึกวํา จักษุเป็นของร๎อน รูปท้ังหลายเป็นของร๎อน วิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร๎อน สัมผัส

อาศัยจักษุเป็นของร๎อน ความเสวยอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใชํสุขมิใชํทุกข์ท่ีเกิดขึ้นเพราะ

จักษุสัมผัสเป็นปัจจัย แม๎น้ันก็เป็นของร๎อน ร๎อนเพราะอะไร เรากลําววํา ร๎อนเพราะไฟหรือราคะ 

                                                           

ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๖/๑๒๑. 



 
๓๖ 

 

เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร๎อนเพราะความเกิด เพราะความแกํ และความตาย ร๎อน

เพราะความโศก เพราะความร าพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะความคับแค๎น  

      ๒) สอนเน้ือเรื่องที่คํอยลุํมลึกยากลงไปตามล าดับชั้น สอนไปตามล าดับขั้นตอนและ

ความตํอเนื่องกันเป็นสายลงไปเปรียบเหมือนความลึกของทะเล เชํน เรื่องอนุปุพพิกถาและ

อริยสัจ ๔ เป็นต๎น ดังเชํน การที่พระองค์ทรงสอน ภัททวัคคีย์ ความตอนหน่ึงวํา  

      “ทรงแสดง ทานกถา ศีลกถา สัคคกถาโทษ ความต่ าทรามความเศร๎าหมองของกาม

ทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกบรรพชา เมื่อพระองค์ทรงทราบวํา พวกเขามีจิตสงบ มีจิต

อํอน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผํองใสแล๎ว จึงทรงประการพระธรรมเทศนา ที่

พระพุทธเจ๎าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด๎วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็น

ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได๎เกิดแกํพวกเขา ณ ที่น่ัง นั้นเองวํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ

เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับเป็นธรรมดา ดุจผ๎าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควร

ได๎รับน้ าย๎อมเป็นอยํางดี ฉะนั้น”        

      ๓) ถ๎าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได๎ พึงสอนด๎วยของจริง ให๎ผู๎เรียนได๎ดู ได๎เห็น ได๎ฟัง

และปฏิบัติการจริง อยํางที่เรียกวํา ประสบการณ์ตรง เชํน การที่พระพุทธองค์ทรงสอนนางกีสา

โคตรมี ที่ระทมทุกข์เพราะลูกชายตายจนเกือบจะเป็นบ๎า ความตอนหน่ึงวํา   

    ไปสิ เข๎าพระนคร เรือนหลังใดไมํเคยมีคนตาย จงน าเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมา

นางรับพุทธด ารัสแล๎วเข๎าไปในพระนคร ได๎พบเรือนหลังแรกพูดวํา “พระศาสดาโปรดให๎ข๎าน า

เมล็ดผักกาดไป เพื่อท ายาส าหรับลูกชายของข๎า ถ๎าในเรือนหลังนี้ไมํเคยมีใครๆ ตาย” … นาง

ได๎รับค าตอบวํา “ใครเลําจะสามารถนับคนที่ตายไปแล๎วในเรือนหลังนี้ได๎    

     ๔) ทรงสอนอยํางมีเหตุผล ยกตัวอยํางประกอบ ผู๎ฟังพิจารณาตามจนเห็นจริงได๎ 

เชํน เมื่อพระองค์ตรัสกับภิกษุเรื่องการเกิดขึ้นแหํงโยนิโสมนสิการสัมปทานสูตร ความตอนหน่ึง

วําภิกษุทั้งหลาย พึงระลึกไว๎วํา เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกํอน สิ่งที่เป็นนิมิตมากํอนคือ แสง

เงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต๎น เป็นนิมิตมากํอน เพื่อความบังเกิดแหํงอริยมรรคอันประกอบด๎วย

องค์ ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพร๎อมแหํงการกระท าไว๎ในใจโดยแยบคาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน

     ๕) สอนตามศักยภาพของผู๎ฟัง สอนเทําที่จ าเป็นและพอดีส าหรับให๎เกิดความเข๎าใจ

                                                           

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๕. 
ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๕. 
ขุ.เถร.ีอ. (ไทย) ๕๔/๔๖๔/๓๐๓. 
ส .มหา. (ไทย) ๑๙/๑/๑๐๑. 



 
๓๗ 

 

แกํผู๎ฟัง ให๎การเรียนรู๎ได๎ผล ทรงสอนเพื่อให๎ผู๎ฟังได๎รู๎แจ๎งเห็นจริงในสิ่งที่ควรร๎ูควรเห็น

จุดมํุงหมายข๎อนี้ หมายความวํา ความรู๎ของพระพุทธองค์มีอยูํมากมาย ไมํทรงสอนความจริงอื่น

ที่ไมํน าไปสูํความดับทุกข์ ทรงสอนให๎รู๎แจ๎งเห็นจริงเทําที่จ าเป็นส าหรับผู๎ฟังหรือผู๎รับการสอน ก็

จะไมํสอนสิ่งนั้น ดังที่พุทธองค์ทรงสอนภิกษุ ณ สีสปาวัน เมืองโกสัมพี ดังความตอนหน่ึงวํา 

      พระผู๎มีพระภาคทรงหยิบใบประดูํลาย ๒ -๓ ใบขึ้นมา แล๎วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลาย 

มาตรัสวํา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข๎าใจความข๎อนั้นวําอยํางไร ใบประดูํลาย ๒ -๓ ใบที่เรา

หยิบข้ึนมากับใบที่อยูํบนต๎น อยํางไหนจะมากกวํากัน ล าดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวํา ใบที่

อยูํบนต๎นไม๎นั้นแลมากกวํา ใบประดูํลาย ๒ -๓ ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กน๎อย 

พระพุทธเจ๎าข๎า ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู๎แล๎วแตํมิได๎บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะ

เหตุไร เราจึงมิได๎บอก เพราะสิ่งนี้ไมํมีประโยชน์ ไมํใชํจุดเริ่มต๎นแหํงพรหมจรรย์ ไมํเป็นไปเพื่อ

ความเบื่อหนําย ไมํเป็นไปเพื่อคลายก าหนัด ไมํเป็นไปเพื่อดับ ไมํเป็นไปเพื่อสงบระงับ ไมํ

เป็นไปเพื่อรู๎ย่ิง ไมํเป็นไปเพื่อตรัสร๎ู ไมํเป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได๎บอก สิ่ง

อะไรเลําที่เราบอกแล๎ว คือ เราได๎บอกวํา นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี -

ปฏิปทา เพราะเหตุไร เราจึงบอก เพราะสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต๎นแหํงพรหมจรรย์ เป็นไป

เพื่อความเบื่อหนําย ไมํเป็นไปเพื่อคลายก าหนัด ไมํเป็นไปเพื่อดับ ไมํเป็นไปเพื่อสงบระงับ ไมํ

เป็นไปเพื่อรู๎ย่ิง ไมํเป็นไปเพื่อตรัสร๎ู ไมํเป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได๎บอก สิ่ง

อะไรเลําที่เราบอกแล๎ว คือ เราได๎บอกวํา นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี -

ปฏิปทา เพราะเหตุไร เราจึงบอก เพราะสิ่งนี้มีประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต๎นแหํงพรหมจรรย์ เป็นไป

เพื่อความเบื่อหนําย เพื่อคลายก าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู๎ย่ิง เพื่อตรัสร๎ู เพื่อนิพพาน 

เพราะเหตุนั้น เราจึงบอก         

    ๖) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรท่ีผู๎ฟังจะเรียนร๎ูและเข๎าใจ เป็นประโยชน์แกํตัวผู๎ฟังเอง

โดยทรงแสดงธรรมที่มีคุณอเนกอนันต์ สามารถยังผู๎ปฏิบัติตามให๎ได๎รับสามัญผลสมโอวาทแกํ

เกวัฏฏคหบดี วํา         

    เปรียบเหมือนสระน้ าบนยอกเขาใสสะอาดไมํขํุนมัว บุรุษผู๎มีจักษุอื่นอยูํบนขอบสระนั้น 

พึงเห็นหอยโขํงและหอยกาบตํางๆ ก๎อนกรวดและก๎อนหินบ๎าง ฝูงปลาบ๎างก าลังวํายอยูํบ๎าง 

หยุดอยูํบ๎าง ในสระน้ านั้น… ดังนี้ ฉันใดภิกษุก็ฉันน้ันแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผํองแผ๎วไมํมี

กิเลส ปราศจากอุปกิเลส อํอน ควรแกํการงาน ตั้งม่ันไมํหวั่นไหวอยํางนี้ ยํอมโน๎มน๎อมจิตไปเพื่อ

                                                           

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 



 
๓๘ 

 

อาสวักขยญาณยํอมร๎ูชัดตามความเป็นจริง วํา นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกยนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคา

มินีปฏิปทา เมื่อเธอรู๎เห็นอยํางนี้จิตยํอมหลุดพ๎น แม๎จากกามาสวะ แม๎จากภวาสวะ แม๎จาก

อวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพ๎นแล๎วก็มีญาณวําหลุดพ๎นแล๎ว รู๎ชัดวําชาติสิ้นแล๎ว พรหมจรรย์อยูํจบ

แล๎ว กิจท่ีควรท า ท าเสร็จแล๎ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอยํางนี้มิได๎มี     

    จะเห็นได๎วําในสมัยพุทธกาลนั้น การเผยแผํธรรมะหรือการประกาศหลักธรรมของทั้ง

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าและการประกาศหลักธรรมของพระสาวกนั้น ได๎ใช๎หลักในการเผยแผํ

พระพุทธศาสนา อันประกอบไปด๎วย หลักประโยชน์ ๓ , หลักไตรสิกขา และการตระหนักถึง

ศักยภาพของมนุษย์         

    ๒.๓.๔ กระบวนการเผยแผ่ (Propagating Process)    

     การเผยแผํเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด๎านการเรียนรู๎ ซึ่งมีผลตํอ

การประพฤติปฏิบัติและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต การเผยแผํอาจกระท าได๎ในหลาย

ชํองทาง ได๎แกํ การพูดคุย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม การแจกเอกสาร การ

ชักชวนเข๎ารํวมกิจกรรม การเทศนาทางวิทยุกระจายเสียง การบรรยายธรรมทางโทรทัศน์ เป็น

ต๎น เกี่ยวกับการเผยแผํธรรมะ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให๎ทรรศนะในมิติ

แหํงเศรษฐศาสตร์วํา         

    การประกันคุณภาพมี ๔ อยําง เรียกวํา ปัจจัย ๔ ในการที่พวกเราจะเทศน์จะสอนแตํ

ละครั้ง จะต๎องมี ถ ขั้นตอนด๎วยกัน ถ๎าทํานรับประกันกระบวนการใน ๔ ขั้นตอนน้ี ดูแลอยําง

ครบถ๎วน การเทศน์การสอนธรรมะของทํานจะมีคุณภาพ เป็นท่ีนําเชื่อถือ ต๎องมีปัจจัย           

๔ อยําง คือ          

  ๑. Input ปัจจัยน าเข๎า      

  ๒. Process ปัจจัยกระบวนการ     

  ๓. Output ปัจจัยผลิต      

  ๔. Impact ปัจจัยผลกระทบ  

   ปัจจัยน าเข้า  (Input) หมายถึง  ตัวป้อน เวลาทํานไปสอนธรรม ทํานต๎องมีธรรมเป็น

ตัวป้อน ขอเปรียบเทียบกับการผลิตสับปะรดกระป๋องที่เราสํงไปขายตํางประเทศ  ต๎อนป้อนของ

โรงงานสับปะรดก็คือเงินที่ลงทุนไป คนงาน และก็สับปะรดท่ีลงทุนไปซื้อมา ป้อนเข๎าไปใน

                                                           

ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙๗/๒๑๙. 



 
๓๙ 

 

โรงงาน มันก็จะเข๎าไปในกระบวนการผลิต ใน ปัจจัยกระบวนการ  (Process) พอผลสับปะรด

มาถึงโรงงาน ฝ่ายปอกก็ปอก ฝ่ายล๎างก็ล๎าง ฝ่ายสับก็สับ ฝ่ายบรรจุกระป๋องก็ใสํลงกระป๋องแล๎ว

ก็ปิดกระป๋อง ผลผลิตออกมา เชํน จะให๎หวานเทําไร แล๎วก็ไมํเสีย ไมํเนํา แล๎วก็สับปะรดสวยทุก

ชิ้น เรียกวํา ปัจจัยผลผลิต (Output)       

    มีแบรนด์เนมดี มีตรา มียี่ห๎อ คนเห็นแล๎วอยากซื้อ หีบหํอสวยลูกค๎าชื่นชอบ แพง

เทําไรก็ซื้อ ยี่ห๎อเมดอินไทยแลนด์ พูดจาปากตํอปาก ราคาสินค๎าก็ขึ้น นี่เรียกวํา Impactคือ 

ผลกระทบ          

   ในการเผยแผํพระพุทธศาสนา ปัจจัยน าเข๎าก็คือความรู๎ท่ีเราเตรียมไปเทศน์ไปสอน 

เราอํานหนังสือมากี่เลํม เราอํานมากฟังมาก ตีความธรรมะ เราเตรียมข๎อมูลและวางล าดับการ

น าเสนอ           

   ปัจจัยกระบวนการ ก็คือ วิธีการน าเสนอ วิธีการเทศน์ วิธีการเผยแผํ มีสื่ออุปกรณ์

ผลผลิตที่ออกมา Output ก็คือ คนฟัง อยูํฟังจนจบรายการและได๎อะไรติดใจกลับไป 

    ผลกระทบ  Impact ที่ตามมาคือ จากปากตํอปากพูดถึงเราวําเทศน์ดีเหลือเกิน 

กัณฑ์เทศน์เพิ่ม มีชื่อเสียง ผู๎ฟังเกิดความเลื่อมใสและปฏิบัติตามค าสอนได๎ มีการเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางที่ดี เหลํานี้ก็จัดเป็นผลกระทบ  

    พระจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) กลําววํา  เทคนิคเป็น
ภาษาตํางประเทศ ตรงกับภาษาไทยวํา ศิลปะๆ คือวิธีการเผยแผํที่จะประสบผลส าเร็จ ต๎อง
ประกอบด๎วยสิ่งเหลํานี้ คือ 

 (๑) ค าคมนิด  
 (๒) สุภาษิตหนํอย  
 (๓) อรํอยต๎องมีค ากลอน  
 (๔) ไมํงํวงนอนต๎องมีข าขัน  
 (๕) ตรึงใจไปนานต๎องมีแหลํ   รวมความต๎องมีทั้ง “ศาสตร”์ และ “ศิลป์” ศาสตร์

คือความรู๎ ศิลป์คือวิธีการหรือเทคนิค   

                                                           

      พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การเผแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๒-๕๔  
     พระจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), พระธรรมทูตสาย ต่างประเทศ รุ่นที่๔ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน๎า ๑๓๗. 



 
๔๐ 

 

     ๑) องค์ประกอบในการเผยแผ่      

  (๑) นโยบาย        

  (๒) บุคลากร (ผู๎ท างาน)       

  (๓) ทรัพยากร (คน สถานท่ี อุปกรณ์ บรรยากาศ เป็นต๎น   

  (๔) ชํองทาง (โอกาส)       

  (๕) การสนับสนุน ซึ่งประกอบด๎วย     

   - ความสะดวก       

   - คําตอบแทน       

   - ก าลังใจ       

   - การตัดสินใจ                    

    ๒) ประเภทของการเผยแผ่        

  (๑) สังคมกรณ/์สังคมประกฤติ      

   - การชี้ชวน       

   - การเสนอให๎        

   - การบังคับ       

  (๒) องค์กร/การจัดองค์กร      

   - บุคคล        

   - คณะบุคคล       

   - ทีมงาน       

   - กระบวนการ       

  (๓) การใช๎ยุทธวิธี       

   - การแทรกแซง       

   - การเลียนแบบ       

   - การแขํงขัน       

   - การสมรส       

   - การจัดตั้งโรงเรียน                            

     ๓) วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่       

  (๑) เพื่อแจ๎งเร่ืองราวตํางๆ ที่ตนต๎องการให๎คนอื่นทราบและเห็นคล๎อยตาม 



 
๔๑ 

 

  (๒) เพื่อให๎ผู๎อื่นได๎รับประโยชน์จากการเผยแผํ    

  (๓) เพื่อสื่อให๎เกิดความเข๎าใจและรวมเป็นพวกเดียวกัน   

  (๔) เพื่อแสดงบทบาทที่ตนมีอยูํ      

  (๕) เพื่อสนองความต๎องการของสังคม                             

     ๔) ประโยชน์ของการเผยแผ่        

  (๑) ท าให๎ทราบขําวสารที่มีคุณคําและประโยชน์ส าหรับชีวิต  

  (๒) ท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ  

  (๓) ท าให๎ได๎รับการกระตุ๎นให๎เกิดการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต๎อง  

  (๔) ท าให๎ผู๎รับการเผยแผํเกิดศรัทธาเลื่อมใส    

  (๕) สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน            

    ๕)  หลักการเผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา    

  ธรรมะอยํางเดียวกันหรือหัวข๎อเดียวกัน แตํถ๎าหากผู๎สื่อมีทักษะตํางกัน 

ผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผํก็แตกตํางกันด๎วย  ดังนั้น ในการเผยแผํธรรมะหรือการสื่อธรรมะจึง

จ าเป็นท่ีจะต๎องรู๎หลักการ ซึ่งอาจกลําวได๎ดังนี้      

    (๑) น าเสนอ      

    (๒) โน๎มน๎าวจิตใจ     

    (๓) น าปฏิบัติ      

    (๔) ตอบค าถาม      

    (๕) แสดงความเป็นมิตร     

   ๕.๑ วิธีการเผยแผ่        

    (๑) พูดคุย      

    (๒) ปาฐกถา      

    (๓) บรรยาย      

    (๔) อภิปราย      

    (๕) สอน      

    (๖) ใช๎เอกสาร      

    (๗) แจกอามิส      

    



 
๔๒ 

 

               ๕.๒ กระบวนการเผยแผ่       

    (๑) วางแผน      

    (๒) สร๎างบุคลากร     

    (๓) พัฒนาบุคลากร     

    (๔) จัดสํงบุคลากร     

    (๕) ให๎การสนับสนุนบุคลากร    

    (๖) ประเมินผล      

   ๕.๓ เน้ือหาของเร่ืองที่น ามาเผยแผ่      

   เนื้อหาของเรื่องที่น ามาเผยแผํตามแนวทางแหํงพุทธะ มี ๕ ประการ คือ  

  (๑) สัจจะ ได๎แกํ เรื่องที่เสนอตํอมวลชนน้ันต๎องเป็นเร่ืองจริง เสนอหรือเอกสาร

ตามความเป็นจริงไมํบิดเบือน        

  (๒) ตถตา เรื่องแท๎ เรื่องที่เสนอหรือสํงสารนั้นต๎องเป็นเร่ืองแท๎ เสนอตามสภาพ

ที่แท๎จริงไมํคาดเดา ไมํแตํงแต๎มใสํสีตีไขํ       

  (๓) กาละ เรื่องที่เสนอนั้นต๎องเหมาะสมกับกาลเวลา   

  (๔) ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้นเป็นเร่ืองที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธีที่ผู๎รับสารชื่นชอบ

  (๕) อัตถะ เรื่องที่เสนอหรือสํงสารนั้นต๎องเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม แตํใน

บางครั้งบางสถานการณ์ผู๎สํงสารอาจต๎องพิจารณาด๎วยปัญญาวํา บางเรื่องอาจไมํเหมาะกับเวลา 

อาจจะไมํเป็นท่ีชอบใจของคนบางกลุํมบางคน แตํเมื่อเสนอเรื่องนั้นไปแล๎วเกิดประโยชน์ตํอ

มหาชน ผู๎สํงสารอาจจะต๎องกระท าหรือควรกระท า    

     ๖) คุณสมบัติของผู้เผยแผ่ตามแนวพระพุทธศาสนา    

    การสื่อสารเพื่อเผยแผํธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นการสื่อสารระหวํางบุคคลบ๎าง 

การสื่อสารระหวํางกลุํมบ๎าง ในปัจจุบันการสื่อสารมวลชนได๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น จะเป็นการ

สื่อสารรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่ควรให๎ความส าคัญมากก็คือตัวของผู๎สื่อสารหรือผู๎สํงสารน่ันเอง 

สมาน งามสนิท ได๎กลําวถึงคุณสมบัติของผู๎สํงสารที่พึงประสงค์ตามแนวทางแหํงพุทธศาสนา

โดยอธิบายตามหลักแหํงสัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้      

    (๑) มีธัมมัญญุตา เป็นผู๎ร๎ูธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ
                                                           

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, คู่มืออบรมนักเทศน์ , (ขอนแก่น 

: หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗-๔๘.   



 
๔๓ 

 

สื่อสาร รู๎แจ๎งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน   

     (๒) มีอัตถัญญุตา  รู๎จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมํุงหมาย วัตถุประสงค์ของ

การสื่อสารที่แนํนอน ชัดเจน (Goal Oriented)      

     (๓) มีอัตตัญญุตา  รู๎จักตนเอง รู๎วําตนคือใคร มีความพร๎อม หรือไมํพร๎อมอยํางไร 

การรู๎จักตนเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู๎จักตนเองดีแล๎ว จะน าไปสูํการยอมรับตน ( Self 

Acceptance)แล๎วจะเปิดเผยตน ( Self Disclosure) สามารถสื่อสารภายในตนได๎อยํางดียิ่ง ผู๎ที่

สามารถสื่อสารภายในตนได๎ดี จะเป็นผู๎ที่สามารถรับรู๎ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณท่ี

สุขุมรอบคอบมีเหตุมีผล ท าให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

     (๔) มีมัตตัญญุตา รู๎จักประมาณ รู๎จักความพอดี การสื่อสารบางอยํางหากมากเกินไป 

ผู๎รับสารก็รับไมํได๎ หากน๎อยไปก็ไมํเพียงพอ การรู๎จักประมาณในการสื่อสาร ( Frequence) คือ 

ไมํสํงสารที่ซ้ าซากมากหรือน๎อยจนเกินไป       

     (๕) มีกาลัญญุตา รู๎จักเวลา ผู๎สํงสารต๎องรู๎จักเวลาในการสื่อสารวําเวลาไหนควรเวลา

ไหนไมํควร หากผู๎สํงสารไมํรู๎จักเวลาในการสื่อสาร แม๎วําจะเป็นการสื่อสารหรือการสื่อสาร

ภายในตน การสื่อสารระหวํางบุคคลหรือการสื่อสารมวลชน นอกจากการสื่อสารนั้นจะไมํประสบ

ความส าเร็จแล๎ว บางครั้งอาจจะมีข๎อพิพาทหรือข๎อบาดหมางใจตามมา หากเราย๎อนดู

ประวัติศาสตร์ แม๎แตํนักวิทยาศาสตร์ผู๎มีชื่อเสียงของโลก ยังได๎รับโทษจากการประกาศสัจธรรม

หรือทฤษฎีความรู๎ของตนในเวลาที่ไมํเหมาะสม      

     (๖) มีปริสัญญุตา รู๎จักชุมชน รู๎จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกวํา กลุํมผู๎รับสาร 

เป้าหมาย การสื่อสารจึงจะประสบผลส าเร็จ ยิ่งร๎ูจักมากเทําไร การสื่อสารก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเทํานั้น พระพุทธเจ๎าเผยแผํธรรมะของพระองค์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะวําพระองค์

ทรงรอบรู๎รับสารอยํางรู๎แจ๎งแทงตลอด ทรงรู๎ไปถึงภูมิหลังหรือกรรมเกําตั้งแตํชาติกํอนของผู๎รับ

สาร ผู๎สํงสารที่เป็นปุถุชนธรรมดาก็มีความจ าเป็นต๎องรู๎กลุํมเป้าหมายวําเขาเหลํานั้นเป็นใคร 

ต๎องรู๎จักเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมฯลฯ ยิ่งร๎ูกลุํมเป้าหมายมาก

การสื่อสารยิ่งมีประสิทธิภาพมาก        

     (๗) การมีปุคคลปโรปรัญญุตา รู๎จักความแตกตํางระหวํางบุคคลวําผู๎รับสารแตํละคน

แตํละกลุํม มีลักษณะจ าเพาะเป็นของตน มีจริต มีอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน๎อย

เพียงใด  การที่ผู๎สํงสารร๎ูความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎นั้น ท าให๎สามารถแยกแยะผู๎รับสารได๎

     



 
๔๔ 

 

 พระพุทธเจ๎าทรงเข๎าใจชัดในทุกข์วําเกิดแตํสมุทัยและนิโรธวําเกิดแตํมรรค สืบสาวไป

หาเหตุได๎อยํางนี้จัดเป็นธัมมัญญุตา ทรงเข๎าใจชัดวําสมุทัยเป็นเหตุให๎เกิดทุกข์และมรรควําเป็น

เหตุให๎ถึงความดับทุกข์ สืบสาวไปหาผลได๎อยํางนี้จัดเป็นอัตถัญญุตา ทรงบ าเพ็ญประโยชน์ใน

ฐานะเป็นพระพุทธเจ๎า คือในสํวนสังคมสงฆ์พระองค์ก็ทรงบัญญัติพระวินัยปกครองคณะสงฆ์ ใน

สังคมโลกทรงเผยแผํธรรมประกาศพระศาสนาของพระองค์ นี้จัดเป็นอัตตัญญุตาส ทรงสั่งสอนใน

หลักแหํงมัชฌิมาปฏิปทา แม๎พระเทวทัตจะทูลขอให๎ภิกษุทั้งหลายประพฤติตนอยํางเครํงครัด 

เชํน ไมํฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิต พระองค์ก็ไมํทรงอนุญาต เพราะทรงเล็งเห็นวํา แม๎จะฉันปลา

หรือเนื้อก็สามารถบรรลุธรรมได๎เหมือนกัน แตํปลาหรือเนื้อนั้นภิกษุต๎องไมํได๎สั่งให๎ฆําท าอาหาร

หรือมีความรังเกียจสงสัยในอาหารน้ัน การบริโภคปัจจัย ๔ ขึ้นอยูํกับความมํุงหมายหรือจิตใจ

ของผู๎บริโภคเป็นส าคัญ หากยังบริโภคด๎วยตัณหาหรือความยึดม่ัน เชํน มีมานะวําตนประพฤติ

พรตได๎เครํงครัดกวําผู๎อื่นเพราะเหตุที่ไมํฉันปลาและเนื้อนั้นปฏิปทาดังกลําวยํอมจะเป็นอุปสรรค

ตํอการปฏิบัติธรรมแนํนอน ไมํสามารถที่จะท าให๎พ๎นจากทุกข์ได๎ หรือทรงวางหลักมหามหาป

เทส ๔ ไว๎แกํภิกษุ เพื่อความยึดหยํุนทางพระวินัย โดยเฉพาะยุคหลังพุทธกาลที่เกิดมีความ

เข๎าใจคลาดเคลื่อนในพระวินัยมากขึ้น ถือวํามีความจ าเป็นมากในการใช๎วินิจฉัยพระวินัย นี้

จัดเป็นมัตตัญญุตา การที่พระองค์ไมํทรงบัญญัติพระวินัยกับภิกษุไมํให๎ประพฤติเสียหายกํอนนั้น

ก็เพราะทรงเล็งเห็นวํา หากพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยกันไว๎กํอนก็จะท าให๎ถูกติเตียนได๎ 

เพราะเหตุยังไมํเกิด เหมือนกับทรงไมํไว๎วางใจในความประพฤติของเหลํากุลบุตรที่บวชด๎วย

ศรัทธาดังนั้น เมื่อมีการประพฤติเสียหายเกิดขึ้น พระองค์จึงได๎ทรงบัญญัติพระวินัย โดยทรง

ต าหนิความประพฤติเสียหายน้ันพร๎อมทั้งทรงชี้ให๎เห็นโทษในการประพฤติลํวงเกินและอานิสงส์

แหํงการรักษาพระวินัยได๎ เหลําภิกษุสาวกก็ปฏิบัติตามด๎วยความเคารพ นี้จัดเป็นกาลัญญตา 

ชาวกาลามะก าลังสับสนเรื่องค าสอนตํางๆ กันของเหลําสมณพราหมณ์ พระองค์ทรงทราบ

สถานการณ์วําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหลํานั้น และจะแก๎ไขได๎อยํางไร จึงได๎ทรงแสดงกาลาม

สูตร ซึ่งใจความกลําวถึงหลักแหํงการเชื่อที่ถูกต๎อง ทรงปฏิเสธหลักเหตุผลตามแนวตรรกะวําไมํ

