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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นี้ มีว ัต ถุประสงค์ คือ ๑) เพื่ อศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม              
๒) เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  ๓) เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม ใช้วธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ(Survey Research) ประชากร ได้แก่ นักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน แหลมบัววิทยา, โรงเรียนเพิ่มวิทยา, โรงเรียนพลอย          
จาตุรจนิดา และโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙ 
จ านวน ๒๘๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยสร้าง          
ขึน้มาเอง โดยมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั ๐.๙๔๖๕ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบรบิท(Content Analysis Technique) 
  ผลการศึกษาพบว่า 
 ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอ นครชยั
ศร ีจงัหวดันครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=๔.๒๓) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแล้ว 
พบว่า ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต (µ=๔.๑๖) ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของ         
พระธรรมทูต (µ=๔.๒๖) และดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูต (µ=๔.๒๗) กอ็ยู่ในระดบัมาก   
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 การเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถาน 
ศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และโรงเรยีนทีส่งักดั 
พบว่า ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูตและ 
ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทุกขอ้   
ซึง่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
 ปญัหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั พบว่า พระธรรมทูตฝ่ายปฏบิตัิการ   
ควรมกีารวางแผนงานวางนโยบายให้ชดัเจนทัง้ทางด้านเนื้อหาและเวลาที่ใชใ้นการบรรยายให้
เหมาะสมกบัช่วงชัน้ของนกัเรยีน ควรมกีารประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการใหช้ดัเจน
ถงึวนัเวลาและสถานที่ๆ พระธรรมทูตจะลงปฏบิตัหิน้าที่เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อน,ควรมี
การพฒันาส่งเสรมิบุคลากรภายในอ าเภอให้มสี่วนร่วมในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหม้ากขึน้ 
และส่งเสรมิให้มกีารพฒันาเทคนิควธิกีารน าเสนอธรรมะในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) study the efficiency of Buddhist 
Propagation of Missionary Monks in the Educational Institution of Nakhornchaisri 
District, Nakhorn Pathon Province, 2) compare the efficiency of Buddhist Propagation of 
Missionary Monks in the Educational Institution of Nakhornchaisri District, Nakhorn 
Pathon Province, classified by personal factors, 3) study problems, difficulties and 
suggestions for the efficiency of Buddhist Propagation of Missionary Monks in the 
Educational Institution of Nakhornchaisri District, Nakhorn Pathon Province. This study 
was done as a survey research. The samples used in this study were 288 upper 
secondary school boys and girls of Lambuawittaya school, Permwit school, 
Ployjaturajinda school and Prokkaewwittaya school where are under the secondary 
educational service area office 9. The research instruments used for gathering the data 
was the questionnaire which created by the researcher  that the reliability of the 
questionnaire is 0.9465. The obtained data was analyzed by frequency, percentage, 
mean and standard deviation and the open ended questionnaire was analyzed by 
content analysis technique. 
 The findings of this research are as follows : 
 The level of the efficiency of Buddhist Propagation of Missionary Monks in the 
Educational Institution of Nakhornchaisri District, Nakhorn Pathon Province was high 
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(µ=4.23). When analyzing by each aspect, it was found that the matter aspect (µ=4.16), 
the technique aspect (µ=4.26) as well as the medium aspect (µ=4.27)  were in  high 
level. 
 The comparison of the efficiency of Buddhist Propagation of Missionary Monks 
in the Educational Institution of Nakhornchaisri District, Nakhorn Pathon Province, that 
classified by gender, educational level and school, found that the respondents’ opinions 
were in high level in the matter aspect, the technique aspect and the medium aspect 
that was consistent with fact. 
          The problems and the suggestions from the study found that the Buddhist 
missionary monks should plan obviously on the matter and time to be appropriate for 
students’ educational level. It should co-operate assuredly with government offices in 
date, time and place for holding the mission to avoid the mistakes. It should develop 
people in the district area to work more in Buddhist Propagation and encourage 
developing the Dharma presentation technique in new way for getting more efficiency of 
Buddhism propagation. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีเพราะได้รบัความเมตตากรุณาอย่างยิง่           
จากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิภทัรธาดา ประธานคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์    
อาจารย ์ดร.สุภกจิ โสทดั กรรมการผูท้รงวุฒ,ิ ผศ.ดร.ธชัชนันท ์อศิรเดช ประธานคณะกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธ์, พระมหาบุญเลศิ อนฺิทปญฺโญ,ผศ.และดร.ยุทธนา ปราณีต คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยให้แนวคิดค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจ ัย จนได้เนื้อหา
วทิยานิพนธ ์ทีค่รบสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณท่านพระครูสงัฆรกัษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ, พระปลดัสามารถ 
ธมฺมธาโร, ดร.พเิชฐ  ทัง่โต, อาจารย์ ผศ.ประสทิธิ ์ ทองอุ่น, และอาจารยว์นัชยั  สุขตาม ที่กรุณา 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามพรอ้มให้ค าแนะน าในการปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูจนัทเขมคุณ หลวงพ่อเจา้อาวาสวดัทุ่งน้อย ที่ให ้ 
การสนับสนุนในการศึกษาสนับสนุนพาหนะที่ใช้เดนิทาง ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกรูปทุก
ท่านที่ให้ค าแนะน าสิ่งดีๆเสมอมาก ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์          
เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศร ีท่านพระครูสิโรตม์สุวรรณารกัษ์ รองเจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี ,         
ท่านพระครโูกวทิสุตการ เจา้คณะต าบลศรมีหาโพธิ ์วดัโคกเขมา, ท่านพระมหาประทุม คุณากโร 
ทีค่อยให้ค าปรกึษาในเรื่องที่เกี่ยวกบัวทิยานิพนธ์ ตลอดจนเพื่อนสหธรรมมกิทีค่อยให้ก าลงัใจ
เสมอมา ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่กองงานพระธรรมทูตที่เอื้อเฟ้ือข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน      
พระธรรมทูต ขอขอบพระคุณพระมหาฉัตรชยั ชยาณเมธี(ช่างทองค า) ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งในการท าวจิยั ขอเจรญิพรขอบคุณผู้บรหิารคณาจารย์และนักเรยีนโรงเรยีนภทัรญาณ
วทิยา, โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา โรงเรยีนเพิม่วทิยา, โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา, โรงเรยีนปรกแก้ว
วทิยา ที่ให้ความร่วมมอืช่วยตอบแบบสอบถามทุกท่าน ขอขอบคุณในน ้าใจของ น.ส.นันทนา  
คงคา ทีค่อยใหค้วามสะดวกในการท าวทิยานิพนธ ์

 สุดทา้ยนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อนัจะพงึมจีากวทิยานิพนธเ์ล่มนี้ ผูว้จิยัขอน้อม
ถวายบชูาคุณพระศรรีตันตรยั และมอบเป็นกตเวทติาคุณ แก่บดิามารดา อุปชัฌายอ์าจารย ์และ
ญาตโิยมทุกท่านทีถ่วายปจัจยัสี ่ตลอดท่านผูม้อุีปการะคุณทุกๆท่าน ทีม่สี่วนช่วยเหลอืในการท า
วทิยานิพนธใ์นครัง้นี้ 

 
พระครใูบฎกีาชติวสัส ์ ธวชฺชโย(ทนนาน) 
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           ๓.๓ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ๗๖ 

๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ๗๙ 
      ๓.๕      การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ๘๐ 

 



        

 

ช  

 
 สารบญั (ต่อ) 

เร่ือง หน้า 
บทท่ี ๔  ผลการศึกษา ๘๑ 

๔.๑ ขอ้มลูสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ๘๑ 
๔.๒ ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ         

พระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
๘๓ 

๔.๓ ปญัหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่ ๑๐๒ 
 พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี   
 จงัหวดันครปฐม  

บทท่ี ๕  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๐๘ 
           ๕.๑ สรปุผลการวจิยั ๑๐๘ 
           ๕.๒ 

๕.๓ 
อภปิรายผลการวจิยั 
ขอ้เสนอแนะ 

๑๑๑ 
๑๑๕ 

บรรณานุกรม ๑๑๘ 
ภาคผนวก  
                    ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครือ่งมอื 

 
๑๒๗ 

 ภาคผนวก ข หนงัสอืขอความอนุเคราะหต์รวจสอบเครือ่งมอื 
ภาคผนวก ค ผลการหาดชันีความสอดคลอ้ง (ค่า IOC) 
ภาคผนวก ง แบบสอบถาม (Try Out) 
ภาคผนวก จ ค่า AlphA 
ภาคผนวก ฉ หนงัสอืขอความอนุเคราะหท์ดสอบขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
ภาคผนวก ช  หนงัสอืขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 

๑๒๙ 
๑๓๕ 
๑๓๘ 
๑๔๓ 
๑๔๕ 
๑๔๗ 

 ภาคผนวก ซ  ระเบยีบกองงานพระธรรมทตู 
ภาคผนวก ฌ คตธิรรมทีค่ณะพระธรรมทตูอ าเภอนครชยัศร ี
                  ใชป้ระกอบการบรรยาย ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๔ 

๑๕๒ 
 

๑๖๔ 
ประวติัผูวิ้จยั ๑๖๗ 

 

 

 



        

 

ซ  

 
สารบญัตาราง 

ตารางท่ี                                              
หน้า 

๓.๑ จ านวนประชากรในการวจิยั ๗๖ 
๔.๑  จ านวนและรอ้ยละของปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ๘๒ 
๔.๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี  
 จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม  ๘๓ 
๔.๓   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคดิเหน็          

เกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูใน     
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม ด้านเน้ือหาการเผยแผ่ของ    
พระธรรมทตู  ๘๔ 

๔.๔  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี  
จงัหวดันครปฐม ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู ๘๕ 

 ๔.๕  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี  
 จงัหวดันครปฐม ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  ๘๖ 
๔.๖  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเน้ือหา 
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศ ๘๘ 
๔.๗.   ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิค              
         การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศ ๘๙ 
๔.๘  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นสื่อ            
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศ ๙๐ 
๔.๙  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเน้ือหา             
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา ๙๒ 
๔.๑๐  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิค  
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา ๙๔ 
๔.๑๑  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นสื่อ  
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา ๙๖ 
 
 



        

 

ฌ  

 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี                                              หน้า 

๔.๑๒   ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเน้ือหา  
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั  ๙๘ 
๔.๑๓   ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิค 
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั                                ๑๐๐ 
๔.๑๔  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ด้านสื่อจ าแนก 
 การเผยแผ่ของพระธรรมทตู ตามโรงเรยีนทีส่งักดั                                        ๑๐๒ 
๔.๑๕   ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่ 
 พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
 จงัหวดันครปฐม ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู                                ๑๐๔ 
๔.๑๖   ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่ 
 พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
 จงัหวดันครปฐม ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ๑๐๕ 
๔.๑๗   ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่ 
 พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
 จงัหวดันครปฐม ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู   ๑๐๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 



        

 

ญ  

 
สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                                              
หน้า 

๒.๑ การวเิคราะหป์ญัหาเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพ ๑๕ 
๒.๒  ผงักองงานงานพระธรรมทตู ๔๘ 
๒.๓  ผงัอ านวยการงานพระธรรมทตู(ส่วนกลาง) ๔๙ 

    ๒.๔  กรอบแนวคดิในการวจิยั                                          ๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

ฎ  

 
ค าอธิบายสญัลกัษณ์และค าย่อ 

 

๑. ค าย่อช่ือคมัภีรพ์ระไตรปิฎก 
 

อกัษรยอ่ในวทิยานิพนธเ์ล่มนี้ ใชอ้า้งองิจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลกัโดยใชร้ะบบยอ่ค า ดงัต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปิฎก 
ว.ิม.  (ไทย)  =   วนิยัปิฏก       มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
 

พระสตุตนัตปิฎก 
ท.ีส.ี  (ไทย)  =  สุตตนัตปิฎก    ทฆีนิกาย   สลีขนัธวรรค       (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) =  สุตตนัตปิฎก  มชัฌมินิกาย  มชัฌมิปณัณาสก ์ (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)  =  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  =  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  ปญัจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  =  สุตตนัตปิฎก  องัคุตตรนิกาย  สตัตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
  
 

๒. การระบเุลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจยัฉบบัน้ี ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลกั  ในการอ้างองิ ซึ่งพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ขอ้/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบบัภาษาไทย 
พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๕ ขอ้ที ่๓๐  หน้าที ่๕๑   เป็นตน้ 
 
 

 

 



 
 

 บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
      
 เมื่อพระพุทธเจา้ได้ตรสัรูแ้ล้ว ก็ทรงเริม่ประกาศพระพุทธศาสนา โดยทรงใช้เวลา
ตลอดหน้าฝนแรก รวบรวมพระสาวกได้ ๖๐ รปู แลว้ทรงอบรมคุณธรรมแก่ท่านเหล่านัน้อย่าง
เพยีงพอที่จะแยกยา้ยกนัออกไปประกาศ พระศาสนา พอหมดหน้าฝน ดนิฟ้าอากาศแหง้ ก็ได้
ทรงเรยีกพระสาวกเหล่านัน้มาประชุม แล้วรบัสัง่ให้แยกย้ายไปประกาศพระพุทธศาสนาใน
ภูมภิาคต่างๆ การประชุมครัง้นัน้นับว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรบัพระธรรมทูตรุ่นแรกใน
พระพุทธศาสนา โดยทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสักะภกิษุทัง้หลาย(๖๐ รปู)นัน้ว่า 
  “ภกิษุทัง้หลาย เราตถาคตพน้แลว้จากบ่วงทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นของทพิยแ์ละของมนุษย ์ 
แมเ้ธอทัง้หลายกพ็้นแลว้จากบ่วงทัง้ปวงทัง้ทีเ่ป็นของทพิยแ์ละของมนุษยเ์ช่นกนั  เธอทัง้หลาย
จงจารกิไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย ์ขอจงอย่าไดไ้ปรวมทางเดยีวกนัสองรปู จงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทัง้อรรถ ทัง้พยญัชนะ
ครบ บรสิุทธบ์รบิูรณ์ สตัวท์ัง้หลายจ าพวกที่มธีุลคีอืกเิลสในจกัษุน้อยมอียู่ เพราะไม่ไดฟ้งัธรรม
ย่อมเสื่อม ผู้รู้ทัว่ถึงธรรมจกัม ีดูก่อนภกิษุทัง้หลาย แม้เราก็จกัไปยงัต าบลอุรุเวลาเสนานิคม  
เพื่อแสดงธรรม”  ทรงประทานแก่พระอรหันตขีณาสพ ๖๐รูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน                 
เมอืงพาราณส ีในปีทีห่นึ่งแห่งการตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณ เป็นพระพุทธปสาสโนบาย       
ทีเ่ป็นอมตะมาทุกยคุสมยั จวบจนกระทัง่ปจัจบุนั 
            การประชุมครัง้นัน้ นับว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรบัพระธรรมทูตรุ่นแรกใน
พระพุทธศาสนา โดยทีพ่ระพุทธองคท์รงนดัหมายในเรือ่งส าคญั ๓ ประการคอื   
            . หลกัการสอนประชาชน  
         ๒. เสน้ทางจารกิ โดยทรงแบ่งเป็น ๖  สายๆ ละรปู รวมทัง้พระพุทธองค ์โดยที ่           
พระพุทธองคเ์สดจ็ไปต าบลอุรเุวลาเสนานิคม   
          ๓. เรือ่งอื่นๆ (เช่น ถา้มผีูจ้ะขอบวชกใ็หน้ ามาเฝ้าพระพุทธองค)์ 

                                                 
  ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐ 



 ๒ 

             การจดัพระธรรมทูตแบบนี้ ใช้วธิกี าหนดพื้นที่ที่จะปฏบิตัิงานเป็นหลกัแล้วจดัวาง
ก าลงัพระธรรมทูตให้พอเหมาะนอกจากเรื่องจ านวนแล้วยงัทรงพจิารณาถึงสมรรถภาพของ  
พระธรรมทตูดว้ยว่า ท่านผูใ้ดควรจะไปยงัต าบลใด เพราะแต่ละทีม่ปีญัหาทีไ่มเ่หมอืนกนั 
  ประ เทศไทยเ ป็นประ เทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานคือ นับถือ
พระพุทธศาสนา แบบเถรวาทจากการน าเข้ามาของพระธรรมทูตสายของของพระโสณะและ 
พระอุตตระเถระ และนับถอืพระพุทธศาสนาแบบมหายานโดยได้ร ับอิทธพิลจากการที่ถูกขอม
ปกครองจนมาถงึปจัจุบนัเป็นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  มกีารศกึษาพระพุทธพจน์และการ
ปฏบิตัิธรรมอย่างแผ่หลายพุทธศาสนิกชนมจีติใจในการท าบุญ จนกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่
พระพุทธศาสนารุ่งเรอืงที่สุดในปจัจุบนั การเผยแผ่ของพระสงฆใ์นปจัจุบนัมทีัง้แบบเชงิรบั คอื 
แบบที่ยดึถือกันมาเป็นประเพณี เช่น การเทศน์สอนโยมที่ว ัด เป็นต้น และแบบเชิงรุก คือ    
ปรบัรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจุบนั ตรงกบัความต้องการของผู้ฟงั เช่น จดัค่ายเยาวชน 
เป็นตน้ 
 งานพระธรรมทูตยุคเริ่มแรกในประเทศไทย กรมการศาสนาได้ฟ้ืนฟูจัดให้มีงาน      
พระธรรมทตูขึน้ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ถงึ ปี พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมคีวามมุ่งหมายใหป้ระชาชนยดึมัน่ใน
พระพุทธศาสนาให้มีศีลธรรมประจ า ใจ มีความเคารพรัก ต่อประเทศชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และเพื่อความเขา้ใจอนัดรีะหว่างชนทีน่บัถอืศาสนาต่างๆ ไดท้ดลองด าเนินงาน
โดยอาราธนาพระเถระผู้ใหญ่เป็นหวัหน้าคณะอ านวยการ จดัส่งพระสงฆ์ออกจารกิประกาศ  
พระศาสนาในถิน่ต่างๆ๒ 
              มูลเหตุที่เป็นที่มาของการท าวิจยัในครัง้นี้ เพราะในสถานภาพปจัจุบนัสงัคมและ
สิง่แวดล้อมสงัคมเจรญิไปด้วยวชิาการสมยัใหม่คนส่วนใหญ่ และเยาวชนจงึยดึติดอยู่กับ
ความส าเร็จทางวัตถุยอมรบัอารยธรรมตะวนัตกที่เข้ามาสู่ทุกวงการทุกระดับชนชัน้สังคม
วฒันธรรมกเ็ปลีย่นไปตามยคุสมยัคนห่างวดั ปญัหาต่างๆ กเ็กดิขึน้โดยเฉพาะกบับุคคลในระดบั
ปานกลางจนถงึระดบัชัน้สูงที่ขาดเมตตาธรรมในจติใจเป็นบางส่วน ส่วนหน่ึงปญัหาทีต่้องแก้ไข
ดว้ยศลีธรรมคุณธรรมทีต่้องปลูกฝงัไว้ เพื่อจกัได้น าไปสัง่สอนอบรมลูกหลานต่อไป และการ
อบรมสัง่สอนเรื่องศีลธรรมคุณธรรมที่มปีระสทิธภิาพนัน้ จะมแีค่พุทธพสิยัอย่างเดยีวไม่ได้
จะต้องอาศยัการปฏบิตัดิ้วยตนเองให้ถูกต้องตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อยกระดบั 
จติวญิญาณของเยาวชนทัว่ไปให้เป็นไปตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่ดงีามมคีวาม
ศรทัธาใกลช้ดิกบัพระพุทธศาสนามสีถานภาพจติใจดแีละมกี าลงัใจในการต่อสูก้บัสงัคมแวดลอ้ม
ดว้ยความมัน่ใจและเขม้แขง็ใหม้ัน่คงและมศีลีธรรมต่อไป 
 
                                                 

๒ สง่า พมิพพ์งษ์, คู่มอืพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต,ิ 
๒๕๕ ), หน้า   - ๒. 
 