สามารถให๎ความรู๎ท่ีถูกต๎องแมํนย าได๎ การจะเข๎าใจสิ่งตํางๆ ได๎ถูกต๎องนั้นจะต๎องลงมือปฏิบัติจน

เห็นผลประจักษ์แกํตนเอง นี้จัดเป็นปริสัญญุตา การที่พระองค์ทรงแสดงธรรมได๎ตรงกับอุปนิสัย

หรือความต๎องการของผู๎ฟังนั้น เชํน ตรัสทรงแสดงความไมํเที่ยงแหํงรูปแกํพระนางรูปนันทา ซึ่ง

ยึดม่ันถือม่ันในรูป หรือทรงแสดงธรรมอุปมาด๎วยอุปกรณ์การท านาแกํพราหมณ์ผู๎เป็นชาวนา 

เป็นต๎น นี้จัดเป็นปุคคลปโรปรัญญุตาของพระพุทธเจ๎า                             



 
๔๕ 

 

     ๘) กลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่      

    ในการแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ พระพุทธเจ๎าจะทรงแผํขํายพระญาณตรวจดู

อุปนิสัยของผู๎รับการแสดงธรรมเสียกํอน จากนั้นจึงคํอยเสด็จไปโปรด แม๎คนเดียวพระองค์ก็ทรง

โปรด ดังนั้น การแสดงธรรมของพระองค์จึงมีผลคือผู๎ฟังได๎บรรลุธรรมตามสมควรแกํอุปนิสัยหรือ

บารมีธรรมของเขา แตํในปัจจุบัน กลุํมเป้าหมายในการแสดงธรรมของพระสงฆ์นั้นมีมากมาย

หลายกลุํม แล๎วแตํจะเลือกเอง โดยภาพรวม หากจัดตามวัย ก็แบํงได๎เป็น ๕ คือ  

  ๑ . วัยเด็ก        

  ๒ . วัยรํุน        

  ๓ . วัยหนํุมสาว        

  ๔ . วัยผู๎ใหญํ        

  ๕ . วัยชรา        

  หากจัดตามความต๎องการหรือความรู๎สึกของผู๎ฟัง ก็แบํงได๎เป็น ๓ ทัศนะของ

สัมพันธ์ก๎องสมุทรนั้น ดังนี้        

  ๑ . พวกที่อยากจะฟังอยูํแล๎ว      

  ๒ . พวกที่รู๎สึกเป็นกลาง       

  ๓ . พวกที่ไมํอยากฟัง แตํถูกเกณฑ์หรือบังคับมาฟัง   

    กลุํมเป้าหมายในการเผยแผํตามหลักแหํงพระพุทธศาสนานั้น จัดเป็น ๒ ประเภท

ใหญํๆซึ่งมีลักษณะตรงกันข๎ามกัน ดังพระพุทธพจน์ในโพธิราชกุมารสูตร ซึ่งพระพุทธเจ๎าตรัสกับ    

โพธิราชกุมารถึงตอนท่ีพระองค์รับค าทูลอาราธนาให๎แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ดังนี้ 

    ราชกุมาร ครั้งนั้น อาตมภาพรับค าทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยความ

กรุณาในสัตว์ทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกด๎วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูโลกด๎วยด๎วยพุทธจักษุ ได๎เห็น

สัตว์ทั้งหลายผู๎มีธุลีในดวงตาน๎อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แกํกล๎า มีอินทรีย์อํอน มีอาการดี 

มีอาการทราม สอนให๎รู๎ได๎งําย สอนให๎รู๎ได๎ยาก บางพวกเห็นปรโลกและโทษวําเป็นสิ่งนํากลัว 

บางพวกเห็นปรโลกและโทษวําเป็นสิ่งไมํนํากลัว      

    จากพระพุทธพจน์นี้  สามารถจัดประเภทแหํงกลุํมเป้าหมายในการเผยแผํพุทธธรรม

ได๎ดังนี้           

     ก . จัดตามปัญญาในการร๎ูธรรมหรือบารมีธรรม ได๎แกํ    

  (๑) ผู๎มีธุลีในดวงตาน๎อย  ได๎แกํ  มีราคะ โทสะ และโมหะน๎อย  



 
๔๖ 

 

  (๒) ผู๎มีธุลีในดวงตามาก  ได๎แกํ  มีราคะ โทสะ และโมหะมาก  

     ข . จัดตามอินทรีย์  ได๎แกํ       

  (๑)  ผู๎มีอินทรีย์แกํกล๎า  ได๎แกํ  มีศรัทธา เป็นต๎น แกํกล๎า   

  (๒)  ผู๎มีอินทรีย์อํอน  ได๎แกํ  มีศรัทธา เป็นต๎น ไมํแกํกล๎า   

     ค . จัดตามอาการ ได๎แกํ       

  (๑) ผู๎มีอาการดี  ได๎แกํ  เป็นผู๎มีศรัทธา เป็นต๎น    

  (๒) ผู๎มีอาการทราม ได๎แกํ เป็นผู๎ไมํมีศรัทธา เป็นต๎น   

     ง . จัดตามสติปัญญาในการรับร๎ูค าสอน ได๎แกํ     

  (๑) สอนให๎รู๎ได๎งําย  ได๎แกํ  ฟังค าสอนแล๎วก็รู๎ตามได๎งําย   

  (๒) สอนให๎รู๎ได๎ยาก ได๎แกํ ฟังค าสอนแล๎วก็รู๎ตามได๎อยาก   

     จ . จัดตามความเห็น หรือทิฐิ ได๎แกํ      

  (๑) พวกที่เห็นปรโลกและโทษวํา     

     กล่าวโดยสรุป  การเผยแผํนั้นเป็นกลวิธีที่แสดงให๎ประชาชนได๎รับทราบเรื่องราว

ตํางๆ จากการด าเนินงานของพระธรรมทูต เชํน การสอนธรรม การเทศน์ บรรยาย เพื่อสื่อให๎

เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีประกอบไปด๎วยกระบวนการตํางๆ ตั้งแตํ การ

วางแผน การสร๎างบุคลากรผู๎เผยแผํ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน ภายใต๎วิธีการเผยแผํ ที่

ผสมผสานกันระหวํางเนื้อสาระที่บรรยายกับคุณสมบัติของผู๎บรรยาย เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ใน

การเผยแผํ  

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระธรรมทูต   

     พระธรรมทูตก็ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ๎า เกิดมีครั้งแรกเม่ือครั้งกํอน

พุทธกาล  ๔๕  ปี  อันเป็นระยะหลังจากที่พระพุทธเจ๎าตรัสร๎ูได๎ไมํนานนัก และท าหน๎าที่เป็นทูต

ของพระพุทธเจ๎าผู๎ทรงเป็นพระธรรมราชา คือ การประกาศและเผยแผํหลักพระพุทธธรรม พร๎อม

ด๎วยประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํประชาชนในถิ่นฐานตํางๆ พระธรรมทูต จึงได๎แกํพระภิกษุ

ผู๎ท าหน๎าที่ประกาศและเผยแผํพระพุทธศาสนาด๎วยการแสดงธรรม  และประพฤติตนเป็น

แบบอยํางที่ดี  เชํนเดียวกับพระองค์ให๎ชาวโลกได๎รู๎จักและให๎เกิดประโยชน์แกํ โลกอยํางแท๎จริง 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์สาวกผู๎ทีปฏิบัติหน๎าที่ด๎านพระธรรมทูต พระองค์ทรงพิจารณา

จากคุณธรรม   ๘ ประการ คือ         



 
๔๗ 

 

   ๑.  รู๎จักฟัง       

   ๒.  สามารถให๎ผู๎อื่นฟัง (ค าของคน)    

   ๓.  ศึกษาด๎วยตนเอง      

   ๔.  ทรงจ าดี       

   ๕.  เข๎าใจเรื่องแจํมแจ๎ง      

   ๖.  อธิบายให๎ผู๎อื่นเข๎าใจแจํมแจ๎ง     

   ๗.  ฉลาดเลือกถ๎อยค าที่เข๎าประเด็นและไมํเข๎าประเด็น  

   ๘.  ไมํชวนทะเลาะ       

   ภิกษุผู๎ประกอบด๎วยคุณธรรม ๘ ประการน้ี  สามารถเป็นทูตได๎ โดยเฉพาะหลังจากที่

พระอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกครั้งแรก ๖๐ องค์แล๎ว พระพุทธองค์ทรงม่ันพระทัยวําการแสดง

ธรรมมีผลอยํางแท๎จริง  ด๎วยเหตุดังกลําวนี้พระองค์จึงตกลงพระทัยท่ีจะประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาให๎มั่นคงในโลกด๎วยการประกาศและเผยแผํพระศาสนาด๎วยการแสดงธรรม  

โดยพระองค์เองและพระสาวกที่เป็นทูตที่มีในคร้ังนั้น  เมื่อพระองค์ทรงม่ันพระทัยอยํางนี้แล๎ว  

จึงได๎รับสั่งพระอรหันตสาวกทั้งหลายวํา          

   “ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์แกํชนจ านวนมาก  เพื่อ

อนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกํทวยเทพและมนุษย์อยําไปทางเดียวกัน

สองรูปจงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต๎น  มีความงามในทํามกลางมีความงามในที่สุด จง

ประกาศพรหมจรรย์พร๎อมทั้งอรรถะและพยัญชนะ บริบูรณ์ ครบถ๎วน  สัตว์ทั้งหลายท่ีมีธุลีในตา

น๎อยมีอยูํยํอมเสื่อมเพราะไมํได๎ฟังธรรม  จักมีผู๎ร๎ูธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม๎เราก็จักไปต าบลอุรุ

เวลา เสนานิคม เพื่อแสดงธรรม....”        

      โดยพระพุทธเจ๎าทรงก าหนดหน๎าที่ เพื่อปฏิบัติตนอยํางละเอียดในการแสดงธรรม

และการถือพรหมจรรย์อัน พระธรรมทูตต๎องปฏิบัติตามล าดับคือ    

      ๑. ให๎พระธรรมทูตซึ่งพ๎นจากความทุกข์ทั้งปวงแล๎ว ชํวยทวยเทพและมนุษย์

ทั้งหลายท่ียังไมํพ๎นจากความทุกข์  ได๎แกํ ชาติทุกข์ และมรณทุกข์ เป็นต๎น ให๎พ๎นจากความทุกข์

ดังกลําวนั้นเป็นส าคัญ  ด๎วยการแสดงธรรมให๎เขาฟังได๎รู๎ได๎เข๎าใจและสามารถปฏิบัติตาม โดย

ถูกต๎องตรงตามความจริงเพื่อได๎รับประโยชน์อันเกิดด๎วยการได๎ฟังธรรมและประโยชน์สุข ตาม

                                                           

 อง.ฺอฏฐก.๒๓/๑๖/๑๖๑-๑๖๒.  
 วิ.ม.(ไทย)๔/๓๒/๒๗. 



 
๔๘ 

 

พระพุทธประสงค์นั้นหมายถึง นิรา-มินสุข อยํางแนํนอน หาใชํสามิสสุข ไมํ ซึ่งเรื่องนี้ต๎องเข๎าใจ

ให๎ถูกต๎องอยําเข๎าใจไขว๎เขวผิดจากพระพุทธประสงค์  พระพุทธเจ๎าก็ตาม พระอรหันตสาวก

ทั้งหลาย (๖๐รูป ) รุํนแรกน้ันก็ตาม  ได๎ออกบวชด๎วยมีความเบื่อหนํายตํอสามิสสุข  หาได๎บวช

เพื่อแสวงหาให๎ได๎สามิสสุขไมํ   ฉะนั้นพระธรรมทูต ผู๎ท าหน๎าที่อันมีเกียรติยิ่งใหญํ  โดยเป็นทูต

ของพระธรรมราชาและเป็นทูตของพระพุทธศาสนา  จึงไมํควรลงไปท าหน๎าที่เป็นทูตของผู๎อื่น

และท าหน๎าที่ให๎ผู๎อื่น  เชํนท าหน๎าที่เป็นอ ามาตย์หรือข๎าราชการต าแหนํงใด ๆ  ซึ่งพระราชาทรง

ตั้งให๎ท าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยบ าบัดความทุกข์ร๎อนแกํประชาชน  โดยได๎รับพระราชทานคําตอบแทน

เป็นเบี้ยหวัด  เงินเดือน  เพื่อเลี้ยงชีพ และพระราชทานยศต าแหนํง  เพราะพอพระราชหฤทัยใน

ผลงานของผู๎นั้น  ทั้งน้ี  เพราะไมํใชํหน๎าที่ของพระธรรมทูตเป็นสรณะจะปฏิบัติหน๎าที่เชํนนั้น 

ถึงแม๎จะสงเคราะห์ตํอชาวโลก  ก็ควรเป็นไปแตํเพียงเทาที่จะพึงปฏิบัติได๎  หรือปฏิบัติได๎โดย

งามอยําถึงกับลืมตัว  ลืมความเป็นสรณะ  และลืมหน๎าที่ของตน  เพราะหน๎าที่ของสรณะ

แตกตํางจากหน๎าที่ของคฤหัสถ์  ผู๎ครองเรือนจึงควรระมัดระวัง  จงเห็นแกํพระพุทธศาสนา ยิ่ง

กวําเห็นแกํบุคคลหรือคณะ  ทั้งสิ้นถือวําส าคัญแกํพระศาสนาจึงสมควรเพื่อมิให๎เสียหน๎าที่ของ

พระธรรมทูตและความเป็นสมณะของพระพุทธศาสนา     

    ๒. ในการแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขแกํชาวโลกนั้นได๎ทรงก าหนดไว๎วําให๎แสดง

ธรรมงามในเบื้องต๎น  ทํามกลาง  และแสดงธรรมงามในที่สุดทุกครั้งไปธรรมอันดีงามในเบื้องต๎น

ได๎แกํ  ศีล  การแสดงธรรมที่งามในเบื้องต๎น คือ  แสดงเรื่องศีลธรรมอันงามในทํามกลางได๎แกํ 

สมาธิ  การแสดงธรรม ที่งามในทํางกลาง คือ แสดงเรื่องสมาธิ  และธรรมอันงามในที่สุดได๎แกํ  

ปัญญา  การแสดงธรรมที่งามในที่สุด คือ แสดงเรื่องปัญญา   เพื่อให๎ผู๎รับฟังรู๎แจ๎งเห็นจริง  และ

บรรลุประโยชน์สุขโดยแท๎จริงท่ีทรงก าหนดแนวการแสดงธรรมไว๎เชํนน้ัน   ก็เพื่อมิให๎ผู๎ฟังซึ่งมี

กิเลสและอุปนิสัยแตกตํางกัน   พลาดจากประโยชน์อันจะพึงได๎   ผู๎ที่ยังไมํสามารถรู๎แจ๎งเห็นจริง

ทันทีจากการฟังธรรม  จะพึงได๎รับประโยชน์ด๎วยการเจริญสมาธิตํอไป   และผู๎ที่ไมํสามารถเจริญ

สมาธิได๎  ก็จะได๎ประโยชน์ด๎วยการรักษาศีล  การแสดงธรรม   จึงต๎องเป็นไปตามแนวทั้ง ๓  

ประการ  จึงจะถือได๎วํา   ผู๎แสดงได๎แสดงธรรมเทศนาและผู๎ฟังได๎ฟังธรรมเทศนา  คือ การแสดง

ธรรม และการฟังธรรม   และช่ือวําเป็น  “ธรรมมานุวัตร ” การคล๎อยไปตามธรรม   มิควรแสดง

เป็น  “โลกเทศนา”  การแสดงเรื่องโลก อันเป็น“โลกานุวัตร” การคล๎อยไปตามโลก  ซึ่งเป็นเรื่องที่

ผิดจากพระพุทธประสงค์         

     



 
๔๙ 

 

              ๓. ในการประกาศและเผยแผํพระศาสนานั้น  ทรงเน๎นสอนพระธรรมทูต  ให๎แจ๎ง เรื่อง

พรหมจรรย์  คือ การบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา พร๎อมทั้งประโยชน์และ

ปฏิปทา  ตลอดจนวัตรปฏิบัติของผู๎บวช ซึ่งแตกตํางจากนักบวชอื่น ด๎วยการเว๎นจากเมถุนธรรม  

เป็นต๎น แกํผู๎ที่เห็นแล๎วสงสัยและซักถาม เพื่อให๎เขาได๎รู๎ตามจริง  ทั้งประพฤติตนให๎เขามีความ

เลื่อมใส เป็นตัวอยํางที่ดีอันเขาเห็นคุณคําแล๎วจักพระพฤติตามเพื่อความสิ้นทุกข์ตํอไป  ซึ่งเป็น

เหตุส าคัญอีกประการหน่ึงที่จะท าให๎มีผู๎เคารพนับถือพระพุทธศาสนาอยํางแพรํหลายได๎     

   ๒.๔.๑  งานพระธรรมทูตสมัยพุทธกาล      

   เมื่อพระพุทธเจ๎าได๎ตรัสร๎ูแล๎ว ก็ทรงเร่ิมประกาศพระพุทธศาสนา  โดยทรงใช๎เวลา

ตลอดหน๎าฝนแรก รวบรวมพระสาวกได๎ ๖๐ รูป  แล๎วทรงอบรมคุณธรรมแกํทํานเหลํานั้นอยําง

เพียงพอที่จะแยกย๎ายกันออกไปประกาศพระศาสนา  พอหมดหน๎าฝน ดินฟ้าอากาศแห๎ง ก็ได๎

ทรงเรียกพระสาวกเหลํานั้นมาประชุม  แล๎วรับสั่งให๎แยกย๎ายไปประกาศพระพุทธศาสนาใน

ภูมิภาคตํางๆ การประชุมครั้งนั้น นับวําเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุํนแรกใน

พระพุทธศาสนา   การประชุมครั้งนั้น  นับวําเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุํน

แรกในพระพุทธศาสนา โดยท่ีพระพุทธองค์ทรงนัดหมายในเร่ืองส าคัญ ๓ ประการ คือ  

     ๑. หลักการสอนประชาชน       

    ๒.  เส๎นทางจาริก โดยทรงแบํงเป็น ๖๑ สายๆ ละรูป รวมท้ังพระพุทธองค์  โดยท่ีพระ

พุทธองค์เสด็จไปต าบลอุรุเวลาเสนาคม         

    ๓.  เรื่องอื่นๆ (เชํน ถ๎ามีผู๎จะขอบวชก็ให๎น ามาเฝ้าพระพุทธองค์)   

    การจัดพระธรรมทูตแบบน้ี  ใช๎วิธีก าหนดพื้นท่ีที่จะปฏิบัติงานเป็นหลัก แล๎วจัดวาง

ก าลังพระธรรมทูตให๎พอเหมาะ นอกจากเรื่องจ านวนแล๎วยังทรงพิจารณาถึงสมรรถภาพของพระ

ธรรมทูตด๎วยวํา ทํานผู๎ใดควรจะไปยังต าบลใด เพราะแตํละท่ีมีปัญหาท่ีไมํเหมือนกัน 

    ๒.๔.๒  งานพระธรรมทูตหลังพุทธกาล      

    เมื่อพระพุทธเจ๎าปรินิพพานแล๎ว บุคคลผู๎เผยแผํพระพุทธศาสนาประเภทพระธรรมทูต

ก็ยังมีความจ าเป็น และดูเหมือนจะจ าเป็นมากขึ้น เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ     

    ๑)  เพื่อเผยแผํพุทธศาสนาไปยังประเทศที่ยังไมํมีพระพุทธศาสนา    

    ๒) ได๎มีคนแอบแฝงปลอมบวชในพระพุทธศาสนามาก แล๎วประพฤติเสียหาย  
                                                           

ทวี  วรคุณ,  เอกสารการฝึกอบรม พระธรรมทูต ปี ๒๕๔๐ , (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน๎า ๖๓ 



 
๕๐ 

 

    ๓) เกิดมีศาสนาตํางๆขึ้นอีกหลายศาสนา       

    ด๎วยเหตุ ๓ ประการน้ี  งานพระธรรมทูตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นการท าสังคายนาครั้งที่ ๓  

เมื่อพระพุทธศาสนาได๎รับการนับถือจากพระเจ๎าอโศ กมหาราชประชาชนก็ทะนุบ ารุง

พระพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก พวกนักบวชในศาสนาอื่นๆ  เห็นวําพระสงฆ์ในพุทธศาสนาได๎

ลาภสักการะตํางๆมาก  ก็พากันปลอมบวชเข๎าเป็นภิกษุเพื่ออาศัยกาสาวพัสตร์เป็นเครื่องเลี้ยง

ชีพ แตํไมํปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เป็นเหตุให๎สงฆ์ไมํท าสังฆกรรม   รํวมกันนานถึง ๗ ปี   เมื่อ

เรื่องนี้ทราบถึงพระเจ๎าอโศกมหาราชก็ทรงรับสั่งให๎ไตํสวน  แล๎วสํงทูตไปนิมนต์พระโมคคัลลีบุตร

ติสสเถระมาเป็นประธานช าระความยุํงเหยิงในพระศาสนาผลของการช าระ

พระพุทธศาสนา  ปรากฏวํา มีพระปลอมถูกบังคับให๎สึกถึง ๖๐ ,๐๐๐ รูป แล๎วพระโมคคัลลีบุตร

เถระให๎ประชุมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ รูป ท าการสังคายนาพระธรรมวินัยเป็น

ครั้งที่ ๓ ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว๎นมคธในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ.

๓๐๓  การสังคายนาได๎ท ากันอยูํถึง ๙ เดือน จึงส าเร็จ การสํงสมณทูตไปประกาศศาสนา   เมื่อ

ท าสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแล๎ว  พระเจ๎าอโศกได๎ทรงคัดเลือกพระเถระผู๎มีความสามารถสํงไป

เป็นสมณทูต  ให๎น าพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนในตํางประเทศ หลายทิศ รายนามสมณทูตที่

ปรากฎในปกรณ์บาลี มี ๙ สาย คือ         

     สายที่ ๑ คณะพระมัชฌันติกะ   ไปแคชเมียร์และคันธาระ คือ ทางด๎านตะวันตกเฉียง

เหนือสุดของอินเดีย ปัจจุบันบางสํวนอยูํในปากีสถาน บางสํวนอยูํในอัฟกานิสถาน           

     สายที่ ๒  คณะพระมหาเทวะ   ไปมหิสมณฑล ปัจจุบันได๎แกํ รัฐไซเมอร์ อยูํทาง

ภาคใต๎ของอินเดีย แถบลุํมแมํน้ าโคธาวารี              

     สายที่ ๓  คณะพระรักขิต ไปวนวาสี  ได๎แกํ บริเวณตะวันตกเฉียงใต๎ของอินเดีย      

     สายที่ ๔ คณะพระธรรมรักขิต  ทํานผู๎น้ีเป็นฝรั่งชาติกรีก   และดูเหมือนจะเป็นฝรั่งคน

แรก ที่บวชในพระพุทธศาสนา ไปอปรันตชนบท  แถวชายทะเลเหนือ เมืองบอมเบย์      

     สายที่ ๕ คณะพระมหาธรรมรักขิต   ไปแคว๎นมหาราษฏร์อยูํทางตะวันออกของเมือง

บอมเบย ์                    

     สายที่ ๖คณะพระมหารักขิต ไปประเทศโยนก คือ ประเทศกรีกในเอเชียกลาง 

     สายที่ ๗  คณะพระมัชฌิมะ  ไปทางเหนือแถบภูเขาหิมาลัย    

     สายที่ ๘   คณะพระโสณะและพระอุตตระ   ไปสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู๎สันนิษฐานวํา  อาจ

เป็นดินแดนซ่ึงอยูํในเขตประเทศไทย หรือประเทศพมําในปัจจุบัน                 



 
๕๑ 

 

     สายที่ ๙   คณะพระมหินทะ   พระโอรสของพระเจ๎าอโศกเอง ไปเกาะลังกา คือ 

ประเทศศรีลังกาพระมหินทเถระ  เมื่อไปถึงเกาะลังกา ได๎ประกาศพระศาสนา สามารถท าให๎พระ

เจ๎าเทวานัมปิยติสสะ   กษัตริย์ลังกาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จนสามารถประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาได๎อยํางม่ันคง       

     ๒.๔.๓   งานพระธรรมทูตในประเทศไทย              

     งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย  กรมการศาสนาได๎ฟื้นฟูจัดให๎มีงานพระ

ธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๐๘   โดยมีความมํุงหมายให๎ประชาชนยึดม่ันใน

พระพุทธศาสนา ให๎มีศีลธรรมประจ าใจมีความเคารพรักตํอประเทศชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และเพื่อความเข๎าใจอันดีระหวํางชนที่นับถือศาสนาตํางๆ  ได๎ทดลองด าเนินงาน

โดยอาราธนาพระเถระผู๎ใหญํเป็นหัวหน๎าคณะอ านวยการ  จัดสํงพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระ

ศาสนาในถิ่นตํางๆ   มหาเถรสมาคม มีมติให๎รับงานเผยแผํพระพุทธศาสนาในรูปแบบของ  พระ

ธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร   โดยตั้งเป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้น ด าเนินการตั้งแตํปี พ.ศ.

๒๕๐๙  เป็นล าดับมา โดยมอบหมายให๎         

    สมเด็จพระวันรัต  (ปุ่น)  เป็นแมํกองงานพระธรรมทูต      

    สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ)์ เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต   รูปที่ ๑   

    พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์)  เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต   รูปที่ ๒   

    ครั้นตํอมา เมื่อสมเด็จพระวันรัต   ได๎รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จ

พระมหาวีรวงศ์ มรณภาพ  มหาเถรสมาคมจึงมีมติมอบให๎ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นแมํกอง

งานพระธรรมทูต  และมอบให๎ พระพุทธพจนวราภรณ์ (ทองเจือ) เป็นรองแมํกองงานพระธรรม

ทูต รูปที่ ๑ มอบให๎ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว) เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๒ตํอมา

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได๎รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระธีรญาณมุนี และได๎มรณภาพ   มหาเถร

สมาคมจึงมีมติมอบให๎พระพุทธพจนวราภรณ์  (ตํอมาได๎รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ

ปาพจนบด)ี เป็นแมํกองงานพระธรรมทูต  และมอบให๎ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบันได๎รับ

สถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ )  เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต รูปที่  ๑ และมอบให๎

พระธรรมธีรราชมหามุนี  (ตํอมาได๎รับสถาปนาขึ้นเป็นรองสมเด็จ ที่ พระธรรมปัญญาบดี   และ

ปัจจุบัน ได๎รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต  

รูปที่ ๒ การบริหารงานพระธรรมทูต ได๎แผํขยายขอบขํายงานเป็นหลายฝ่าย  แตํยังขาดระเบียบ

ที่จะให๎พระธรรมทูตได๎ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๓ ในการประชุมปัจฉิม



 
๕๒ 

 

นิเทศงานพระธรรมทูต ในที่ประชุมจึงมีมติให๎วางระเบียบข้ึน เพื่อความสะดวกตํอการปฏิบัติงาน 

เพราะแตํเดิมมานั้น  ยังไมํมีระเบียบเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติได๎  จึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔   โดยค าสั่ง

แมํกองงานพระธรรมทูต ได๎แบํงคณะท างานเพื่อด าเนินการในเรื่องนี้ ออกเป็น ๒  คณะ  ซึ่ง

คณะท างานชุดแรกเรียกวํา คณะท างานปรับปรุงงานพระธรรมทูต   คณะท างานชุดน้ี  ได๎ประชุม

พิจารณายกรํางระเบียบแล๎วน าเสนอที่ประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อพิจารณา  สํวนคณะท างานชุดที่ ๒ 

เรียกวํา คณะท างานพิจารณารํางระเบียบกองงานพระธรรมทูต   ซึ่งคณะท างานชุดที่ ๒ นี้  ได๎

พิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกลําวเพื่อน าไปใช๎ปรับปรุงงานพระธรรมทูตให๎สอดคล๎องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน          

    การบริหารงานพระธรรมทูตในประเทศไทยจึงได๎ถือ  “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต ” 

เป็นหลักปฏิบัติสืบมา  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑เมื่อสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ได๎มรณภาพ  มหาเถร

สมาคมจึงมีมติมอบให๎สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) เป็นแมํกองงานพระธรรมทูต  และมอบให๎ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ชํวง)  เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑  และมอบให๎

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(อัมพร)เป็นรองแมํกองงานพระธรรมทูตรูปท่ี๒    

    จุดเร่ิมต้นของพระธรรมทูต       

    พระธรรมทูตไทยเกิดจาก “โครงการพระธรรมจาริก” ซึ่งเป็นโครงการเผยแผํศาสน

ธรรม ควบคูํกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยภูเขา โดยเกิดมาจากอดีตหัวหน๎า

กองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ คือ นายประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ ได๎ลาราชการเข๎ารับการ

อุปสมบทท่ีวัดเบญจมบพิตร ในปี พ .ศ.๒๕๐๗ เป็นเวลา ๑ พรรษา ศึกษาหลักการเผยแผํ

พระพุทธศาสนา เห็นคุณคําของพระพุทธศาสนาที่สามารถน าไปสูํการพัฒนาชุมชนชาวเขา

ทางด๎านจิตใจ เป็นประโยชน์ตํอการปกครองและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ สมกับ

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ อันเป็นศูนย์รวมน้ าใจของชนเผําไทยไมํวํา

จะอาศัยอยูํในท๎องถิ่นของประเทศไทย อีกประการหน่ึง รัฐได๎จัดตั้งนิคมสร๎างตนเองสงเคราะห์

ชาวเขา ได๎แกํ          

    ๑) นิคมสร๎างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยมูเซอ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

    ๒) นิคมสร๎างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหมํ          

                                                           

   ทวี  วรคุณ,  กองงานพระธรรมทูต , ข๎อมูลออนไลน์, www.google.com, เข๎าเมื่อ ๒๐ ก.ค. 
๒๕๕๓. 