๓ 

 

๑.๒  วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
   .๒. . เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต       
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
  .๒.๒. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัประสทิธภิาพภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ                 
พระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
   .๒.๓. เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
๑.๓  ขอบเขตในกำรวิจยั 
  ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก
พระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา ผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม มกีารก าหนดขอบเขตไวด้งันี้ 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ ในขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วจิยัได้ก าหนดเนื้อหาจาก
การทบทวนซึ่งเป็นแนวคดิศกึษาประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ใน ๓ ดา้น ประกอบดว้ย     
   . ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
  ๒. ดา้นเทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
  ๓. ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
 ๑.๓.๒  ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา, โรงเรยีนเพิม่วทิยา, โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนปรกแก้ว
วทิยาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙ จ านวน ๒๘๘ คน 
 ๑.๓.๓  ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี  ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต ๙ อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
 ๑.๓.๔  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ มกราคม ๒๕๕๔ – มถุินายน ๒๕๕๔ รวมระยะ 
เวลา ๖ เดอืน 
๑.๔  ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ 
   .๔.   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู เป็นอยา่งไร 
   .๔.๒  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เป็นอยา่งไร 
   .๔.๓  แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทตูในสถานศกึษา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เป็นอยา่งไร 
 



 ๔ 

๑.๕  นิยำมศพัทเ์ฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ประสิทธิภำพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็ตามโดยม ี      
สิง่มุ่งหวงัถงึผลส าเรจ็ และผลส าเรจ็นัน้ไดม้าโดยการใชท้รพัยากรน้อยทีสุ่ด และการด าเนินการ
เป็นไปอย่างประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรพัยากร แรงงาน รวมทัง้สิง่ต่างๆ ที่ต้องใช้ใน
การด าเนินการนัน้ๆ ใหเ้ป็นผลส าเรจ็ และถูกตอ้ง 
           กำรเผยแผ่ หมายถึง การประกาศค าสอนในทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ์ 
เพื่อประโยชน์สุขแก่พหชูน และท าใหพ้ระพุทธศาสนามคีวามเจรญิรุง่เรอืง มัน่คงถาวรสบืไป 
  พระธรรมทูต หมายถงึ ภกิษุผู้น าธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชน ท างานด้านการ
เผยแผ่ ตามกฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ของมหาเถรสมาคม 
  สถำนศึกษำ หมายถงึ โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๙ ไดแ้ก่ โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา โรงเรยีนเพิม่วทิยา โรงเรยีน
พลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนปรกแกว้วทิยา 
 เน้ือหำกำรเผยแผข่องพระธรรมทูต หมายถงึ เนื้อหาธรรมะที่พระธรรมทูตอ าเภอ
นครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ใชใ้นการเผยแผ่ในสถานศกึษา 
 เทคนิควิธีกำรเผยแผ่ของพระธรรมทูต หมายถงึ เทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระ
ธรรมทตูอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ใชใ้นการเผยแผ่ในสถานศกึษา 
 ส่ือกำรเผยแผ่ของพระธรรมทูต หมายถึง สื่อที่พระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม ใชใ้นการเผยแผ่ในสถานศกึษา 
 
๑.๖  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
   .๖.   ท าให้ทราบประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม  
   .๖.๒  ท าให้ทราบขอ้เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
   .๖.๓  ท าใหท้ราบปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทตูในสถานศกึษา อ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม 
   .๖.๔  ท าให้ทราบแนวทางในการเผยแผ่ของพระธรรมทูตในสถานศกึษาโอกาส
ต่อไป 
 



 บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 การวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศ าสนาของ              
พระธรรมทูตในสถานศกึษา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัจงึไดท้บทวนจากแนวคดิ
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ คอื  
 ๒.๑  แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพ  
 ๒.๒  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์  
 ๒.๓  แนวคดิเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ๒.๔  แนวคดิเกีย่วกบัพระธรรมทตู  
 ๒.๕  สถานศกึษาในอ าเภอนครชยัศร ี  
 ๒.๖  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒.๗  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
๒.๑  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของประสิทธิภาพ 
 ความหมายเกี่ยวกับประสทิธิภาพนัน้ได้มนีักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคดิไว้
หลายท่านด้วยกนั ประสทิธภิาพการท างานหรอืการให้ความหมาย ของแต่ละท่านอาจมคีวาม
เหมอืนกนัหรอืต่างกนั และไดน้ านกัวชิาการทีใ่หค้วามหมายแต่ล่ะท่านไวด้งันี้ 
 ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปจัจยัและกระบวนการในการด าเนินงานโดยม ี
ผลที่ได้ร ับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆอาจแสดงค่าของ
ประสทิธภิาพในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบ ระหว่างค่าใชจ้่ายในการลงทุนกบัผลก าไรทีไ่ดร้บั
ซึ่งถ้าผลก าไรมคี่ามากกว่าต้นทุนก็ยิง่แสดงถงึประสทิธภิาพมากขึน้ประสทิธภิาพอาจไม่แสดง
เป็นค่าประสทิธภิาพเชงิตวัเลข แต่แสดงถงึการบนัทกึถงึลกัษณะการใชเ้งนิ วสัดุ คน และเวลา
ใชก้ารปฏบิตังิานอย่างคุม้ค่าและเหมาะสม ประหยดั ไม่มกีารสูญเปล่าเกนิความจ าเป็นรวมถงึมี
การใชก้ลยทุธ ์หรอืเทคนิควธิกีารทีเ่หมาะสม สามารถน าไปสู่การบงัเกดิผลไดเ้รว็๑ 
 
  
 

                                                           
๑ สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนั        

ราชภฏัสวนสนุนัทา, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗. 



 

 เดเนียล  โกลแ์มน (Daniel  Goleman) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสทิธภิาพ
(Efficiency) หมายถงึ ผลการปฏบิตังิานที่ก่อให้เกิดความพงึพอใจแก่มวลมนุษย์และได้รบัผล
ก าไรจากการปฎบิตังิานนัน้ดว้ย (Human Satisfaction and Benefit Produced)๒ 
 กิบสนั และคณะ (Gibson and Others) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ประสทิธภิาพ 
หมายถงึ อตัราส่วนของผลผลติต่อปจัจยั การวดัประสทิธภิาพมตีวับ่งชีห้ลายตวัประกอบดว้ยกนั 
เช่น อตัราการได้ผลตอบแทนในเงนิลงทุน หรอืทรพัยส์นิที่เป็นทุน ค่าใชจ้่ายต่อหน่วยผลผลติ    
อตัราการสูญเปล่าสิ้นเปลอืงการใช้ทรพัยากรและอตัราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลง 
ทุน๓ 
 ไมเคิล แฮมเมอร ์และเจมส ์แชมป้ี (M. Hammer & J. Champy) ไดใ้หค้วามหมาย 
ไวว้่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยบ์นพืน้ฐานของทฤษฎทีัง้สามดา้น เช่น จากแนวคดิกระบวนการ 
รือ้ปรบักระบวนการทางธุรกจิ หรอืทีเ่รยีกว่า Reengineering นัน้ เป็นการมุ่งเน้นใหพ้นักงานทุก
คนตอ้งลดต้นทุนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ (ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์) ลดขัน้ตอนการท างานทีไ่ม่จ าเป็นให้
น้อยลงเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างานมากยิง่ขึน้ (ทฤษฎรีะบบ) รวมถงึการน าหลกัการทาง
จติวทิยาเขา้มาใชใ้นระหว่างการท า Reengineering (ทฤษฎจีติวทิยา)๔ 
 ชมรมพัฒนาความรู้ ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐาน  
วิชาชีพครู ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพต้องค านึงถึงการด าเนินงานที่สามารถ  
บรรลุผลไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้แต่ทัง้นี้กต็้องใชท้รพัยากรต่างๆ ที่มอียู่อย่างคุม้ค่า
และประสิทธิภาพนัน้พิจารณาที่กระบวนการของการด าเนินงานมากกว่าผลผลิตของการ
ด าเนินงาน๕ 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร ได้ให้ความหมายไว้ว่า โรงเรียนมีประสิทธิภาพจะมี
ลกัษณะส าคญั ๑๑ ประการ คอื ๑) มอีาจารยใ์หญ่ทีเ่ขม้แขง็  ๒) มบีรรยากาศในโรงเรยีนใน
ทางบวก ๓) มแีนวด าเนินการเกี่ยวกบัวนิัยที่เห็นพ้องจากทุกฝ่าย ๔) มคีรูที่คาดหวงัในตวั
นักเรยีนสูง ๕) มีผู้ปกครองที่สนใจในทางการศกึษา  ๖) มวีธิปีระเมนิหลกัสตูรทีด่ ี ๗) มกีาร
ประเมนิผล การสอนของครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ  ๘) มีการพัฒนาและประเมินความเจริญ

                                                           

 ๒ Daniel Goleman, Working  with  Emotional lntelligence,  Bantam (New York, 1998), p. 253. 

 ๓ Gibson, James L. ; Ivanceyicn, John M. , & Donely, James H., (1988). 
Oraganization. 6 th ed, (Texas : Busines Publications , 1988) , P 37. 

   M. Hammer, & J. Champy, Reengineering the Corporation: a Manifesto for 
Business Revolution, (London : Nicholas Brealey, 1994), P.135. 
 ๕ ชมรมพฒันาความรูด้า้นระเบยีบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวชิาชพีครู , การพฒันา
โรงเรียนเข้ามาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, (ชยันาท : ชยันาทโมเดริน์โฮม, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๔๘.   



 

งอกงามอย่างต่อเนื่อง  ๙) มีปรชัญาการศึกษาที่แท้จริง  ๑๐) มแีผนการจดักจิกรรมของ
นกัเรยีนทีด่แีละเพยีงพอ  ๑๑) มบีรกิารนกัเรยีน๖ 
 ชุบ  กาญจนประกร ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับการ
บรหิารงานดา้นธุรกจิ แต่เป็นการบรหิารงานในระบบราชการและบวกกบัความพงึพอใจไว้ดว้ย 
กล่าวคอืประสทิธภิาพเป็นแนวคดิเห็นหรอืความมุ่งมาดปรารถนาในการบรหิารงานในระบอบ
ประชาธปิไตยในอนัทีจ่ะใหก้ารบรหิารราชการไดผ้ลสูงสุดคุม้กบัการทีไ่ดใ้ชจ้่ายเงนิภาษอีากรใน
การบรหิารงานของประเทศและจะก่อใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ประชาชน๗ 
 ติน ปรชัญพฤทธ์ิ ไดก้ล่าวไวว้่า การสนับสนุนใหม้วีธิกีารบรหิารทีจ่ะไดร้บัผลมาก
ทีสุ่ด โดยสิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด นัน้กค็อื การลดค่าใชจ้่ายดว้ยวตัถุและบุคลากรในขณะที่
พยายามเพิม่ความแน่นตรงกบัความเรว็และความราบเรยีบของการบรหิารใหม้ากขึน้๘ 
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพในระบบราชการ        
มคีวามหมายรวมถงึผลติภาพและประสทิธภิาพ โดยประสทิธภิาพเป็นสิง่ที่วดัหลายมติติามแต่
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการพจิารณาคอื 
  ๑) ประสทิธภิาพในมติขิองค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนการผลติ (Input) ได้แก่การใช้
ทรพัยากรการบรหิารคอื คน เงนิ วสัดุ เทคโนโลย ีที่มอียู่อย่างประหยดั คุ้มค่า และเกิดการ
สญูเสยีน้อยทีสุ่ด  
  ๒) ประสทิธภิาพในมติขิองกระบวนการบรหิาร (Process) ไดแ้ก่ การท างานที่
ถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเรว็และใชเ้ทคโนโลยทีีส่ะดวกกว่าเดมิ 
  ๓) ประสทิธภิาพในมติขิองผลผลติและผลลพัธ ์(Outcome and Result) ไดแ้ก่
การท างานที่มคีุณภาพ เกดิประโยชน์ต่อสงัคม เกดิผลก าไรทนัเวลา ผู้ปฏบิตังิานมจีติส านึกที่ดี
ต่อการท างานและบรกิาร๙ 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ไดก้ล่าวถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
เรื่องการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานนี้ ความจรงิกเ็ป็นเรื่องทีม่ชีื่อแบบสมยัใหม่ถ้าจะจบัเข้า
กบัหลกัธรรมะ กย็งันึกไม่ชดั ว่าค าว่า “ประสทิธภิาพ” นี่จะแปลว่าอะไรด ีค าว่า “ประสทิธ”ิ กห็า
ตวัศพัทใ์นภาษาบาลไีดอ้ยู่ แต่กไ็มใ่ชเ้ป็นค าแบบดัง่เดมิทีใ่ช้ คอืเอารปูศพัทม์าประกอบกนัค าว่า 

                                                           

 
๖ ชาญชยั อาจนิสมาจาร, การนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจ์งเจรญิการพมิพ,์ ๒๕๒๕), 

หน้า ๑๕. 
 ๗ ชุบ กาญจนประกร, รฐัประศาสนศาตร,์ (กรุงเทพมหานคร : มงคลการพมิพ,์ ๒๕๐๒),  หน้า ๔๐.  
 

๘ ตนิ ปรชัญพฤทธิ,์ ศพัทร์ฐัประศาสนศาตร,์ พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๐.   
 ๙ ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังาน ก.พ.ท.,๒๕๓๘), หน้า ๒.  



 

“สทิธ”ิ กแ็ปลว่า “ความส าเรจ็” ถา้เตมิ “ป” เขา้ไปขา้งหน้ากเ็ป็น “ปสทิธ”ิ แปลว่า ความส าเรจ็ทัว่ 
แลว้กม็ภีาพ หรอืภาวะเขา้ไปภาวะแห่งความส าเรจ็ทัว่ หรอืภาวะทีท่ าใหส้ าเรจ็ผลอย่างดอีะไร
ท านองนี้ แต่นี่ก็เป็นการพูดเชื่อมโยงไปทางภาษาบาลนีิดหน่อยเท่านัน้เอง ความเป็นจรงิ
ความหมายทัว่ๆ ไปกเ็ขา้ใจกนัอยู่แลว้อย่างทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ คอื เรื่อง
ประสทิธภิาพในการท างาน จงึอยากจะโยงเรื่องประสทิธภิาพนี้ไปถงึพระพุทธเจ้า พูดถึง
ประสิทธิภาพการท างานของพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้จะพูดถึงธรรมะของพระองค์ที่ใช้เพื่อ   
เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานกต็้องแสดงใหเ้หน็ว่าพระพุทธเจา้นัน้ ทรงมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานมาก ชวีติของพระองคเ์ป็นตวัอย่างของการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อพระองค์มี
ประสทิธภิาพในการท างานแล้ว ค าสัง่สอนของพระองค์ที่ว่าจะช่วยให้มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานนัน้ จงึจะน่าเชื่อจรงิเพราะฉะนัน้จะเริม่ด้วยข้อความที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมี
ประสทิธภิาพในการท างาน ในแง่ทีเ่ป็นประวตัขิองพระองคเ์องอย่างไรก่อน หรอืว่าพระพุทธเจา้
ตรสัไวเ้กีย่วกบัผลส าเรจ็แห่งงานของพระองคอ์ยา่งไร๑๐  
 วิรชั สงวนวงศ์วาน ได้ให้แนวคดิไว้ว่า ประสทิธภิาพของการบรหิารงานจะเป็น
เครื่องชี้ความเจรญิก้าวหน้าหรอืความลม้เหลวขององค์การ งานที่ส าคญัของผู้บรหิารองค์ก็คอื 
งานในหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ซึง่จะเหมอืนกนัเป็นสากลไมว่่าจะเป็นองคก์ารขนาดใด มจีุดประสงคใ์ด 
จะเป็นเครื่องมอืช่วยให้การบรหิารหรอืการจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ผู้บรหิารที่ชาญ
ฉลาดจะตอ้งเลอืกการบรหิารทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และน าไปปรบั
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่องคก์ารมากทีสุ่ด๑๑ 
 ศิริวรรณ  เสรีรตัน์และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสทิธภิาพ (efficiency)   
มหีลายความหมายคอื 
  ๑) ความสามารถในการผลติผลลพัธท์ี่ต้องการ ดว้ยการใชพ้ลงังาน เวลา วสัดุ 
หรอืปจัจยัอื่น ๆ ต ่าทีสุ่ด 
  ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัที่น าเข้า ( input) และผลที่ออกมา (output)   
เพื่อสรา้งใหเ้กดิตน้ทุนส าหรบัทรพัยากรต ่าทีสุ่ด 
  ๓) ความพอใจของผูร้บับรกิาร๑๒ 
   

                                                           

 ๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพธ์รรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม,๒๕๔๓), หน้า ๑.  
 ๑๑ วริชั สงวนวงศว์าน, การบริหารครบวงจร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์มสพบัลซิวิง่ 
จ ากดั, ๒๕๓๓), หน้า ๘๖.  
 