 
๕๓ 

 

    ๓) นิคมสร๎างตนเองสงเคราะห์ชาวเขามํอนแสนใจ มํอนแสนเจริญ อ าเภอแมํจัน 

จังหวัดเชียงราย          

    ๔) นิคมสร๎างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาภูลมโล เขตตํอจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดเลย ตั้งอยูํท่ีบ๎านแม๎วทับเบิก (ภูแปงม๎า) อ าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ์

    เมื่อพระประสิทธิ์ลาสิกขา จึงได๎น าความคิดกราบเรียนปรึกษาหารือกับพระธรรมกิตติ

โสภณ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เจ๎าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ซึ่งขณะน้ันได๎รับหน๎าที่จากศูนย์

ชุมนุมสํงเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นประธานอนุกรรมการสาวัฒนธรรมทางจิตใจ ทั้งสองฝ่ายตําง

เล็งเห็นประโยชน์รํวมกันจึงได๎รํางโครงการเสนอกรมประชาสงเคราะห์ ได๎รับการอนุมัติให๎

ด าเนินการวํา “พระธรรมจาริก” ในปี พ .ศ.๒๕๐๘ ทํานได๎เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก ทั้ง

ได๎รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย มีพระธรรมจาริกรํุนแรกออกปฏิบัติศาสนิก จ านวน ๕๐ รูป 

แบํงเป็น ๑๐ สายๆละ ๕ รูป เป็นการปฏิบัติงานรํวมกับเจ๎าหน๎าที่กองสงเคราะห์ชาวเขา ในพื้นที่ 

๕ จังหวัด คือ ตาก เชียงใหมํ เชียงราย แมํฮํองสอน และเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผํ

พระพุทธศาสนาแกํชาวเขา ๑๐ หมูํบ๎าน จ านวน ๖ เผํา คือ แม๎ว เย๎า มูเซอ ลีซอ อีก๎อ และ

กะเหรี่ยง ผลการด าเนินงานครั้งแรก ประสบผลส าเร็จชาวเขา ๑๐ หมูํบ๎าน ที่มีประชากร

ประมาณ ๕ ,๐๐๐ คน ได๎รู๎จักการกราบไหว๎พระ การท าบุญตักบาตร การปฏิบัติตนเป็นพุทธ  

มามกะ จ านวน ๘๐๐ คน สมัครเข๎าบรรพชาเป็นสามเณร จ านวน ๑๒ คน นับได๎วํา การเผยแผํ

พระพุทธศาสนาโดยโครงการธรรมจาริกประสบผลส าเร็จ ในปี พ .ศ.๒๕๓๑ ได๎กํอตั้งศูนย์อบรม

พระพุทธศาสนาแกํพระภิกษุสามเณรชาวเขา ที่วัดศรีโสดา ในปี พ .ศ.๒๕๓๐ พระพุทธิวงศมุนี 

(สุวณฺณโชตมหาเถร) ได๎นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิธาดา เป็นเจ๎าอาวาสวัดศรีโสดา และ

อ านวยการส านักงานโครงการพระธรรมจาริกสํวนภูมิภาค     

    ปัจจุบันคณะพระธรรมจาริก มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ าภาษีเจริญ 

เจ๎าคณะใหญํหนเหนือ เป็นประธานคณะพระธรรมจาริกสํวนกลาง มีอาศรมของพระธรรมจาริก

ทั่วประเทศ ๑๙๐ อาศรม (๒๕๔๖) ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ๘๖ อ าเภอ มีพระธรรมจาริกทั่วประเทศ 

ที่ปฏิบัติงานอยูํประจ าอาศรม ถึง ๒๖๕ รูป เพื่อความม่ันคงของโครงการพระธรรมจาริก จึงได๎

กํอตั้งมูลนิธิเผยแผํพระพุทธศาสนาแกํชนในถิ่นกันดาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในพระราชาชูปถัมภ์ 



 
๕๔ 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนโครงการตลอดมา  เมื่อโครงการพระธรรม

จาริกประสบผลส าเร็จ มหาเถรสมาคม จึงได๎จัดตั้งหนํวยงานมาตรา ๑๕ แหํงพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินงานโดยใช๎ระเบียบของ

เถรสมาคมวําด๎วยการตั้งหนํวยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ .ศ. ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎

วัดท าหน๎าที่อบรม แนะน า สั่งสอน ศีลธรรมและวัฒนธรรมสุขภาพอนามัย ประกอบสัมมาชีพ 

สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม อันจะเป็นประโยชน์แกํการ

ด ารงชีพของประชาชน โดยได๎รับงบประมาณด าเนินงานจากกรมการศาสนาและวัดที่ตั้งเป็น

ศูนย์ อ.บ.ต.           

    หน่วยสายงานและผู้รับผิดชอบ      

    ในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยได๎จัดแบํงพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานอยูํในประเทศ

ออกเป็น ๙ สาย ได๎แกํ         

    สายที่ ๑ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติกา

ราม กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย       

    สายที่ ๒ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อํางทอง สระบุรี 

ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี โดยมี พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็น

หัวหน๎าสาย             

    สายที่ ๓ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร 

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ โดยมี พระพรหมโมลี วัดปากน้ า 

กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย       

    สายที่ ๔ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ เชียงใหมํ แมํฮํองสอน ล าพูน ล าปาง แพรํ 

นําน พะเยา และเชียงราย โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ า กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎า

สาย                    

                                                           

  พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผํศาสนธรรมกรณีศึกษา : วัดศรีโสดา 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ” , รายงานการวิจัย , (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน๎า ๗๗-๗๘. 

  พระวิสุทธิภัทรธาดา, (ประสิทธิ์ พรหฺมร สี) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน๎า ๗๙.  



 
๕๕ 

 

สายที่ ๕ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร 

กาฬสินธุ์ ร๎อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแกํน โดยมี พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม 

กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย       

    สายที่ ๖ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๙ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี       

ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ โดยมี พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ 

กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย       

    สายที่ ๗ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมี พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 

เป็นหัวหน๎าสาย          

     สายที่ ๘ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมี พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราช

โอรสาราม กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย      

     สายที่ ๙ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง 

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี พระธรรมวิมลโมลี วัดชลประทานรังสฤษฎ์เป็น

หัวหน๎าสาย           

     โดยมีศูนย์งานพระธรรมทูตประจ าจังหวัด ๗๒ จังหวัด คอยควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานในสํวนภูมิภาค มีหนํวยงานก ากับดูแลงานของพระธรรมทูตอ าเภอ ประมาณ ๗๔๐ 

หนํวย คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในพื้นที่ซ่ึงมีประมาณ ๓ ,๕๐๐ รูป ให๎

เป็นไปตามนโยบายและแผนการที่ด าเนินงาน ที่คณะกรรมการกลางกองอ านวยการงานพระ

ธรรมทูตรํวมกับกรมศาสนาก าหนดขึ้น   

   บทบาทและหน้าที่ของพระธรรมทูต      

    พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลําววําการท างานของพระธรรมทูตก็เชํนเดียวกับ

การเผยแผํพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการให๎การศึกษา เพื่อประโยชน์แกํประชาชนถ๎าเราไปในถิ่น

ไหน ก็ต๎องรู๎ถิ่นน้ัน รู๎สถานการณ์ความเป็นไป สภาพความต๎องการทางจิตใจ อะไรตํออะไรตํางๆ

ของเขา แล๎วเราก็สรุปประเมินวํา ในถิ่นนี้ เทสะนี้ ในกาลยุคสมัยนี้ เราควรจะเน๎น เชํนวํามี

เป้าหมายอะไร เป็นการเผยแผํอะไร จะย้ าในหลักธรรมข๎อไหน  เป็นต๎น คิดวําถ๎าเอยํางนี้ จะเป็น
                                                           

   วัดปากน้ า , รายงานการศาสนา ประจ าปี ๒๕๓๖ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา , 
พ.ศ. ๒๕๓๖), หน๎า ๑๔๕-๑๔๖. 



 
๕๖ 

 

การท างานที่เรียกวํา มีเป้าหมายท่ีเดํนชัด       

    พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตตฺโสภโณ)  รองอธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ฝ่ายกิจการตํางประเทศ ได๎กลําวถึงพระธรรมทูตวํา    

   งานพระธรรมทูตต๎องท าด๎วยจิตรักและอดทน เสียสละปัญหาตํางๆ จะพยายามให๎ทุก

ฝ่ายเข๎าใจและชํวยแก๎ปัญหา สุดท๎ายต๎องมีวิธีการสํงเสริมและก าลังใจพระธรรมทูตให๎ตํอเนื่อง 

แตํขอให๎ทุกทํานอยําลืมพระธรรมวินัยอาจาระอันงดงาม และศรัทธาประชาชนที่อุปถัมภ์ จง

พยายามสร๎างรักษาและเจริญศรัทธาประชาชนให๎คงอยูํตลอดไป     

   คนึงนิตย์ จันทบุตร  ได๎ศึกษาบทบาทของพระธรรมทูต ศึกษาความส าเร็จของการ

ปฏิบัติภารกิจ ๖ ด๎าน สรุปได๎ดังนี้       

   ๑. ภารกิจด้านการปกครอง  หมายถึง ภารกิจโดยพระธรรมฑูต  ซึ่งเป็นภิกษุต๎อง

สอดสํอง ดูแล รักษาความเรียบร๎อยดีงาม เพื่อให๎พระภิกษุสามเณรที่อยูํในวัดหรืออยูํในปกครอง

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎข๎อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศมหาเถรสมาคม หรือ

บัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด๎านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีภิกษุได๎ท าหน๎าที่ปกครองทุก

ระดับ นับตั้งแตํผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส รองเจ๎าอาวาส เจ๎าอาวาส เจ๎าคณะต าบล เจ๎าคณะอ าเภอ  เจ๎า

คณะจังหวัด เจ๎าคณะภาค เจ๎าคณะใหญํ (หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุ ท าหน๎าที่เป็นพระ

กรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาและอุปสมบทกุลบุตร     

    ๒ . ภารกิจด้านการเผยแผ่  หมายถึง ภารกิจด๎านการด าเนินการประกาศ

พระพุทธศาสนาให๎ศาสนทายาทและประชาชนรับทราบทุกๆวิธีที่ไมํผิดตํอพระธรรมวินัย โดย

มํุงเน๎นให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในหลักพุทธธรรม แล๎วน๎อมน าไปปฏิบัติในวิถี

ชีวิตประจ าวันได๎แกํการเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตํางๆ ขึ้นในวัดโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผํธรรม หรือต๎องการให๎ประชาชนได๎เข๎าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุํงเน๎นสืบ

สานวัฒนธรรมไทยท่ีได๎รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของ

                                                           

    พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺโต) , พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่๖ , (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน๎า ๑๖-๑๗. 

  พระสุธีวรรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), “วันวิสาขบูชา วันสันติภาพแหํงโลก”, พุทธจักร, ปีที่ ๕๘ 
ฉบับที่ ๖ (มิถุนายน ๒๕๔๗), หน๎า ๑๗-๑๙. 

  คนึงนิตย์ จันทบุตร , ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจวัด ศึกษาเฉพาะกรณี วัดป่า
นานาชาติบ้านมุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวาน
กราฟฟิค จ ากัด ๒๕๔๕), หน๎า ๔๕-๔๘. 



 
๕๗ 

 

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผํธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอก

วัด เชื่อวําภารกิจด๎านการเผยแผํทั้งสิ้น                                           

    ๓. ภารกิจด้านการศาสนศึกษา  หมายถึง ภารกิจด๎านการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม -บาลี แผนกสามัญศึกษา การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์

ทั้งสองแหํง การจัดการศึกษาด๎านวิปัสสนาธุระ การฝึกฝนธรรมบํมเพาะด๎านจิตใจ ภารกิจด๎านน้ี

ครอบคลุมถึง การที่พระภิกษุท าหน๎าที่เป็นครูสอนเป็นกรรมการตรวจข๎อสอบธรรม -บาลี 

สนามหลวง เป็นเลขานุการ สอบธรรมบาลีสนามหลวง เป็นผู๎อ านวยการหรือประธาน จัดสอบ

ธรรมบาลีสนามหลวงเป็นเจ๎าส านักเรียน ในฐานะเป็นเจ๎าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ภิกษุ

สํงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกๆวิธีที่ไมํผิดตํอธรรมวินัย เชํน การมอบทุนการศึกษาแกํ

ภิกษุสามเณรที่สอบไลํได๎ จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต๎น   

    ๔. ภารกิจการศึกษาสงเคราะห์  ภารกิจด๎านการด าเนินการจัดการศึกษาที่เน๎นการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแกํเด็กและเยาวชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกํเด็กเยาวชน ได๎แกํ การจัดตั้งศูนย์การศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กในวัด โรงเรียนเอกชน การกุศลของวัด ภารกิจด๎านน้ี

ครอบคลุมถึงการท่ีภิกษุผู๎เป็นเจ๎าอาวาส ได๎เป็นประธานบริหารทุนสงเคราะห์ จัดตั้งทุน

สงเคราะห์ มอบทุนสงเคราะห์ มอบทุนอาหารกลางวันแกํนักเรียนในทุกระดับช้ันการศึกษา 

บริจาคทุนทรัพย์สํวนตัวเพื่อการศึกษาแกํเด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน 

สร๎างหรือซํอมแซมอาคารสถานศึกษา กลําวคือ การด าเนินการใดๆ ของภิกษุ สมณทูต หรือ 

ธรรมทูต ที่มีความสามารถโดยไมํขัดตํอพระธรรมวินัยที่เป็นไปเพื่อการสํงเสริมการศึกษาแกํเด็ก

และเยาวชนที่อยูํในวัดวัยเรียน จัดเป็นภารกิจด๎านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น  

    ๕. ภารกิจด้านการสาธารณูปการ  เป็นภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด๎านอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดล๎อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตวัดทั้งพุทธาวาสและสังฆาวาสเพื่อได๎สถานท่ี

อันเหมาะสมเป็นสัปปายะ คือ ภารกิจด๎านการกํอสร๎าง การซํอมแซม การจัดให๎มีการบ ารุงดูแล

รักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เชํน การสร๎างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการ

เปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ เป็นต๎น       

    ๖. ภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์  หมายถึง การด าเนินการชํวยเหลือสังคม

ทางวัตถุในรูปแบบตํางๆ ที่ไมํขัดตํอพระธรรมวินัย การให๎วัดเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลเกี่ยวกับ

เรื่อง เกิด แกํ เจ็บ ตาย เชํน การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน โดย



 
๕๘ 

 

มํุงเน๎นให๎ประชาชนได๎มีการด าเนินชีวิต ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์และ

ความสุขแกํมหาชนเป็นส าคัญ การสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาด

แคลน การจัดให๎วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ประชาชนด๎านอาชีพตํางๆ การสงเคราะห์ผู๎ป่วยโรค

ร๎าย หรือผู๎ป่วยยากไร๎ การจัดให๎มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์สํวนตัวหรือชักชวนญาติโยมบริจาค

ทรัพย์ จัดสร๎างโรงพยาบาล การชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์

ตํางๆ เป็นต๎น          

    ๒.๔.๕ พระธรรมทูตในต่างประเทศ      

    ส าหรับงานพระธรรมทูตในตํางประเทศของคณะสงฆ์ไทย ผู๎ที่บุกเบิกรํวมงานมาหรือ

ได๎วางรากฐานงานไว๎เป็นองค์แรก ซึ่งควรน ามากลําวไว๎ในที่น้ี ได๎แกํ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 

อาสภมหาเถร) ทํานเร่ิมงานเผยแผํพระพุทธศาสนามาตั้งแตํสมัยที่ด ารงสมณศักดิ์เป็น พระพิมล

ธรรม และด ารงต าแหนํงเป็นสังฆมนตรีด๎วย ในสมัยของ ฯพณฯ จอมพล ป .พิบูลสงคราม เป็น

นายกรัฐมนตรี งานของทํานถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของงานพระธรรมทูตในตํางประเทศนั่นคือการ

น าพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปฝากศึกษาที่อินเดียและศรีลังกา หลังเสร็จภารกิจ

การเข๎ารํวมฉัฏฐสังคายนาที่พมําแล๎ว (คณะฑูตศาสนสัมพันธ์ไทยเข๎ารํวมประชุมงาน         

ฉัฏฐสังคายนา เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๔๙๖) ดังมีข๎อความกลําวถึงในชีวประวัติและ

ผลงานของทํานดังนี้         

    เมื่อเสร็จภารกิจอันส าคัญในประเทศพมําแล๎วพระพิมลธรรมหัวหน๎าผู๎แทนฝ่ายไทยใน

นามสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได๎เดินทางตํอไปยังประเทศอินเดีย โดยมีพระมหา

หนู ปุญฺญวนฺโต พระมหามนัส พวงล าเจียก พระมหาชูศักดิ์ ทิพยเกสร และอาจารย์กรุณา กุศ

ลาสัย ติดตามไปด๎วย ทั้งน้ีเพื่อนมัสการสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ แหํง ในประเทศอินเดีย และน า

พระมหามนัส ปุญฺญวนฺโต และพระมหาชูศักดิ์ ทิพยเกสร ไปฝากกับสถาบันการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยนาลันทาประเทศอินเดีย และธรรมทูตวิทยาลัยประเทศลังกา (ตํอมาเปลี่ยนช่ือ

ประเทศเป็นศรีลังกา) ตามล าดับ        

    หลังจากฝากพระมหามนัส พวงล าเจียก ให๎อยูํท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทากับพระเจกัสป 

มหาเถรแล๎ว ทํานสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู๎ติดตามที่เหลือได๎เดินทาง

ไปนมัสการสถานท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๑๘ วัน และในชํวงเวลา ๑๘ วันน้ี ทําน

ได๎พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระภิกษุชาวลังกาและชาวพมําที่มีชื่อเสียงและอยูํใน

อินเดียจ านวนมาก รวมถึงบุคคลส าคัญๆ ชาวอินเดียด๎วย ท าให๎ได๎ทราบถึงบทบาทในด๎านการ



 
๕๙ 

 

อนุรักษ์และการเผยแผํพระพุทธศาสนาของพระภิกษุชาติตํางๆ ซึ่งอยูํในอินเดียสมันนั้นเป็นการ

เริ่มแรกในการประกาศเกียรติคุณของพระสงฆ์ไทยในอินเดียให๎ชาวอินเดียและพระสงฆ์

ชาวตํางชาติได๎รู๎จัก จัดเป็นงานช้ินส าคัญที่คนไทยจะลืมเสียไมํได๎    

    ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ พระพิมลธรรม สภานายกมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยและคณะผู๎ติดตามได๎เดินทางเข๎าสูํประเทศศรีลังกา ไปพักที่ธรรมทูตวิทยาลัย และได๎

ฝากฝังให๎พระมหาชูศักดิ์ ทิพยเกสร อยูํศึกษาภายใต๎การอ านวยการของพระดร .พี วชิรญาณ 

มหาเถระและในโอกาสนั้นได๎มีนายแพทย์ชาวลังกาผู๎หนึ่งช่ือ รัตนปาละ รับเป็นโยมอุปัฏฐาก

ตลอดเวลา ๕ ปี ที่พระมหาชูศักดิ์อยูํในลังกา       

     นอกจากนี้ทํานยังได๎เข๎ารํวมขบวนการ เอ็ม .อาร์ .เอ .หรือขบวนการเสริมสร๎าง

ศีลธรรมด๎วย ซึ่งนับเป็นการบุกเบิกงานการเผยแผํในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบ

ยุโรป ดังมีข๎อความกลําวถึงในชีวประวัติและผลงานของทําน ดังนี้    

     เนื่องจากขบวนการเสริมสร๎างศีลธรรมเห็นพร๎อมกันวํา พระเดชพระคุณพระพิมล

ธรรมเจ๎าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เป็นพระเถระท่ีส าคัญ มีความรู๎ความสามารถ ได๎

บ าเพ็ญสารประโยชน์ให๎แกํชาติและพระศาสนาเป็นเอนกประการ จึงได๎สํงผู๎แทนมานิมนต์พระ

เดชพระคุณทํานฯ ไปรํวมกับขบวนเสริมสร๎างศีลธรรมที่กลําวนี้หลายครั้ง พระเดชพระคุณทําน

เจ๎าคุณพระพิมลธรรมรับนิมนต์และไปรํวมประชุม ๓ ครั้งคือ   

   ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๑ ไปประชุม ณ ที่ส านักงานใหญํ ณ เกาะแมคกินอ สหรัฐอเมริกา

    ครั้งที่ ๒ พ .ศ. ๒๕๐๒ ไปประชุม ณ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   

    ครั้งที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๒๑ ไปประชุม ณ ส านักงานใหญํเมืองโคซ์ ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์          

    เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแตํละครั้งแล๎ว พระเดชพระคุณเจ๎าคุณพระพิมลธรรมได๎

เดินทางไปเผยแผํธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ให๎แกํชาวตํางประเทศของประเทศ

ตํางๆ ที่ผํานไป ให๎เข๎าถึงซึ่งธรรมนั้นๆ ตามธรรมนิยมทุกประการ    

    ในสมัยนั้นเจ๎าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ถือวําเป็นพระมหา

                                                           

   ดู ศูนย์บัณฑิตศึกษา  นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน , 
ชีวประวัติและผลงาน ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) , (ขอนแกํน : หจก. โรงพิมพ์คลัง
นานาวิทยา,  ๒๕๔๖), หน๎า ๕๒-๕๓.  

   เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๕๔. 



 
๖๐ 

 

เถระที่มีวิสัยทัศน์กว๎างไกลกวําใครๆ งานเผยแผํของทํานเป็นที่ประจักษ์แกํสังคมทั้งในประเทศ

และตํางประเทศ แม๎งานเผยแผํของพระธรรมฑูตในตํางประเทศของคณะสงฆ์ไทยในเวลาตํอมา

ก็กลําวได๎วําได๎ด าเนินงานตามแนวทางของทํานน่ีเอง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังน้ี

    เมื่อต๎นปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ของประเทศอินเดีย 

(อินเดียนับปีพุทธศักราชขณะเริ่มต๎นปี จึงเร็วกวําประเทศไทย ๑ ปี) นั้น กํอนแตํที่รัฐบาลอินเดีย

จะได๎จัดฉลอง “พุทธชยันตี” ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือปีครบรอบพุทธศักราช ๒๕๐๐ นั้น รัฐบาล

อินเดียได๎ท าการบูรณะท านุบ ารุงสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหํง และสถานที่ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาทุกแหํงเป็นครั้งใหญํ พร๎อมกับสร๎างสถานท่ีพักส าหรับผู๎จาริกแสวงบุญไว๎ครบ

ทุกแหํง เพื่ออ านวยความสะดวกแกํผู๎จาริกแสวงบุญโดยทั่วถึง และในต๎นปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ 

นี้ รัฐบาลอินเดียได๎ขอร๎องมายังรัฐบาลไทย ให๎ไปสร๎างวัดไทยไว๎เป็นพุทธบูชาในประเทศอินเดีย

เป็นสํวนพิเศษด๎วย(ทราบวํารัฐบาลอินเดียได๎ขอร๎องในท านองเดียวกันนี้ ไปยังรัฐบาลในเครือ

ของพระพุทธศาสนาทุกประเทศโดยทั่วถึง) รัฐบาลได๎รับค าเชิญและค าขอร๎องของรัฐบาลอินเดีย

ไว๎พิจารณาด๎วยการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแหํงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า พระองค์

ผู๎ทรงประทานต๎นก าเนิดของพระพุทธศาสนา       

    เมื่อรัฐบาลไทยได๎รับค าเชิญและค าขอร๎องของรัฐบาลอินเดียแล๎ว ตํอมาก็ได๎

ด าเนินการสร๎างวัดไทยพุทธคยา ขึ้นท่ีพุทธคยา ประเทศอินเดีย น๎อมเป็นพุทธบูชาเน่ืองใน

โอกาสครบรอบ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อที่ตั้งวัด ๑๑ ไรํเศษ โดย ฯพณฯ บุณย์ เจริญไชย 

เอกอัครราชทูตไทยประจ าอินเดียในขณะน้ันเป็นผู๎วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน พ .ศ.

๒๕๐๑ เมื่อสร๎างเสร็จแล๎ว คณะสงฆ์ไทยพร๎อมด๎วยรัฐบาลก็ได๎สํงพระสงฆ์ไทย จ านวน ๕ รูป ไป

จ าพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยพุทธคยานั้น ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

     คณะสงฆ์ไทย ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วัดเบญจมบพิตร 

ในขณะแรกสร๎างไทยพุทธคยานี้พร๎อมกับทางราชการบ๎านเมืองได๎ก าหนด “สงฆ์ปัญจวรรค” ให๎

ไปปฏิบัติศาสนกิจอยูํประจ า ณ วัดไทยพุทธคยา -อินเดีย เพื่อให๎ได๎มีโอกาสบ าเพ็ญสมณกิจเพื่อ

เป็นท่ีเชิดชูและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได๎อยํางเต็มความสามารถตามพระวินัย นิยมบรมพุทธา

นุญาต ซึ่งนับเป็นการสํงเสริมให๎ก าลังใจแกํคณะสงฆ์ไทย ที่ได๎ไปอยูํบ าเพ็ญกิจพระศาสนาใน

ตํางประเทศ โดยเฉพาะผืนแผํนดินพุทธภูมิ เป็นการสักการบูชาสนองพระคุณแหํงองค์สมเด็จ

                                                           

   พระเทพวิสุทธิโมลี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) , อนุสรณ์วัดไทยพุทธคยา -อินเดีย ฉบับ วิสาขบูชา ,  
(กรุงเทพมหานคร : ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ศิวพร, ๒๕๐๗), หน๎า ๕๗. 



 
๖๑ 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ด๎วยความนําภาคภูมิในเกียรติคุณของชาวพุทธไทยและประเทศไทย สม

กับที่มีพระพุทธศาสนาไว๎เป็นสิ่งที่เคารพนับถืออยํางสูงสุดประจ าชาติด๎วยดีย่ิง  คณะสงฆ์

ปัญจวรรค ซึ่งมีพระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นหัวหน๎าคณะ

ได๎เดินทางไปที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒   

    กิจกรรมของพระธรรมทูตในต่างประเทศ     

    ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปตํางประเทศของมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระพุฒา

จารย์ (เกี่ยว อุปเสนมหาเถร) เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยรํวมกับกรมการศาสนาและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกายังได๎จัดโครงการ

ฝึกอบรมพระธรรมฑูตสายตํางประเทศเป็นประจ าทุกปี โดยเริ่มโครงการมาตั้งแตํปี พ .ศ.๒๕๓๘ 

กิจกรรมของพระธรรมทูตในตํางประเทศนั้นไมํมีรูปแบบที่ตายตัว พระธรรมทูตในสายประเทศ

นั้นๆ สามารถก าหนดกิจกรรมได๎ตามความเหมาะสม ในที่น้ีจะกลําวถึงกิจกรรมของพระธรรม

ทูตของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยสังเขป ดังนี้       

     ลักษณะการเผยแผ่        

  ก . ภาคทฤษฎี        

  ๑ . การเทศน์ การบรรยายธรรม      

  ๒ . การสอน        

  ๓ . ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อการเผยแผํ     

  ๔ . บริการเทป วีดีโอธรรมะ      

  ๕ . สร๎างโฮมเพจเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด  

  ๖ . บริการห๎องสมุดแกํผู๎สนใจทั่วไป     

  ข. ภาคปฏิบัติ        

  ๑ . จัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน      

  ๒ . จัดบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร๎อน     

  ๓ . จัดอบรมธรรมะแกํเยาวชน      

  ๔ . จัดให๎มีการประพฤติธรรม รักษาศีล ๘ ในโอกาสพิเศษตํางๆ  

  ๕ . จัดเข๎าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจ าปี    

                                                           

   เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๖๒. 