๑๒ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การบริหารส านักงานสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร :       
พฒันาศกึษา, ๒๕๓๘), หน้า ๙๑-๙๒. 



 

 สมใจ ลกัษณะ ได้ให้ความหมายว่า ประสทิธภิาพ หมายถึง การปฏบิตัิกจิกรรม 
การงานอยา่งราบรืน่ครบถว้นประหยดัเวลา ใชก้ าลงัและทรพัยากรอย่างคุม้ค่า เกดิการสูญเปล่า
น้อยที่สุด บุคคลที่มปีระสทิธภิาพ จงึเป็นบุคคลที่พงึปรารถนาในสงัคมที่เขาเป็นสมาชกิ และ
องคก์ารทีเ่ขาปฏบิตัหิน้าที่๑๓ 
 เสนาะ  ติเยาว,์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ประสทิธภิาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้
ทรพัยากรอยา่งประหยดั หรอืเสยีค่าใชจ้า่ยต ่าสุด การท างานใหส้ าเรจ็อย่างเดยีวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถงึค่าใช้จ่ายที่ประหยดัอกีด้วยการท าให้ได้ทัง้สองอย่างคอื  งานบรรลุผลตามที่ต้องการ 
และการใชท้รพัยากรต ่าสุดจงึเป็นความสมดุลระหว่างประสทิธภิาพและประสทิธผิล   
 สญัญา สญัญาวิวฒัน์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ประสทิธภิาพหมายถงึการวดัผลการ
ท างานขององค์การนัน้ว่าท างานได้ปรมิาณงานมากน้อยแค่ไหน ใช้เงนิ ใช้เวลา ใช้แรงงานไป
มากน้อยแค่ไหน เป็นผลดต่ีอผูร้บับรกิารมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมปีระสทิธภิาพเราจะให้
ความหมายถึงการท างานได้ปรมิาณและคุณภาพมาก องค์การโดยรวมมคีวามสมคัรสมาน
สามคัค ีมสีนัติภาพและมคีวามสุขรวม เป็นผลดต่ีอส่วนรวมและและผู้รบับรกิารแต่ใช้แรงงาน 
และงบประมาณน้อย๑๕  
 ส านักงานข้าราชการพลเรือน ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถงึ การการท างานที่
ประหยดัได้ผลงานที่รวดเรว็ มคีุณภาพ คุ้มค่ากบัการใช้ทรพัยากรในด้านการเงนิ คนอุปกรณ์
และเวลา ดงันัน้ ประสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ที่ซึ่งสามารถสรา้งให้เกดิขึน้ได้ และสามารถวดัได้โดย
ทางปฏบิตัจิะวดัประสทิธภิาพจากปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ หรอืผลผลติทีอ่อกมา โดยวดัอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายอย่างประกอบกนั ดงันัน้ ประสทิธภิาพจงึสามารถมองไดในแง่มุมต่างๆ 
ดงันี้ประสทิธภิาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนการผลติ (Input) เช่น การใช้ทรพัยากรทัง้
เงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีี่มอียู่ประหยดั คุ้มค่าและเกิดการสูญเสยีน้อยที่สุดประสทิธภิาพใน
แง่มุมของกระบวนการบรหิาร (Process) เช่น การท างานที่ถูกต้องไดม้าตรฐาน รวดเรว็และใช้
เทคนิคทีส่ะดวกสบายกว่าเดมิประสทิธภิาพในแงม่มุของ๑๖ 
 

                                                           

 ๑๓ สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพศ์นูย์
การพมิพส์ถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา, ๒๕๔๒).หน้า ๒๑๐. 

 ๑๔ เสนาะ ตเิยาว,์ หลกัการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒. 
 ๑๕ สญัญา สญัญาวิวฒัน์, ทฤษฏีองคก์รประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสงัคม
วทิยามนุษยวทิยา คณะรฐัศาสตรจ์ุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๔.   
 ๑๖ ส านักงานข้าราชการพลเรือน, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของกรม
ส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๓๘, (กรุงเทพมหานคร : กรมสง่เสรมิการเกษตร, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓. 



 

 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
การปฏบิตังิานที่มคีวามถูกต้องรวดเรว็ ตรงตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน และต้องใช้
งบประมาณอย่างประหยดั และได้กล่าวเพิม่เติมอีกว่า ประสทิธภิาพนี้ขึ้นอยู่กบัคุณภาพของ
บุคลากรที่ด ีวสัดุอุปกรณ์ที่ด ีและเพยีงพอ รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการที่คล่องตวั และการ
ก ากบัดแูลทีด่ี๑๗ 
 สรุปได้ว่า ประสทิธภิาพ หมายถึง การท างานที่เป็นไปอย่างมรีะบบระเบียบใน  
เชงิเศรษศาสตรน์ัน้ หมายถึง การผลติประหยดัเวลาที่สุดใช้ทรพัยากรที่มอียู่ให้เกดิประโยชน์   
สูงสุดเพื่อให้ได้ผลตอบรบัที่คุ้มค่า ในขณะที่ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคลนัน้  
ปจัจยัน าเขา้เปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ด ้คอื การบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 
 ๒.๑.๒  แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพ  
 จากการคน้คว้าจากเอกสารต่าง ๆ ปรากฏว่า มผีู้ให้แนวคดิเกี่ยวกบัประสทิธภิาพ 
ไวห้ลายท่าน ดงันี้ 
 ฮารริ์งตนั อีเมอรส์นั (Harrington Emerson)ไดก้ล าวถงึหลกัการท างานใหม้ี
ประสทิธภิาพในหนงัสอื “The Twelve Principles of Efficiency” ซึง่ไดร้บัการยกยอ่ง กล่าวถงึ
กนัมากในหลกั ๑๒ ประการ ของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มสีาระส าคญั ดงันี้  
  ๑) ท าความเขา้ใจและก าหนดแนวคดิในการท างานใหก้ระจ่างแจง้  
  ๒) ใชห้ลกัสามญัในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน  
  ๓) ค าปรกึษาแนะน าตอ้งสมบรูณ์และถูกตอ้ง  
  ๔) ตอ้งรกัษาดว้ยความยตุธิรรม  
  ๕) ปฏบิตัดิว้ยความยตุธิรรม  
  ๖) การท างานตอ้งเชื่อถอืได ้มคีวามฉบัพลนั มสีมรรถภาพ และมกีารลง
ระเบยีบ (Record)เป็นหลกัฐาน  
  ๗) งานควรมลีกัษณะแจง้ใหท้ราบถงึการด าเนินงานอย่างทัว่ถงึ  
  ๘) งานส าเรจ็ทนัเวลา  
  ๙) ผลงานไดม้าตรฐาน  
  ๑๐) การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได้๑๘  

                                                           

 ๑๗ ส านกังานปฏริปูการศกึษา, ปัญจปฏิรปูการศึกษาแนวทางสู่การปฏิบติั, (กรุงเทพมหานคร 
: ส านกัพมิพพ์มิพด์,ี ๒๕๔๕), หน้า ๑๗. 

   Harrington Emerson, The Twelve Principles of Efficiency, (New York : The 
Engineering Magazine, 1931), P.30. 



 

เอดมนัส ์ บรคุโอเวอร ์(Edmonds Brookover) ไดก้ล่าวไวว้่า โรงเรยีนทีม่ ี
ประสทิธภิาพนัน้มลีกัษณะเด่น ดงัต่อไปนี้ คอื ๑) มผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็ ๒) มบีรรยากาศของความ
คาดหวงั ๓) โรงเรยีนมรีะเบยีบแต่ไมเ่ขม้งวดเกนิไป ๔) มกีารสื่อสารทีเ่ขา้ใจกนักบันักเรยีนใน
เรือ่งการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน ๕) มกีารแบ่งสรรพลงังานและทรพัยากรทีจ่ าเป็น  ๖) มกีารตดิตาม
ความกา้วหน้าของนกัเรยีน   
 เฮิรท์ซ์เบริก (Hertzberg) ได้กล่าวไว้ว่า การน าเอาการบรหิารแบบวทิยาศาสตร ์
และความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏบิตังิานมาศกึษาร่วมกนั เพื่อใหไ้ดป้จัจยัทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหบุ้คคล
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างสบายใจ และมปีระสทิธภิาพ ได้ศกึษาวจิยัถงึทศันะคตขิองบุคคลที่พอใจใน
การท างาน และไม่พอใจในการท างาน พบว่า บุคคลที่พอใจในการท างานนัน้ ประกอบด้วย
ปจัจยั ดงัน้ี๒๐ 

๑. การทีส่ามารถท างานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
๒. การทีไ่ดร้บัยกยอ่งนบัถอืเมือ่ท างานเสรจ็ 
๓. ลกัษณะเนื้องานทีน่่าสนใจ 
๔. การทีไ่ดร้บัความผดิชอบมากขึน้ 
๕. ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
๖. การไดม้โีอกาสพฒันาความรูค้วามสามารถในการท างาน 

ส่วนปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมของานที่เป็นสิง่ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
ปจัจยั ดงัน้ี 

๑. นโยบายการบรหิารขององคก์ร 
๒. การควบคุมบงัคบับญัชา 
๓. สภาพการท างาน 
๔. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทุกระดบัในหน่วยงาน 
๕. ค่าตอบแทน 
๖. สถานภาพ 
๗. การกระทบกระเทอืนต่อชวีติส่วนตวั 
๘. ความปลอดภยั 
 

                                                           

    Edmonds Brookover. อา้งในแสงเลย  สขุสมยั. “ประสทิธภิาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีใ่ช้
วธิกีารรบันกัเรยีนเขา้ศกึษาต่างกนั”. วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๓.  
 

๒๐ Hertzberg, Motivation Moral and Money,(New York : Psychology Co, 1968), p. 24. 



 

 ฮอยและเฟอรก์สูนั (Hoy and Ferguson) ไดเ้สนอแนวคดิแนวคดิเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพไวว้่า โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ พจิารณาจากประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้ 

๑. การทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 
๒. มกีารจดัทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
๓. มคีวามสามารถปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้มทีม่ากระทบทัง้ภายในและภายนอก 
๔. สามารถสรา้งความพงึพอใจแก่ครแูละบุคลากรอื่นๆของโรงเรยีน   

 จอหน์ ดี.มิลเลท็ (John D. Millet) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ หมายถงึ ผลงานงาน
ปฏบิตังิานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจและผลก าไรจากการปฏบิตังิาน (Human Satiafaction and 
Benefit Produced) ซึ่งความพงึพอใจหมายถงึ ความพงึพอใจในการบรกิารให้กบัประชาชน  
โดยพจิารณาจาก 

๑. การใหบ้รกิารอยา่งเท่าเทยีมกนั (equitable service) 
๒. การใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา (timely service) 
๓. การใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ (ample service) 
๔. การใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง (continuous service) 
๕. การใหบ้รกิารอยา่งก้าวหน้า (progression service)๒๒ 

 จอหน์ จี  ฮทัชิสนั (Jonh G  Hutchinson) ไดก้ล่าวไวว้่า ประสทิธภิาพ คลา้ยคลงึ
กบั Millet คอื ถ้าพจิารณาว่าท างานไดม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดนัน้ใหดู้จากความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปจัจยัน าเขา้(Input) กบัผลผลติ (Output) ทีไ่ดร้บัออกมา เพราะฉะนัน้ตามทศันะนี้ ประสทิธภิาพ 
จงึเท่ากบัผลผลติ ลบด้วยปจัจยัน าเข้าและ ถ้าเป็นการบรหิารราชการและองค์กรของรฐับาล     
กบ็วกกบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร(Satisfaction) เขา้ไปดว้ย ซึง่เขยีนเป็นสตูร ไดด้งันี้ 
  E =(O - 1) + S 
  E = Efficiency คอื ประสทิธภิาพของงาน 
  O = Output คอื ผลผลติหรอืผลงานทีไ่ดร้บัออกมา 
  I = Inputคอื   คอื ปจัจยัน าเขา้หรอืทรพัยากรทางการบรหิารทีใ่ชไ้ป 
  S = Satisfaction  คอื ความพงึพอใจในผลงานทีอ่อกมา๒๓ 

                                                           

    Hoy and Furguson, “The Theoretical Farmework and Exploration Organization 
Effectiveness of School”, Educational Administration Quarterly 21, 2 (Spring 1985) : 117-134. 
 ๒๒ Millet, J.D. (1954). Management in the Public Service. New York : McGraw-Hill 
Book Company, Inc. P. 4. 
 ๒๓ Jonh G Hutchinson, Organization: Theory and Classical Concepts, (New York: 
McGrawHill, 1967), p. 94. 



 

 ปีเตอรซ์นั และ โพลแมน (Peterson and Plowman) ไดก้ล่าวว่า  ประสทิธภิาพ
ประกอบดว้ยปจัจยั ส าคญั ๕ ประการ คอื 

๑. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมคีุณภาพสูง หรอืผู้ผลติและผู้ใช้ประโยชน์
คุม้ค่าและมคีวามพงีพอใจ 

๒.  ปรมิาณงาน (Quantity) ปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวงั
ของหน่วยงาน 

๓. เวลา (Time) คอื เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกบัคุณภาพและ
ปรมิาณของงาน รวมทัง้จะตอ้งเป็นไปตามก าหนดและสภาวการณ์ดว้ย 

๔. วธิกีาร (Method) ในการด าเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
๕. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด าเนินงานทัง้หมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวธิกีาร 

คอื จะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลก าไรมากทีสุ่ด๒๔ 
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ระบุว่าประสทิธภิาพในการผลติหรอืผลติ

ภาพแรงงาน หมายถงึ การเปรยีบเทยีบระหว่างจ านวนสนิคา้หรอืบรกิารทีผ่ลติได้ (Output) กบั
จ านวนของทรพัยากรหรอืปจัจยัทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ หรอืบรกิารนัน้ออก (Input) ความสมัพนัธ์
ดงักล่าวน้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของประสทิธภิาพในการผลติปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเพิม่หรอืลดลงของประสทิธภิาพ การผลติ อาจแบ่งได ้๓ หมวดคอื  

๑) ปจัจยัทางดา้นเทคโนโลย ีเช่น กระบวนการผลติ กระบวนการท างานของ
เครือ่งจกัร หรอืเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ  

๒) ปจัจยัดา้นระบบการบรกิาร เช่น การใชเ้ทคนิคทางการบรหิาร ส่งเสรมิระบบ
แรงงานสมัพนัธ ์การใชร้ะบบทวภิาคเีพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เป็นตน้  

๓) ปจัจยัด้านแรงงาน เป็นปจัจยัส าคญัที่สุดเพราะกจิการใดๆ อาจใช้เทคโนโลยี
หรอืเครื่องจกัรทีท่นัสมยัทีสุ่ด มกีารบรหิารงานทีด่เีพื่อผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีด่ทีีสุ่ดในกจิการ
นัน้ๆ แต่หากไมม่แีรงงานเป็นผู๎ใชเ้ทคโนโลย ีและระบบทีว่างไวเ้ป็นอย่างดนีัน้กย็่อมไม่สามารถ
ประสบความส าเรจ็ได ้ดงันัน้แรงงานจงึเป็นปจัจยัหรอืองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ด การปรบัปรุงระบบ
การท างานเพื่อพฒันาคุณภาพของแรงงานนัน้เป็นสิง่จ าเป็นที่มผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ  
การผลติ แต่ในปจัจุบนัยงัขาดขอ้มลูทีจ่ะเป็นเครื่องตดัสนิใจในการด าเนินนโยบายทางดา้นการ
เพิม่ประสทิธภิาพของแรงงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบรหิารแรงงาน การวางแผน
ทรพัยากรมนุษยต์ลอดจนการวางแผนพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในภาครฐัและเอกชน 
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานได้เลง็เหน็ความส าคญัที่จะรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติ

                                                           

 
๒๔ Peteron and Plowman, อา้งในพระมหาสมชาย ตุ้นฟ ัน่, “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ไทย”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(พฒันาสงัคม), (คณะพฒันาสงัคม : 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ ๒๕๔๒), หน้า ๒๘. 