 
๖๒ 

 

  งานอนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมประเพณีไทย    

  ๑ . งานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     

  ๒ . งานท าบุญประเพณีประจ าปี      

  ๓ . งานวัฒนธรรมของชาติ (เชํน จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

เป็นต๎น) 

 งานด้านการศึกษา         

  ๑ . โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์     

  ๒ . โรงเรียนภาคฤดูร๎อน (โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) 

  ๓ . การเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย     

  ๔ . การจัดสอนภาษาไทยช้ันพิเศษแกํชาวตํางประเทศ   

  ๕ . การสอนธรรมศึกษาและศาสนพิธี     

  ๖ . การสอนวิปัสสนากรรมฐานแกํชาวตํางประเทศ  

๒.๕ งานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   

     การศึกษาครั้งนี้  ได๎ท าการศึกษาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในอ าเภอ

บางแพ จังหวัดราชบุรี  พระธรรมทูตอ าเภอบางแพ เป็นพระธรรมทูตสายท่ี ๘ ซึ่งเป็นสายที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร        

สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมี พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม 

กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน๎าสาย 

      รายชื่อพระธรรมทูตสายที่ ๘  ประจ าอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   
         ๑. พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน)  ฉายา อาวุธปญฺโ ญ เจ๎าคณะอ าเภอบาง

แพเจ๎าอาวาสวัดกลางวังเย็น            

    ๒. พระครูปัญญาธิการ (บุญชํวย)   ฉายา ิตปญฺโญ  เจ๎าคณะต าบลวัด

แก๎วเจ๎าอาวาสวัดท านบ 

          ๓. พระครูสังฆการโกวิท (น้ าวัง) ฉายา โกวิโท  เจ๎าคณะต าบลบาง

แพ-หัวโพ เจ๎าอาวาสวัดหัวโพ 

                                                           

   พระมหาถนัด อตฺถจารี , พระปลัดอ าพล สุธีโร , พระธรรมทูตในต่างประเทศ  Buddhist 
missionary,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน๎า ๑๕-๓๒. 
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          ๔. พระครูพิศาลรัตนากร (ไพศาล) ฉายา รตนธมฺโม  เจ๎าอาวาสวัดแหลม

ทอง 

      ๕. พระถาวรวิหารการ (สนอง)  ฉายา ถาวโร  เจ๎าอาวาสวัดดอน

พรหม 

           ๖. พระอธิการสิงห์     ฉายา ธมฺมสาโร  เจ๎าอาวาสวัดดอน

เซํง 

      การปฏิบัติของพระธรรมทูตด๎านงานเผยแผํพระพุทธศาสนาภายในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี  จะมีตารางการปฏิบัติงาน คือ เดือนกรกฎาคมของทุกปี มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ๒ เดือน  
      สถานท่ีปฏิบัติงาน ได๎แกํ โรงเรียน ศาลากลางหมูํบ๎าน อาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมูํบ๎าน 
      กลุํมเป้าหมาย ได๎แกํ นักเรียน ประชาชน  
    เนื้อหาการเผยแผ่         

    เนื้อหาธรรมะท่ีใช๎ในการเผยแผํ การอบรมบรรยาย เป็นหลักศีลธรรม จริยธรรมที่ไมํ

ลึกซึ้งจนเกินไป สามารถเข๎าใจได๎งําย เชํน ความกตัญญู  พระรัตนตรัย  การอบรมในแตํละ

สถานท่ีจะแตกตํางกันไป ไมํซ้ าหัวข๎อ       

   รูปแบบการเผยแผ่        

    รูปแบการเผยแผํก็ยึดตามหลักปฏิบัติของกฎ ระเบียบและค าสั่งของมหาเถระสมาคม 

เป็นการเผยแผํเชิงรุก คือการน าธรรมะเข๎าหาคน ลงพื้นที่เข๎าสูํชุมชน   

   วิธีการเผยแผ่         

   วิธีการเผยแผํใช๎สื่อที่ทันสมัยในการบรรยาย อบรม และสื่อที่มีอยูํในชุมชน มีการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจให๎มากขึ้น      

   ขั้นตอนการเผยแผ่         

   ขั้นตอนการเผยแผํ  มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีการประชุมรํวมกัน

ระหวํางคณะพระธรรมทูตในอ าเภอ เพื่อก าหนดแนวทางการท างาน ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 

กลุํมเป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับบทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผํพระพุทธศาสนา   
   ๒.๖.๑   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระสงฆ์      
   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได๎ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ จากปริญญา
นิพนธ์ของนักศึกษาหลายทําน เอกสารทางวิชาการ  เพื่อใช๎ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ให๎
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีล าดับตํางตํอไปนี้           
   กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ได๎ท าการศึกษา วิจัยเร่ือง “ โครงการศึกษา
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ผลการ
ศึกษาวิจัย พบวําพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสํงเสริมให๎ครอบครัว  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎อยํางจริงจัง  การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในสายการปกครองให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยประสานความรํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎อง  การ
เป็นผู๎น าด๎านจิตใจเผยแผํคุณธรรมจริยธรรม เทศนาอบรมสั่งสอน พุทธศาสนิกชน  มีความ
คาดหวังตํอบทบาทพระสงฆ์ในระดับมากทุกสถาบัน  โดยมีความคาดหวังตํอบทบาทพระสงฆ์
ผํานสถาบันศาสนามากที่สุด พระสงฆ์และพระสังฆาธิการ  เห็นวําปัจจัยท่ีสํงเสริมบทบาท
พระสงฆ์ คือ  ความรํวมมือกันทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  การได๎รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในเรื่องงบประมาณและนโยบายท่ีชัดเจน การได๎รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ความรู๎
ความสามารถของพระสงฆ์  เทคนิควิธีการของพระสงฆ์ ในการเทศนา ความศรัทธาที่มีตํอ
พระสงฆ์ และการประชาสัมพันธ์ของหนํวยงานที่  เกี่ยวข๎อง   พุทธศาสนิกชน  เห็นวําปัจจัยท่ี
สํงเสริมบทบาทพระสงฆ์สํวนใหญํอยูํในระดับมาก       
    พระมหาบุญเกิด   มะพารัมย์  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาชุมชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย   กรณีศึกษา : บทบาทหลวงพํอเม๎า   อิสฺสโร  วัดป่าเลไลย์  
และเครือขํายจังหวัดบุรีรัมย์” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา   การพัฒนาชุมชนชนบทของหลวงพํอเม๎า   
อิสฺสโร  ทํานได๎น าหลักพุทธธรรมและการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   มาประยุกต์บูรณาการให๎เป็น
องค์ความรู๎  เป็นวัฒนธรรม  เป็นบรรทัดฐานของชุมชนตามวิถีชีวิตของท๎องถิ่น    
    พระมหาปัญญา  สุขสงค์ ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาสังคม  ศึกษาเฉพาะกรณี  : พระพิศาลธรรมพาที  (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)” ผล
การศึกษาวิจัย พบวํา พระพิศาลธรรมพาที  เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทเกื้อกูลอยํางส าคัญตํอการ

                                                           

   กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม, “โครงการศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัญญาพอเพียง”, รายงายการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน๎า ๓๔. 

  พระมหาบุญเกิด  มะพารัมย์,  “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย 
กรณีศึกษา  : บทบาทหลวงพํอเม๎า อิสฺสโร วัดป่าเลไลย์และเครือขํายจังหวัดบุรีรัมย์”, ปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต ,สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา, (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หน๎า ๒๗. 

http://www.nrdoc.rmutl.ac.th/organize2.php?id=118
http://www.nrdoc.rmutl.ac.th/organize2.php?id=118
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พัฒนาสังคม ทั้ง๖ด๎าน คือ ด๎านการปกครอง  การศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผํ
สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และการท านุบ ารุง
สิ่งแวดล๎อมและแก๎ปัญหามลภาวะ  จนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยท่ัวไป  ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนา
สังคมทั้งโดยตรงและโดยอ๎อม ดังนี ้

   ๑. โดยตรง ได๎แกํ ด๎านการปกครอง  ในฐานะที่เป็นเจ๎าอาวาส  ทํานได๎จัดระบบการ
ปกครองและวางระเบียบการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรให๎อยูํรํวมกันอยํางเสมอภาค  ทั้งน้ีโดย
ให๎ความส าคัญกับพระภิกษุสามเณรในสังกัดทุกรูปด๎านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  ทําน
ให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาโดยจัดสร๎างสถานศึกษา  จัดให๎มีการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบแกํพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยท่ัวไป  ทั้งแผนกธรรมและบาลี  แผนกสามัญ
และอาชีพ และจัดให๎ทุนการศึกษาแกํผู๎ขัดสนด๎านการเผยแผํ  ทํานได๎บรรยายธรรม  แสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรมแทบไมํมีวันหยุดอีกทั้งยังได๎จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  เทปธรรมะเผยแผํแกํผู๎สนใจ  
และระหวํางที่อยูํที่วัดยังได๎พูดคุยสนทนาเป็นการสํวนตัวที่ทํานเรียกชื่อวําแบบธรรมาสน์เตี้ย  
และวิธีการอื่นๆตลอดเวลาด๎านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ทํานได๎จัดให๎มีการกํอสร๎าง
สิ่งอ านวยความสะดวกแกํประชาชน เชํน สถานีอนามัย ห๎องประชุม อาคารเอนกประสงค์  โรงฝึก
อาชีพ ซุปเปอร์มาร์เก็ตถนนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ อยํางสืบเนื่องด๎านการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของสังคมท๎องถิ่นโดยสร๎าง
พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและด๎านการท านุบ ารุงสิ่งแวดล๎อมและแก๎ปัญหามลภาวะ  
โดยสกัดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  จัดบริเวณวัดให๎มีต๎นไม๎รํมรื่น  ปลูกสวนสมุนไพร  
จนเป็นศูนย์รวมสมุนไพรนานาพันธุ์ของประเทศ  รณรงค์การเลิกสูบบุหร่ี  ให๎วัดและบ๎าน
ปราศจากขยะและมลพิษตํางๆ 
    ๒. โดยอ๎อม ได๎แกํ ด๎านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  ได๎ให๎ประชาชนในสังคม
ได๎มีโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  สามารถน าความรู๎ไปพัฒนาตนเองและ
สังคมด๎านการเผยแผํ  ประชาชนได๎รับการอบรมให๎เข๎าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
น าไปประพฤติปฏิบัติให๎เป็นคนดี  อยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุขด๎านสาธารณูปการและสา
ธารณสงเคราะห์ ให๎มีสถานท่ีราชการ  เชํน สถานีอนามัย  ที่ท าการศึกษานอกโรงเรียน  ห๎องสมุด
ประชาชนและอื่นๆ  ท าให๎ประชาชนในสังคมได๎รับบริการและใช๎ประโยชน์ได๎สะดวกรวดเร็วด๎าน
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่สํงเสริมวัฒนธรรม  ตลอดจนการ
บูรณปฏิสังขรณ์ตํางๆ  เป็นแหลํงการศึกษาค๎นคว๎าของประชาชนทั่วไปในด๎านศิลปวัฒนธรรม
และด๎านการท านุบ ารุงสิ่งแวดล๎อมและแก๎ปัญหามลภาวะ  จัดบริเวณวัดและท่ีใกล๎เคียงให๎สะอาด  
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เป็นแบบอยํางที่ดีของวัดและประชาชนทั่วไป  วัดและบ๎านรํมรื่นปราศจากมลพิษ  และเป็นศูนย์
รวมสมุนไพรนานาพันธุ์ของประเทศ      
    พระอวยชัย อินศรีเมือง ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีชํวยสํงผลตํอความส าเร็จ
ในการพัฒนาวัดให๎เป็นศูนย์กลางชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณี   : วัดในเขตอ าเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม”  ผลการศึกษาวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีสํงผลตํอความส าเร็จในการพัฒนาวัดมี  ๒ ปัจจัย 
คือ ปัจจัยภายในวัดและปัจจัยภายนอกวัดปัจจัยภายในวัด ได๎แกํ ด๎านสภาพทางกายภาพ  พบวํา
วัดในเขตอ าเภอบรบือทั้ง  ๕ วัด มีสภาพพื้นที่เหมาะสม  คือ อยูํติดกับชุมชน  เป็นพื้นที่ราบ  ไมํ
เป็นอุปสรรคในการกํอสร๎าง  ขนาด พื้นที่มีความเพียงพอตํอการจัดกิจกรรมภายในวัด  มีอาคาร
เสนาสนะไว๎จัดกิจกรรมอยํางเพียงพอสภาพป่าไม๎ท่ีรํมรื่น  มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกวัด  
การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยางและคอนกรีต  ระยะเวลาเดินทางจากชุมชนถึงวัดไมํนานนัก
ด๎านบุคลิกภาพของผู๎น าสงฆ์  วัดในเขตอ าเภอบรบือทั้ง  ๕ วัด เป็นผู๎ที่ประชาชนเคารพศรัทธา  
เลื่อมใส มีจริยวัตรท่ีส ารวม  สุขุม เมตตา เหมาะสมตํอการเป็นผู๎น าสงฆ์  รู๎จักให๎อภัยมีความรู๎
ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม  มีประสบการณ์ในการแก๎ปัญหา  ได๎ตามความเหมาะสม
ของสังคมปัจจุบันปัจจัยภายนอกวัด  ได๎แกํ ด๎านกิจกรรมบริการชุมชน  มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน  กิจกรรมวันส าคัญทางราชการ  และวันส าคัญทางศาสนา  
กิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทหมูํภาคฤดูร๎อน  กิจกรรมรักษาโรค  กิจกรรมป้องกันยาเสพติด  
กิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมสงเคราะห์ชุมชนด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน  ชุมชนในเขต
อ าเภอบรบือทั้ง๕  วัด ให๎ความรํวมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เป็นอยํางดีเข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญ  ทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญทางราชการ  มีการดูแล
อาคารสถานท่ีของวัดซึ่งเป็นสมบัติของสํวนรวมมีการสํงบุตรหลานเข๎ารํวมบรรพชาและ
อุปสมบทอยูํเป็นประจ าทุกปี  มีการรักษาศีลในเทศกาลเข๎าพรรษา  และชุมชนเข๎ารํวมพัฒนาวัด
ในรูปของคณะกรรมการวัด           
    พระโสภณ  โสภโณ ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  : 
ศึกษาเปรียบเทียบบทบาท  การพัฒนาสังคมของเจ๎าคณะแขวงในกรุงเทพมหานคร  กับเจ๎าคณะ
ต าบลในตํางจังหวัด ” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา หลักค าสอนในการพัฒนาสังคมครอบคลุมทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม โดยเน๎นที่บุคคล  ถ๎าบุคคลพัฒนาครอบครัวแล๎ว  สังคมก็จะ

                                                           

   พระมหาปัญญา  สุขสงค์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม  ศึกษาเฉพาะกรณี   : พระ
พิศาลธรรมพาที (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)”,  ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชานโยบาย
และการวางแผนสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๑), หน๎า ๓๔. 

   พระอวยชัย อินทร์ศรีเมือง, “ปัจจัยที่ชํวยสํงผลตํอความส าเร็จในการพัฒนาวัดให๎เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี   : วัดในเขตอ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ” , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต , สาขาไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒), หน๎า ๒๐. 



 
๖๗ 

 

พัฒนาด๎วย ด๎วยการไมํท าบาปท้ังปวง  การบ าเพ็ญกุศลให๎ถึงพร๎อม  และการท าจิตใจให๎ผํองใส
โดยมีกฎแหํงกรรมเป็นตัวก าหนด  สํวนบทบาทการพัฒนาสังคมของพระภิกษุที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ได๎แกํ การเผยแผํพระพุทธศาสนาและการสงเคราะห์ประชาชน ส าหรับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายตํางๆ เอื้อตํอการพัฒนาสังคม  ยกเว๎นกฎกระทรวงศึกษาธิการบางข๎อที่ให๎สร๎างวัด
ได๎เมื่อมีที่ไมํน๎อยกวํา ๖  ไรํผลการสัมภาษณ์พบวํา  การพัฒนาสังคมของเจ๎าคณะแขวงและเจ๎า
คณะต าบลมีสํวนที่แตกตํางกันอยํางเดํนชัด  คือ เจ๎าคณะแขวงมีการพัฒนาด๎านการศึกษาที่สูง
กวํา มีความรับผิดชอบและสํงเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรมากกวําเจ๎าคณะต าบล  สํวน
สิ่งที่คล๎ายคลึงกัน  คือ การน าหลักค าสอนมาใช๎ปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจของตนเอง  และสอน
พุทธศาสนิกชนให๎ท าบุญรักษาศีลและเจริญภาวนามีน๎อยมาก     
    เจียมพงศ์  วงศ์ธรรม  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
สังคม” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา พระสงฆ์กลุํมตัวอยํางมีบทบาทในด๎านให๎การศึกษาแกํประชาชน
ทั้งทางโลก (สามัญศึกษา) และทางธรรม (ปริยัติธรรมศึกษา) การเผยแผํธรรม การสงเคราะห์
ประชาชน  และพระสงฆ์สํวนใหญํต๎องมีบทบาทด๎านการศึกษามากขึ้น  เชํน  สามารถเข๎าไป
สอนในโรงเรียนมากกวําที่เป็นอยูํ      
    ธวัชชัย  เก้ือเกตุ  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ความคิดเห็นของนักเรียนตํอการเข๎า
รํวมโครงการอบรมคุณธรรมคํายพุทธบุตรของวัดปัญญานันทาราม”   ผลการศึกษาวิจัย พบวํา
นักเรียนสํวนใหญํมีความคาดหวังวํา  จะได๎ท าหน๎าที่ชาวพุทธที่ดี  ได๎เป็นคนดี  ได๎ปฏิบัติธรรม  
ได๎มีระเบียบวินัย  ได๎ท าความดี  ได๎เข๎าใจศาสนามากขึ้นและได๎สัมผัสธรรมชาติ และในสํวนของ
เนื้อหาทางวิชาการพบวํามีความเหมาะสมกับการฝึกอบรมให๎กับนักเรียน  ด๎านวิทยากรพบวํา
วิทยากรแตํละทํานมีความรู๎  ความสามารถ  มีการเตรียมความพร๎อมของข๎อมูลเป็นอยํางดี  
สามารถถํายทอดและให๎ความรู๎ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรได๎เป็นอยํางดี  มีเทคนิคในการ
อบรมให๎ผู๎รับการฝึกอบรมไมํเบื่อ         
    มณี  ไชยธีราณุวัฒศิริ  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : 
ศาสตร์และศิลป์ในการอบรมคุณธรรมของพระเถระ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการ

                                                           

   พระโสภณ โสภโณ, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  : ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการ
พัฒนาสังคมของเจ๎าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครกับเจ๎าคณะต าบลในตํางจังหวัด ”, วิทยานิพนธ์อักษร   
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔ ), หน๎า ๒๑. 
    เจียมพงศ์  วงศ์ธรรม, “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), หน๎า ๓๓.  
     ธวัชชัย เกื้อตุ, “ความคิดเห็นของนักเรียนตํอการเข๎ารํวมโครงการอบรมคุณธรรมคํายพุทธบุตร
ของวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒),  หน๎า ๔๓. 



 
๖๘ 

 

ศึกษาวิจัย  พบวําบทบาทที่ส าคัญที่สุดของพระสงฆ์ยุคโลกาภิวัฒน์  คือการอบรมตนเอง  
การศึกษาพระไตรปิฎก  พระธรรมวินัยและการท าวิปัสสนากรรมฐาน  การอบรมสั่งสอนให๎แกํ
พระภิกษุสามเณร  การพัฒนาวัด  การอบรมสั่งสอนจริยธรรม  และแนวทางการด ารงชีวิตที่ดี
งามถูกต๎องให๎แกํประชาชน  การสงเคราะห์ประชาชน  การติดตามขําวสาร  สื่อมวลชน  เพื่อน า
ข๎อมูลมาประยุกต์และสอนธรรมะ  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
    วันชัย  ปานจันทร์   ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่พักอาศัยอยูํในวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ในเขตธนบุรี” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา
พระสงฆ์ได๎น าเด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรมเพื่อสงบจิตใจ  ได๎น าหลักธรรมไปสั่งสอนให๎เด็กและ
เยาวชนอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข สอนให๎เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนท่ีถูกต๎อง คือตนเอง
ไมํเดือดร๎อน  ผู๎อื่นไมํเดือดร๎อนจากการปฏิบัติของตน ได๎แนะน าถึงพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึง
การชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิต เชํน ละเว๎นอบายมุข เป็นต๎น ให๎กับเด็กและเยาวชน ซึ่ง
พระสงฆ์ปฏิบัติอยูํในระดับสูง   
     โสภาค ภู่ดอก ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน 
: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคที่ ๑๖  ผลการศึกษา วิจัย 
พบวํา ระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน  ด๎วยการให๎การศึกษาและฝึกอบรมใน
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคที่ ๑๖  อยูํในระดับปานกลาง   พระสงฆ์ที่มี
การศึกษาทางแผนกธรรมตํางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนด๎วยการให๎การศึกษาและ
ฝึกอบรม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  คือ พระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษา
นักธรรมเอก มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชน  มากกวํานักธรรมตรีและนักธรรมโท   ปัญหา
อุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน  ด๎วยการให๎การศึกษาและฝึกอบรม ได๎แกํ ขาด
เอกสารในการศึกษาค๎นคว๎า  ขาดความรู๎ความเข๎าใจ ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน ขาดงบประมาณในการด าเนินการ มีภารกิจอื่นมากท าให๎ไมํมีเวลาในการด าเนินการ  และ
เนื้อหาสาระมากแตํมีเวลาสอนน๎อย    

                                                           

    มณี  ไชยธีราวัฒศิริ, “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ :ศาสตร์และศิลป์ในการอบรมคุณธรรม
ของพระเถระ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” , วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  ,
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน๎า ๓๐. 
     วันชัย ปานจันทร์ , “บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยูํในวัด : ศึกษา
เฉพาะกรณีพระสงฆ์ในเขตธนบุรี” , วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน๎า ๒๘. 

   โสภาค ภูํดอก , “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน  : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอทิตย์ ภาคที่ ๑๖ ” ,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาศิลปศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๑), หน๎า ๔๑. 



 
๖๙ 

 

    สรุป จากการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง บทบาทของพระสงฆ์เป็นบทบาทที่พระสงฆ์พึง
ปฏิบัติตํอสังคมในแตํละด๎านเพื่อการเผยแผํพระพุทธศาสนา อันจะสํงผลให๎ประชาชนเกิดความ
ศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยบทบาทดังกลําวเป็นบทบาทของการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในรูปแบบตํางๆกัน  

   ๒.๖.๒   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่       
   การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได๎ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการเผยแผํ โดยศึกษาจากปริญญา
นิพนธ์ของบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังมีล าดับตํอไปนี้   
    พระธวัช  ธนิสฺสโร (อินทะไชย)  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การศึกษาชีวิตและการ
เผยแผํพระพุทธศาสนาของพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (ทองใบ) ” ผลการศึกษา วิจัย พบวําพระ
ภาวนาวิสุทธาจารย์ (ทองใบ) มีบุคลิกภาพที่นําเลื่อมใส คือเป็นผู๎มีเมตตาธรรม  มีกิริยามารยาท
เรียบร๎อย  สงํา  องอาจ  ด๎านปฎิปทา คือการถือธุดงค์วัตรอยูํใน  ป่าการถือผ๎าไตรจีวร  การ    
บิณฑบาต การฉันม้ือเดียว มีอุดมการณ์ในการเผยแผํพระพุทธศาสนา   

    พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์ สื่อบุคคลใน
การชี้น าและปลูกฝังจิตส านึกประชาชนชนบท เพื่อมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎” ผล
การศึกษาวิจัย พบวํา ประชาชนแตํละคนน้ันมีการติดตํอซึ่งกันและกันในชีวิตประจ าวัน และเป็น
สมาชิกของสถาบันสังคมตํางๆ คนแตํละคนมีการใช๎สื่อมวลชนไมํเทํากัน และมีอิทธิพลและมี
อิทธิพลในการเป็นผู๎น าไมํเทํากัน  ในสังคมแตํละสังคมหรือชุมชนแตํละแหํง จะมีบุคคลซึ่งเป็น
ผู๎น าความคิด ( Opinion Leaders) ท าหน๎าที่เป็นผู๎ถํายทอดขําวสารจากสื่อมวลชนไปยัง
ประชาชนคนอื่น และมีอิทธิพลตํอความคิดและการตัดสินใจของประชาชนคนอื่นด๎วย  

   พระมหาเริงศักดิ์  พิมพ์สกุล   ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นในการบริหาร
วัดในทศวรรษหน๎า” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา ๑.วัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร ให๎พระภิกษุปฏิบัติ
ตามธรรมวินัย พัฒนาวัดให๎สะอาดรํมรื่น ให๎เป็นแหลํงการเรียนร๎ูคุณธรรมจัดระเบียบการบริหาร  
การเงินและกิจการภายในวัดรวมทั้งพัฒนาให๎เจ๎าอาวาสและพระอุปัชฌาย์มีวิสัยทัศน์            
๒. โครงสร๎างการบริหาร เน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมในรูปแบบของคณะกรรมการและการ
กระจายอ านาจ การตรวจสอบรวมถึงมีไวยาวัจกรชํวยในกิจการของสงฆ์ ๓.  ภารกิจ ๖ ด๎าน คือ

                                                           

   พระธวัช  ธนิสฺสโร (อินทะไชย), “การศึกษาชีวิตและการเผยแผํพระพุทธศาสนาของพระภาวนา
วิสุทธาจารย์ (ทองใบ) ” , วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน๎า ๑๕. 
    พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม , “บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้น าและปลูกจิตส านึก
ประชาชนชนบท เพื่อจะมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ป่าไม๎ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆธิการระดับเจ๎าอาวาส
จังหวัด อุดรธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๓), หน๎า ๖๔. 



 
๗๐ 

 

การปกครองสงฆ์ด๎วยหลักธรรมวินัย บริหารแบบมีสํวนรํวมและท างานเป็นทีม มีคณะกรรมการ
พิจารณาพระสงฆ์ที่กระท าผิดวินัย  มีการปรับเปลี่ยนต าแหนํงเพื่อความเหมาะสม  ปรับปรุง
หลักสูตรและกระจายการศึกษารวมท้ังจัดการศึกษาโดยภิกษุ  สามเณรต๎องศึกษาทุกรูป  จัด
การศึกษาสงเคราะห์แกํเยาวชนและชุมชน  มีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาภิกษุที่ท าหน๎าที่ครู
สอนโดยรัฐจัดงบประมาณอุดหนุนพระสงฆ์ควรเผยแพรํพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศควรมีองค์การเผยแพรํพร๎อมทั้งพัฒนาภิกษุโดยรัฐให๎การสนับสนุนการกํอสร๎าง
อาคารตํางๆ ควรอนุรักษ์ศิลปะแบบไทย เป็นสัดสํวนมีแบบแปลนโดยมีคณะกรรมการสงฆ์คอย
ดูแล สํงเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให๎รูปแบบตําง ๆ และการมีสํวนรํวมในการขจัดอบายมุข  
    พระมหาวิชาญ สุวิโน ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณเถระ(ชา สุภทฺโท)”  ผลการศึกษาวิจัย พบวําในการฝึกอบรม
ผู๎น านับวํามีบทบาทมากที่สุดในบรรดาสมาชิกกลุํมที่เข๎ารํวมการอบรม ผู๎น าจะเกี่ยวข๎องกับการ
ฝึกอบรมสองกรณี คือ เป็นผู๎น าของผู๎รับการฝึกอบรมและผู๎น าที่ด าเนินการฝึกอบรม ดังนั้น 
การศึกษาถึงอิทธิพลและบทบาทผู๎น านับวําส าคัญยิ่งในการจะให๎การอบรม  

   พระมหาสนั่น  อุตฺตมเสฏฺโ  (ประเสริฐ)   ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการ
เผยแผํพุทธธรรมของพระธรรมทูต : ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมทูตอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา การปฏิบัติงานเผยแผํของพระธรรมทูต อ าเภอเทพสถิต นั้นเป็น
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค าสั่ง ของมหาเถรสมาคม จึงถือวําเป็นการเผยแผํที่มีรูปแบบก าหนด
ไว๎แล๎ว เชํน ระยะเวลาในการจาริกเผยแผํ เป็นต๎น ก็มีก าหนดระยะเวลาในการจาริก ไมํใชํการ
เผยแผํตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการเวียนอบรมบรรยายไปตามโรงเรียนตํางๆ บางโรงเรียน ๒ ปี จึงมี
พระธรรมทูตมาอบรมบรรยายก็มี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเหลือเกิน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะท่ี
เด็กมีให๎กับสื่อมวลชน เชํน โทรทัศน์ เป็นต๎น ถือวําน๎อยมาก ถ๎าได๎ดูสื่อที่เสี่ยงหรือเป็นอันตราย
ตํอศีลธรรม เด็กก็มีโอกาสที่จะประพฤติในสิ่งที่ไมํดีไมํงามได๎งําย แนวทางการแก๎ปัญหา คือพระ
ธรรมทูตควรจะได๎มีสํวนในการเผยแผํอยํางอื่นนอกจากงานของพระธรรมทูต เชํน จัดเข๎าคําย 
อบรมศีลธรรม มีเว็บไซต์ของพระธรรมทูต เป็นต๎น เด็กจะได๎มีเวลากับสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์
มากขึ้น จิตใจจะได๎โอนเอียงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ผลส าเร็จหรือจุดเดํนในการเผย
แผํของพระธรรมทูตอ าเภอเทพสถิตคือการอบรมบรรยายได๎สาระและความเพลิดเพลิน ท าให๎
นักเรียนตั้งใจฟังและให๎ความรํวมมือในการท ากิจกรรม สํวนปัญหาในการอบรมบรรยาย เชํน ถ๎า

                                                           

    พระมหาเริงศักดิ์  พิมพ์สกุล, “ความคิดเห็นในการบริหารวัดในทศวรรษหน๎า”, ปริญญานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน๎า ๒๓. 
      พระมหาวิชาญ สุวิโน , “ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของพระ
โพธิญาณเถระ(ชา สุภทฺโท)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน๎า ๓๗. 