 

และศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการผลติของแรงงาน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นเครื่องชี้
ถงึการเปลีย่นแปลงภาวะการผลติของแรงงานและผูป้ระกอบการ อกีทัง้เป็นตวักระตุ้นใหผู้ป้ระกอบ 
การปรบัปรุงคุณภาพการผลติของตน และของแรงงานใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ ช่วยใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานเมื่อเทยีบกบัต่างประเทศซึ่งจะเป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ
โดยรวม๒๕ 
 กนัตยา  เพ่ิมผล ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานว่า เป็นการ
ปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เตมิ ความสามารถและทกัษะในการท างานของตนเองหรอืผูอ้ื่นใหด้ขีึน้เจรญิ
ขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อนัจะท าให้ตนเองผู้อื่นและองค์การเกดิควาสุขในที่สุด 
ซึ่งการพฒันาประสิทธิภาพการท างานมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาองค์การหรอืการ
พัฒนาสังคม นอกจากนั ้นการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานยิ่งมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิอีกด้วย กล่าวคอื ประการแรก ก่อนที่คนจะเข้าสู่ การท างานใน
องค์การหนึ่งๆนัน้ บุคคลนัน้ต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การนัน้
ต้องการ ซึ่งบุคคลจะมคีุณสมบตัติามทีอ่งคก์ารต้องการนัน้กต็้องมกีารพฒันาตนเอง หรอืไดร้บั
การพฒันาจากสถาบนัต่างๆ จนมคีวามสามารถเพยีงพอที่จะเข้าสู่งาน และท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ประการสอง เมื่อบุคคลเข้าสู่งานแล้ว ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องพฒันา
บุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ(ความสามารถ)ในการท างานใหด้ทีีสุ่ด เพื่อประสทิธผิลขององคก์าร จงึ
กล่าวไดว้่า การพฒันาตนเองเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการท างานจะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของ
องคก์ารในทีสุ่ดนัน่เอง๒๖ 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่า องค์การจะมปีระสทิธภิาพเกดิขึน้ได้โดย
อาศยัสมาชกิภายในองค์การและการจดัวางระบบท างาน รวมทัง้การจดัโครงสรา้งการบรกิาร
ตลอดจนผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ สถานการณ์จะเกดิขึน้ไดโ้ดย 
 ๑) การตดิต่อสื่อสารทีด่ ีของทัง้ภายในองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร            
และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์การท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้  และมี
ประสทิธภิาพเพราะความเขา้ใจกนั ความสามารถในการสื่อความหมายใหต้รงกนัเป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัองคก์าร 
 ๒) ความคล่องตวัของการท างานในองค์การ ความคล่องตัวของการบรหิารงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ สามารถติดต่อถึงกัน โดยไม่มขี ัน้ตอนที่สลบัซบัซ้อน ความคล่องตัวของ
พนกังานในการปฏบิตังิานมอีสิระในการท างาน และการตดัสนิใจในงานบางอยา่ง 

                                                           
๒๕ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม, ภาวการณ์มีงานท าและการว่างงาน, (กรุงเทพมหานคร 

: กรมการจดัหางาน, ๒๕๔๐), หน้า ๑-๒๒. 
 ๒๖ กนัตยา เพิม่ผล, การพฒันาประสิทธิภาพการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏั
สวนดุสติ, ๒๕๔๑), หน้า ๖-๗. 



 

 

 ๓) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็นความสามารถขององคก์ารทีจ่ะกระตุ้นใหส้มาชกิใน
องคก์ารใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องพนกังานจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพการท างานดขีึน้ 
 ๔) ความผกูพนักบัองคก์ารหมายถงึ ความเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารความเขา้ใจกนั        
ความมมีนุษยส์มัพนัธต่์อกนั ท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมายลุล่วงไปไดด้้วยด ีเพราะ
สมาชกิรว่มกนัท างาน และมคีวามสนิทสนมกลมเกลยีวกนั๒๗ 
 วิรชั สงวนวงศ์วาน ได้ให้แนวคดิไว้ว่า ประสทิธภิาพของการบรหิารงานจะเป็น
เครื่องชี้ความเจรญิก้าวหน้าหรอืความลม้เหลวขององค์การ งานทีส่ าคญัของผู้บรหิารองค์ก็คอื 
งานในหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ซึง่จะเหมอืนกนัเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นองคก์ารขนาดใดมจีุดประสงคใ์ด 
จะเป็นเครือ่งมอืช่วยใหก้ารบรหิารหรอืการจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารทีช่าญฉลาด
จะตอ้งเลอืกการบรหิารทีเ่หมาะสมกบัองคก์ารของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และน าไปปรบัใชใ้ห้
เกดิประโยชน์แก่องคก์ารมากทีสุ่ด๒๘ 
 สมใจ ลกัษณะ ไดอ้ธบิายรปูแบบการวเิคราะหป์ญัหาเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพ
ไวต้ามแผนภาพ๒๙ ดงันี้ 
 

 ความคาดหวงั     ความเป็นจริง       ปัญหา 
   เป้าหมายสงู  ต ่ากว่าเป้าหมาย  ปญัหาเป้าหมาย 

 
ผลผลติสงู ผลผลติตกต ่ากว่า  ปญัหาผลผลติ            น าไปสูเ่ป้าหมายที ่        
ตอ้งการ 

 
กระบวนการด าเนินงาน  กระบวนการบาง  ปญัหากระบวนการ 
ไดม้าตรฐานเพื่อน าไปสู ่ ดา้นต ่ากว่ามาตรฐาน 
ผลผลติ 
        
ปจัจยัเพยีงพอต่อการ  ปจัจยัไม่เพยีงพอ  ปญัหาทางปจัจยั 
ด าเนินงาน 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑  การวเิคราะหป์ญัหาเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพ 

                                                           

 
๒๗ ปรยีาพร วงอนุตรโรชน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศนูยส์ง่เสรมิ 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๔), หน้า ๙๘-๙๙. 
 ๒๘ วริชั สงวนวงศว์าน, การบริหารครบวงจร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพมิพแ์มสพบัลซิวิง่ 
จ ากดั, ๒๕๓๓), หน้า ๘๖.  
 ๒๙ สมใจ ลกัษณะ, การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพศ์นูย ์              
การพมิพ ์สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา, ๒๕๔๒).หน้า ๑๙๕ 



 

 สรปุได้ว่า ประสทิธภิาพจะเป็นเครื่องชี้ให้เหน็ถงึความเจรญิก้าวหน้า รุ่งเรอืงและ
ผลผลติตลอดถงึความล้มเหลวของกจิการต่างๆ เพราะว่าในหน่วยงานหนึ่งๆ ที่มบีุคคลตัง้แต่    
๒ คนขึน้ไปมาร่วมตัง้วตัถุประสงคแ์ละด าเนินกจิการนัน้ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ดว้ยน าทรพัยากร 
ทีม่อียูม่าใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด เป็นการลดค่าใชจ้า่ยและเวลาแต่คุณภาพของงานต้องเพิม่ 
ขึน้อยา่งดยีิง่ 
 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
 การบรหิารงานเป็นกจิการของคณะสงฆท์ี่จะต้องท าหรอืจะต้องเป็นธุระหน้าที่และ
เป็นภารกจิของพระสงัฆาธกิารจะต้องปฏบิตั ิอนัเป็นภารกจิของคณะสงฆ ์และการพระศาสนา     
ม ี๖ ประการ  คอื การปกครอง การศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระศาสนา         
การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ จากการทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งปรากฏว่า ไดม้ผีู้
กล่าวถงึการบรหิารกจิการคณะสงฆไ์ว ้ดงันี้ 
 ๒.๒.๑  การปกครอง 
 การจดัโครงสรา้งปกครองคณะสงฆใ์นปจัจุบนั เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิม่เติม(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การปกครองคณะสงฆ์เป็นการปกครอง  
ตามพระธรรมวนิัย คอื การปกครองคณะสงฆ์จะยดึพระธรรมวนิัยเป็นธรรมนูญการปกครอง  
โดยใชอ้ านาจรฐัและจารตีเป็นหลกัอุดหนุนการปกครองสงฆ์หากมคีวามไม่เรยีบรอ้ยเกดิขึน้ใน   
คณะสงฆต์อ้งอาศยัอ านาจรฐัมาช่วยจดัการแกไ้ขความไม่เรยีบรอ้ย ในรฐัสมยัของพระบาทสมเดจ็  
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระองคท์รงถวายอ านาจรฐัช่วยคณะสงฆจ์ดัระบบการปกครองทรง
ตราพระราชบญัญตัิลกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มาในรฐัสมยัพระบาทสมเด็จ        
พระเจา้อยูห่วัอานันทมหดิล ไดย้กเลกิพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ 
และไดต้ราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ จดัระบบการปกครองใหม่ ใหม้รีปูแบบคล้าย
กบัการปกครองราชอาณาจกัร มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชได้
ยกเลกิพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ เพื่อจดัระบบการปกครองคณะสงฆใ์นรปูแบบใหม่
จงึไดต้ราพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตราพระราช 
บญัญตัคิณะสงฆ ์( ฉบบัที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชเ้ป็นรปูแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลกั
จดัระเบยีบการปกครองคณะสงฆ์ในปจัจุบนั  และมผีู้ให้ความหมายการปกครองคณะสงฆ์ไว้
ดงันี้ 

                                                           
๓๐ พระเทพปรยิตัสิุธ ี(วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์ 

และการพระศาสนา,กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 
 



 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง ความหมายการปกครองตาม
ทศันะของพระพุทธศาสนาว่า การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครอง
เพื่อการศกึษา การปกครองและความสงบเรยีบรอ้ยทีเ่กดิจากการปกครองนัน้มใิช่จุดหมายในตวั 
แต่เป็นเพยีงปจัจยัคอืสภาพเอือ้ เพื่อช่วยใหแ้ต่ละบุคคลบรรลุจดุมุ่งหมายแห่งการศกึษาหรอืเพื่อ
เป็นหลกัประกนัของการศกึษาจงึถอืคตไิดว้่าการปกครองทีม่ขี ึน้เป็นของการศกึษาและเพื่อการ 
ศกึษาทัง้สิน้ ถ้าไม่ปกครองด้วยการศกึษากต็้องปกครองด้วยอ านาจ เมื่อปกครองดา้นอ านาจก็
เกดิความรูส้กึในเชงิปฏปิกัษ์ทีเ่อยีงไปในทางทีจ่ะขดัแยง้กนั ดว้ยเหตุน้ีการปกครองแบบใชอ้ านาจ
จงึก่อใหเ้กดิปญัหา เริม่ตัง้แต่ความขดัแยง้ในจติใจเป็นต้นไป ท าใหย้ิง่ต้องเพิม่การใชอ้ านาจให้
อาญา และจะเน้นการลงโทษมากยิง่ขึน้ตามล าดบั ไม่ใช้การปกครองแบบพยายามสร้างคนด ี 
แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจดัคนเลว๓๑ 

 พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรตฺุติเมธี) ไดก้ล่าวการปกครองคณะสงฆว์่า ผู้ปกครอง             
คณะสงฆทุ์กชัน้ตอ้งมจีติส านึกรบัผดิชอบควบคุมสอดส่องดูแลและส่งเสรมิ โดยถอืหลกัเป้าหมาย 
๕ ขอ้คอื๓๒ 
 ๑) เพื่อเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพ 
 ๒) เพื่อรบัทราบปญัหาขอ้ขดัแยง้ 
 ๓) เพื่อขอรอ้งใหช้่วยกนัท างานตามอ านาจหน้าที่ 
 ๔) เพื่อตดิตามมาชีแ้จงเพิม่เตมิและดงูานตามทีส่ ัง่ 
 ๕) เพื่อรบัฟงัขอ้เสนอแนะน าไปแกไ้ขปรบัปรงุกจิการคณะสงฆใ์หด้ขีึน้  
 โดยยดึหลกัว่า พระภกิษุเป็นฐานรองรบัวดั วดัเป็นฐานรองรบัพระสงฆ์ พระสงฆ์
เป็นฐานรองรบัพระพุทธศาสนา 
 พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคปญฺโญ) ไดก้ล่าวไวว้่า การควบคุมและส่งเสรมิ 
การรกัษาความเรยีบรอ้ยดงีาม หมายถงึ งานในหน้าทีข่องพระสงัฆาธกิารในการปกครองดูแล
พระภกิษุสามเณร ในเขตการปกครองของตน ใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบร้อยถูกต้องตามหลกั 
พระธรรมวนิยัและตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ทัง้นี้ ค าว่า “การปกครอง” แปลว่า การควบคุม 
ดแูลรกัษาควบคุมใหท้่านอยูใ่นทีท่ีท่่านควรจะอยู่๓๓ 

                                                           

  ๓๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตรแ์นวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมกิ จ ากดั, ๒๕๓๙), หน้า ๕๕-๕๖.   
 ๓๒ พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรตฺุตเิมธ)ี, ธรรมปริทศัน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ ์
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙.   
 ๓๓ พระเทพปรยิตัสิธุ ี(วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗. 



 

 พระพทุธวรญาณ(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) ไดก้ล่าวไวว้่า งานปกครองเป็นงานลกึ  
ซึง้กวา้งขวางยิง่ใหญ่ละเอยีดอ่อนยิง่กว่างานทัง้หลาย และเป็นงานทีท่ าไม่เสรจ็ต้องคอยปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมแก่สภาพการณ์ปจัจบุนัอยู่ตลอดเวลาถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด 
งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนัน้ ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้งานบรหิารลกัษณะอื่นๆ        
กด็ าเนินไปไมไ่ดเ้ช่นกนั๓๔ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า การปกครองคณะสงฆ ์  
ก็ไม่จ าเป็นต้องเลยีนแบบระบบราชการที่ชกัช้าไม่ทนัการ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการ
ปกครองให้มุ่งพฒันาให้วดัแต่ละวดัให้เขม้แขง็เป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จรงิจากนัน้วดัทัง้หลาย  
กต็้องสรา้งเครอืข่ายโยงใยร่วมกนัท างานทัว่ประเทศทัง้พยายามลดขัน้ตอนสายบงัคบับญัชาที่
ซ ้าซ้อน ไม่ทนัการณ์ โดยปรบัปรุงระบบพระสงัฆาธกิารหรอืท าเอนจเินียริง่  ให้กบัการบรหิาร
กิจการคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปจัจุบันถือว่าเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยโดยมสีมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธาน มีการบงัคบับญัชากนัลงไปตามล าดบัชัน้ 
นับตัง้แต่ระดบัมหาเถระสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาสอันเป็นการปกครองบงัคบับญัชาตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบญัญตัคิณะสงฆ(์ฉบบัที๒่) พ.ศ.๒๕๓๕๓๕ 
 พระราชญาณวิสิฐ(เสริมชยั ชยมงฺคโล) ไดก้ล่าวไวว้่า การบรหิารหมู่คณะ คอื    
การปกครองดูแล ตลอดทัง้แนะน าสัง่สอน อบรมพระภกิษุ สามเณรและคฤหสัถ์ ทีม่ทีีอ่ยู่หรอื
พ านักอยู่ในวดัให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวนิัย ตามกฎหมายของบ้านเมอืง กฎข้อบงัคบั 
ระเบยีบ ค าสัง่และการประกาศของมหาเถรสมาคม๓๖ 
 สรุปได้ว่า การบรหิารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ในปจัจุบนันอกจากเจ้า
คณะผู้ปกครองมเีจา้อาวาส เป็นต้น ต้องค านึงถงึพระธรรมวนิัย กฎ ระเบยีบ พระราชบญัญตั ิ    
คณะสงฆแ์ละกฎหมายบ้านเมอืง ด าเนินการสอดส่องดูแลรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในวดั  
พรอ้มตระหนักถงึแนวทางความเจรญิมัน่คงของวดั โดยพฒันาวดัให้มศีกัยภาพทีเ่อื้อประโยชน์
ต่อประชาชนชุมชนสงัคม ใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของบุคลากรภายในวดั และบุคลากรภายนอกวดั
เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาวดัให้เจรญิมัน่คงควบคู่ไปกันชุมชนส่วนรวมตามเป้าหมาย   
ของ “บวร” คอื บา้น วดั โรงเรยีน 

 

                                                           

 ๓๔ พระพุทธวรญาณ (ทองยอ้ย กตฺิตทินฺิโน), ธรรมญาณนิพนธ ์๑๐๐ ปี พระพทุธวรญาณ,  
พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๘), หน้า ๗๖–๗๗. 
 

๓๕ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), การปกครองคณะสงฆไ์ทย. พมิพค์รัง้ที ่๙, 
(กรุงเทพมหานคร : มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖. 
 ๓๖ พระราชญาณวสิฐิ (เสรมิชยั ชยมงฺคโล), การบริหารวดั, พมิพค์รัง้ที ่๗, (นครปฐม :               
เพชรเกษมการพมิพ,์ ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๐. 