 
๗๑ 

 

พระธรรมฑูตบรรยายแบบเน๎นเน้ือหาเพียงอยํางเดียว บรรยายเนื้อหากว๎างเกินไป อธิบายไมํ
ละเอียด อธิบายแบบเนือยๆและอธิบายโดยใช๎เวลานานมาก เด็กจะไมํเข๎าใจและเกิดความเบื่อ 
ไมํสนใจฟัง ปัจจุบันสื่อมีเยอะ รายการธรรมะจากสื่อก็มี เด็กสามารถเลือกดูเลือกชมได๎ ถ๎าอบรม
บรรยายแบบสนุกสนาน เด็กจะสนใจ ไมํเบื่อ ปัญหาด๎านอื่นๆ ได๎แกํ ความสามารถเฉพาะบุคคล
ในการพูด บางรูปก็พูดเสียงดังเกินไป พูดเร็วเกินไป เป็นต๎น    
     แนวทางการแก๎ปัญหาดังกลําวของพระธรรมทูตคือต๎องอบรมบรรยายในเน้ือหาท่ี
พอเหมาะ อธิบายให๎ละเอียด ใช๎สื่อประกอบการอบรมบรรยาย และบรรยายตามเวลาที่ก าหนด
ไว๎ ไมํเลยเวลาด๎วย ส าหรับปัญหาในการพูด พระธรรมทูตต๎องฝึกฝนการพูดให๎อยูํในระดับท่ีพอดี 
ไมํเร็วและไมํเสียงดังจนเกินไป เมื่อพระธรรมทูตแก๎ไขข๎อบกพรํองเหลํานี้ได๎ การอบรมบรรยาย
จะตรงกับความต๎องการของนักเรียน ท าให๎การเผยแผํได๎ผลดี   

     พระมหาสมชาย  เจริญกิจ  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึง
ประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  กับ
สภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา ลักษณะของวัดใน
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์เป็นสถานท่ีสงบรํมรื่น  มีลักษณะเป็นป่าหรือสวนท่ีจะให๎ความ
รื่นรมย์ใจ มีการจัดสัดสํวนภายในวัดได๎เหมาะสมและลงตัว  เอื้ออ านวยตํอการใช๎ประโยชน์  สํวน
กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์พบวํา กิจกรรมของวัดภายในสังคมสงฆ์ต๎องเป็น
กิจกรรมที่เป็นไปตามมติและอุดมการณ์ของสงฆ์  พระสงฆ์ภายในวัดต๎องท าสังฆกรรมตํางๆ  ให๎
ถูกต๎องตามพระวินัย  และต๎องแสดงออกมาจากจิตใจและความรู๎สึกตามพระพุทธองค์ทรงพระ
ประสงค์ที่จะวางไว๎  สํวนกิจกรรมของวัดที่สัมพันธ์กับชาวบ๎านหรือชุมชน  พระสงฆ์จะต๎องด ารง
ม่ันอยูํในพระธรรมวินัย  เป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับชาวบ๎านและชุมชน  สงเคราะห์อนุเคราะห์
ชาวบ๎านและชุมชนด๎วยน้ าใจอันงาม  โดยเฉพาะการสงเคราะห์ด๎วยการสอนธรรมะเผยแผํธรรมะ  
การเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน กับลักษณะและกิจกรรมของ
วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์พบวํา  มีทั้งสํวนท่ีใกล๎เคียงและหํางไกลลักษณะและกิจกรรม
ของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  สํวนท่ีใกล๎เคียงพบวํา  วัดที่ตั้งอยูํในตํางจังหวัดที่เป็น
ชนบทยังมีลักษณะที่สงบรํมรื่นมีสถานท่ีเหมาะแกํการเจริญสมณธรรมและวัดที่ตั้งอยูํใน
กรุงเทพมหานครและในตัวเมือง  มีการคมนาคมสะดวก  มีอาคารสถานท่ีส าหรับ  ท ากิจกรรม
ตํางๆ เพียงพอในด๎านกิจกรรมพบวํา  วัดได๎ท ากิจกรรมภายในสังคมสงฆ์  ตามบทบัญญัติของ
พระวินัยได๎จัดกิจกรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ๎านและชุมชนในพิธีกรรมตํางๆ  และจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสํวนท่ีหํางไกลพบวํา  วัดที่ตั้งอยูํในตํางจังหวัดที่เป็น

                                                           

   พระมหาสนั่น อุตฺตมเสฏฺโ  (ประเสริฐ) , “กระบวนการเผยแผํพระธรรมทูต” , ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน๎า ๘๗. 



 
๗๒ 

 

ชนบทขาดอาคารสถานท่ีในการใช๎ท ากิจกรรม สํวนวัดที่ตั้งอยูํในกรุงเทพมหานครและในตัวเมือง
ขาดความสงบรํมรื่น  สภาพแวดล๎อมมีความพลุกพลํานไมํเอื้อตํอการเจริญสมณธรรมในด๎าน
กิจกรรมพบวํา  สังฆกรรมตํางๆ  เป็นเพียงแคํรูปแบบพิธีกรรม  ไมํได๎เป็นไปตามมติหรือ
อุดมการณ์ของสงฆ์  และกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชาวบ๎านและชุมชนก็เปลี่ยนจากความสัมพันธ์
แบบบุญกุศลมาสูํผลประโยชน์  ลักษณะและกิจกรรมของวัดในสังคมไทยท่ีหํางไกลจากที่พึง
ประสงค์นี้ ควรได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาให๎ใกล๎เคียงกับลักษณะและกิจกรรมของวัดใน   
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ตํอไป           
     พระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ์ ทินฺนาโภ) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ศึกษา
เทคนิคและรูปแบบการเผยแผํพระพุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)  วัดอัมพ
วัน จังหวัดสิงห์บุร”ี ผลการศึกษาวิจัย พบวํา พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ได๎ใช๎
เทคนิคและรูปแบบการเผยแผํพระพุทธธรรม โดยยึดแนวการสอนและการสื่อสารตามแนวพุทธ 
ผสมผสานกับหลักนิเทศศาสตร์ เพื่อสื่อสารหลักค าสอนพระไตรปิฎก            

    บุศรัตน์ แก้วไพบูลย์ ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการเผยแผํพระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  : ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมนุมพุทธศาสตร์”  ผลการศึกษาวิจัย พบวําแตํละมหาวิทยาลัยได๎จัดกิจกรรมที่เป็น
ประจ าเฉพาะ ได๎แกํการสวดมนต์ท าวัตรเช๎า – เย็น การสนทนาธรรมและการอบรมสมาธิ  เป็น
ต๎น สํวนกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกสัปดาห์  ได๎แกํ การตักบาตรและการศึกษาธรรมนอก
สถานท่ี  ในสํวนของนักศึกษาพบวํา  นักศึกษาสํวนใหญํของแตํละมหาวิทยาลัย  มีความพึง
พอใจและได๎ประโยชน์จาการเข๎ารํวมกิจกรรมชุมนุมพุทธศาสตร์มากและพอสมควร นักศึกษาได๎
มีโอกาสท าบุญ ได๎ฝึกฝนตนเองในเรื่องคุณธรรม เชํน การเสียสละได๎ฝึกการอยูํรํวมกับผู๎อื่น  
สมารถน าธรรมะไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและชํวยแก๎ปัญหาตําง ๆ ได๎   

    นคร แท่งค า  ว่าที่ ร.ต. ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การพัฒนางานสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช๎กิจกรรมสํงเสริมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
                                                           

   พระมหาสมชาย  เจริญกิจ,  “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ
และกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ”, 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน๎า ๒๓. 

    พระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ์ ทินฺนาโภ) , “ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธ
ธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕. 
      บุศรัตน์  แก๎วไพบูลย์ , “การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแผํพระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแกํนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมนุมพุทธศาสตร์ ”, วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๓๗), หน๎า ๒๗ . 



 
๗๓ 

 

บัวงามวิทยา ” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา  สภาพปัจจุบันและปัญหาผู๎ศึกษาวิจัยในฐานะครูสอน
รายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  โรงเรียนบัวงามวิทยา  ได๎ศึกษาปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหาในโรงเรียนบัวงามวิทยา  โดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมี
สภาพปัญหาสรุปดังนี้ คือ          
     ๑. นักเรียนขาดวินัย แตํงกายผิดระเบียบของโรงเรียน     
     ๒. นักเรียนขาดความซื่อสัตย์สุจริตตามสภาพของนักเรียน  โดยเห็นได๎จากการที่มี
สิ่งของสูญหายในห๎องเรียนในบางครั้ง และมีนิสัยโกหกในบางครั้ง  ตลอดทั้งนิยมลอกการบ๎าน
จากเพื่อน           
      ๓. นักเรียนขาดความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละเพื่อสํวนรวม  โดย
เห็นได๎จากการขอความรํวมมือในการบ าเพ็ญประโยชน์ทุกครั้ง นักเรียนจะไมํชอบใจ  คิดวําการ
บ าเพ็ญประโยชน์ดังกลําวไมํใชํหน๎าที่ของตน มีจิตใจที่เห็นแกํตัว  ชอบคบเพื่อนนอกโรงเรียนอยูํ
เป็นประจ าท าให๎ไมํเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน      
      ๔. นักเรียนขาดการประหยัดและอดออม มีนิสัย  ฟุ้งเฟ้อและเหํอตามสมัยนิยมมาก
ขึ้นชอบโกหกผู๎ปกครองเพื่อขอเงินจ านวนมากน ามาใช๎จํายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไมํจ าเป็น  ผู๎
ศึกษาวิจัยจึงต๎องการแก๎ไข ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์เหลํานี้  ของนักเรียนให๎ได๎
ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดและสังคมทั่วไปยอมรับ  โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นนวัตกรรมในการแก๎ปัญหานักเรียนผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางาน
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลังจากที่ได๎จัดกิจกรรมครบทั้ง ๒  วงจรแล๎ว ท าให๎นักเรียนเป็นผู๎ที่
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองผู๎อื่น  
     ทิฆัมพร  สุภาพ  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนท่ีสํงเสริม

จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ” ผลการศึกษา วิจัยพบวํา คุณลักษณะทางจริยธรรมสํวนใหญํ 

ได๎แกํความรับผิดชอบ  ความเสียสละ และความเมตตากรุณา ในการวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียน

ที่จัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีการจัดกิจกรรม ๒ ประเภท ซึ่งแตํละกิจกรรมกํอให๎เกิด

คุณลักษณะทางจริยธรรม  ดังนี้  กิจกรรมบังคับ  กํอให๎เกิด ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบ

วินัย  และการตรงตํอเวลา  ส าหรับกิจกรรมเสนอแนะเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวํา  

คุณลักษณะทางจริยธรรมสํวนใหญํที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนักเรียน  ได๎แกํ  ความรับผิดชอบ  

                                                           

     นคร แทํงค า  วําที่ ร.ต.,  การพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนบัวงามวิทยา  , ๒๕๕๐ ,
ข๎อมูลออนไลน์ เข๎าถึงเมื่อ  ๑/๐๙/๒๕๕๓. 



 
๗๔ 

 

ความมีระเบียบวินัย  และใฝ่รู๎         

     ไพศาล โอฬารวัฒน์  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ

พระสงฆ์กับผู๎น ามุสลิม ในการปลูกฝังคุณธรรมในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในอ าเภอไชยา 

จังหวัดอํางทอง”  ผลการศึกษาวิจัย พบวําในการสอนจริยธรรม พระพุทธเจ๎าทรงใช๎การสอน

หลายวิธี วิธีตํางๆเหลํานั้นไมํได๎ใช๎สอนจริยธรรมอยํางเดียวเทําน้ัน แตํทรงใช๎ในกี่สอนจริยธรรม

เพื่อปลูกฝังให๎แกํพุทธศาสนิกชนโยท่ัวไปด๎วย ในการสอนแตํละวิธีนั้น พระพุทธเจ๎าทรงพิจารณา

เรื่อง “จริต” หรือพื้นภูมิปัญญาและอารมณ์ความรู๎สึกของแตํละคนเป็นส าคัญและทรงอธิบายให๎

สอดคล๎องไปตามบุคคลหรือกลุํมบุคคลในภายหลัง      

    สรุปการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง กับการเผยแผํ  มํุงเน๎นในเรื่องของการเผยแผํ

พระพุทธศาสนา ด๎วยบริบทของสังคมที่แตกตํางกันสํงผลให๎การปฏิบัติหน๎าที่แตกตํางกันไป 

ภายใต๎อุดมการณ์เดียวกัน   ทั้งน้ีการปฏิบัติเชิงทฤษฎีจะน าไปสูํการด าเนินงานอยํางมีเป้าหมาย 

และเกิดเป็นงานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น    

   ๒.๖.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระธรรมทูต    

    การศึกษาครั้งนี้ได๎ศึกษาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทของพระธรรมทูตที่เป็น

วิทยานิพนธ์ตํางๆ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ดังมีล าดับดังน้ี    

    พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร วงษ์ยาแดง)  ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทและ

วิธีการท างานของพระราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) ในฐานะเป็นพระธรรมทูตประจ าจังหวัด

นครนายก” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา พระราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) คุณสมบัติของพระ

ธรรมทูตมี ๒ ประการ คือ คุณสมบัติของพระธรรมทูตสมัยพุทธกาล คือ ๑) คุณสมบัติตามแนว

โอวาทปาฏิโมกข์ ๒) คุณสมบัติพื้นฐานมีสัปปุริสธรรม ได๎แกํ เป็นผู๎ร๎ูจักเหตุ รู๎จักผล รู๎จักตน 

รู๎จักประมาณ รู๎จักเวลา  รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล มีหลักกัลยาณมิตรในความเป็นผู๎น าชุมชนให๎

ค าแนะน าสั่งสอนการด าเนินชีวิตด๎วยดี และมีหลักการบริหารหรือเมตตาธรรมแกํทุกคน         

๓) คุณสมบัติจ าเพาะ ๘ ประการ ที่พระพุทธเจ๎าทรงวางไว๎เป็นแบบอยํางแกํพระธรรมทูต ได๎แกํ 
                                                           

    ทิฆัมพร  สุภาพ,   “การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนที่สํงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ , 
๒๕๔๖), หน๎า ๒๐. 
     ไพศาล โอฬารวัฒน์, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู๎น ามุสลิมในการปลูกฝัง
คุณธรรมในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในอ าเภอไชยา จังหวัดอํางทอง”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), หน๎า ๒๒. 



 
๗๕ 

 

การรู๎จักฟัง พูดให๎ผู๎อื่นฟังได๎ ใฝ่ศึกษา มีความจ าดี  เป็นผู๎ร๎ูชัดแจ๎ง  สามารถอธิบายให๎ผู๎อื่น

เข๎าใจ ฉลาดในการเป็นผู๎น าและไมํกํอการทะเลาะวิวาท และ คุณสมบัติของพระธรรมทูตสมัย

ปัจจุบัน คือ ๑) มีความมํุงม่ันในคุณคําของความดีงาม ๒) ต๎องเข๎าใจปัญหาและความต๎องการ

ของท๎องถิ่น ๓) มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารเพื่อเข๎าถึงปัญหาและความต๎องการของบุคคล ๔) มี

ความมํุงม่ันตํออุดมการณ์พระพุทธศาสนา        

    แม่ชีคมคาย คุมพันธ์ ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาบทบาทในการเผยแผํ

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตํางประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต 

สุเมโธภิกข)ุ” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา การเผยแผํของทํานสุเมโธภิกขุ ทํานได๎อาศัยสื่อ คือ 

หนังสือนิตยสาร ร๎อยละ ๕๕.๐ จากการที่มีสื่อครอบครอง ร๎อยละ ๒๔.๑ โดยภาพรวมทํานสุ

เมโธภิกขุ มีพฤติกรรมในทางที่ดี เม่ือเข๎าอบรมธรรมะ อยํางมีนัยส าคัญที่ ๐.๐๑ สรุปคือหลังการ

อบรมผู๎เข๎ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ผิดศีลน๎อยลง      

    ประสิทธิ์  รวมพิมาย   ได๎ท าการศึกษา วิจัย เรื่อง  “ บทบาทพระธรรมทูต

ภายในประเทศ : ศึกษากรอบความคิดโครงการพระธรรมทูต ส านักงานพระธรรมทูตสายท่ี ๒ 

เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดลพบุรี ”  ผลการศึกษา วิจัย พบวําพระธรรมทูตในเชิง

ทฤษฎีเป็นท้ังบุคคลและสังคมในอุดมคติ ที่มีวิถีชีวิตอันประเสริฐ สงบ  เรียบงํายมีอิสรภาพทั้ง

ภายในและภายนอก สํวนการปฏิบัติจริงของพระธรรมทูตมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการก าหนด

บทบาทพระธรรมทูต คือ (๑) ความขัดแย๎งทางลัทธิทางการเมืองระหวํางคํายโลกเสรีนิยมและ

สังคมนิยมที่ขยายขอบเขตถึงประเทศไทย (๒)แนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อคาม

ทันสมัยของประเทศ (๓) การกระจุกตัวของผลการพัฒนาและการผูกขาดทรัพยากร (๔) องค์กร

สงฆ์อยูํภายใต๎โครงสร๎างทางสังคมที่ไมํสมดุล (๕) กระบวนทัศน์ ( Paradigm) ภายใต๎โครงสร๎าง

ของสังคมไทยที่มีการแปลกแยก  

                                                           

    พระครูขันตธรรมธารี (วิเชียร วงษ์ยาแดง), “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ 
ราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) ในฐานะเป็นพระธรรมทูตจังหวัดนครนายก, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗.  

   แม่ชีคมคาย คุมพันธ์, “ศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธภิกขุ)”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๕๔.  



 
๗๖ 

 

พระธรรมทูตไมํสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มศักยภาพ         

  วิโรจน์  ธาราพุฒิ   ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมด๎านการ

พัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาวิจัย 

พบวําการปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมด๎านการพัฒนาจริยธรรม  พระธรรมวิทยากรได๎มีการปฏิบัติ

หน๎าที่ในด๎านการอบรมสั่งสอน  โดยการปลูกจิตส านึกให๎ทุกคนมีความรักตํอกัน และด๎านการ

อบรมสั่งสอนโดยการปลุกจิตส านึกให๎ทุกคนมีความรู๎ท่ีแท๎จริงอยูํในระดับสูง แตํด๎านการอบรมสั่ง

สอนโดยการปลุกจิตส านึกให๎ทุกคนอยูํในความเป็นธรรมชาติได๎อยูํในระดับปานกลาง ด๎านการ

สร๎างความรํวมมือให๎เกิดขึ้น  โดยการติดตํอสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลและหนํวยงาน

ที่พระธรรมวิทยากรเข๎าไปปฏิบัติหน๎าที่และเกี่ยวข๎องด๎วยอยูํในระดับปานกลาง วิธีการสร๎าง

ความรํวมมือเพื่อให๎เกิดความรํวมมือขึ้นระหวํางบ๎าน  วัดและโรงเรียนที่พระธรรมวิทยากร

น ามาใช๎ได๎แกํการติดตํอสื่อสาน  ประสานงาน  พบวําพระธรรมวิทยากรได๎น ามาใช๎ในการปฏิบัติ

หน๎าที่อยูํในระดับปานกลาง  สํวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมด๎านการ

พัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากร  พบวําประสบกับปัญหาในการปฏิบัติหน๎าที่ในระดับปาน

กลาง  ทั้งหมดทุกปัญหา  อันได๎แกํ  ปัญหาด๎านบุคลากร  ด๎านเงินทุน  ด๎านวัสดุอุปกรณ์  ด๎าน

วิชาการ  ด๎านการนิเทศงานและด๎านความรํวมมือประสานงาน      

    กล่าวโดยสรุป  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องพบวํา บทบาทพระธรรมทูต เป็น

บทบาทที่เน๎นด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา โดยผํานกระบวนการตํางๆ ตั้งแตํการก าหนด

ขอบเขต เนื้อหาสาระ กลุํมเป้าหมายในการเผยแผํ ด๎วยรูปแบบ วิธีการตํางๆ อยํางเป็นข้ันเป็น

ตอน ทั้งนี้จากการยึดหลักปฏิบัติของการท างานของพระธรรมทูต ที่กองการพระธรรมทูต

ก าหนด น ามาสูํการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให๎พระพุทธศาสนาเจริญงอกงามและสามารถแพรํหลาย

ไปได๎ ขณะเดียวกันก็สามารถท าให๎ประชาชนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ๎าไปใช๎ได๎จริง 

                                                           

    ประสิทธิ์  รวมพิมาย,  “บทบาทพระธรรมทูตภายในประเทศ :ศึกษาจากกรอบแนวความคิด
โครงการพระธรรมทูค  ส านักงานพระธรรมทูตสายที่ ๒ เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดลพบุรี ”, 
ปริญญามหาบัณฑิต , สังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๓๗ ),    
หน๎า  ๑๘. 
      วิโรจน์  ธารพุฒิ,  “การปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมด๎านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ” ,วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต   คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน๎า ๓๑ . 



 
๗๗ 

 

๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย        

 งานวิจัยเร่ืองบทบาทพระธรรม ทูตด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  

จังหวัดราชบุรีผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องโดยก าหนดกรอบ

แนวความคิดการวิจัย  (Conceptual Framework) ประกอบด๎วยตัวแปรต๎น  (Independent 

Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้

 ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  คือ ๑) อายุ ๒) พรรษา ๓) วุฒิการศึกษา

สามัญ ๔) วุฒิการศึกษานักธรรม ๕) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม                

 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) คือ บทบาทพระธรรมทูตด๎านการเผยแผํ

พระพุทธศาสนา  ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   คือ  ๑) เนื้อหาการเผยแผํ  ๒) รูปแบบการ

เผยแผํ ๓) วิธีการเผยแผํ  ๔) ขั้นตอนการเผยแผํ ดังแผนภาพที่ ๒.๑      

                            

ตัวแปรต้น (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variables)                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดการวิจัย  
  

  

บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ          

จังหวัดราชบุรี      

 ๑)  เนื้อหาการเผยแผํพระพุทธศาสนา

 ๒)  รูปแบบการเผยแผํพระพุทธศาสนา 

 ๓)  วิธีการเผยแผํพระพุทธศาสนา 

 ๔) ขั้นตอนการเผยแผํพระพุทธศาสนา  

  

 

           

  สถานภาพส่วนบุคคล 

 ๑)  อาย ุ  

 ๒)  พรรษา  

 ๓) วุฒิการศึกษาสามัญ 

 ๔) วุฒิการศึกษานักธรรม

 ๕) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

  

        

 

 

 

 



บทที่  ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ 

จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ซึ่งมีดังนี้ 

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

 งานวิจัยเร่ืองพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัด

ราชบุรี เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้

วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตด้านการ เผย

แผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ

วิจัยตามล าดับดังน้ี  

 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย  

 ๓. ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 ๔. สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการวิจัย  

 ๕. น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  

 ๖. ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ( Try out) 

 ๗. ด าเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ๘. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล  

 ๙. สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 

 



 

๗๙ 

 

๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 ๓.๒.๑ ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ พระสังฆาธิการ พระสงฆ์และพระธรรมทูตที่สังกัด
วัดในอ าเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี  รวมท้ังหมด จ านวน  ๓๒๐ รูป     
 ๓.๒.๓ กลุ่มตัวอย่าง        
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยท่ีได้ท าการสุ่มมาจากประชากร โดยหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
๐.๐๕ หรือ ร้อยละ ๙๕ ดังนี ้  

สูตร n =     N 
    1+N( e) 2  
 n = ขนาดตัวอย่าง 
 N = ขนาดประชากร 
 e = ระดับความคลาดเคลื่อน ( 0.05 ) 
แทนค่า n =    320 
       1+(320)(0.05)2 
  n = 177 
 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  177 คน 

 จากการใช้สูตรค านวณของยามาเน่ ( Taro  Yamane)  โดยมีประชากรเป็นพระ
สังฆาธิการเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน  ๓๒๐รูป ใช้
เพียง ๑๗๗ รูป โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการแบ่งประชากรใน
อ าเภอออกเป็นวัดได้ ๒๖ วัดดังนี้ ตามประชากรรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ 

 

 

 

                                                           

กองงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ บางแพ  จังหวัดราชบุรี , บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณรใน
จังหวัดราชบุรี ภาค ๑๕ ประจ าปี ๒๕๕๔, เอกสารอัดส าเนา, ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔.   
                      สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา , (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภั ฏ
เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

 

 



 

๘๐ 

 

ตารางที่ ๓.๑  จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนวัด  

ล าดับที่ วัด ประชากร(รูป) กลุ่มตัวอย่าง(รูป) 
๑ กลางวังเย็น ๑๐ ๖ 
๒ ท านบ ๑๐ ๖ 
๓ ดอนสาลี ๗ ๖ 
๔ ล าน้ า ๑๐ ๖ 
๕ หัวโพ ๑๙ ๑๐ 
๖ บางแพใต ้ ๑๓ ๖ 
๗      บ้านใหม่บุปผาราม ๑๙ ๑๐ 
๘ ดอนมะขามเทศ ๗ ๓ 
๙ สามัคคีธรรม ๔ ๓ 
๑๐ แหลมทอง ๙ ๖ 
๑๑ เตาอิฐ ๕ ๖ 
๑๒ หนองม่วง ๗ ๖ 
๑๓ ดอนพรหม ๑๒ ๖ 
๑๔ ท่าราบ ๒๒ ๑๗ 
๑๕ ตากแดด ๑๓ ๖ 
๑๖ ใหม่อีจาง ๕ ๓ 
๑๗ หลวง ๑๐ ๖ 
๑๘ บ้านใหม่เหนือ ๑๐ ๖ 
๑๙ ตาลเตี้ย ๙ ๖ 
๒๐ บ้านกุ่ม ๒๕ ๑๒ 
๒๑ ดอนเซ่ง ๑๕ ๙ 
๒๒ ดอนคา ๑๖ ๘ 
๒๓ ใหญ่โพหัก ๔๙ ๒๓ 
๒๔ หนองเอี่ยน ๗ ๓ 
๒๕     แก้ว ๖ ๓ 
๒๖     ดอนใหญ ่ ๘ ๔ 

 รวม ๓๒๐ ๑๗๗ 

 

 



 

๘๑ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการ

ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

     ๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี  ศึกษาเอกสาร ทฤษ ฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรีจากเอกสาร 

และผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

     ๒)  ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

       ๓)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     ๔) สร้างเครื่องมือ  

     ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

     ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

     ๗) ปรับปรุงแก้ไข  

     ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     

กับกลุ่มตัวอย่าง 

       ๓.๓.๒  ลักษณะของเครื่องมือ 

             ๑) ลักษณะของเครื่องมือส าหรับการแจกแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของบทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

                ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ อายุ  อายพุรรษา วุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา  ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

 



 

๘๒ 

 

๑. ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๑–๗ 

๒. ด้านรูปแบบการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๘-๑๔ 

๓. ด้านวิธีการเผยแผ่ มีข้อค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๑๕-๒๑ 

๔. ด้านขั้นตอนการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๒๒-๒๘ 

 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

                ๕  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด 

     ๔  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการ มาก 

      ๓  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการ ปานกลาง 

     ๒ หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการ น้อย 

     ๑  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการ น้อยที่สุด 

      การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์  ดังนี ้

     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการ มากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการมาก 

     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการ ปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการน้อย 

     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙    หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการน้อยที่สุด 

         ตอนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  แนวทางการพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

(Open Ended Question) 

   ๓.๓.๓  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

       ๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือที่สร้างไว้ 

       ๒. หาความเที่ยงตรง ( Validity) โดยการน าแบบสอบที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน

และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

                                                           

 ประกอบ กรรณสูตร , สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๓,                               
(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



 

๘๓ 

 

           ๑.  อาจารย์ ดร.ทรงวิทย์ ศรีแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ๒. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             ๓. ผศ.ช วัชชัย  ไชยสา  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             ๔. อาจารย์ ขวัญเกื้อ แสงแก้ว  ศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร เขต ๑       

           ๕.  อาจารย์  ส าเนียง เพชรจอม  ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ  ส านักงาน

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   

     เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของ

แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective Congruenu : IOC.)  ได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐  

    ๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)  

      น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) พระสังฆาธิการใน

อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ รูปเพื่อหาความ

เชื่อม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ได้

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๖๙๗ 

    ๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย 

                               

 

 

 

                                                           

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓ - ๒๔๔. 
 Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing, 4 th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971), p 171. 