 

 ๒.๒.๒  การศาสนศึกษา 
 การศาสนศกึษา หมายถงึ การศกึษาเล่าเรยีนพระธรรมวนิัยของพระพุทธศาสนา
ของบรรพชติและคฤหสัถ์ เป็นกจิการของคณะสงฆป์ระการหนึ่งทีส่ าคญัยิง่ ในอ านาจหน้าทีข่อง
มหาเถรสมาคมมคีวามตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสรมิการศาสนศกึษา” ของคณะสงฆ ์(ม.๑๕ ตร)ี 
และในระเบยีบการปกครองคณะสงฆส์่วนกลาง มหาเถรสมาคมไดก้ าหนดวธิดี าเนินการควบคุม
และส่งเสรมิการศาสนศกึษาว่า “ควบคุมและส่งเสรมิการศาสนศกึษาใหด้ าเนินไปดว้ยดี” และมี
ผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี้ 
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมาย การศาสนศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษา
พระปรยิตัิธรรมของคณะสงฆ์ ทัง้แผนกธรรมบาล ีและแผนกสามญัศกึษา รวมทัง้การส่งเสรมิ
พระภกิษุสงฆส์ามเณรใหศ้กึษาพระปรยิตัธิรรมทุกๆ วธิทีีไ่มข่ดัแยง้ต่อพระธรรมวนิยั๓๗   
 พระเทพปริยติัสธีุ (วรวิทย ์คงฺคปญโฺญ) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการศาสนศกึษา     
ไวว้่า คณะสงฆย์งัมไิดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์วโ้ดยชดัเจนแต่โดยหลกัสตูรและเนื้อวชิาแลว้        
คงอนุมานไดว้่า มวีตัถุประสงค ์๙ ประการ คอื 
  ๑. เพื่อพระสงฆร์กัษาตนและหมูค่ณะ 
  ๒. เพื่อใชอ้บรมสัง่สอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชติและคฤหสัถ์ 
  ๓. เพื่อใชพ้ฒันาชาตบิา้นเมอืงดว้ยคุณธรรมของพระศาสนา 
  ๔. เพื่อใชใ้นกจิการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา 
  ๕. เพื่อรกัษาหลกัพระธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนา 
  ๖. เพื่อสรา้งศาสนทายาทสบือายพุระพุทธศาสนา 
  ๗. เพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนา 
  ๘. เพื่อความตัง้มัน่แห่งพระสทัธรรม 
  ๙. เพื่อความมัน่คงของประเทศชาตอินัเป็นส่วนรวม๓๘ 
  พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมมฺจิตฺโต) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การศาสนศกึษา 
หมายถงึ การศกึษาพระปรยิตัธิรรมและการศกึษาอื่นๆ อนัสมควรแก่สมณะ การศาสนศกึษา 
ของสงฆแ์ต่เดมินัน้เริม่ตน้มาตัง้แต่สมยัพุทธกาลและบุคคลทีเ่ขา้มาสู่สงัฆมณฑลในครัง้พุทธกาล
ตามประวตัสิ่วนมาก มกัจะได้รบัการศึกษาทัง้คดทีางโลกและคดทีางธรรมมาเป็นอย่างดตีาม
ลทัธศิาสนาในสมยันัน้ เป็นต้นว่าเรยีนจบไตรเพทมาก่อนการศกึษาของสงฆ ์ในสมยัพุทธองค ์
ยงัทรงพระชนมอ์ยูม่ ี๒ ประการ คอื  

                                                           

 
๓๗ กรมการศาสนา, คู่มือการจดัการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, 

๒๕๓๙), หน้า ๑. 
 ๓๘ พระเทพปรยิตัสิธุ ี(วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๔๑. 



 

๑. คนัถะธุระ คอื ธุระฝา่ยคมัภรี ์กจิดา้นการเรยีน 
๒. วปิสัสนาธุระ คอื ธุระฝ่ายเจรญิวปิสัสนา กจิด้านการบ าเพญ็ภาวนาหรอืเจรญิ

พระกรรมฐาน ซึง่รวมทัง้สมถะดว้ย เรยีกรวมเขา้ในวปิสัสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุม๓๙ 
 สรุปได้ว่า การศาสนศึกษา เป็นการจดัการศึกษาให้กบัภกิษุสามเณร สนับสนุน
ส่งเสรมิพระภกิษุสามเณรให้มโีอกาสศกึษาพระปรยิตัธิรรมและวชิาต่างๆ ทุกๆ วธิ ีซึ่งมตีัง้แต่
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยพระขดัต่อพระธรรมวินัย เพื่อเป็นองค์ความรู้รกัษาตน     
และหมู่คณะ พฒันาตนเองให้มคีวามรู้และใช้ความรู้อบรมสัง่สอนแก่บรรพชติและคฤหสัถ์     
เพื่อเป็นการสรา้งศาสนทายาทสบือายพุระพุทธศาสนาสบืไป 
 
 ๒.๒.๓  การศึกษาสงเคราะห ์
 การศกึษาสงเคราะห์ หมายถงึ การจดัการศกึษาเพื่อช่วยเหลอืเกื้อกูล อุดหนุน    
จุนเจอืช่วยเหลอืเกื้อกูลหรอือุดหนุนจุนเจอืการศึกษาอื่น หรอืสถาบนัการศึกษา หรอืบุคคล      
ผู้ก าลงัศึกษาเล่าเรยีน คณะสงฆ์ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นกิจการอันหนึ่งของ      
คณะสงฆ ์และมผีูค้วามหมายไว ้ดงันี้ 
 กรมการศาสนา ไดก้ล่าวถงึ การศกึษาสงเคราะห ์หมายถงึ การจดัการศกึษาทีมุ่่ง                 
เน้นการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ม ีความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา และการจดัการศกึษาในการเตรยีมความพรอ้ม แก่เดก็ปฐมวยั ไดแ้ก่ศูนย์
พระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั โรงเรยีนเอกชนการกุศลของวดั  

การมอบทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนนกัศกึษา๔๐ 
 พระเทพปริยติัสธีุ(วรวิทย ์คงฺคปญโฺญ) ไดก้ล่าวถงึ การศกึษาสงเคราะหท์ีพ่ระสงฆ ์
ด าเนินการในลกัษณะน้ี เป็นการจดัการศกึษาซึง่แบ่งไดเ้ป็น ๔ ประเภท คอื 
 ๑. โรงเรยีนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา และโรงเรยีนสงเคราะห์ เดก็ยากจน
ตามพระราชประสงค์ มคีวามมุ่งหมายให้วดัและพระภกิษุในพระศาสนาได้ จดัการศกึษาตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติ และพระภกิษุ
สามเณรส่วนหน่ึงเป็นเหตุใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้ขา้ใกลว้ดัและไดศ้กึษาหลกัธรรมทางศาสนา 
 ๒. ศูนยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ มคีวามมุ่งหมายใหว้ดัและพระสงฆใ์ห้
การศกึษาอบรมปลกูฝงัศลีธรรม วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามแก่เดก็และเยาวชน เป็นโอกาส

                                                           

 ๓๙ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), การปกครองคณะสงฆไ์ทย. พมิพค์รัง้ที๙่, 
(กรุงเทพมหานคร : มลูนิธพิทุธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๗๗. 
  ๔๐ กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร, คู่มือครจูริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ 
ศาสนากระทรวงศกึษาธกิาร, ๒๕๒๒), หน้า ๕-๖. 



 

ให้พระสงฆ์ได้ใช้วชิาการศาสนศึกษา เพื่อพฒันาทรพัยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลกัธรรม    
ของพระศาสนา 
 ๓. ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั มคีวามมุ่งหมายใหว้ดัไดช้่วยอบรมบ่มนิสยัเดก็
ก่อนวยัเรยีน เพื่อปลูกฝงัคุณธรรมและศลีธรรมแต่ยงัเดก็ ทัง้เป็นการใหโ้อกาสวดั และพระสงฆ์
ไดร้ว่มพฒันาทรพัยากรบุคคลของชาตติัง้แต่วยัเดก็ 
 ๔. โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จดัตัง้ขึน้เพื่อใหพ้ระภกิษุสามเณร
ศกึษาเล่าเรยีนตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิารแผนกสามญัศกึษา และมกีารศกึษาวชิา
พระปรยิตัธิรรม หมวดภาษาบาล ีหมวดพระธรรมวนิัยและศาสนปฏบิตัิ  อกีส่วนหนึ่ง โรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษามกีารจดัตัง้ขึ้นตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร  ว่าด้วย
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา พ.ศ.๒๕๓๗  และอยูใ่นสงักดักรมการศาสนา ขณะนี้
มวีดัต่างๆจ านวนมาก จดัตัง้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา แต่ยงัมไิด้จดัเป็น
การศาสนศกึษาหรอืการศกึษาสงเคราะหแ์ต่โดยรปูการนัน้น่าจะจดัเป็น “การศกึษาสงเคราะห์” 
มากกว่า เพราะเป็นการศกึษา เพื่อสงเคราะห์พระภกิษุสามเณรให้มกีารศกึษาเล่าเรยีนวชิา
สามญัศกึษาทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนกเ็น้นหนกัทางวชิาสามญัศกึษา๔๑ 
 บุญศรี พานะจิตต์ ได้กล่าวถึง การศึกษาสงเคราะห์ ว่าเป็นบทบาทและภารกิจ 
ของภิกษุสงฆ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษา       
ให้มคีวามรูค้วามสามารถที่จะด ารงตน และด าเนินชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข การจดัการ 
ศกึษาเพื่อช่วยเหลอืเกือ้กูลและการช่วยเหลอืเกือ้กูลการศกึษาหรอืสถาบนัการศกึษาอื่นนอกจาก 
การศาสนศกึษา หรอืบุคคล ผูก้ าลงัศกึษาโดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทคอื ๑. โรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมแผนกสามญัศกึษา ๒. โรงเรยีนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา ๓. โรงเรยีนสงเคราะห์
เดก็ยากจนตามพระราชประสงค์ ๔. โรงเรยีนพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์๕.โรงเรยีนอบรมเดก็
ก่อนเกณฑใ์นวดั๔๒ 
 สรปุได้ว่า การศกึษาสงเคราะห์ เป็นการจกัการศกึษาแก่ประชาชนทัว่ไปเพื่อช่วย 
เหลอืแก่เดก็ผู้ด้อยโอกาสทางการศกึษาให้มโีอกาสรบัการศกึษาตามก าลงัสตปิญัญาพรอ้มทัง้  
ให้การอบรมสัง่สอนด้วยความรกัเมตตา เอาใจใส่ขดัเกลาเขาเหล่านัน้ทัง้ทางกาย วาจา ใจ    
เพื่อสรา้งใหเ้ป็นบุคลากรทีม่คีุณภาพสามารถทีจ่ะด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
 
 

                                                           

 
๔๑ พระเทพปรยิตัสิุธ ี(วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘–๔๙.     
  

๔๒
 บุญศร ีพานะจติต,์ ความส าเรจ็ในการปฏิบติัภารกิจของวดั, (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั 

พรกิหวานกราฟฟิก จ ากดั, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐. 



 

 ๒.๒.๔ การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
              พระพุทธศาสนามคีวามเป็นมาอย่างยาวนานนับแต่สมเดจ็พระสมัมาพระพุทธเจ้า         
ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระอญัญาโกณฑญัญะ ถอืว่าเป็นการสบืศาสนทายาทเป็นครัง้แรก 
และทรงประกาศความจรงิแห่งชวีติด้วยการแสดงพระธรรมจกักปัปวตันสูตร เป็นปฐมฤกษ์แห่ง 
การประกาศพระพุทธศาสนา ณ ปา่อสิปิตนมฤคทายวนั หลงัจากนัน้ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ
พระสทัธรรมดว้ยพระพุทธด ารสั ว่า “ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย พวกเธอจงเทีย่วจารกิไปเพื่อประโยชน์ 
และความสุขแก่ชนหมูม่ากเพื่ออนุเคราะหโ์ลกเพื่อประโยชน์เกือ้กูลและความสุขแก่พวกทวยเทพ
และมนุษย ์อย่าไปโดยทางเดยีวกนัสองรปู จงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งต้น มคีวามงามใน
ท่ามกลาง และความงามในทีสุ่ด จงประกาศพรหมจรรย์ พรอ้มทัง้อรรถ และพยญัชนะบรสิุทธิ ์
บรบิรูณ์ครบถว้น”๔๓ 
 กรมการศาสนา ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า หมายถงึ การประกาศพระพุทธศาสนาให้ 
แก่ศาสนทายาทและประชาชนได้รบัทราบในทุกวธิีๆ  ที่ไม่ขดัต่อพระธรรมวนิัย โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมแลว้น้อมน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่การเทศนา 
การปาฐกถาในโอกาสและสถานทีต่่างๆ ทัง้ในวดัและนอกวดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแผ่
ธรรมหรอืต้องการให้ประชาชนไดเ้ขา้วดัปฏบิตัธิรรม หรอืมุ่งเน้นสบืสานวฒันธรรมไทยที่ได้รบั
อทิธพิลมาจากพระพุทธศาสนา การด าเนินการใดๆ ของภกิษุสงฆใ์นพระพุทธศาสนาที่เป็นไป
เพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทัง้ในวดัและนอกวดั ชื่อว่าเป็นภารกจิดา้นการเผยแผ่
ทัง้สิน้๔๔  
 สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหน้าที่
หรอืบทบาททีว่ดัต่างๆ เจา้คณะต าบล คณะสงฆอ์ าเภอ และคณะสงฆจ์งัหวดัเกี่ยวกบัการเผยแผ่   
ไวด้งันี้ 

๑. หาอุบายวธิใีหไ้ดย้นิไดฟ้งัโอวาท ค าสัง่สอนหรอืขอ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ 
 ๒. แนะน า สัง่สอน อบรม ประชาชนใหเ้ขา้ใจในศาสนพธิแีละการปฏบิตั ิ
 ๓. เทศนาสัง่สอนประชาชนให้ตัง้อยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟงัเกี่ยวกับ       
พระศาสนาโดยถูกตอ้ง๔๕ 

                                                           

 ๔๓ ว.ิม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
  ๔๔ กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจดัการวดัฉบบัยอ่, (กรุงเทพมหานคร :       
โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
 ๔๕ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์(ช่วง วรปญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสงัฆาธิการ
ว่าด้วยเรือ่งการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า 
๑๔๘-๑๕๕. 



 

 สรปุได้ว่า วธิทีีภ่กิษุสงฆใ์ชใ้นการเผยแผ่ธรรมะในปจัจุบนัมหีลายวธิ ีเช่น การเทศนา 
ปาฐกถาธรรม อภปิรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวปิสัสนากรรมฐานและการใชส้ื่อประกอบ 
การสอนธรรมะจะเลอืกใชว้ธิใีด ขึน้อยูก่บัลกัษณะของผูร้บั การเทศนาสัง่สอนประชาชน เป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทีพ่ระสงฆแ์ละคณะสงฆ์ ถอืเป็นกจิการทีส่ าคญัทีสุ่ด จุดหมายของการ 
ศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิตัธิรรม คอื ความรูค้วามสามารถในการที่ จะน าพระธรรมค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจา้ไปสู่ประชาชนหรอื การเผยแผ่นี้เองคณะสงฆไ์ทยเคยจดัใหม้โีรงเรยีนพระธรรมกถา 
ภกิษุสงฆท์ีเ่ทศน์ดจีะไดร้บัการยกย่องมาก และการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาถอืว่าเป็นหน้าทีอ่นั
ส าคญัของพระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆท์ี่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ ศาสนานัน้จะต้องม ีความรู้
ความสามารถและเทคนิควธิกีารนอกเหนือ จากความรู ้ดา้นหลกัพุทธธรรมจงึจะสามารถท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลดแีละมปีระสทิธภิาพ 

 
 ๒.๒.๕ การสาธารณูปการ 

กรมการศาสนา ได้กล่าวถงึการบรหิารวดัด้านสาธารณูปการ ไว้ว่า การด าเนินการ
เกี่ยวกบัการพฒันาวดัด้านอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม เพื่อให้วดัเอื้อประโยชน์ตามภารกิจ
ของเจา้อาวาสด้านอื่นๆ การพฒันาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท านุบ ารุงรกัษาสาธารณสมบตัิ
ของวดั การดแูลรกัษาและการก่อสรา้งอาคารสถานทีเ่ช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรยีน หอธรรม 
กุฎ ิศาลาการเปรยีญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวดัจะไม่เท่าเทยีมกนัมากหรอืน้อยขึน้อยู่
กบัขนาดของเศรษฐกจิ ความตอ้งการของชุมชนและบารมขีองเจา้อาวาสหรอืพระสงฆใ์นวดัเป็น
ส าคญั๔๖  

 พระราชรัตนมุนี  (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) ได้กล่าวถึงการบริหารวัดในด้าน                 
สาธารณูปการของวดัแบ่งได ้๓ เรือ่ง คอื  
 ๑) การบรูณะและการพฒันาวดั 
 ๒) การก่อสรา้งและบรูณปฏสิงัขรณ์เสนาสนะ 
 ๓) การดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัขิองวดั  
และยงัได้กล่าวถึงการบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาสหรือวัดตามพระธรรมวินัย      
ควรใหเ้กดิความสงบสุข (สปัปายะ) ๔ อยา่ง คอื  
 ๑) อาวาสสปัปายะ ที่อยู่เป็นสุขสบายคอื ท าให้วดัเป็นอาราม เป็นที่ร่มรื่น รื่นรมย ์
เป็นรมณยีสถานเจรญิตา สบายใจแก่ผูท้ีพ่บเหน็ เป็นศูนยข์องชุมชนทัง้ดา้นวตัถุและจติใจ  
 ๒) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องค านึงการ        
กนิอาหาร การจดัสวดักิารเรือ่งอาหาร 

                                                           

 ๔๖ กรมการศาสนา, หลกัการบริหารและการจดัการวดัยุคโลกาภิวตัน์,  (กรุงเทพมหานคร : 
เอพ ีกราฟิคดไีซน์, ๒๕๓๙), หน้า ๗.  



 

 ๓) บุคคลสปัปายะ บุคคลเป็นทีส่บายไมค่ านึงถงึเรื่องของบุคคลภายในวดัหรอืบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดั คนวดัแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คอื พระภกิษุ สามเณร อุบาสก อุบาสกิา และ
เดก็วดั 
 ๔) ธรรมสปัปายะ ธรรมทีเ่ป็นสบาย วดัคอื เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม๔๗   
 พระราชสีมาภรณ์ (นวล เขมสจจฺวาที) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า การสาธารณูปการ 
คอื กระบวนการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน้นกิจกรรมการพฒันาภายในวดัเป็นงานหลกั   
งานอื่นเป็นงานรองภายใตห้ลกัการการ ๒ ประการ คอื๔๘ 
 ๑. ดแูลรกัษาของเก่าไวใ้หไ้ด ้
 ๒. สรา้งสรรคพ์ฒันาของใหมใ่หง้อกเงย โดยเลอืกใชว้ธิกีาร ๓ วธิ ี
  ๒.๑ แน่วแน่แกไ้ขในสิง่ทีผ่ดิ 
  ๒.๒ เตม็ใจสนบัสนุนในสิง่ทีถู่กใหด้ยีิง่ขึน้ 
  ๒.๓ ตัง้ใจสรา้งพฒันาในสิง่ทีย่งัไม่มใีหเ้กดิขึน้ 

มาณพ พลไพรินทร ์ ได้กล่าวถึงการบรหิารวดัในด้านสาธารณูปการของวดัว่า    
งานสาธารณูปการนัน้สบืเนื่องมาจากหน่วยย่อยที่ส าคญัที่สุดของสถาบนัพระพุทธศาสนาใน
สงัคมไทยคอืวดั คนไทยไปตัง้ถิน่ฐานอยู่ ณ ที่ใด เมื่อรวมกนัขึน้เป็นชุมชนกเ็กดิความต้องการ 
มวีดั มพีระสงฆ์ส าหรบัเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี และเป็นที่บวชเรยีนศึกษาของ
กุลบุตร จงึไดช้่วยกนัสรา้งวดัของตนหรอืชุมชนนัน้ขึน้ เมื่อสรา้งเสรจ็แลว้กจ็ะอาราธนาพระสงฆ์
มาอยู่ประจ า เป็นผู้น าทางศาสนาของชุมชน เป็นผู้ดูแลรกัษาและจดัการวัดของประชาชน     
เกดิเป็นกจิารของวดัและของคณะสงฆข์ึน้ การทีพ่ระสงฆร์บัหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลรกัษาและจดัการวดั
นี้ถอืเป็นการช่วยเหลอืประชาชนและกจิการอื่น ๆ  ของวดัล้วนเป็นกจิการที่เป็นการช่วยเหลอื 
อุดหนุนเกือ้กูลประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของวดันัน้หรอืประชาชนทัว่ไป จงึไดเ้รยีกกจิการเกี่ยวกบัการ
ดแูลรกัษาและจดัการวดัว่าการสาธารณูปการ๔๙ 
 สรปุได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานส าคญัโดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็น
งานประดบัท้องถิ่นและการพระศาสนาเป็นงานที่ให้ความส าคญัแก่พระสงัฆาธิการและเห็น
ผลงานของพระสงัฆาธกิารไดเ้รว็กว่างานอื่น แต่กม็กัเป็นเหตุก่อปญัหา เช่น บางแห่งเกดิความ
ขดัแยง้ระหว่างวดักบัชาวบ้านจนถงึลุกลามใหญ่โต  ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุหาก         

                                                           

 ๔๗ พระราชรตันมุน ี(ชยัวฒัน์ ปญฺญาสริ)ิ, การจดัสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะหข์องวดั
, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑-๑๒.   
 ๔๘ พระราชสมีาภรณ์ (นวล เขมสจฺจวาที), พระสงฆ์กบังานพฒันาพระศาสนาและสงัคม, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๐. 
 ๔๙ มาณพ พลไพรนิทร์, คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ,์ (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 
๒๕๔๑), หน้า ๒๙๔.  



 

เจา้คณะไดเ้หน็ความส าคญั เร่งรดัตรวจตราชีแ้จงแนะน า การปฏบิตัหิน้าที่ของพระสงัฆาธกิาร
ได้ดแีล้วการขดัแยง้ระหว่างวดักบับ้านจะลดน้อยลงตามล าดบั และความสมคัรสมานสามคัคี
ระหว่างบ้านกบัวดัจะมมีากขึน้เป็นเหตุใหก้ารคณะสงฆแ์ละการพระศาสนาด าเนินไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยดงีาม 
 
 ๒.๒.๖ การสาธารณสงเคราะห ์
       การสาธารณสงเคราะห์ หมายถงึ การด าเนินกจิการต่างๆเพื่อให้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์แก่หน่วยงาน แก่บุคคล คณะบุคคล หรอืการช่วยเหลอืเกื้อกูลหรอืการอุดหนุนจุนเจอื
สถานทีซ่ึง่เป็นสาธารณสมบตัหิรอืประชาชนทัว่ไป 
 กรมการศาสนา ได้กล่าวถึงความส าคญัภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ว่าการ
ด าเนินการช่วยเหลอืสงัคมทางวตัถุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขดัต่อพระธรรมวนิัยได้แก่โครงการ
อุปสมบทและพรรพชาพระสงฆ ์สามเณรภาคฤดรูอ้น โครงการสงเคราะหพ์ระสงฆ ์สามเณรทีว่ดั
ประสบภยัขาดแคลน วดัและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้น าในการพฒันาชุมชนและสงัคม เช่น   
ให้สถานที่เป็นที่จดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้า
หมูบ่า้น การออมทรพัย ์ใหส้ถานทีแ่หล่งประปาหมูบ่า้น การช่วยเหลอืผูย้ากไร ้เป็นตน้๕๐ 
 พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ) ได้กล่าวถึงการบริหารวัดด้านการ       
สาธารณสงเคราะหไ์ว้ว่า การสาธารณสงเคราะห ์หมายถงึ การด าเนินกจิการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็น
สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน หรอืบุคคลหรอืคณะบุคคล การอุดหนุนจุนเจอืสถานที่ซึ่งเป็น 
สาธารณสมบตัหิรอืประชาชนทัว่ไป การสงเคราะหใ์นดา้นจติใจและวตัถุ ดา้นจติใจ ไดโ้ดย 
 ๑) เป็นทีป่รกึษา แนะน าในปญัหาชวีติและดา้นอื่นๆ เช่น ทางวชิาการบางอยา่ง 
 ๒) ท าให้วดัร่มรื่น ร่มเยน็ สมเป็นอารมณ์ให้ความร่มเยน็ทางการปฏบิตัตินให้เป็น
แบบอย่างของผู้ด าเนินชวีติอนัประเสรฐิเป็นที่ตัง้แห่งความเคารพ ศรทัธา เลื่อมใสและนับถือ 
สรา้งความรม่เยน็เมือ่เหน็วดัและพระสงฆ ์ ดา้นวตัถุ กระท าไดโ้ดย 
 ๑) แนะน าชักจูงให้ผู้อื่นกระท า เช่น การสาธารณูปโภค จัด ให้มีโรงเรียน 
โรงพยาบาล ถนน บ่อน ้า เป็นตน้ 
 ๒) น าสิง่ของหรอืบรกิารที่รบัจากผู้อื่นมาแบ่งปนัให้มปีระโยชน์กว้างขว้างออกไป 
คอื ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางน าไปบรกิารสงัคม การสาธารณสงเคราะห์ เป็นกจิการของสงฆท์ี่ได้
ก าหนดไวเ้ป็นระเบยีบกฎมหาเถรสมาคมขอ้หนึ่ง  “ควบคุมและส่งเสรมิการ  สาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์” ในระเบยีบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางได้ก าหนดว่า “เป็นวธิีการด าเนิน

                                                           

 ๕๐ กรมการศาสนา, คู่มือการจดับริหารจดัการวดัฉบบัยอ่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ ์  
การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๗. 



 

สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม ”      
การสาธารณสงเคราะหแ์ยกโดยลกัษณะทีค่วรจะม ี๔ ประการ ดงันี้๕๑ 
 

พระธรรมปริยติัเวที (สุเทพ ผสฺุสธมฺโม) ได้กล่าวถึงการบรหิารวดัด้านการสา
ธารณสงเคราะหไ์วว้่า เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสรา้งถนนท าสะพาน ศาลาพกัรอ้นงาน
นี้จะม ีอ.บ.ต. เขา้มาท าหน้าที ่ส่วนทีค่ณะสงฆจ์ะช่วยสงัคมได ้เช่าการช่วยเหลอื ผูย้ากไรเ้พราะ
ถูกไฟไหมบ้า้น การจดัหน่วยบรรเทาสาธารณภยัหรอืการจดับรหิารใหฟ้รใีนพธิงีานศพ  ไม่เกบ็
ค่าน ้าค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าหน้าที่ หากเขามศีรทัธาก็จะท าบุญ ส่วนนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กบั
ชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทัง้ให้การช่วยเหลือสงัคมทัง้ภายในวดัและนอกวัด 
ภายในวดัเช่น อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาท าบุญที่วดัให้เหมาะสมและวดัต้องสะอาด สะดวก 
สบาย ภายนอกวดัเช่น สงเคราะหช์่วยเหลอืชาวบา้นทีม่คีวามทุกขเ์ท่าทีจ่ะท าไดอ้ยา่งดดูาย๕๒   
 พระราชรัตนมุนี  (ชัยวัฒน์  ปญฺญาสิ ริ )ได้กล่ าวถึงความส าคัญภารกิจ           
ดา้นสาธาณสงเคราะห์ว่าเป็นการจดัให้การสงเคราะห์ดา้นต่างๆแก่ประชาชนผูอุ้ปถมัภบ์ ารุงวดั
ทายกทายกิาของวดัและประชาชนทัว่ไป วดัเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม วดัอยู่ไดก้ต็้องพึง่บ้านและ
บา้นอยู่ได้ ก็ต้องพึ่งวดั วดัเป็นศูนยก์ลางของสงัคม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึ่งทางจติใจของประชาชน 
เมื่อประชาชนเดือนร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์
ช่วยเหลอื การสาธารณสงเคราะห์จงึเป็นหน้าที่ของวดัและเจา้อาวาสจะต้องด าเนินการบรหิาร
ทุกดา้นเกีย่วกบัการสงเคราะหป์ระชาชนในขอบเขตทีว่ดัจะจดัได้๕๓ 

พทุธทาสภิกข ุไดก้ล่าวไวว้่า พระสงฆแ์ละวดัควรสงเคราะห ์ประชาชน ดงันี้  
 ๑) ควรสงเคราะหฝ์่ายจติใจใหม้สีตปิญัญารูจ้กัแก้ปญัหาดว้ยตนเอง 

  ๒) ควรสงเคราะหท์างดา้นศลีธรรม 
  ๓) ควรสงเคราะหใ์หม้นุษยม์คีวามสว่างทางวญิญาณ  
  ๔) ควรสงเคราะหใ์หก้นิอยูแ่ต่พอด ี 
  ๕) ควรสงเคราะหใ์นการใหธ้รรมมากกว่าใหว้ตัถุ 
  ๖) ควรสงเคราะหใ์หเ้ขามคีวามเขม้แขง็๕๔ 
                                                           

 ๕๑ พระเทพปรยิตัิสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  การปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๖๒-๖๕.  
 ๕๒ พระธรรมปรยิตัเิวท ี(สเุทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุร ี: ส านักพมิพ ์ธรรมเมธี, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๕.    
 ๕๓ พระราชรตันมุน ี(ชยัวฒัน์ ปญฺญาสริ)ิ, การจดัสาธารณูปการของวดัและสาธารณ
สงเคราะห ์ของวดั, หน้า ๑๔.     
 ๕๔พุทธทาสภกิข,ุ การสงเคราะหส่์วนท่ียงัขาดอยู่, (นนทบุร ี: บรษิทั พมิพด์ ีจ ากดั, ๒๕๓๗),                     
หน้า ๕. 



 

 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ไดก้ล่าวไวว้่า ภารกจิทีส่ าคญัยิง่ของพระสงฆ ์คอื การอบรม    
สัง่สอนชาวบ้านในทางที่ถูกที่ควร ชาวบ้านได้ให้การอุปการะปจัจยั ๔ แก่พระสงฆ ์ให้มกี าลงั
ศึกษาปฎิบตัิธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็ควรอนุเคราะห์ชาวบ้านเป็น   
การตอบแทน๕๕ 
 สรปุได้ว่า งานดา้นการสาธารณสงเคราะห ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื 
สงเคราะหท์างวตัถุ และสงเคราะห์ทางจติใจ งานดา้นสาธารณสงเคราะห์เป็นงานทีพ่ระสงฆท์ า
เพื่อสาธารณะชน โดยบริหารจดัการตามหลักซึ่งไม่ขดัต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ     
คณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ของมหาเถรสมาคม และไม่ขดัต่อกฏหมายบ้านเมอืง 
ได้แก่ การสงเคราะห์ภกิษุสามเณร การสนับสนุนทุนการแก่เดก็นักเรยีน การช่วยเหลอืผู้ป่วย    
ผูย้ากไรผู้ป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ลว้นเป็นงานทีพ่ระสงฆส์ิง่เป็นหน่วยหนึ่งในสงัคม
ควรจะสงเคราะห์เพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนทีใ่ห้การดูแลรกัษาและอุปถมัภพ์ระศาสนาทัง้
ยงัเป็นการสรา้งความผกูพนัระหว่างวดักบับา้นอกีประการดว้ย 
 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 ๒.๓.๑  ความหมายเก่ียวกบัการเผยแผ ่
 จากการคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ปรากฏว่า มผีูใ้หค้วามหมายเกี่ยวกบัการ เผยแผ่
ไวห้ลายท่าน ดงันี้ 
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง   
การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนา ให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รบัทราบในทุกๆ     
วิธีที่ไม่ขดัต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมแล้ว    
น้อมน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรอืวีดีทศัน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วดัหรือพระสงฆ์       
จดักจิกรรมต่างๆขึน้ ในวดัโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ธรรมหรอืต้องการให้ประชาชน  
ไดเ้ขา้วดัปฏบิตัธิรรม หรอืมุ่งเน้นสบืสานวฒันธรรมไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากพระพุทธศาสนา 
การด าเนินการใดของพระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาทีเ่ป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางศาสนาทัง้ใน
วดัและนอกวดั ชื่อว่าภารกจิดา้นการเผยแผ่ทัง้สิน้๕๖ 
 

                                                           
๕๕ เสฐยีรพงษ์ วรรณปก, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๙),  

หน้า ๗๑. 
 ๕๖ กรมการศาสนา, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเรจ็ของเจ้าอาวาสในการพฒันาวดัให้เป็น
ศนูยก์ลางชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 



 

 ธีรวสั  บ าเพญ็บุญบารมี ได้กล่าววไวว้่า หลกัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัง้แต่
ครัง้พุทธกาลมาจนถงึปจัจบุนั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อศาสนทายาท คอื พระภกิษุสงฆผ์ูอ้อกเผยแผ่
ธรรมเป็นอย่างยิง่ และต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลภายนอกที่เป็นคฤหสัถ์ เข้ามามบีทบาทใน      
การสนับสนุน หรอืที่เรยีกว่า อุบาสก อุบาสกิา คอืผูถ้งึพระรตันตรยั เป็นกลุ่มคนทีส่ าคญัต่อ
พระพุทธศาสนาสบืเรือ่ยมา๕๗ 
 พระประทิน  ยสินฺธโร ได้กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่ หมายถงึ การเปิดเผยสิง่ที่ถูก
ปิดบงัใหค้นอื่นไดร้บัรู ้คอื การเผยสิง่ทีด่ทีีง่ามคนยงัไม่รูไ้ม่เหน็ไดรู้เ้หน็ทัว่กนั และค านี้มกัจะใช้
กบัสิง่ที่เป็นนามธรรม เช่น แผ่ความสุข ความช่วยเหลอืเผื่อแผ่ ส่วนค าว่า เผยแพร่ หมายถึง 
การขยายหรอืการกระจายออกไปในวงกว้างก็ใช้ค าว่า เผยแพร่ และค านี้มกัจะใช้กบัสิง่ที่เป็น
รปูธรรม เช่น แพรภ่าพ แพรภ่าพ แพรข่า่ว แพร่เชือ้ ดงันัน้หลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาอยู่ใน
ฐานทีเ่ป็นนามธรรม จงึสมควรทีจ่ะใชค้ าว่า เผยแผ่จะเหมาะกว่าใชค้ าว่าเผยแพร่๕๘  
 พระเทพโสภณ (ประยรู ธมมฺจิตฺโต) กล่าวว่า การเผยแผ่ หมายถงึ “ขยายออกไป, 
การท าใหข้ยายออกไป, หมายถงึ สิง่ทีย่ ิง่ใหญ่อยู่แล้วท าให้ขยายออกไป เช่น การแผ่กฤษดา   
ภนิิหารของพระเจ้าจกัรพรรด ิเช่น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงแผ่กฤษดาภินิหารด้วยการส่ง  
พระมหนิทะไปยงัประเทศศรลีงักา”๕๙ 
 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐิตญาโณ) กล่าวว่า วธิกีารเผยแผ่พุทธธรรมในครัง้
พุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้วธิกีารเผยแผ่แบบประยุกต์เขา้กบัสภาพแวดล้อมทางภูมศิาสตร์ 
ประวตัศิาสตรท์างสงัคม จารตี ประเพณีในแต่ละทอ้งถิน่ทีม่คีวามแตกต่างกนัมากมาย ไม่ว่าจะ
ทรงใชว้ธิไีหนกต็าม เช่น ทรงใชอุ้บายในการเลอืกบุคคล รอจงัหวะหรอืโอกาส เป็นตน้.๖๐   
 วศิน อินทสระ กล่าวว่า การเผยแผ่ว่า หมายถงึ “การพูดการสัง่สอน การแนะน า, 
การเขยีนหนงัสอื, การเป็นตวัอยา่ง การท าใหด้ ูการอยูใ่หเ้หน็”๖๑ 
 

                                                           

 ๕๗ ธรีวสั  บ าเพญ็บุญบารม,ี โครงการวิจยัธรรมการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : 
มลูนิธเิบญจนิกาย, ๒๕๕๐, พมิพค์รัง้ที ่๑), หน้า ๕๓. 
 ๕๘ พระประทนิ ยสนฺิธโร, “สมัฤทธผิลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, สารนิพนธพ์ุทธศาสตรบณัฑติ 
ประจ าปี ๒๕๕๑, : ๕๗๗. 
  ๕๙ พระเทพโสภณ (ประยรู  ธมฺมจตฺิโต), การเผยแผ่เชิงรกุ, (กรุงเทพมหานคร : พมิพท์ี ่หจก. 
สานลดา, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
  ๖๐ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), พทุธวิธีเผยแผพ่ระพทุธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร        
: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 
 ๖๑ วศนิ  อนิทสระ, การเผยแผ่ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพก์ติตวิรรณการพมิพ,์ ๒๕๓๖), 
หน้า  ๓๗. 