 

๘๔ 

 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  

       ๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 

งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบทบาทพระ ธรรมทูตด้าน การ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี    

       ๒) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือไปยัง เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       ๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบ เจาะจง  (Cluster 

Sampling)  กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ในอ าเภอบางแพ จ านวน ๑๗๗ รูป 

ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง

พร้อมผู้ช่วยการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมใช้ระยะเวลา ๔ สัปดาห์  

    

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

     ๓.๕.๑  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  

       ๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง 

       ๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  

       ๓. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

         ๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

         ๒) ระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)                       

         ๓) การเปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  โดยจ าแนกตามอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา

นักธรรม วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม โดยการทดสอบค่าที ( t-test) และ การวิเคราะห์ความ



 

๘๕ 

 

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

 ๔) ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technigue)  

 ๓.๕.๒  วิธีการน าเสนอและรายงานผลการวิจัย 

       ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบด้วย

ค่าความถี่ และร้อยละ 

       ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอ

บางแพ  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นข้อมูลมาตราส่วนประเมินค่า น าเสนอในรูปแบบของตาราง

ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   ๓) ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด ในเรื่องความคิดเห็น ถึงปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการพัฒนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูต  อ า เภอบางแพ  จังหวัด

ราชบุรี วิเคราะห์เนื้อหาสาระประเด็นส าคัญ แล้วน าเสนอเป็นการเขียนแบบความเรียง 

   



บทที ่๔ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาท ของพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
๑๗๗ รูป  มาวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี ้
  ๔.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  ๔.๒ บทบาท ของพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี 
  ๔.๓   เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท ของพระธรรมทูตด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
  ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย  

๔.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาสถานภาพโดยทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ  พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม  
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
รายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 
 



 
๘๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑  จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                   
         (n=๑๗๗) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
               ต่ ากว่า๓๐ปี ๕๘ ๓๒.๗๖ 
               สูงกว่า๓๐ปี ๑๑๙ ๖๗.๒๔ 
อายุพรรษา   
              ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๖๗ ๓๗.๘๖ 
              สูงกว่า ๕  พรรษา ๑๑๐ ๖๒.๑๔ 
วุฒิการศึกษาสามัญ   
              ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๒๐ ๖๗.๗๙ 
              สูงกว่าปริญญาตรี ๕๗ ๓๒.๒๑ 
วุฒิการศึกษาทางธรรม   
             นักธรรมตร ี ๖๐ ๓๓.๘๙ 
             นักธรรมโท ๗๕ ๔๒.๓๗ 
             นักธรรมเอก ๔๒ ๒๓.๗๔ 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
              ประโยค ๑ – ๒   ๑ ๐.๕๗ 
              เปรียญธรรม ๓ – ๕ ๒ ๑.๑๓ 
              เปรียญธรรม ๖ – ๙    ๒ ๑.๑๓ 
              ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๗๒ ๙๗.๑๗ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า ๓๐ ปี      
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๔ และอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี คิดเป็นร้อย ๓๒.๗๖ ตามล าดับ 

พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีพรรษาสูงกว่า ๕ พรรษา       
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๔ และมีพรรษาสูงว่า ๕ พรรษา มีเพียงร้อยละ ๓๗.๘๖ เท่านั้น 
 วุฒิการศึกษาสามัญ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสามัญ   
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๑ 

วุฒิการศึกษานักธรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒินักธรรมโท      
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ รองลงมาคือ นักธรรมตรี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๙ และน้อยที่สุดคือ 
นักธรรมเอก คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ 



 
๘๘ 

 

 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗ รองลงมาคือ มีวุฒิเปรียญธรรม ๓-๕ และเปรียญธรรม ๖-๙ คิดเป็น  
ร้อยละ ๑.๑๓ น้อยที่สุดคือ ประโยค ๑-๒ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ 

๔.๒  ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ บทบาท ของ พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี      
 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม      
 ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม บทบาท ของ พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ๔ ด้านได้แก่  ๑) ด้านเนื้อหาสาระ ๒) ด้าน
รูปแบบ ๓) ด้านวิธีการ และ ๔) ด้านขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒  

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาท ของธรรมทูตด้านการเผยแผ่      

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม    
           (n = ๑๗๗) 
 

บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   S.D. 
การแปล
ผล 

๑.  ด้านเนื้อหาสาระ ๔.๑๕ ๐.๘๗ มาก 

๒.  ด้านรูปแบบ ๔.๑๒ ๐.๙๑ มาก 

๓.  ด้านวิธีการ ๓.๘๘ ๐.๖๓ มาก 

๔.  ด้านขั้นตอน ๔.๑๓ ๐.๖๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า บทบาทของพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย (  =๔.๐๗ ) และ
เมื่อจ าแนกเป็น รายด้านแล้วพบว่า ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้านวิธีการ และ ด้านข้ันตอน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน  

 



 
๘๙ 

 

           ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์แต่ละด้าน 
 ผลการวิเคราะห์แต่ละด้าน บทบาท พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน

อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ๔  ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเนื้อหาสาระ ๒) ด้านรูปแบบ ๓) ด้าน
วิธีการ ๔) ด้านขั้นตอน   
              ๑)   ด้านเน้ือหาสาระ 
            ผลการวิเคราะห์ บทบาท พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ     
บางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓   
 
ตารางที่ ๔. ๓   ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่       

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านเน้ือหาสาระ         
           (n=๑๗๗) 

 

ด้านเน้ือหาสาระ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. เลือกเรื่องหรือสาระที่อบรม เข้าใจง่าย  มีความเหมาะสม
กับผู้ฟัง 

๔.๔๒ ๐.๗๖ มาก 

๒. สาระที่อบรม/บรรยายสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน มีแง่คิด ให้หลักธรรมส าหรับการด ารงชีวิต 

๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก 

๓. สาระของการบรรยายสามารถสร้างจิตส านึกให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม/กระตุ้นให้เห็นคุณค่าในการท าความดี 

๔.๒๗ ๐.๘๔ มาก 

๔. สาระของเรื่องที่อบรม/บรรยายมีความสอดคล้องกับแก่น
แท้ของพระพุทธศาสนา 

๓.๙๙ ๐.๙๐ มาก 

๕.สาระที่บรรยายสามารถให้แนวทางผ่อนคลาย
ความเครียด/แนะวิธีพ้นทุกข์และสร้างความสุข 

๔.๑๐ ๐.๙๒ มาก 

๖.สาระมีคุณค่าแสดงจุดยืนให้สามารถยืนหยัดและปรับตัว
อยู่ในสังคมที่เสื่อมได้อย่างเข้มแข็ง 

๓.๙๘ ๐.๘๙ มาก 

๗.ให้แนวคิดที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต ไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

๔.๐๒ ๐.๙๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๘๗ มาก 
 

  



 
๙๐ 

 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้านเนื้อหาสาระ นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก        
( =๔.๑๕ )  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านเนื้อหาสาระ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 

 ๒)   ด้านรูปแบบ 
           ผลการวิเคราะห์บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ด้านรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๔                     
 
ตารางที่ ๔. ๔   ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่  

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ    
          (n = ๑๗๗) 

ด้านรูปแบบ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓.๘๘ ๑.๑๑ มาก 
๒. แสดงธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๔.๒๒ ๐.๘๘ มาก 
๓. ออกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ๔.๐๘ ๐.๙๘ มาก 
๔. จัดท าสื่อธรรมะ  เช่น  หนังสือ  แผ่นพับ  ซีดี ๓.๙๐ ๐.๙๘ มาก 
๕. จัดท าโครงการบรรยายธรรมเสียงตามสาย ๔.๒๐ ๐.๘๓ มาก 
๖. อบรมวิทยากรให้เป็นเครือข่าย/จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่เป็น
อาสาสมัคร ๔.๒๒ ๐.๘๐ มาก 
๗. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น โรงเรียน ,วัด , องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๓๔ ๐.๗๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๒ ๐.๙๑ มาก 

   
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่าบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้าน รูปแบบ นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก              
( =๔.๑๒)  



 
๙๑ 

 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 

               
๓)   ด้านวิธีการ 

          ผลการวิเคราะห์บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ด้านวิธีการ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๕   
 
ตารางที่ ๔. ๕   ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านวิธีการ  
        (n = ๑๗๗) 

ด้านวิธีการ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. ใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวและชักจูงให้อยู่ในอาการที่
สงบ 

๓.๘๘ ๐.๖๐ มาก 

๒. จัดท าสื่อเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ประกอบการบรรยาย 

๓.๗๕ 
 

๐.๖๒ มาก 

๓. เลือกสื่อการน าเสนอมีความสอดคล้องกับประเภทของ
ผู้ฟัง  วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 

๔.๑๐ ๐.๕๘ มาก 

๔. ใช้สื่อประกอบการเผยแผ่ เช่น รูปภาพ  ซีดี เพลง  ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 

๓.๙๒ ๐.๖๔ มาก 

๕. สร้างบรรยากาศในห้องบรรยายให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่
บรรยาย เช่นใช้เทคนิคและศิลปะในการพูดที่ดี  น่าสนใจ 
และจูงใจให้ผู้ฟังสนใจ 

๓.๘๕ ๐.๖๓ มาก 

๖. สมาชิกมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการอบรม เช่น การ
วางแผน การแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

๓.๙๐ ๐.๖๖ มาก 

๗. มีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล เช่น การมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะ 

๓.๗๕ ๐.๖๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๖๓ มาก 



 
๙๒ 

 

 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่าบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้าน วิธีการ นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก                
( =๓.๘๘)  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 

             
๔)   ด้านขั้นตอน 

          ผลการวิเคราะห์บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ด้านขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๖   
 
ตารางที่ ๔. ๖   ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ด้านข้ันตอน    
          (n = ๑๗๗) 
 

ด้านขั้นตอน   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. การจัดท าแผนงาน / โครงการ ๓.๘๘ ๐.๖๐ มาก 
๒. ประชุมชี้แจง  และมอบหมายงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔.๑๒ ๐.๑๓ มาก 
๓.จัดเตรียมสถานที่หรือประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน / จัดหาวัสดุอุปกรณ์ / อ่ืน ๆ  ๔.๕๐ ๐.๙๕ มาก 
๔. จัดท าแผนการสอน ( การเผยแพร่ )ฝึกฝนและเตรียม
ความพร้อม เป็นรายครั้ง ๓.๙๓ ๐.๖๖ มาก 
๕. ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ก าหนดไว้ ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
๖.ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน จัดการประชุม  
สรุปผล*/วิเคราะห์ผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค ๔.๒๓ ๐.๗๑ มาก 
๗. มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนอยู่เสมอ น าผลการประเมิน
ไปใช้การด าเนินงานหรือจัดท าแผนปฏิบัติงานในครั้งต่อไป  ๔.๓๐ ๐.๘๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๖๖ มาก 

 



 
๙๓ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่าบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านข้ันตอนนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก              
( =๔.๑๓)  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านข้ันตอน อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
 
๔.๓   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุร ีจ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง  ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๗    เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการ  

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามอายุ 
(n = ๑๗๗) 

บทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี 

อายุ  
 
 
t 

 
 
 

Sig. 

ต่ ากว่า ๓๐ปี สูงกว่า ๓๐ปี 

X  S.D. X  S.D. 

๑. ด้านเนื้อหาสาระ ๔.๐๘ ๐.๓๙ ๓.๙๙ ๐.๓๕ ๑.๖๕๑ ๐.๐๙๒ 
๒. ด้านรูปแบบ ๔.๑๓ ๐.๓๒ ๔.๑๑ ๐.๓๑ ๐.๔๗๑ ๐.๖๒๔ 
๓. ด้านวิธีการ ๔.๐๐ ๐.๓๓ ๓.๙๑ ๐.๔๐ ๑.๐๗๐ ๐.๒๖๓ 
๔. ด้านขั้นตอน ๓.๙๕ ๐.๓๐ ๓.๘๐ ๐.๓๙ ๑.๓๗๑ ๐.๑๗๒ 

โดยรวม ๔.๐๔ ๐.๓๓ ๓.๙๕ ๐.๓๖ ๑.๑๕๐ ๐.๒๙๐ 
 
จากตารางที่  ๔.๗   พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท        

พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยรวม         
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  



 
๙๔ 

 

 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท       
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ในทุกด้าน       
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สมมุติฐานที่ ๒  พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๘   เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพรรษา 
           (n = ๑๗๗) 
บทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี 

พรรษา  
 
 
t 

 
 
 

Sig. 

ต่ ากว่า ๕ พรรษา 
 

สูงกว่า ๕ พรรษา 
 

X  S.D. X  S.D. 

๑. ด้านเนื้อหาสาระ ๔.๐๑ ๐.๘๕ ๓.๙๕ ๐.๓๗ ๐.๗๗๓ ๐.๔๒๒ 
๒. ด้านรูปแบบ ๔.๐๖ ๐.๒๗ ๔.๑๕ ๐.๓๔ ๑.๗๙๐ ๐.๐๖๔ 
๓. ด้านวิธีการ ๓.๓๖ ๐.๔๓ ๓.๙๔ ๐.๓๔ ๐.๓๕๑ ๐.๙๘๗ 
๔. ด้านขั้นตอน ๓.๘๕ ๐.๔๐ ๓.๘๑ ๐.๓๕ ๐.๘๖๓ ๐.๓๙๐ 

โดยรวม ๓.๘๒ ๐.๔๘ ๓.๙๖ ๐.๓๕ ๐.๙๕๐ ๐.๔๗๐ 
          

จากตารางที่   ๔.๘   พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท    
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   โดยรวมไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท   
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ในทุกด้าน        
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 



 
๙๕ 

 

 สมมุติฐานที่ ๓  พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ ๔.๙   เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ 

           (n = ๑๗๗) 
บทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี 

วุฒิการศึกษาสามัญ  
 
 
t 

 
 
 

Sig. 

ต่ ากว่า ปริญญาตรี 
 

สูงกว่า ปริญญาตร ี
 

X  S.D. X  S.D. 

๑. ด้านเนื้อหาสาระ ๔.๐๐ ๐.๘๔ ๓.๙๖ ๐.๓๗ ๐.๗๘๒ ๐.๔๓๑ 
๒. ด้านรูปแบบ ๔.๐๗ ๐.๒๘ ๔.๑๕ ๐.๓๔ ๑.๗๙๕ ๐.๐๗๒ 
๓. ด้านวิธีการ ๓.๙๕ ๐.๔๕ ๓.๘๕ ๐.๓๓ ๐.๓๕๐ ๐.๙๕๐ 
๔. ด้านขั้นตอน ๓.๘๐ ๐.๓๙ ๓.๘๐ ๐.๓๖ ๐.๘๓๓ ๐.๓๙๓ 

โดยรวม ๓.๙๕ ๐.๔๙ ๓.๙๔ ๐.๓๕ ๐.๙๔๐ ๐.๔๗๐ 
          

จากตารางที่  ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ใน      
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 



 
๙๖ 

 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๐   เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
  จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม  

                                                                                                                                                      ( n = ๑๗๗) 
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี 

วุฒิการศึกษานักธรรม 
F Sig. นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
๑. ด้านเนื้อหาสาระ ๓.๘๙ ๐.๓๖ ๓.๘๗ ๐.๓๕ ๔.๐๘ ๐.๔๐ ๑.๖๓๑ ๐.๒๐๑ 
๒. ด้านรูปแบบ ๔.๐๖ ๐.๓๓ ๔.๑๐ ๐.๓๓ ๔.๑๐ ๐.๓๓ ๐.๒๐๓ ๐.๘๑๓ 
๓. ด้านวิธีการ ๓.๘๘ ๐.๓๕ ๓.๙๓ ๐.๔๐ ๔.๐๐ ๐.๓๓ ๐.๖๘๑ ๐.๕๔๒ 
๔. ด้านขั้นตอน ๓.๘๗ ๐.๔๐ ๓.๘๒ ๐.๓๘ ๓.๙๐ ๐.๓๒ ๑.๐๐๒ ๐.๓๓๗ 

โดยรวม ๓.๙๔ ๐.๓๖ ๓.๙๓ ๐.๓๖ ๔.๐๒ ๐.๓๔ ๐.๘๗๐ ๐.๔๘๐ 
 
 

 

๙๖ 



 
๙๗ 

 

จากตารางที่  ๔.๑๐  พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุร ี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ในทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  แตกต่างกัน 

 
 
ตารางที่ ๔.๑๑  เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
                                                                                                                                                           (n = ๑๗๗) 

บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบาง
แพ  จังหวัดราชบุรี 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

F Sig. 
ประโยค๑-๒ เปรียญธรรม ๓–๕ เปรียญธรรม ๖–๙    ไม่มีวุฒิทาง

เปรียญ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
๑. ด้านเนื้อหาสาระ ๓.๘๖ ๐.๓๗ ๔.๐๘ ๐.๓๗ ๔.๐๗ ๐.๔๗ ๔.๐๕ ๐.๔๕ ๑.๔๑๑ ๐.๒๕๒ 
๒. ด้านรูปแบบ ๔.๐๐ ๐.๓๒ ๔.๑๐ ๐.๓๔ ๔.๐๙ ๐.๓๒ ๔.๐๘ ๐.๓๐ ๐.๒๙๕ ๐.๗๔๓ 
๓. ด้านวิธีการ ๓.๙๕ ๐.๔๐ ๔.๐๐ ๐.๓๔ ๓.๙๘ ๐.๓๓ ๓.๙๕ ๐.๓๓ ๐.๗๔๒ ๐.๔๕๙ 
๔. ด้านขั้นตอน ๓.๘๓ ๐.๓๘ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๔.๐๑ ๐.๓๙ ๔.๐๐ ๐.๓๕ ๑.๒๐๒ ๐.๒๗๑ 

โดยรวม ๓.๙๑ ๐.๓๖ ๔.๐๒ ๐.๓๓ ๔.๐๓ ๐.๓๙ ๔.๐๒ ๐.๓๕ ๐.๙๒๐ ๐.๔๔๐ 
 

    

๙๘ 



 
๙๙ 

 

จากตารางที่   ๔.๑๑   พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีในทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานของพระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จ าแนกตาม  อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ  วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑๒ 
 



๑๐๐ 
 
ตารางที่  ๔.๑๒   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน t F Sig. 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 

๑.๑๕ - ๐.๒๙ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๒  พระสงฆ์ที่มี
พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบาง
แพ  จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 

๐.๙๕ - ๐.๔๗ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกัน 

๐.๙๔ - ๐.๔๗ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ที่มี วุฒิ
การศึกษานักธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกัน 

- ๐.๘๗ ๐.๔๘ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ที่มี วุฒิ
การศึกษาเปรียญธ รรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรม
ทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสน า 
ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกัน 

- ๐.๙๒ ๐.๔๔ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 



๑๐๑ 
 
๔.๔  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนาบทบาทพระ ธรรมทูตด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี    

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและจากการแจกแบบสอบถามพบข้อปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
๑)  ด้านเน้ือหาสาระ  
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
๑.  พระธรรมทูตมีการบรรยายมากกว่าการ
ปฏิบัติจริง ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร    

๑. พระธรรมทูตควรก าหนดเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 
ส าหรับการบรรยาย เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 

๒.  ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการท างาน
ของพระธรรมทูต 

๒. ควรก าหนดแผนการปฏิบัติงานของพระ
ธรรมทูตอย่างต่อเนื่องในชุมชน 

๓. สภาพบรรยากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
บรรยาย และเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. ควรปรับสภาพบรรยากาศการบรรยายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน บรรยายและ
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 
๒)  ด้านรูปแบบ 
   

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
๑. พระธรรมทูตมีจ านวนน้อย ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกได้   

๑. ควรก าหนดแผนการปฏิบัติการร่วมกันกับ
พระธรรมทูตในอ าเภอ เพื่อร่วมกันเป็นทีมและ
ท างานเชิงรุก 

๒. พระธรรมทูตมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ
มาก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๒. ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน
และให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกับพระธรรม
ทูตในพื้นที่นั้นๆ 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
 
๓)  ด้านวิธีการ    
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
๑. พระธรรมทูตยังขาดการน าสื่อการสอนที่
ทันสมัยมาใช้ประกอบการบรรยาย    

๑. ควรสนับสนุนสื่อที่ทันสมัยให้กับพระธรรมทูต 
เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน 

๒.พระธรรมทูต ยังขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

๒. ควรจัดอบรมให้พระธรรมทูตสามารถจัด
กิจกรรมและด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนได้  

๓. พระธรรมทูตขาดทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการบรรยาย หรือการ
ปฏิบัติงาน 

๓. ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ให้การอบรมและ
ควบคุมดูแล ช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยีของ
พระธรรมทูต 
 

 
 
๔)  ด้านขั้นตอน   
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ก าหนด เพราะ
พระธรรมทูต ส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการมี
หน้าที่ปฏิบัติมากอยู่แล้ว จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติงานพระธรรมทูตได้อย่างเต็มที่  

๑. จัดอบรมให้พระสงฆ์มีความรู้ เกี่ยวกับการ
เป็นพระธรรมทูตและรับสมัคร ให้มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

๒. พระธรรมทูตไม่ได้ประเมินผล ตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ อย่างเป็นขั้นตอน    

๒.ควรมีการอบรมให้พระธรรมทูตสามารถวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
        เข้าใจง่าย                                                                        แสดงธรรม 
        สอดคล้องกับสถานการณ์                                                     ออกหน่วย 
        สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม                                                   จัดท าสื่อ 
        สอดคล้องแก่นแท้ของศาสนา                                                 เสียงตามสาย 
        แนวทางการคลายความทุกข์ 
        มีคุณค่าแสดงจุดยืน 
        ให้แนวคิดในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เลือกสือ่ในการน าเสนอ                                      จัดท าโครงการ/แผน 
                การมีส่วนร่วมของสมาชิก                                   เตรียมสถานที่ 
                เสริมแรงด้วยรางวัล                                          ฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อม 
                                                                                 ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา   
 
 
  แผนภาพที่ ๔.๕  รูปภาพสรุป บทบาท พระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอ      

บางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 

ด้านเน้ือหาการเผยแผ่ ด้านรูปแบบการเผยแผ่ 

ด้านขั้นตอนการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ 

บทบาทพระธรรม
ทูตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
ในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 



๑๐๔ 
 
จากแผนภาพที่ ๔.๕ สรุปองค์ความรู้บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน 

อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านเน้ือหาสาระมีดังนี้  เข้าใจง่าย , สอดคล้อง
กับสถานการณ์ , สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม , สอดคล้องแก่นแท้ของศาสนา , แนว
ทางการคลายความทุกข์ , มีคุณค่าแสดงจุดยืน , ให้แนวคิดในการด ารงชีวิต          
ด้านรูปแบบการเผยแผ่ มีดังนี้ แสดงธรรม , ออกหน่วย , จัดท าสื่อ , เสียงตามสาย           
ด้านวิธีการเผยแผ่ มีดังนี้ เลือกสื่อในการน าเสนอ , การมีส่วนร่วมของสมาชิก , 
เสริมแรงด้วยรางวัล  ด้านขั้นตอนการเผยแผ่ มีดังนี้ จัดท าโครงการ/แผน , เตรียม
สถานที่, ฝึกเพ่ือเตรียมความพร้อม, ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา   

 
 
  
 
    



บทที ่๕ 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาท พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทพระ ธรรมทูตด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และศึกษา ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี   ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นพระสังฆาธิการ พระสงฆ์และพระธรรมทูตใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จ านวน ๑๗๗ รูป  น ามาวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหา ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยสรุปได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย         
  ๕.๑.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุสูงกว่า ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๔ มีพรรษา 
สูงกว่า ๕ พรรษาขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๔ และวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี     
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ วุฒิการศึกษานักธรรม คิดเป็นร้อยละ๔๒.๓๗ และไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗         
  ๕.๑.๒ บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุร ี

 บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี  นั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  ( = ๔.๐๗ ) และเม่ือจ าแนกเป็น      
รายด้านแล้วพบว่า  ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้านวิธีการ และด้านข้ันตอน มีการปฏิบัติ อยู่
ในระดับมากทุกด้าน 
  ๕.๑.๒.๑  ด้านเน้ือหาสาระ  พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้านเนื้อหาสาระ นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับ มาก (  =๔.๑๕ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้าน เนื้อหาสาระ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ค าถาม 



๑๐๖ 
 

 

  ๕.๑.๒.๒ ด้านรูปแบบ พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบน้ัน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( =๔.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
  ๕.๑.๒.๓ ด้านวิธีการ พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้านวิธีการนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๘๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านวิธีการ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
   ๕.๑.๒.๔ ด้านขั้นตอน พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี   ด้านข้ันตอนน้ัน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มาก(  =๔.๑๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ด้านขั้นตอน อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๗ 

 ๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล น าไปสู่การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง
ที่ ๕.๑ 
 
ตารางที่  ๕.๑   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน t F Sig. 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 

๑.๑๕ - ๐.๒๙ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๒  พระสงฆ์ที่มี
พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการ    
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี แตกต่าง
กัน 

๐.๙๕ - ๐.๔๗ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกัน 

๐.๙๔ - ๐.๔๗ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ที่มี วุฒิ
การศึกษานักธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
แตกต่างกัน 

- ๐.๘๗ ๐.๔๘ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 



 

 

๑๐๘ 

ตารางที่  ๕.๑   (ต่อ) 
 

สมมติฐาน t F Sig. 
ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ที่มี วุฒิ
การศึกษาเปรียญธ รรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตด้าน   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 

- ๐.๙๒ ๐.๔๔ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน 

            
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระธรรมทูตด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
ไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี              
ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี                
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
  



 

 

๑๐๙ 

 ๕.๑.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาท พระธรรมทูตด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
 ๑. ด้านเน้ือหาสาระ  
  ๑. พระธรรมทูตมีการบรรยายมากกว่าการปฏิบัติจริง ท าให้ไม่เข้าใจในเนื้อหา
เท่าท่ีควร   พระธรรมทูตควรก าหนดเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ส าหรับการบรรยาย เพื่อสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
  ๒. ประชาชนยังไม่เข้าในหลักการท างานของพระธรรมทูต ควรก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
  ๓. สภาพบรรยากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการบรรยาย และเนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ควรปรับสภาพบรรยากาศการบรรยายให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 
บรรยายและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 ๒. ด้านรูปแบบ 
  ๑. พระธรรมทูตมีจ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกได้ ควร
ก าหนดแผนการปฏิบัติการร่วมกันกับพระธรรมทูตในอ าเภอ เพื่อร่วมกันเป็นทีมและท างาน   
เชิงรุก  
  ๒. พระธรรมทูตมีพื้นท่ีในความรับผิดชอบมาก ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ
และครอบคลุมทุกพื้นที่ ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรม
ร่วมกับพระธรรมทูตในพื้นที่น้ันๆ 
 ๓. ด้านวิธีการ 
  ๑. พระธรรมทูตยังขาดการน าสื่อการสอนท่ีทันสมัยมาใช้ประกอบการบรรยาย  
ควรสนับสนุนสื่อที่ทันสมัยให้กับพระธรรมทูต เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน  
  ๒. พระธรรมทูต ยังขาดทักษะในการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ควรจัดอบรมให้พระธรรมทูตสามารถจัดกิจกรรมและด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนได้ 
  ๓. พระธรรมทูตขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการบรรยาย หรือ
การปฏิบัติงาน ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ให้การอบรมและควบคุมดูแล ช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยี
ของพระธรรมทูต 
 ๔. ด้านขั้นตอน 
  ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่
ก าหนด เพราะพระธรรมทูต ส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการมีหน้าที่ปฏิบัติมากอยู่แล้ว จึงไม่
สามารถปฏิบัติงานพระธรรมทูตได้อย่างเต็มที่  ควรจัดอบรมให้พระสงฆ์มีความรู้ เกี่ยวกับการ
เป็นพระธรรมทูตและรับสมัคร ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 



 

 

๑๑๐ 

  ๒. พระธรรมทูตไม่ได้ประเมินผล ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ อย่างเป็นข้ันตอน  
ควรมีการอบรมให้พระธรรมทูตสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
  
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทของ พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุร ี
 จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการช้ีน าและ
ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนชนบท เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ประชาชนแต่ละคนน้ันมีการติดต่อซึ่งกันและกันในชีวิตประจ าวัน และเป็น
สมาชิกของสถาบันสังคมต่างๆ คนแต่ละคนมีการใช้สื่อมวลชนไม่เท่ากัน และมีอิทธิพลและมี
อิทธิพลในการเป็นผู้น าไม่เท่ากัน  ในสังคมแต่ละสังคมหรือชุมชนแต่ละแห่ง จะมีบุคคลซึ่งเป็น
ผู้น าความคิด(Opinion Leaders) ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยังประชาชน
คนอื่น และมีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของประชาชนคนอื่นด้วย  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร วงษ์ยาแดง)  ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง “บทบาทและวิธีการท างานของพระราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) ในฐานะเป็นพระธรรม
ทูตประจ าจังหวัดนครนายก” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) 
คุณสมบัติของพระธรรมทูตมี ๒ ประการ คือ คุณสมบัติของพระธรรมทูตสมัยพุทธกาล คือ ๑) 
คุณสมบัติตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์ ๒) คุณสมบัติพื้นฐานมีสัปปุริสธรรม ได้แก่ เป็นผู้รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักเวลา  รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล มีหลักกัลยาณมิตรในความเป็น
ผู้น าชุมชนให้ค าแนะน าสั่งสอนการด าเนินชีวิตด้วยดี และมีหลักการบริหารหรือเมตตาธรรมแก่
ทุกคน   ๓) คุณสมบัติจ าเพาะ ๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นแบบอย่างแก่          
พระธรรมทูต ได้แก่ การรู้จักฟัง พูดให้ผู้อื่นฟังได้ ใฝ่ศึกษา มีความจ าดี เป็นผู้รู้ชัดแจ้ง สามารถ
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ ฉลาดในการเป็นผู้น าและไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และคุณสมบัติของ      

                                         
 พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม , “บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้น าและปลูกจิตส านึก
ประชาชนชนบท เพื่อจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆธิการระดับเจ้าอาวาส
จังหวัดอุดรานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๔. 