 

 สรปุได้ว่า การเผยแผ่พุทธธรรม หมายถงึ การท าใหห้ลกัธรรมค าสอนของพระพุทธ 
ศาสนาขยายกว้างขวางออกไป มผีูเ้คารพเลื่อมใสศรทัธาในพระรตันตรยั น้อมน าเอาหลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏบิตัิ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบตัิตามสมควรแห่งการ
ปฏบิตั ิหน้าทีก่ารเผยแผ่พุทธธรรมต้องอาศยัทัง้พระภกิษุสงฆเ์ป็นก าลงัและไดอุ้บาสก อุบาสกิา
เป็นก าลงัเสรมิ โดยอาศยัสื่อทีม่อียู่รอบตวั มาเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่และสื่อสารทีส่ าคญัทีสุ่ด 
คอื สื่อบุคคล ดงัค ากล่าวทีว่่า “ท าใหด้ ูอยูใ่หเ้หน็”. 
 
 ๒.๓.๒  แนวคิดเก่ียวกบัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งปรากฏว่า ได้มผีู้กล่าวถงึการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาไว ้ดงันี้ 
 บญุศรี พานะจิตต์ ไดก้ล่าวถงึการบรหิารวดัดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าเป็น
การประกาศธรรมเป็นบทบาทที่ส าคัญของสถาบนัสงฆ์การเผยแผ่พระธรรมค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของ
พระสงฆง์านเผยแผ่พระสงฆท์ีท่ ากนัอยูท่ ัว่ไปในปจัจบุนัม ีดงัน้ี๖๒ 
  ๑. งานพระธรรมทูต ด าเนินงานโดยใช้มตมิหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตัง้คณะ 
กรรมการด าเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยจดัพะสงฆผ์ู้สมคัรบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่พระศาสนา ออกไปเผยแผ่จารกิหลกัธรรมแก่ประชาชนทัว่ประเทศ เป็นงานที่น า
พุทธบรษิทัและประชาชนทัว่ไปใหเ้กดิความคดิถงึคุณค่าของพระธรรมและความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ปฏบิตัธิรรมะ สามารถน าธรรมะไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกวธิแีละถูกต้อง รวมทัง้สามารถ
ใชธ้รรมะแกป้ญัหาต่างๆ ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การปกครองและสิง่แวดลอ้ม งานพระธรรมทูต 
เป็นงานพฒันาทรพัยากรบุคคลและเป็นงานที่เป็นรากฐานแห่งความมัน่คงของประเทศชาต ิ 
แนวการปฏบิตังิานของพระธรรมทูต ไดแ้ก่ การเทศน์ การบรรยาย การสนทนา ธรรมกถา น าฝึกสมาธ ิ
น าเป็นพุทธมามกะ เยีย่มเยยีน น าพฒันาทอ้งถิน่ สาธติและน าจดักจิกรรม 
  ๒. หน่วยอบรมประชาชนประจ าจงัหวดั (อ.ป.ต.) เป็นกจิกรรมคณะสงฆไ์ทยตาม
ระเบยีบมหาเถรสามคม ว่าดว้ยตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ความมุ่งหมาย 
ทีพ่ฒันาทอ้งถิน่ระดบัต าบลสู่หมูบ่า้น โดยใหพ้ระสงฆใ์นชนบทมบีทบาท และเป็นแกนน าในการ
ส่งเสรมิวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ 
  ๓. งานอบรมจรยิธรรมนกัเรยีน ขา้ราชการและประชาชน เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม
มทีศันคติที่ดต่ีอสถาบนัพระพุทธศาสนา สามารถปฏบิตัตินตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่าง

                                                           

 ๖๒ บุญศร ีพานะจติตแ์ละคณะ, ความส าเรจ็ในการปฏิบติัภารกิจของวดั : ศึกษาเฉพาะกรณี
วดัสวนแก้ว อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  
๒๕๔๕), หน้า ๒๑. 



 

ถูกตอ้งและเหมาะสมและน้อมน าพระพุทธศาสนาไปปฏบิตัใินการน าเนินชวีติประจ าวนัเพื่อพฒันา 
ตนเองและสงัคม 
 ๔. งานบรรพชาสามเณรฤดูรอ้น เป็นการจดับรรพชาเยาวชนอายุตัง้แต่ ๑๐ ปี เพื่อ
ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ในการศกึษาธรรมมะในช่วงปิดฤดรูอ้นประมาณเดอืนเมษายน 
 ๕. การส่งเสรมิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วดัและ
ประชาชนจดัใหม้ขีึน้ในวดั ในหมู่บา้นเพื่อฝึกอบรมด้านความรู ้ความประพฤตแิละจติใจโดย มี
พระสงฆ์ท าหน้าที่อบรมสัง่สอนและบรหิารงานทัว่ไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว ์
เรยีกพุทธมามกาจารย ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คอื คณะประถมพุทธมามกะ ไดแ้ก่ เดก็อายุ ๗-๑๐ ขวบ 
คณะมธัยมพุทธมามกะ ไดแ้ก่ เดก็อายุ ๑๑-๑๕ ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ไดแ้ก่ เดก็อายุ ๑๖-
๑๘ ปี 
 ๖. การเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน เป็นการด าเนินการโดยเผยแผ่ทางวทิยุ โทรทศัน์ 
วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรมและการเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมกีารตัง้วดัในต่างประเทศ 
 ๗. การเผยแผ่ตามศกัยภาพของวดั เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพื่อพฒันาคุณภาพชุมชน
ตามศกัยภาพของวดั ไดแ้ก่ โครงการอุทยานการศกึษา การจดัสวนสมุนไพรในวดัโครงการลาน
วดัลานใจการกฬีา เป็นตน้ 

ป่ิน มทุุกนัต ์ไดก้ล่าวถงึการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า การเผยแผ่พุทธธรรมในสมยั 
พุทธกาลพระพุทธเจา้มวีธิกีารด าเนินการในการประสานมนุษย์สมัพนัธ์โดยตระหนักในเหตุ ๓ 
ประการอยู่เสมอ และในทุกๆ กรณีที่พระพุทธองค์ทรงด าเนินการ คอื ๑) ทรงค้นหาพื้นเพเดมิ
ของเขา ๒) ทรงวจิยัถงึความต้องการของเขา ๓) ทรงรูว้ธิเีขา้ถงึจติใจของเขาจงึกล่าวไดว้่าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้ท ากนัหลายรปูแบบ เช่น การแสดงธรรมการสนทนาธรรม 
การแนะน าสัง่สอน การปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีน่่าเลื่อมใส และการตอบปญัหาขอ้ขอ้งใจสงสยั เป็นต้น 
โดยทีพ่ระพุทธเจา้ไดท้รงประทานแม่แบบ(หลกั)ในการปฏบิตั(ิการแสดงธรรม)ใหม้เีหตุผลต่อเนื่อง 
ไปโดยล าดบั ชีแ้จงให้เขา้ใจชดัเจน ในแต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจติเมตตา มุ่งประโยชน์ต่อ
มหาชนผูฟ้งั ไมแ่สดงธรรมเพราะเหน็แก่ลาภสกัการะ แสดงธรรมไม่ยกตนข่มท่านและไม่เสยีดสี
ข่มขู่ผู้อื่น ให้เกดิความกระทบกระเทอืนทัง้นี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีมุ่่งสอนใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่มหาชน สอนด้วยเหตุผล เป็นศาสนาที่มใีนโลก ที่องค์ผู้ประดษิฐานและผู้เผยแผ่ 
ไมไ่ดส้อนใหเ้ชื่ออยา่งงมงาย พระพุทธเจา้ไดท้รงตรสัสอนอยูเ่สมอว่าใหค้ดิตกึตรองเสยีใหด้ก่ีอน  
แลว้จงึเชื่อ ใหเ้ชื่อภายหลงัทีเ่ขา้ใจเหตุผลด ีไมใ่ช่ใหเ้ชื่อเสยีก่อน แลว้จงึเขา้ใจภายหลงัหลกัใหญ่
ของพระพุทธศาสนานัน้อยู่ทีเ่หตุผล ผลทุกประการย่อมมาจากเหตุ ถ้าไม่มเีหตุ กไ็ม่มผีล ดว้ยเหตุ
ดงันี้ บทบาทการเผยแผ่มเีหตุผลที่ด ีจงึประกาศใหท้ราบมลีกัษณะ อะลุ่มอล่วย แสดงถงึการมี



 

น ้าใจกวา้งไม่ผูกมดัผู้อื่นด้วยความคดิของตน อกีทัง้การเผยแผ่พุทธธรรม นับว่าเป็นหวัใจของ
การสบืทอดอายพุระพุทธศาสนาใหว้ฒันาสถาพร๖๓ 
 พระพิจิตรธรรมพาที (ชยัวฒัน์  ธมมฺวฑฒฺโน) ไดก้ล่าวว่า เทคนิคเป็นภาษาต่าง
เป็นเทศ ตรงกบัภาษไทยว่า ศลิปะๆ คอื วธิกีารเผยแผ่ทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ ต้องประกอบดว้ย
สิง่เหล่านี้ คอื ค าคมนิด, สุภาษิตหน่อย, อร่อยต้องมคี ากลอน,ไม่ง่วงนอนต้องมขี าขนั, ตรงึใจ        
ไปนานต้องมแีหล่, รวมความว่า ต้องมทีัง้ “ศาสตร”์ และ “ศลิป์” ศาสตร ์คอื ความรู ้ศลิป์ คอื
วธิกีารหรอืเทคนิค๖๔  
 พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร  ญาณสุนฺทโร) ได้ให้ความหมายของการเผยแผ่       
ว่าเป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส ย าเกรง              
ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ปฏบิตัติามสมควรแห่งการปฏบิตันิัน้ เพระพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล         
สมดงัพระด ารทิี่จะส่งพระอรหนัต์สาวก ๖๐ องค์ ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รบัรู ้   
จงึได้ตรสักบัภกิษุทัง้หลายว่า “จรถ ภกฺิขเว จารกิ  พหุชนหติาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย หติาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  แปลว่า ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอ จงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์ 
และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่า 
ทวยเทพและมนุษยท์ัง้หลาย” และใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตามทีพ่ระองคท์รงประสงค ์๓ ประการ 
คอื 
  ๑.ทฏิฐธรรมกิตัถะ คอื ประโยชน์ปจัจบุนั, ประโยชน์โลกนี้, ประโยชน์ขัน้ตน้ 
  ๒.สมัปรายกิตัถะ คอื ประโยชน์เบือ้งหน้าหรอืในภพหน้า, ประโยชน์สงูขึน้ไป 
 ๓.ปรมตัถะ คอื ประโยชน์สงูสุด, จดุหมายสงูสุด คอื พระนิพพาน๖๕ 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้กล่าวว่า พระสงฆค์วรมบีทบาท 
ช่วยแกไ้ขปญัหาสงัคมใหม้ากขึน้และอยา่งเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเขา้ถงึประชาชน
อย่างแท้จรงิ บทบาทของพระสงฆ์จงึไม่ควรจะเป็นเพยีงการแสดงธรรมและประกอบพธิกีรรม
เช่นในอดีตเท่านัน้ ควรน าสิ่งที่สอนนัน้ไปปรบัใช้อย่างเป็นรูปธรรมในลกัษณะของกิจกรรม
รว่มกบัชุมชนจนถงึรากหญ้า เพราะโอกาสทีป่ระชาชนจะเรยีนรูพุ้ทธธรรมอย่างเตม็รปูแบบดว้ย
ตนเองนัน้เป็นการยาก และการเรยีนทฤษฎีเชงิปรยิตัิที่ขาดพื้นฐานทางพุทธธรรมที่ดีพอให้

                                                           

 ๖๓ ป่ิน มุทุกนัต,์ มุมสวา่ง, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพค์ลงัวทิยา, ๒๕๑๓), หน้า ๒๐๕. 
  ๖๔ พระพิจิตรธรรมพาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๔,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๗. 
  ๖๕ พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพมิพเ์ลีย่งเชยีง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๑. 



 

เข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกนั พระสงฆ์จงึควรน าหลกัค าสอนด้านปรยิตัิหรอืทฤษฎีนัน้ไปเสนอ   
แก่ชุมชนผ่านการท ากจิกรรมรว่มกนั เช่นเดยีวกบัการสอนผ่านพธิกีรรมของพระสงฆใ์นอดตี๖๖ 
 พระสุธีวรญาณ (ณรงค์  จิตฺตโสภโณ) ได้กล่าวว่า หน้าที่หลกัของพระสงฆ์ คอื    
เผยแผ่ธรรม น าการปฏบิตัิ พฒันา และปรกึษากิจ ดงันัน้ งานเผยแผ่จงึเป็นงานแรกที่ทุกรูป    
จะพงึกระท า แต่ท าไมจงึท าไมไ่ดด้ ีเพราะมสีาเหตุใหญ่ๆ อยู ่ ๓ ประการ คอื 
   ๑. ผูเ้ผยแผ่ขาดความรูค้วามแตกฉานในธรรม มคีวามรูข้ ัน้สญัญา ไม่ถงึขัน้ทฏิฐ ิ 
และระดบัญาณ 
   ๒. ผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดธรรม ไม่เคยฝึกการพูด 
ในที่ชุมนุมชน หรอืพฒันาบุคลกิภาพ ใชเ้สยีงเบา ใชบ้าลมีาก ยกหวัขอ้ธรรมมาก ไม่เตรยีมตวั   
ไมส่งัเกต ตดิรปูแบบ ใชเ้วลามาก เป็นตน้ 
   ๓. ผูเ้ผยแผ่ขาดความพอใจ เตม็ใจ และความรกัในการสอนธรรม เผยแผ่ธรรม 
เอาแต่ฝา่ยรบั ไมท่ าแบบฝา่ยรกุ๖๗ 
 สรปุได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นธุระหน้าทีข่องพุทธศาสนิกชนทุกคนที่
ต้องร่วมมอืร่วมใจท างานเพื่อพระพุทธศาสนา มพีระภกิษุสงฆเ์ป็นแกนน า โดยประยุกต์ใช้วธิ ี    
การเผยแผ่ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มสงัคมปจัจบุนั รบัฟงัความคดิเหน็ของกลุ่มคนอื่นมเีหตุผลทีด่ ี
มนี ้าใจกว้างไม่ผูกมดัผู้อื่นด้วยความคิดของตนอาศัยศักยภาพของวัดที่เป็นศูนย์กลางของ   
ชุมชนจัดการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการอุทยานการศึกษา         
สวนสมนุไพรในวดั ลานวดัลานใจการกฬีา ท างานเผยแผ่เชงิรกุมากขึน้ 

 
 ๒.๓.๓  คณุสมบติัของผูส้อนหรือนักเผยแผ ่
 พุทธวธิใีนการสอนนัน้ต้องเริม่ต้นจากปรชัญาขัน้พืน้ฐานอนัไดแ้ก่ กลัยาณมติรและ
มสีตปิญัญาไหวพรบิทีช่าญฉลาดเป็นเบือ้งต้น จากนัน้ต้องประกอบดว้ยหลกัของนักเผยแผ่กบั
ผูฟ้งัหรอืผู้สอนกบัผูเ้รยีนที่มคีวามสมัพนัธ์กันในฐานะเป็นกลัยาณมติร เป็นอนัดบัต่อไปเพราะ
ในทางพระพุทธศาสนาถอืว่า ผูเ้ผยแผ่กบัผูฟ้งัหรอืผูส้อนกบัผูเ้รยีนนัน้ต้องประสานสมัพนัธก์นั  
มคีวามกรณุาต่อกนัโดยเฉพาะในดา้นการอบรมสัง่สอนนัน้ ย่อมเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัใหเ้กดิ
คุณลกัษณะของผูส้อนซึง่เรยีกว่า องคค์ุณของกลัยาณมติร ดงันัน้ พระธรรมกถกึหรอืนักเผยแผ่
พุทธธรรมทีด่จีงึมลีกัษณะคุณสมบตัซิึง่เป็นองคข์องกลัยาณมติร ๗ ประการ ดงันี้ 

                                                           

 ๖๖ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธบิุณยากร), “ยุดสมยัของความขดัแยง้ : พระสงฆย์ุคใหม่ควร
ตคีวามและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร”, วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที ่๕ ฉบบัที ่๓ (กรกฎาคม-
กนัยายน ๒๕๕๒) : ๓๖-๓๗. 
 