 

 

๑๑๑ 

พระธรรมทูตสมัยปัจจุบัน คือ ๑) มีความมุ่งม่ันในคุณค่าของความดีงาม ๒) ต้องเข้าใจปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่น ๓) มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารเพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการ
ของบุคคล ๔) มีความมุ่งม่ันต่ออุดมการณ์พระพุทธศาสนา  และงานวิจัยของ เจียมพงศ์  วงศ์
ธรรม  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีบทบาทในด้านให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งทางโลก (สามัญ
ศึกษา) และทางธรรม (ปริยัติธรรมศึกษา) การเผยแผ่ธรรม การสงเคราะห์ประชาชน  และ
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องมีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้น  เช่น  สามารถเข้าไปสอนในโรงเรียน
มากกว่าที่เป็นอยู่   จากการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัย ซึ่งเกี่ยวกับการเผยแผ่โดยใช้
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า คืองานวิจัยของ  พระมหาปัญญา  สุขสงค์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
“ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม  ศึกษาเฉพาะกรณี  : พระพิศาลธรรมพาที  (พระ
อาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า พระพิศาลธรรมพาที  เป็นพระสงฆ์ที่มี
บทบาทเกื้อกูลอย่างส าคัญต่อการพัฒนาสังคม  ทั้ง๖ด้าน คือ ด้านการปกครอง  การศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลภาวะ  จนเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยท่ัวไป ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี ้

๑. โดยตรง ได้แก่ ด้านการปกครอง  ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้จัดระบบการ
ปกครองและวางระเบียบการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค  ทั้งน้ีโดย
ให้ความส าคัญกับพระภิกษุสามเณรในสังกัดทุกรูปด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  ท่าน
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาโดยจัดสร้างสถานศึกษา  จัดให้มีการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยท่ัวไป  ทั้งแผนกธรรมและบาลี  แผนกสามัญ
และอาชีพ และจัดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ขัดสนด้านการเผยแผ่  ท่านได้บรรยายธรรม  แสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรมแทบไม่มีวันหยุดอีกทั้งยังได้จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  เทปธรรมะเผยแผ่แก่ผู้สนใจ  
และระหว่างที่อยู่ที่วัดยังได้พูดคุยสนทนาเป็นการส่วนตัวที่ท่านเรียกชื่อว่าแบบธรรมาสน์เตี้ย  
และวิธีการอื่นๆตลอดเวลาด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้จัดให้มีการก่อสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สถานีอนามัย ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์  โรงฝึก
อาชีพ ซุปเปอร์มาร์เก็ตถนนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ อย่างสืบเนื่องด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของสังคมท้องถิ่นโดยสร้าง

                                         
 พระครูขันตธรรมธารี (วิเชียร วงษ์ยาแดง), “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ 
ราชวรนายก (ส ารวม ปิยธมฺโม) ในฐานะเป็นพระธรรมทูตจังหวัดนครนายก, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗.  
 เจียมพงศ์  วงศ์ธรรม, “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), หน้า ๓๓.  



 

 

๑๑๒ 

พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและด้านการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลภาวะ  
โดยสกัดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  จัดบริเวณวัดให้มีต้นไม้ร่มรื่น  ปลูกสวนสมุนไพร  
จนเป็นศูนย์รวมสมุนไพรนานาพันธุ์ของประเทศ  รณรงค์การเลิกสูบบุหร่ี  ให้วัดและบ้าน
ปราศจากขยะและมลพิษต่างๆ 
 ๒. โดยอ้อม ได้แก่ ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์  ได้ให้ประชาชนในสังคม
ได้มีโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและ
สังคมด้านการเผยแผ่  ประชาชนได้รับการอบรมให้เข้าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
น าไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดี  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้านสาธารณูปการและ     
สาธารณสงเคราะห์  ให้มีสถานท่ีราชการ  เช่น สถานีอนามัย  ที่ท าการศึกษานอกโรงเรียน  
ห้องสมุดประชาชนและอื่นๆ  ท าให้ประชาชนในสังคมได้รับบริการและใช้ประโยชน์ได้สะดวก
รวดเร็วด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม  ตลอดจนการ
บูรณปฏิสังขรณ์ต่างๆ  เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไปในด้านศิลปวัฒนธรรม
และด้านการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลภาวะ  จัดบริเวณวัดและท่ีใกล้เคียงให้สะอาด  
เป็นแบบอย่างที่ดีของวัดและประชาชนทั่วไป  วัดและบ้านร่มรื่นปราศจากมลพิษ  และเป็นศูนย์
รวมสมุนไพรนานาพันธุ์ของประเทศ      
  ๕.๒.๒ เม่ือพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดังนี้  

  ๕.๒.๒.๑ ด้านเน้ือหาสาระ  ผลการศึกษาด้านเน้ือหาสาระ บทบาทของ       
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความคิดเห็น
ด้านเน้ือหาสาระ เรียงล าดับได้ดังนี้ เลือกเรื่องหรือสาระที่อบรม เข้าใจง่าย   มีความเหมาะสมกับ
ผู้ฟังสาระท่ีอบรม/บรรยายสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีแง่คิด ให้หลักธรรมส าหรับการ
ด ารงชีวิต สาระของการบรรยายสามารถสร้างจิตส านึกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม/กระตุ้นให้เห็น
คุณค่าในการท าความดี สาระของเรื่องที่อบรม/บรรยายมีความสอดคล้องกับแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา สาระท่ีบรรยายสามารถให้แนวทางผ่อนคลายความเครียด/แนะวิธีพ้นทุกข์และ
สร้างความสุข สาระมีคุณค่าแสดงจุดยืนให้สามารถยืนหยัดและปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเสื่อมได้
อย่างเข้มแข็ง ให้แนวคิดที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต ไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ ผู้มีต าแหน่งหน้าที่
ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นที่เนื้อหาในการสอน การเผยแผ่นั้น ต้องมี
กระบวนการเผยแผ่อย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม 

                                         
พระมหาปัญญา สุขสงค์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี   : พระพิศาล

ธรรมพาที (พระอาจารย์พยอม กลฺยาโณ)”,  ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานโยบายและการ
วางแผนสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๑), หน้า ๓๔. 



 

 

๑๑๓ 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการช้ีน าและปลูกฝังจิตส านึกประชาชน
ชนบท เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ประชาชนแต่ละ
คนนั้นมีการติดต่อซึ่งกันและกันในชีวิตประจ าวัน และเป็นสมาชิกของสถาบันสังคมต่างๆ คนแต่
ละคนมีการใช้สื่อมวลชนไม่เท่ากัน และมีอิทธิพลและมีอิทธิพลในการเป็นผู้น าไม่เท่ากัน ในสังคม
แต่ละสังคมหรือชุมชนแต่ละแห่ง จะมีบุคคลซึ่งเป็นผู้น าความคิด( Opinion Leaders) ท าหน้าที่
เป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยังประชาชนคนอื่น และมีอิทธิพลต่อความคิดและการ
ตัดสินใจของประชาชนคนอื่นด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิโรจน์  ธาราพุฒิ   ได้
ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรม
วิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม
ด้านการพัฒนาจริยธรรม  พระธรรมวิทยากรได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการอบรมสั่งสอน  โดย
การปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีความรักต่อกัน และด้านการอบรมสั่งสอนโดยการปลุกจิตส านึกให้
ทุกคนมีความรู้ท่ีแท้จริงอยู่ในระดับสูง แต่ด้านการอบรมสั่งสอนโดยการปลุกจิตส านึกให้ทุกคน
อยู่ในความเป็นธรรมชาติได้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น  โดยการ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่พระธรรมวิทยากรเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่และเกี่ยวข้องด้วยอยู่ในระดับปานกลาง วิธีการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ขึ้นระหว่างบ้าน  วัดและโรงเรียนที่พระธรรมวิทยากรน ามาใช้ได้แก่การติดต่อสื่อสาร  
ประสานงาน  พบว่าพระธรรมวิทยากรได้น ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรม
วิทยากร  พบว่าประสบกับปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับปานกลาง  ทั้งหมดทุกปัญหา  อัน
ได้แก่  ปัญหาด้านบุคลากร  ด้านเงินทุน  ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านวิชาการ  ด้านการนิเทศงาน
และด้านความร่วมมือประสานงาน    

  ๕.๒.๒.๒ ด้านรูปแบบการเผยแผ่  ผลการศึกษาด้านรูปแบบ บทบาทของ    
พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความคิดเห็น
ด้านรูปแบบ เรียงล าดับได้ดังน้ี จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แสดงธรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ออกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จัดท าสื่อธรรมะ เช่น  

                                         
 พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม , “บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้น าและปลูกจิตส านึก
ประชาชนชนบท เพื่อจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆธิการระดับเจ้าอาวาส
จังหวัดอุดรานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๔. 
 วิโรจน์  ธารพุฒิ,  “การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ” ,วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต , คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑ . 



 

 

๑๑๔ 

หนังสือ  แผ่นพับ  ซีดี จัดท าโครงการบรรยายธรรมเสียงตามสาย อบรมวิทยากรให้เป็น
เครือข่าย/จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายท่ีเป็นอาสาสมัคร ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียน ,วัด , 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง และงานวิจัยของ พระมหาธีรวุฒิ 
ธีรธมฺโม ได้ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการช้ีน าและปลูกฝังจิตส านึกประชาชนชนบท 
เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนแต่ละคนน้ันมีการ
ติดต่อซึ่งกันและกันในชีวิตประจ าวัน และเป็นสมาชิกของสถาบันสังคมต่างๆ คนแต่ละคนมีการ
ใช้สื่อมวลชนไม่เท่ากัน และมีอิทธิพลและมีอิทธิพลในการเป็นผู้น าไม่เท่ากัน  ในสังคมแต่ละ
สังคมหรือชุมชนแต่ละแห่ง จะมีบุคคลซึ่งเป็นผู้น าความคิด( Opinion Leaders) ท าหน้าที่เป็น    
ผู้ถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยังประชาชนคนอื่น และมีอิทธิพลต่อความคิดและการ
ตัดสินใจของประชาชนคนอื่นด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาวิชาญ สุวิโน ได้
ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณ
เถระ(ชา สุภทฺโท)”  ผลการศึกษาวิจัย พบว่าในการฝึกอบรมผู้น านับว่ามีบทบาทมากที่สุดใน
บรรดาสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมการอบรม ผู้น าจะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสองกรณี คือ เป็นผู้น า
ของผู้รับการฝึกอบรมและผู้น าที่ด าเนินการฝึกอบรม ดังนั้นการศึกษาถึงอิทธิพลและบทบาท
ผู้น านับว่าส าคัญยิ่งในการจะให้การอบรม  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาสมชาย  
เจริญกิจ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  : ศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะและกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  กับสภาพความเป็นจริงของวัดใน
สังคมไทยในปัจจุบัน ” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์
เป็นสถานที่สงบร่มรื่น  มีลักษณะเป็นป่าหรือสวนท่ีจะให้ความรื่นรมย์ใจ  มีการจัดสัดส่วนภายใน
วัดได้เหมาะสมและลงตัว เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ ส่วนกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนา
ที่พึงประสงค์พบว่า  กิจกรรมของวัดภายในสังคมสงฆ์ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามมติและ
อุดมการณ์ของสงฆ์ พระสงฆ์ภายในวัดต้องท าสังฆกรรมต่างๆ  ให้ถูกต้องตามพระวินัย  และต้อง
แสดงออกมาจากจิตใจและความรู้สึกตามพระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ที่จะวางไว้  ส่วนกิจกรรม
ของวัดที่สัมพันธ์กับชาวบ้านหรือชุมชน  พระสงฆ์จะต้องด ารงม่ันอยู่ในพระธรรมวินัย  เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับชาวบ้านและชุมชน  สงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านและชุมชนด้วยน้ าใจอัน

                                         
 พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม , “บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้น าและปลูกจิตส านึก
ประชาชนชนบท เพื่อจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆธิการระดับเจ้าอาวาส
จังหวัดอุดรานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๔. 
 พระมหาวิชาญ สุวิโน , “ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ        
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๗. 



 

 

๑๑๕ 

งาม โดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้วยการสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะ  การเปรียบเทียบสภาพความ
เป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน  กับลักษณะและกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึง
ประสงค์พบว่า มีทั้งส่วนท่ีใกล้เคียงและห่างไกลลักษณะและกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่
พึงประสงค์ ส่วนท่ีใกล้เคียงพบว่า วัดที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดที่เป็นชนบทยังมีลักษณะที่สงบร่มรื่น
มีสถานท่ีเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมและวัดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและในตัวเมือง  มีการ
คมนาคมสะดวก มีอาคารสถานท่ีส าหรับ ท ากิจกรรมต่างๆ เพียงพอในด้านกิจกรรมพบว่า  วัดได้
ท ากิจกรรมภายในสังคมสงฆ์  ตามบทบัญญัติของพระวินัยได้จัดกิจกรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์
ชาวบ้านและชุมชนในพิธีกรรมต่างๆ  และจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนท่ี
ห่างไกลพบว่า  วัดที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดที่เป็นชนบทขาดอาคารสถานท่ีในการใช้ท ากิจกรรม  
ส่วนวัดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและในตัวเมืองขาดความสงบร่มรื่น  สภาพแวดล้อมมีความ
พลุกพล่านไม่เอื้อต่อการเจริญสมณธรรมในด้านกิจกรรมพบว่า  สังฆกรรมต่างๆ  เป็นเพียงแค่
รูปแบบพิธีกรรม  ไม่ได้เป็นไปตามมติหรืออุดมการณ์ของสงฆ์  และกิจกรรมที่สัมพันธ์กับ
ชาวบ้านและชุมชนก็เปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบบุญกุศลมาสู่ผลประโยชน์  ลักษณะและ
กิจกรรมของวัดในสังคมไทยท่ีห่างไกลจากที่พึงประสงค์นี้  ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาให้ใกล้เคียงกับลักษณะและกิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ต่อไป            

  ๕.๒.๒.๓ ด้านวิธีการ  ผลการศึกษาด้านวิธีการ บทบาทของพระธรรมทูตด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อศึกษาความคิดเห็นด้านวิธีการ 
เรียงล าดับได้ดังนี้  ใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวและชักจูงให้อยู่ในอาการท่ีสงบ จัดท าสื่อ    
เผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบการบรรยาย เลือกสื่อการน าเสนอมีความ
สอดคล้องกับประเภทของผู้ฟัง  วิธีการน าเสนอเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ใช้สื่อประกอบการ
เผยแผ่ เช่น รูปภาพ  ซีดี เพลง  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา สร้างบรรยากาศในห้อง
บรรยายให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่บรรยาย เช่นใช้เทคนิคและศิลปะในการพูดที่ดี  น่าสนใจ และ
จูงใจให้ผู้ฟังสนใจ สมาชิกมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการอบรม เช่น การวางแผน การแสดงความ
คิดเห็น มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น มีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล เช่น การมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธวัช  ธนิสฺสโร           
(อินทะไชย)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ภาวนาวิสุทธาจารย์ (ทองใบ) ” ผลการศึกษา วิจัย พบว่าพระภาวนาวิสุทธาจารย์ (ทองใบ) มี
บุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใส คือเป็นผู้มีเมตตาธรรม  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย สง่า องอาจ        

                                         
พระมหาสมชาย  เจริญกิจ,  “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์  : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยในปัจจุบัน ”, 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 



 

 

๑๑๖ 

ด้านปฎิปทา คือการถือธุดงค์วัตรอยู่ในป่าการถือผ้าไตรจีวร  การบิณฑบาต การฉันม้ือเดียว มี
อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และงานวิจัยของ พระมหาวิชาญ สุวิโน ได้ศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณเถระ(ชา สุภทฺโท)  
ผลการศึกษาพบว่าในการฝึกอบรมผู้น านับว่ามีบทบาทมากที่สุดในบรรดาสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วม
การอบรม ผู้น าจะเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสองกรณี คือ เป็นผู้น าของผู้รับการฝึกอบรมและ
ผู้น าที่ด าเนินการฝึกอบรม ดังนั้นการศึกษาถึงอิทธิพลและบทบาทผู้น านับว่าส าคัญยิ่งในการจะ
ให้การอบรม  และรวมถึงงานวิจัยของ ไพศาล โอฬารวัฒน์  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู้น ามุสลิม ในการปลูกฝังคุณธรรมในชุมชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีในอ าเภอไชยา จังหวัดอ่างทอง” ผลการศึกษาวิจัย พบว่าในการสอนจริยธรรม 
พระพุทธเจ้าทรงใช้การสอนหลายวิธี วิธีต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ใช้สอนจริยธรรมอย่างเดียวเท่าน้ัน 
แต่ทรงใช้ในการสอนจริยธรรมเพื่อปลูกฝังให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปด้วย ในการสอนแต่ละ
วิธีนั้น พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเรื่อง “จริต” หรือพื้นภูมิปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละ
คนเป็นส าคัญและทรงอธิบายให้สอดคล้องไปตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภายหลัง  
  ๕.๒.๒.๔ ด้านขั้นตอน  ผลการศึกษาด้านข้ันตอน บทบาทของ พระธรรมทูต
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อศึกษาความคิดเห็นด้านข้ันตอน 
เรียงล าดับได้ดังนี้  การจัดท าแผนงาน / โครงการ  ประชุมชี้แจง และมอบหมายงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  จัดเตรียมสถานท่ีหรือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงาน / จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ / อื่น ๆ  จัดท าแผนการสอน ( การเผยแพร่ )ฝึกฝนและเตรียมความพร้อม เป็น   
รายครั้ง ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ก าหนดไว้  ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน 
จัดการประชุม  สรุปผล/วิเคราะห์ผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค  มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ น าผลการประเมินไปใช้การด าเนินงานหรือจัดท าแผนปฏิบัติงานในคร้ังต่อไป  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเริงศักดิ์  พิมพ์สกุล   ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความ
คิดเห็นในการบริหารวัดในทศวรรษหน้า ” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ๑.วัตถุประสงค์เพื่อการ

                                         
      พระธวัช  ธนิสฺสโร (อินทะไชย) , “การศึกษาชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ         

พระภาวนา   วิสุทธาจารย์ (ทองใบ) ” , วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕. 
 พระมหาวิชาญ สุวิโน , “ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ        
พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๗. 
 ไพศาล โอฬารวัฒน์, “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู้น ามุสลิมในการปลูกฝัง
คุณธรรมในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในอ าเภอไชยา จังหวัดอ่างทอง”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), หน้า ๒๒. 



 

 

๑๑๗ 

บริหาร ให้พระภิกษุปฏิบัติตามธรรมวินัย พัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่น ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
คุณธรรมจัดระเบียบการบริหาร  การเงินและกิจการภายในวัดรวมทั้งพัฒนาให้เจ้าอาวาสและ
พระอุปัชฌาย์มีวิสัยทัศน์   ๒. โครงสร้างการบริหาร เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของคณะกรรมการและการกระจายอ านาจ การตรวจสอบรวมถึงมีไวยาวัจกรช่วยในกิจการของ
สงฆ์ ๓.  ภารกิจ ๖ ด้าน คือการปกครองสงฆ์ด้วยหลักธรรมวินัย บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ท างานเป็นทีม มีคณะกรรมการพิจารณาพระสงฆ์ที่กระท าผิดวินัย  มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
เพื่อความเหมาะสม  ปรับปรุงหลักสูตรและกระจายการศึกษารวมท้ังจัดการศึกษาโดยภิกษุ  
สามเณรต้องศึกษาทุกรูป  จัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนและชุมชน  มีการปรับปรุง
หลักสูตรพัฒนาภิกษุที่ท าหน้าที่ครูสอนโดยรัฐจัดงบประมาณอุดหนุนพระสงฆ์ควรเผยแ ผ่พุทธ
ศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศควรมีองค์การเผยแ ผ่พร้อมทั้งพัฒนาภิกษุโดยรัฐให้การ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารต่างๆ ควรอนุรักษ์ศิลปะแบบไทย เป็นสัดส่วนมีแบบแปลนโดยมี
คณะกรรมการสงฆ์คอยดูแล ส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ให้รูปแบบต่าง ๆ และการมีส่วนร่วม
ในการขจัดอบายมุข และงานวิจัยของ  บุศรัตน์  แก้วไพบูลย์  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมนุมพุทธศาสตร์”  ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่เป็นประจ าเฉพาะ ได้แก่การสวดมนต์ท าวัตรเช้า – เย็น 
การสนทนาธรรมและการอบรมสมาธิ  เป็นต้น ส่วนกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกสัปดาห์  ได้แก่ 
การตักบาตรและการศึกษาธรรมนอกสถานท่ี  ในส่วนของนักศึกษาพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่
ของแต่ละมหาวิทยาลัย  มีความพึงพอใจและได้ประโยชน์จาการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมพุทธ
ศาสตร์มากและพอสมควร นักศึกษาได้มีโอกาสท าบุญ ได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องคุณธรรม เช่น 
การเสียสละได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  สมารถน าธรรมะไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  
 
 
 
 

                                         
      พระมหาเริงศักดิ์  พิมพ์สกุล , “ความคิดเห็นในการบริหารวัดในทศวรรษหน้า ”, ปริญญา

นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓. 
 บุศรัตน์  ก้วไพบูลย์ , “การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมนุมพุทธศาสตร์ ”, วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๗ . 



 

 

๑๑๘ 

  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ๑) ด้านเน้ือหาสาระ ควรส่งเสริมและอบรมพระธรรมทูตให้สามารถก าหนดเนื้อหา
สาระด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๒) ด้านรูปแบบ ควรสนับสนุนให้พระธรรมทูตสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก  

 ๓) ด้านวิธีการ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของพระธรรมทูต  

 ๔) ด้านข้ันตอน ควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ และมีการประเมินความ
เสี่ยงของการปฏิบัติงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  ๑)  พระธรรมทูต ควรมีการก าหนด และเขียนแผนการเรียนการสอน  เพื่อวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒)   เจ้าอาวาส พระสงฆ์ผู้สอน  และชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุม
กันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  ๓)   เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ผู้สอน ควรร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชน
เข้าถึงหลักธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔)   เจ้าอาวาสควรให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 
และทางโลก แก่พระภิกษุ-สามเณร อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน
ในโรงเรียน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีแนวทางในการสนับสนุนการท าวิจัยครั้งต่อไปใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
  ๑)  ควรศึกษา ชุมชน เพื่อท าการศึกษา เชิงเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานของ
บทบาทของพระธรรมทูต ทั้งเรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเป็นผู้น า  และปัจจัยท่ีส่งเสริม
ของพระธรรมทูต 
  ๒)  ควรมีการศึกษา บทบาทพระธรรมทูต ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษา อันจะน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
    ๓) ควรมีการศึกษาเชิงประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลา ๓-๕ ปี เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 



 

 

๑๑๙ 

  ๔) ควรมีการศึกษาปัญหาในเชิงลึก ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
  ๕) ควรมีการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน
ของพระธรรมทูตอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
  
 
 



๑ 

 

บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ   
จังหวัดราชบุร ี
DHAMMADUTA’S  ROLE  FOR  BUDDHISM  PROPAGATION  IN 
BANGPHAE  DISTRICT,  RATCHABURI  PROVINCE 
พระธีรนิต์ิ   ธีรธมฺโม (เฮงประเสริฐ) 
PHRATERANIT DHIRADHAMMO 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมสาสตร์ 
 
บทน า 
 บทบาทหรืองานพระธรรมทูตสมัยพุทธกาล เริ่มต้นข้ึนเม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว

นั้น  ก็ทรงเร่ิมประกาศพระพุทธศาสนา  โดยทรงใช้เวลาตลอดฤดูฝนแรก  รวบรวมพุทธสาวกได้  
๖๐รูปแล้วทรงอบรมคุณธรรมแก่พระสาวกเหล่านั้นอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศ
พระพุทธศาสนา  ครั้นพอหมดฤดูฝนก็ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุม  แล้วรับสั่งให้แยก
ย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆการประชุมในครั้งนั้นนับว่าเป็นการประชุม
ปฐมนิเทศส าหรับพระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การ
สังคายนาครั้งที๓่ ณ พระนครปาฏลีบุตร หลังจากเสร็จสิ้นการสังคายนาแล้ว ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไป
ประกาศพระพุทะศาสนาในดินแดนต่างๆ รวม๙ สาย ในบรรดา ๙ สายนั้น พระโสณะเถระและพระ
อุตตระเถระ เป็นสายหน่ึง(คัมภีร์สมันตปาทาสาทิกา อรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก นับเป็นสายท่ี๘
แต่คัมภีร์ศาสนวงศ์นับย้อนเป็นสายที่๒) ได้น าพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณ
ภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า ได้แก่จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่นพระ
ปฐมเจดีย์ เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จนบัดนี้ (พม่าว่าสุวรรณภูมิ ได้แก่ เมื่องสะเทิมในพม่า
ตอนใต้) 

 พระธรรมทูตจึงมีบทบาทในการแสดงธรรมเพื่อวัตถุประสงค์คือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ธ ารงอยู่และขยายผลในทวีปประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตได้ เริ่มครั้งแรกคือ  กรมการศาสนาได้ฟื้นฟูจัดให้มีงานพระธรรมทูตขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ถึงปีพ.ศ.๒๕๐๘ โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดม่ันในพระพุทธศาสนา ให้มี
ศีลธรรมประจ าใจ  มีความเคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเพื่อความเข้าใจ
อันดีระหว่างชนที่นับถือศาสนาต่างๆได้ทดลองด าเนินงานโดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็น
หัวหน้าคณะอ านวยการจัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาในถิ่นต่างๆมหาเถรสมาคมมี
มติให้รับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวร  โดยตั้งเป็น
กองงานพระธรรมทูตขึ้น            



๒ 

 

   ดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เช่นกัน  อันจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นซึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลให้บทบาท
ของพระธรรมทูตเด่นชัดเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมสืบไป ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ถึงกรอบแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสู่กรอบแนวคิดการปฏิบัติจริงโดยจะ
ศึกษาบทบาทพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบของ
บทบาทพระธรรมทูตในบริบทที่แตกต่างกันออกไป                          

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.  เพื่อศึกษาบทบาทพระธรรมทูต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ 
 ๒ . เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสน าในอ าเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๓ . เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทพระธรรมทูต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ืองพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พระสังฆาธิการและพระสงฆ์  ที่
สังกัดวัดในอ าเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี   รวมท้ังหมด จ านวน  ๓๒๐ รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จากสูตรของยามาเน่ ใช้เพียง ๑๗๗ รูป โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) โดยการแบ่งประชากรในอ าเภอออกเป็นวัดได้ ๒๖ วัด    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
โดยมีขั้นตอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของบทบาทพระ ธรรมทูตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
ดังนี ้
 
 



๓ 

 

        ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อายุ  อายพุรรษา วุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
                  ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาทพระ ธรรมทูต ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

 ๑. ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๑–๗ 
 ๒. ด้านรูปแบบการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๘-๑๔ 
 ๓. ด้านวิธีการเผยแผ่ มีข้อค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๑๕-๒๑ 
 ๔. ด้านขั้นตอนการเผยแผ่ มีค าถามทั้งหมด ๗ ข้อ ได้แก่ข้อที่ ๒๒-๒๘ 

 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
                ๕  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด 
      ๔  หมายถึง     ระดับการปฏิบัติการมาก 
       ๓  หมายถึง     ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
       ๒  หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการน้อย 
        ๑   หมายถึง    ระดับการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
    การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙   หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการมาก 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการน้อย 
     ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙    หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
     ตอนที่ ๓  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  แนวทางการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม/การสัมภาษณ์ 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
       ๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบทบาทพระ ธรรมทูตใน การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา  กรณีศึกษาอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี    



๔ 

 

       ๒) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือไปยัง เจ้าคณะผู้ปกครองคณะ
สงฆ์ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบ เจาะจง  กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์และผู้เกี่ยวข้อง ในอ าเภอบางแพ  จ านวน ๓๒๐รูป ซึ่งในการแจก
แบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วย
การวิจัย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมใช้ระยะเวลา ๔ สัปดาห์  
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
       ๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง 
       ๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  
       ๓. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
         ๒) ระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)                       

         ๓) การเปรียบเทียบบทบาทพระธรรมทูต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  โดยจ าแนกตามอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรม วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
Analysis Of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหา
ผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 
 ๔) ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technigue)  
  
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ผลการวิจัย 

๑. บทบาท พระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุร ี

 บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  นั้น 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  ( = ๔.๐๗) และเม่ือจ าแนกเป็น  รายด้านแล้ว
พบว่า ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปแบบ ด้านวิธีการ และด้านข้ันตอน มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

  ๑.  ด้านเน้ือหาสาระ  พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้านเนื้อหาสาระ นั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับ มาก (  =๔.๑๕ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระ ธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ด้าน เนื้อหาสาระ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ค าถาม 

๒. ด้านรูปแบบ พบว่า บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน 

อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบน้ัน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ( =๔.๑๒
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  ด้านรูปแบบ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 

  ๓. ด้านวิธีการ พบว่า บทบาทพระ ธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ด้านวิธีการนั้น โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ( =๓.๘๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  ด้านวิธีการ อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
   ๔. ด้านขั้นตอน พบว่า บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ด้านข้ันตอนน้ัน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก(  =๔.๑๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน อ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  ด้านขั้นตอน อยู่ในระดับมากทุกข้อค าถาม 
  

๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระ
ธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระธรรมทูตใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 



๖ 

 

 สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท  
พระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ไม่       
แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีแนวทางในการสนับสนุนการท าวิจัยครั้งต่อไปใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
  ๑)  ควรศึกษา ชุมชน เพื่อท าการศึกษา เชิงเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานของ
บทบาทของพระธรรมทูต ทั้งเรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเป็นผู้น า  และปัจจัยท่ีส่งเสริม
ของพระธรรมทูต 
  ๒)  ควรมีการศึกษาบทบาทพระธรรมทูต ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษา อันจะน าไปสู่การสรุปผลการศึกษาที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 

    ๓) ควรมีการศึกษาเชิงประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลา ๓-๕ ปี เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  ๔) ควรมีการศึกษาปัญหาในเชิงลึก ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
  ๕) ควรมีการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่การพัฒนางาน
ของพระธรรมทูตอย่างยั่งยืน 
 
 
 



 

๑๒๐ 

 

บรรณานุกรม  
 

๑.  ภาษาไทย 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูม ิ ( Parimary  sources) 
พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary sources)  
 

(๑)  หนังสือ  : 
กรมการศาสนา . รายงานการศาสนา ประจ าปี ๒๕๓๖ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ 

ศาสนา, ๒๕๓๖. 
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือการปฏิบัติงานด้านศาสนา ของ
 กรมการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๗ .                
กองงาน นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น . ชีวประวัติ
 และผลงาน ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) . ขอนแก่น : หจก . 
 โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖.  
คนึงนิตย์ จันทบุตร . ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจวัด ศึกษาเฉพาะกรณี วัดป่า
 นานาชาติบ้านมุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี . 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด , ๒๕๔๕. 
จ านงค ์ อดิวัฒนสิทธิ์.  บทบาทในสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒. 
ณรงค์  เส็งประชา. บทบาททางสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๐. 
เดโช  สวนานนท์. บทบาทตามกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๑๘. 
ทวี  วรคุณ. กองงานพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๕๓. 
ทินพันธ์  นาคะตะ . บทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 
 ๒๕๒๙. 
นฤมิตร  สอดสุข . อ่านสังคมไทย  ๕ นาที . กรุงเทพมหานคร : โอเอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๓๗. 
ปฏิทินศาสนา .  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔.  
ปัญญา  ดาบพลหาร.  พระพุทธศาสนากับการศึกษา.  พุทธจักร . ปีท่ี ๕๔ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ย.) 

๒๕๔๓.              



 

๑๒๑ 

 

พระเทพวิสุทธิโมลี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) . อนุสรณ์วัดไทยพุทธคยา -อินเดีย ฉบับ วิสาขบูชา . 
 ๒๕๐๗. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพร, ๒๕๐๗.    
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์.  บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์การ
 ศาสนา, ๒๕๓๕.               
พุทธทาสภิกขุ  (พุทธทาส อินทฺปญฺโ ญ).  บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร  : 
 มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๑๗.  
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) . พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๕ .  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม,พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา 
พระมหาถนัด อตฺถจารี . พระปลัดอ าพล สุธีโร . พระธรรมทูตในต่างประเทศ  Buddhist 
 missionary. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.      
พระราชวรมุน ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) . สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์
 มูลนิธิโกมลคีมทอง , ๒๕๒๗.   
พระวิสุทธิภัทรธาดา  (ประสิทธิ์ พรหมร ส)ี.  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถร

สมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.                     
พระสุธีวรรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). “วันวิสาขบูชา วันสันติภาพแห่งโลก” . พุทธจักร, ปีท่ี 

๕๘ ฉบับที่ ๖ (มิถุนายน ), ๒๕๔๗. 
พัทยา สายหู.  สถานภาพทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๙. 
ภัทรพร  สิริกาญจน .  บทบาทพระสงฆ์ไทย . กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๕๒ .กรุงเทพมหานคร  : 

นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.      
สงวนศรี  วิรัชัย. บทบาททางสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๗. 
สนธยา  พลศรี . บทบาทและสถานภาพทางสังคม .กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญทัศน์,  
 ๒๕๔๕.                       
สนิท  ศรีส าแดง . บทบาทพระสงฆ์ในอดีต. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔.  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร). ทางสงบ :คุณค่าแห่งพระรัตนตรัย. กรุงเทพมหานคร : 
  โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๖. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๗. 
สิริวัฒน์  ค าวันสา . ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย . กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
 กรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔. 
สุพัตรา  สุภาพ. สังคมวิทยา .กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 
อุทัย  หิรัญโต . สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา . กรุงเทพมหานคร  : อักษรเจริญ
 ทัศน,์ ๒๕๑๙.   



 

๑๒๒ 

 

(๒)  วิทยานิพนธ์  :                  
กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม. “โครงการศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 ตามแนวปรัญญาพอเพียง”. รายงายการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 
 ๒๕๔๕.  
เจียมพงศ์  วงศ์ธรรม . บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม . วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  คณะ
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙. 
ชุบ  กาญจนประการ .แบบของผู้น า . วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับพิเศษ . 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗. 
ทิฆัมพร  สุภาพ . “การวิเคราะห์กิจกรรมนักเรียนท่ีส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 สังกัดกรมสามัญศึกษา ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย  : 
 ม หาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ๒๕๔๖. 
ธวัชชัย  เกื้อตุ . “ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธ บุตร
 ของวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคม
 สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 
บุศรัตน์  ก้วไพบูลย์  .“การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
 พัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมนุมพุทธ
 ศาสตร์ ”. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๓๗. 
พระธวัช  ธนิสฺสโร (อินทะไชย) . “การศึกษาชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
 ภาวนาวิสุทธาจารย์(ทองใบ) ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๐. 
พระโสภณ  โสภโณ. “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  : ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการ
 พัฒนาสังคมของเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพมหานครกับเจ้าคณะต าบลในต่างจังหวัด ”.
 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ,บัณฑิต
 วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 
พระมหาปัญญา  สุขสงค์. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม  ศึกษาเฉพาะกรณี  : พระ
 พิศาลธรรมพาที  (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ )”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
 บัณฑิต. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม . บัณฑิตวิทยาลัย .มหาวิทยาลัยเกริก
 ๒๕๔๑. 
 

http://www.nrdoc.rmutl.ac.th/organize2.php?id=118


 

๑๒๓ 

 

พระมหาบุญเกิด  มะพารัมย์ . “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย 
 กรณีศึกษา  : บทบาทหลวงพ่อเม้า อิสฺสโร วัดป่าเลไลย์และเครือข่ายจังหวัด
 บุรีรัมย์ . ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  . สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา . บัญฑิต
 วทิยาลัย. มหาวิทยลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 
พระมหาเริงศักดิ์  พิมพ์สกุล . “ความคิดเห็นในการบริหารวัดในทศวรรษหน้า ”, ปริญญานิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พระมหาสน่ัน อตฺตมเสฏฺโ  (ประเสริฐ) . “กระบวนการเผยแผ่พระธรรมทูต” . ปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระมหาสมชาย เจริญกิจ.“วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ และ
กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดใน
 สังคมไทยในปัจจุบัน ”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต .
 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐.  

พระมหาธีรวุฒิ ธีรธมฺโม. “บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการช้ีน าและปลูกจิตส านึกประชาชน
 ชนบท เพื่อจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆธิการระดับเจ้า
 อาวาสจังหวัดอุดรานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.                
พระอวยชัย อินทร์ศรีเมือง,  “ปัจจัยท่ีช่วยส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
 ชุมชนศึกษาเฉพาะกรณี : วัดในเขตอ าเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ”. วิทยานิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาไทยคดีศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมกรณีศึกษา : วัดศรีโสดา 
 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” . รายงานการวิจัย . ส านักงานเลขาธิการ
 สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖. 
ไพศาล โอฬารวัฒน์ . “การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์กับผู้น ามุสลิมในการปลูกฝัง
 คุณธรรมในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในอ าเภอไชยา จังหวัดอ่างทอง” . วิทยานิพนธ์
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘. 
แม่ชีคมคาย คุมพันธ์ . “การศึกษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตสาย

ต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธภิกข)ุ” . วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  



 

๑๒๔ 

 

มณี  ไชยธีราวัฒศิริ . “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ :ศาสตร์และศิลป์ในการอบรมคุณธรรม
 ของพระเถระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์   
ศาสตรมหาบัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 

วันชัย  ปานจันทร์ . “บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในวัด : ศึกษา
 เฉพาะกรณีพระสงฆ์ในเขตธนบุรี ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสต ร์
 มหาบัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 
วิโรจน์  ธารพุฒิ. “การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระธรรม วิทยากร
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร
 มหาบัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
 ๒๕๔๔. 
โสภาค ภู่ดอก . “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน  : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การศึกษา
 พระพุทธศาสนาวันอทิตย์ ภาคที่ ๑๖ ” . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . สาขาศิลป
 ศาสตร.์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๑. 
 
ข.  ภาษาอังกฤษ ( Secondary sources) 
 
Barbara Kelleman. (ed). Laaeadership as a Political Act , in Laaeadership :
 Multidisciplinary Perspectives. New Jersey : Prentice – Hall, 1984. 
Rederick Bell. David V. Edwards & R. Harrison Wagner. Political Power : A 
 Rederin Theory and Research. New York : The free Press, 1969 
Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson. Management and Oganization Behavior.New 
 York : John Willey & Sons, 1970 
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๑๒๕ 

 

ค. ข้อมูลออนไลน ์
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต) . การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,  
 ข้อมูลออนไลน์ . เข้าเม่ือ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๓ .                   
พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙) . เทคนิคการสอนธรรมะ . ข้อมูลออนไลน์ . เข้า
 เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๒๕๔๐. 
 



 
๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก.  

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๘ 

 
รายนามผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
๑.  ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร ์ อาจารย์ ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. อาจารย์ ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๓. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา   อาจารย์ประจ า ภาควิ ชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. อาจารย์ ขวัญเก้ือ แสงแก้ว           ศกึษานิเทศช านาญการพเิศษ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการ
                                ศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร เขต ๑ 
 
๕. อาจารย ์ส าเนียง เพชรจอม  ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ส านักงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
      
 

  

 

 

 



 
๑๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ภาคผนวก ข.  

ค่าแอลฟา( Alpha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๓๕ 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
               Scale          Scale       Corrected 
            Mean          Variance    Item-                Alpha 
             if Item         if Item      Total                if Item 
             Deleted       Deleted     Correlation        Deleted 
A1          101.1667       287.6609        .6660         .      .9691 
A2            101.1667       287.6609        .6660                .9691 
A3         101.2000       287.2690        .6967         .      .9689 
A4           101.2000       287.2690        .6967         .      .9689 
A5            101.2000       287.2690        .6967         .      .9689 
A6         101.2667       287.7195        .6955         .      .9689 
A7           101.2667       289.1678        .7476         .      .9685 
B2          101.2667       289.1678        .7476         .      .9685 
B3            101.2333       289.4954        .7456         .      .9685 
B4            101.2333       289.4954        .7456         .      .9685 
B5            101.2333       289.4954        .7456         .      .9685 
B6            101.2000       288.2345        .7631         .      .9684 
B7            101.2667       288.0644        .8338         .      .9679 
B8            101.2667       288.0644        .8338         .      .9679 
C3            101.2000       288.7862        .7843         .      .9682 
C4            101.2000       288.7862        .7843         .      .9682 
C5            101.2667       288.8230        .8562         .      .9679 
C6            101.2667       288.8230        .8562         .      .9679 
C7           101.3000       292.2862        .6261         .      .9693 
C8           101.3000       292.2862        .6261         .      .9693 
C9            101.3000       292.2862        .6261         .      .9693 
D4            101.3333       293.0575        .5635         .      .9697 
D5           101.3667       293.5506        .5429         .      .9699 
D6            101.3667       293.5506        .5429         .      .9699 
D7            101.2000       288.7862        .7843         .      .9682 
D8            101.2667       288.8230        .8562         .      .9679 
D9         101.2667       288.8230        .8562         .      .9679 
D10           101.2000       288.7862        .7843         .      .9682 



 
๑๓๖ 

 

 Reliability Coefficients     
N of Case = 30.0 N of Items = 28 
Alpha =   .9697            

 
 

 

 

 



 

๑๓๘ 

 

 

     

 

 

 

 

                                             ภาคผนวก ค.  

ผลการหาความสอดคล้องของแบบสอบถามหรือIOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓๙ 

 

ตารางหาค่า  IOC   บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี 

ข้อ 
บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑. ด้านเน้ือหาของการเผยแผ่        

๑ 
เลือกเรื่องหรือสาระที่อบรม เข้าใจง่าย  

มีความเหมาะสมกับผู้ฟัง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒ 

สาระท่ีอบรม/บรรยายสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน มีแง่คิด ให้

หลักธรรมส าหรับการด ารงชีวิต 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๓ 

สาระของการบรรยายสามารถสร้าง

จิตส านึกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม/กระตุ้น

ให้เห็นคุณค่าในการท าความดี 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๔ 

สาระของเรื่องที่อบรม/บรรยายมีความ

สอดคล้องกับแก่นแท้ของ

พระพุทธศาสนา 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๕ 

สาระท่ีบรรยายสามารถให้แนวทางผ่อน

คลายความเครียด/แนะวิธีพ้นทุกข์และ

สร้างความสุข 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๖ 

สาระมีคุณค่าแสดงจุดยืนให้สามารถยืน

หยัดและปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเสื่อมได้

อย่างเข้มแข็ง 
๑.๐ ๑.๐ ๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔ ๐.๘๐ 

๗ 

ให้แนวคิดที่ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการ

ด าเนินชีวิต ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 



 

๑๔๐ 

 

ข้อ 
บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๒. ด้านรูปแบบการเผยแผ่        

๘ 
จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ ๑.๐ ๑.๐ -๑ ๑.๐ ๑.๐ ๓ ๐.๖๐ 

๙ 
แสดงธรรมในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๐ ออกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๑ 
จัดท าสื่อธรรมะ  เช่น  หนังสือ  แผ่นพับ  

ซีดี ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๒ 
จัดท าโครงการบรรยายธรรมเสียงตาม

สาย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๓ 
อบรมวิทยากรให้เป็นเครือข่าย/จัดตั้ง

กลุ่มเครือข่ายท่ีเป็นอาสาสมัคร 

 

๑.๐ 

 

๑.๐ ๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔ ๐.๘๐ 

๑๔ 

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น 

โรงเรียน ,วัด , องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

 ๓. ด้านวิธีการเผยแผ่        

๑๕ 
ใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวและชักจูง

ให้อยู่ในอาการท่ีสงบ ๑.๐ ๑.๐ ๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔ ๐.๘๐ 

๑๖ 
จัดท าสื่อเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบที่

หลากหลาย ประกอบการบรรยาย ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๗ 
เลือกสื่อการน าเสนอมีความสอดคล้อง

กับประเภทของผู้ฟัง น าเสนอเข้าใจง่าย  ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 



 

๑๔๑ 

 

ข้อ 
บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๘ 
ใช้สื่อประกอบการเผยแผ่ เช่น รูปภาพ  
ซีดี เพลง  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๑๙ 

สร้างบรรยากาศในห้องบรรยายให้

เหมาะสมกับเนื้อหาที่บรรยาย เช่นใช้

เทคนิคและศิลปะในการพูดที่ดี  

น่าสนใจ และจูงใจให้ผู้ฟังสนใจ 

๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒๐ 

สมาชิกมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

อบรม เช่น การวางแผน การแสดง

ความคิดเห็น มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 
๑.๐ ๑.๐ ๐ ๐ ๑.๐ ๓ ๐.๖๐ 

๒๑ 

มีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล เช่น 

การมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจใน

การศึกษาธรรมะ 
๑.๐ ๑.๐ ๐ ๑.๐ ๑.๐ ๔ ๐.๘๐ 

 ๔. ด้านขั้นตอนการเผยแผ่        

๒๒ การจัดท าแผนงาน / โครงการ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒๓ 
ประชุมชี้แจง  และมอบหมายงานกับผู้ที่

เกี่ยวข้อง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒๔ 

มีการจัดเตรียมสถานท่ี หรือมีการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อด าเนินงาน / จัดหาวัสดุอุปกรณ์ / 

อื่น ๆ อย่างครบถ้วน 

๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ 
 

๑.๐ 
 

๒๕ 
จัดท าแผนการสอน (การเผยแพร)่

ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเป็นครั้ง ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ 
 

๑.๐ 
 



 

๑๔๒ 

 

ข้อ 
บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม IOC 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๖ 
ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการที่

ก าหนดไว้ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒๗ 

ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน 

จัดการประชุม  สรุปผล*/วิเคราะห์

ผลส าเร็จและปัญหาอุปสรรค 
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

๒๘ 

มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

น าผลการประเมินไปใช้การด าเนินงาน

หรือจัดท าแผนปฏิบัติงานในคร้ังต่อไป  
๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๕ ๑.๐ 

 

 

 

 

 



 

๑๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ภาคผนวก ง.  
                          แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๔ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่องบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ  

จังหวัดราชบุรี 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่  ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน และกรุณาเติม
ข้อความให้สมบูรณ์ 
๑. อายุ    (  ) ต่่ากว่า ๓๐ ปี (  ) สูงกว่า ๓๐ ปี  
๒. พรรษา   (  ) ต่่ากว่า ๕ พรรษา (  ) สูงกว่า ๕ พรรษา 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ  (  ) ต่่ากว่าปริญญาตรี (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  

๔. วุฒิการศึกษานักธรรม (  ) นักธรรมตรี  (  ) นักธรรมโท   
    (  ) นักธรรมเอก 
๕. วุฒิการศึกษาเปรีนญธรรม (  ) ประโยค ๑ – ๒    (  )  เปรียญธรรม ๓ – ๕ 
    (  ) เปรียญธรรม ๖ – ๙   (  ) ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาบทบาท พระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบการเผยแผ่  ด้านวิธีการ และด้านข้ันตอนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูต ด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในอ่าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี    
 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบค่าถามตรงตามความเป็นจริงทุกข้อ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ 
 
 



 

๑๔๕ 

 

ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

      ค าชี้แจง โปรดท่าเครื่องหมาย / ลงในช่อง ระดับบทบาทของพระธรรมทูตในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอ่าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทีท่่านปฏิบัติอยูใ่นระดับใด ที่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริง โดยก่าหนดระดับคะแนน ดังนี้       
     ๕    หมายถึง บทบาทของพระธรรมทูตอยู่ในระดับมากที่สุด  
     ๔    หมายถึง บทบาทของพระธรรมทูตอยู่ในระดับมาก  
     ๓    หมายถึง บทบาทของพระธรรมทูตอยู่ในระดับปานกลาง    
     ๒    หมายถึง บทบาทของพระธรรมทูตอยู่ในระดับน้อย     
     ๑    หมายถึง บทบาทของพระธรรมทูตอยู่ในระดับน้อยที่สุด    

 ข้อ บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๑. ด้านเน้ือหาของการเผยแผ่           
๑ เลือกเรื่องหรือสาระที่อบรม เข้าใจง่าย  มีความ

เหมาะสมกับผู้ฟัง 
          

๒ สาระท่ีอบรม/บรรยายสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน มีแง่คิด ให้หลักธรรมส่าหรับการ
ด่ารงชีวิต 

          

๓ สาระของการบรรยายสามารถสร้างจิตส่านึกให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม/กระตุ้นให้เห็นคุณค่าในการ
ท่าความดี 

     

๔ 
 

สาระของเรื่องที่อบรม/บรรยายมีความ
สอดคล้องกับแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 

     

๕ สาระท่ีบรรยายสามารถให้แนวทางผ่อนคลาย
ความเครียด/แนะวิธีพ้นทุกข์และสร้างความสุข 

     

๖ 
 

สาระมีคุณค่าแสดงจุดยืนให้สามารถยืนหยัดและ
ปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเสื่อมได้อย่างเข้มแข็ง 

     

๗ 
 

ให้แนวคิดที่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีการด่าเนินชีวิต ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น 

     
 
 
 



 

๑๔๖ 

 

 ข้อ บทบาทพระธรรมทูด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ระดับการปฏิบัติ 

 
 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๒. ด้านรูปแบบการเผยแผ่       
๘ จัดตั้งโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์           
๙ แสดงธรรมในวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนา           
๑๐ ออกหน่วยอบรมประชาชนประจ่าต่าบล           
๑๑ จัดท่าสื่อธรรมะ  เช่น  หนังสือ  แผ่นพับ  ซีดี           
๑๒ จัดท่าโครงการบรรยายธรรมเสียงตามสาย            
๑๓ อบรมวิทยากรให้เป็นเครือข่าย/จัดตั้งกลุ่ม

เครือข่ายท่ีเป็นอาสาสมัคร 
     

๑๔ 
 

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียน ,วัด , 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     
 

 ๓. ด้านวิธีการเผยแผ่      
๑๕ 

 
ใช้จิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวและชักจูงให้อยู่ใน
อาการที่สงบ 

     

๑๖ 
 

จัดท่าสื่อเผยแผ่ธรรมะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ประกอบการบรรยาย 

     

๑๗ 
 

เลือกสื่อการน่าเสนอมีความสอดคล้องกับ
ประเภทของผู้ฟัง  วิธีการน่าเสนอเข้าใจง่าย 
ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 

     

๑๘ 
 

ใช้สื่อประกอบการเผยแผ่ เช่น รูปภาพ  ซีดี 
เพลง  ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 

     

๑๙ 
 

สร้างบรรยากาศในห้องบรรยายให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่บรรยาย เช่นใช้เทคนิคและศิลปะใน
การพูดที่ดี  น่าสนใจ และจูงใจให้ผู้ฟังสนใจ 

     

๒๐ 
 

สมาชิกมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการอบรม เช่น 
การวางแผน การแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นต้น 

     

๒๑ 
 

มีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล เช่น การมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะ 

     
 



 

๑๔๗ 

 

 ข้อ บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา     

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๔. ด้านขั้นตอนการเผยแผ่           
๒๒ การจัดท่าแผนงาน / โครงการ      
๒๓ 

 
ประชุมชี้แจง  และมอบหมายงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

     

๒๔ จัดเตรียมสถานท่ีหรือประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด่าเนินงาน / จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
/ อื่น ๆ  

     

๒๕ 
 

จัดท่าแผนการสอน ( การเผยแพร่ )ฝึกฝนและ
เตรียมความพร้อม เป็นรายครั้ง 

     

๒๖ 
 

ด่าเนินการตามแผนงาน / โครงการที่ก่าหนดไว้      

๒๗ 
 

ติดตาม/ประเมินผลการด่าเนินงาน จัดการ
ประชุม  สรุปผล*/วิเคราะห์ผลส่าเร็จและปัญหา
อุปสรรค 

     

๒๘ 
 

มีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอยุ่เสมอ น่าผลการ
ประเมินไปใช้การด่าเนินงานหรือจัดท่า
แผนปฏิบัติงานในคร้ังต่อไป  

     
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔๘ 

 

ตอนที่ ๓      เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
บทบาทพระธรรมทูตด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  

๑. ปัญหาด้านเน้ือหาสาระการเผยแผ่ 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

๒. ปัญหา ด้านรูปแบบการเผยแผ่ 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

๓. ปัญหาด้านวิธีการเผยแผ่ 
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  



 

๑๔๙ 

 

๔. ปัญหาด้านขั้นตอนการเผยแผ่  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ   
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม  

                      

       พระธีรนิติ์  ธีรธมฺโม     
     ผู้จัดท่าแบบสอบถาม        
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ            
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 



 

๑๔๙ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ   :พระธีรนิติ์   ธีรธมฺโม 

เกิด   :วันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๒๗ 

สถานที่เกิด  :๑๑๒  หมู่ท่ี ๓  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

การศึกษา  :ประถมศึกษา - โรงเรียนวันทามารีอา  อ าเภอด าเนินสะดวก   จังหวัด
 ราชบุรี          
 :มัธยมศึกษา - โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม  
 :ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครปฐม 
 พุทธศักราช ๒๕๔๙        
 :นักธรรมชั้นตร ี

อุปสมบท  :๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๒ 

สังกัด   :วัดบ้านกุ่ม  เลขที่  ๑๐/๓   หมู่ท่ี ๒  ต าบลบางแพ  อ าเภอบางแพ  
   จังหวัดราชบุรี 

หน้าที่   - 

ที่อยู่ปัจจุบัน  :วัดบ้านกุ่ม  เลขที่  ๑๐/๓   หมู่ท่ี ๒  ต าบลบางแพ  อ าเภอบางแพ  
   จังหวัดราชบุรี 

โทร.   :๐๘๗-๑๖๒๗๑๔๘ 
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