๖๗ พระสุธวีรญาณ (ณรงค ์ จตฺิตโสภโณ), จิตวิทยาการเผยแผ่, (กรุงเทพมหานคร : ส านัก   
ฝึกอบรมพระธรรมทตู), ๒๕๕๑, หน้า ๖๓. 



 

 ๑. ปิโย เป็นทีร่กัเป็นทีพ่อใจ ในฐานเป็นทีส่บายและสนิทสนม ชวนใหอ้ยากเขา้ไป
ปรกึษาไต่ถาม 
 ๒. คร ุเป็นทีเ่คารพ ในฐานประพฤตสิมควรแก่ฐานะใหเ้กดิความรูส้กึอบอุ่นใจเป็นที่
พึง่ได ้และปลอดภยั 
 ๓. ภาวนีโย เป็นทีย่กยอ่งในฐานทรงคุณคอืความรูแ้ละภูมปิญัญาแทจ้รงิทัง้เป็นผูฝึ้ก 
อบรมและปรบัปรงุตนอยูเ่สมอ ควรเอาอยา่ง ท าใหร้ะลกึและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซึง้ภูมใิจ 
 ๔. วตฺตา จ เป็นนักพูด รูจ้กัชีแ้จงใหเ้ขา้ใจ รูว้่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให ้
ค าแนะน าว่ากล่าวตกัเตอืน เป็นทีป่รกึษาทีด่ ี
 ๕. วจนกฺขโม เป็นผูอ้ดทนต่อถ้อยค า พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัค าปรกึษา ซกัถาม ค าเสนอแนะ
วพิากษ์วจิารณ์ อดทน ฟงัไดไ้มเ่บื่อ ไมฉุ่นเฉียว 
 ๖. คมฺภรีญฺจ กถ  กตฺตา เป็นผูพู้ดดว้ยถ้อยค าลกึซึง้ได้ สามารถอธบิายเรื่องยุ่งยาก
ซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจ และใหเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ไป 
 ๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชกัน าในอฐานะ คอืไมแ่นะน าในเรือ่งเหลวไหล        
หรอืชกัจงูไปในทางเสื่อมเสยี๖๘ 
 
 ๒.๓.๔  ลีลาการสอน 
 การสอนของพระพุทธเจา้แต่ละครัง้แมท้ีเ่ป็นเพยีงธรรมมกีถา หรอืการสนทนาทัว่ไป
ซึง่มใิช่คราวทีม่คีวามมุ่งหมายเฉพาะพเิศษ กจ็ะด าเนินไปอย่างส าเรจ็ผลดีโดยมองคป์ระกอบที่
เป็นคุณลกัษณะทีเ่รยีกไดว้่า เป็นลลีาในการสอน ม ี๔ ประการ คอื 

๑) สนัทสัสนา ชีแ้จงใหเ้หน็ชดั คอืจะสอนอะไร กช็ีแ้จงจ าแนกแยกแยะอธบิาย 
และแสดงเหตุผลใหช้ดัเจน จนผูฟ้งัเขา้ใจแจม่แจง้ เหน็จรงิเหน็จงั ดงัจงูมอืไปดเูหน็กบัตา 

๒) สมาทปนา ชวนใจให้อยากรบัเอาไปปฏบิตัิ คอืสิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืหดัท าก็
แนะน าหรอืบรรยายใหซ้าบซึง้ในคุณค่า มองเหน็ความส าคญัทีจ่ะต้องฝึกฝนบ าเพญ็จนใจยอมรบั 
อยากลงมอืท า หรอืน าไปปฏบิตั ิ

๓) สมุตเตชนา เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ คอืปลุกเรา้ใจใหก้ระตอืรอืลน้เกดิ         
ความอุตสาหะ มกี าลงัใจแขง็ขนั มัน่ใจทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็จงได้ สูง้าน ไม่หวัน่ระย่อ ไม่กลวัเหนื่อย 
ไมก่ลวัยาก 

๔) สมัปหงัสนา ปลอบชโลมใจใหส้ดชื่นร่าเรงิ คอืบ ารุงจติใหแ้ช่มชื่นเบกิบานโดย
ชีใ้ห้เหน็ผลด ี หรอืคุณประโยชน์ที่จะได้รบัและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเรจ็ยิง่ขึน้ไปท าให้
ผูฟ้งัมคีวามหวงัและรา่เรงิเบกิบานใจ ๖๙ 

                                                           

 ๖๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลธรรม, พมิพค์รัง้ที่
๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั เอส.อาร.์พริน้ติง้ แมส โปรดกัสจ์ ากดั, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐๔. 



 

 ๒.๓.๕ หลกัการสอน 
 พระพุทธองคไ์ดต้รสัองคแ์ห่งธรรมกถกึ ๕ ประการ คอื 

๑) อนุปุพฺพกิถ  กล่าวความไปตามล าดบั คอืแสดงหลกัธรรม หรอืเนื้อหาวชิา
ตามล าดบัความงา่ยยากลุ่มลกึ มเีหตุผลสมัพนัธต่์อเนื่องกนัไปโดยล าดบั 

๒) ปรยิายทสฺสาว ี ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เขา้ใจ คอืชี้แจงให้เขา้ใจชดัใน    
แต่ละแงแ่ต่ละประเดน็ โดยอธบิายขยายความ ยกัเยือ้งไปต่าง ๆ ตามแนวเหตุผล 

๓) อนุทยต  ปฏจฺิจ แสดงธรรมด้วยอาศยัเมตตา คอืสอนเขาด้วยจติเมตตา      
มุง่จะใหเ้ป็นประโยชน์แก่เขา 

๔) น อามสินฺตโร ไม่แสดงธรรมดว้ยเหน็แก่อามสิ คอืสอนเขามใิช่เพราะมุ่งทีต่น
จะไดล้าภ หรอืผลประโยชน์ตอบแทน 

๕) อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ แสดงธรรมไม่กระทบตนและผูอ้ื่น คอืสอนตาม
หลกัตามเนื้อหา มุง่แสดงอรรถ แสดงธรรม ไมย่กตน ไมเ่สยีดสขีม่ขีผู่อ้ ื่น๗๐ 
 หลงัจากที่พระพุทธองค์ทรงตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณแล้วเมื่อทรงพระด ารทิี่จะ 
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จงึทรงระลกึถงึพระปญัจวคัคยีท์ัง้ ๕ จงึเสด็จไปที่ป่า
อิสปิตนมฤคทายวนัพระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครัง้แรกคอืพระธมัมจกักปัปวัตตนสูตร      
จนท่านอัญญาโกณฑญัญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็น
พระภกิษุพระองค์ทรงประทานอนุญาตให้การอุปสมบท ถือว่าท่านเป็นพระภกิษุ รูปแรกใน
พระพุทธศาสนา ต่อมาพระองคท์รงแสดงพระธรรมเทศนาอนตัตลกัขณสตูร แก่พระปญัจวคัคยีท์ี่
เหลอื จนไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต์หมดทุกรปู และไดท้รงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรพรอ้มเพื่อน 
อกี ๕๔ คน จนบรรลุอรหตัผลในกาลต่อมา จงึมพีระอรหนัต์เกดิขึน้ในขณะนัน้ ๖๑ รปูรวมทัง้
พระพุทธองค์ด้วย ดงันัน้ พระองค์ทรงส่งพระภกิษุสงฆ์ทัง้ ๖๐ รูป ออกไปประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยใหแ้ยกกนัไปในทศิทางต่างๆ ใหไ้ปรปูเดยีว ส่วนพระองคเ์องเลอืกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทีต่ าบลอุรเุวลาเสนานิคม๗๑ 
 ภายหลงัจากพระพุทธเจา้ตรสัรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริม่ต้นที่ผู้น า
ศาสนาด้วยการเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปญัจวคัคยี์ผู้คงแก่เรยีนมจีติใจที่มุ่งมัน่เต็มเป่ียมด้วย
ความปรารถนาว่าจกัได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ หลงัจากนัน้
เสดจ็ไปโปรดชฏลิ ๓ พีน้่องซึง่มบีรวิาร ๑,๐๐๐ คน โดยชฎลิ ๓ พีน้่องนี้เป็นเจา้ลทัธใิหญ่ทีน่ิยม
การบูชาไฟและเป็นที่เคารพนับถอืของพระเจา้พมิพสิารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่าง

                                                                                                                                                                      

 ๖๙ ท.ีส.ี (ไทย) ๙/๓๒๒/๑๒๔. 
 ๗๐ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
 ๗๑ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๒–๔๗/๑๘–๔๘. 



 

มาก พระองคท์รงแสดงธรรมเทศนาอาทติตปรยิายสตูรและแสดงปาฏหิารยิเ์พื่อใหช้ฎลิกลุ่มนี้เขา้
มานบัถอืพระพุทธศาสนาจนประสบความส าเรจ็ไดบ้รรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภกิษุทัง้หมด๗๒ 
 ต่อจากนัน้พระองคเ์สดจ็ไปหาผูน้ าทางการเมอืง คอืพระเจา้พมิพสิารผูเ้ป็นพระราชา
แห่งแคว้นมคธและขา้ทาสบรพิารพระเจา้พมิพสิารและขา้ราชบรพิารพอเหน็ว่าชฎลิสามพี่น้อง  
ที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟงั      
พระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในทีสุ่ดกไ็ดด้วงตาเหน็ธรรมและหนัมานับถอืพระพุทธศาสนา 
ต่อมาพระเจ้าพิมพสิารได้ถวายวดัเวฬุวนัแด่พระสงฆ์โดยมพีระพุทธองค์ทรงเป็นประมุข๗๓ 
นอกจากนี้พระองค์ยงัทรงแสดงธรรมเทศนาสัง่สอนเหล่าผู้น าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อสงัคมและประเทศชาตดิว้ยพระองคเ์อง ผูน้ าทางเศรษฐกจิทีพ่ระองคเ์สดจ็ไปโปรดคอื 
ยสกุลบุตรพรอ้มบดิามารดา ภรรยาและมติรสหายรวม ๕๔ คน๗๔ วธิกีารเผยแผ่ธรรมะโดยการ
เขา้หาหวัหน้าผู้เป็นผู้น าทางสงัคม การเมอืงและเศรษฐกจิเช่นนี้นับเป็นวธิกีารที่มคีวามชาญ
ฉลาดและแยบยลในตวัอย่างมาก เหมอืนกบัยงิปืนนัดเดยีวไดน้กทัง้ฝงู เพราะคนเหล่านี้ต่างมี
บทบาทและอทิธพิลต่อสงัคมอย่างยิง่ทัง้เป็นผูท้ีม่พีวกพอ้งและบรวิารมาก เมื่อคนเหล่านี้นับถอื
ศาสนาใด ผู้คนในสงัคมนัน้ก็มกัจะหนัมานับถอืตามไปด้วย จะเหน็ได้ว่าในช่วงแรกของการ   
เผยแผ่ธรรมะนัน้พระองค์ทรงใช้วิธีการนี้มาโดยตลอด  ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จกั           
มปีระชาชนให้ความเลื่อมใสศรทัธาเขา้มานับถอือย่างมากมายนับได้ว่าเป็นพระปรชีาสามารถ
ของพระพุทธองค์และพระสาวกทัง้หลายด้วย  ผู้น าศาสนานัน้บางทีอาจจะมคีวามส าคัญ        
หรอืทรงอิทธพิลต่อจติใจของประชาชนมากกว่านักปกครอง เพราะนักปกครองมกัควบคุม
ประชาชนดว้ยอาวุธหรอืดว้ยอ านาจ ส่วนผูน้ าทางศาสนานัน้ควบคุมประชาชนดว้ยธรรมะ ฉะนัน้
ประชาชนจงึมคีวามมัน่คงเลื่อมใสต่อพระและนักบวช นอกจากความเลื่อมใสศรทัธาแล้ว        
ยงัช่วยอ านวยประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างดีด้วยการ   
สรา้งสิง่ทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ และสรา้งวดัวาอารามต่างๆ พระพุทธเจา้ทรงปฏวิตัทิางสงัคม
ชนชัน้ที่ชาวชมพูทวปียดึถอืมานาน เช่น ศาสนาพราหมณ์มขีอ้บญัญตัทิางสงัคมหลายด้าน   
เช่น เรื่องวรรณะ ทีก่ าหนดใหแ้ต่ละวรรณะมคีวามแตกต่างกนัอย่างเด่นชดั มกีารก าหนดให ้   
แต่ละวรรณะยดึถอืและปฏบิตัอิยู่ในวรรณะของตนเองมใิห้สมาคมกบัวรรณะอื่นๆ  โดยเฉพาะ
วรรณะศูทรที่ไม่สามารถมสีทิธิใ์นสงัคม ก าหนดใหว้รรณะพราหมณ์เป็นวรรณะประเสรฐิสูงสุด 
อนัถอืได้ว่าเป็นการลดิรอนสทิธิข์องวรรณะนัน้ๆ พระองค์ตรสัปฏเิสธแนวคดิดงักล่าวอย่าง
สิน้เชงิ และทรงสอนว่า 
  “บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาตติระกูลกห็าไม่ 

                                                           

 ๗๒ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๒-๕๔/๑๘-๖๕. 
 ๗๓ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๒–๕๔/๑๘-๖๕. 
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  หรอืไมเ่ป็นพราหมณ์เพราะชาตติระกูลกห็าไม่ 
  บุคคลเป็นพราหมณ์กเ็พราะกรรม 
  หรอืไมเ่ป็นพราหมณ์กเ็พราะกรรม”๗๕ 
หมายความว่า คนด ี หรอืชัว่มใิช่ชาตติระกูล แต่ขึน้อยู่กบัการกระท าของผูน้ัน้ หากท าดกีเ็ป็น 
คนด ี และหากท าชัว่กเ็ป็นคนชัว่นอกจากนัน้พระองค์ยงัทรงปฏเิสธทางสุดโต่ง  ๒ ทาง คอื    
กามสุขลัลกิานุโยค คอืการหมกมุ่นในกามสุข กบัอตัตกลิมถานุโยค คอืการทรมานตนเอง 
พระองคท์รงเคยปฏบิตัเิช่นนัน้มาก่อนแลว้ทรงยนืยนัว่าเป็นหนทางทีผ่ดิไม่ใช่หนทางทีจ่ะน าสตัว์
โลกไปสู่ทางบรรลุธรรมได้ ทรงแนะน าให้ด าเนินในทางสายกลางอนัได้แก่มรรคมอีงค์ ๘      
หรอืมชัฌมิาปฏปิทา เป็นทางปฏบิตัทิีไ่ม่เขม้งวดและไม่หละหลวมเกนิไปทรงถอืว่าเป็นแนวทาง
ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด๗๖พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและ      
ลทัธต่ิางๆ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์จงึท าให้พระพุทธเจา้ต้องมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัถ้อยค า 
ทางศาสนา ด้วยมคีวามมุ่งมัน่ที่จะประกาศพระพุทธศาสนาให้มคีวามมัน่คงอย่างรวดเร็ว        
จงึไม่ทรงหกัล้างค าสอนหรอืถ้อยค าของศาสนาอื่นอย่างทนัที แต่พยายามให้กลมกลนืกนัไป
เรื่อยๆ จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รูต้วัหรอืบางทกี็ใช้วธิกีารโอนอ่อนผ่อนตาม   
ค าสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรบัรองว่าถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยธรรมชาติ        
ค าสอนของศาสนาพราหมณ์มอียู่อย่างไร พระองคไ์ม่ทรงหกัลา้ง แต่จะทรงปฏริปูใหม่น ามาใช้
ในทางพระพุทธศาสนาเช่น ค าว่า พรหม ทางศาสนาพราหมณ์หมายถงึ ผูส้รา้งโลก แต่พระองค ์     
ทรงเอามาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึงมารดาบิดา๗๗ ค าสอนใดที่มคีวามขดัแย้งกับ         
พุทธศาสนาทรงชี้แจงแถลงให้เห็นว่าการปฏบิตัเิช่นนัน้ไม่ใช่แก่นสารพรอ้มทัง้แนะน าแนวทาง
ปฏบิตัทิีถู่กต้องให้ เช่น การบูชายญั ในค าสอนเดมิ หมายถงึการฆ่าสตัวบ์ูชายญัแต่พระองค์  
ทรงสอนในความหมายใหม ่หมายถงึการบชูามารดาบดิา สมณพราหมณ์ เป็นตน้๗๘ 
 วธิกีารนี้เป็นวธิทีีส่บืเนื่องมาจากวธิกีารดงักล่าวแลว้ขา้งต้นนัน้ กล่าวคอื เมื่อทรง
อธบิายชี้แจงถึงส่วนดสี่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์แล้ว  ได้เสนอหลกัการใหม่ที่เป็น      
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาล้วนๆ ขึ้นแทนที่และเผยแผ่หลกัค าสอนที่เป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตแิทจ้รงิของมนุษยแ์ละสรรพสิง่ หลกัธรรม
ทีเ่ป็นแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ไตรลกัษณ์หรอืสามญัลกัษณะ คอืความเป็นของไม่
เทีย่งความเป็นทุกข์ และความเป็นของไม่ใช่ตวัตน ความไม่คงทีแ่น่นอนของสรรพสิง่เกดิขึน้
ตัง้อยู่และดบัไปตามเหตุปจัจยัทีอ่าศยักนัเกดิขึน้และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาทีผ่่านไป และ

                                                           

 
๗๕ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๖๐/๕๘๑. 

 ๗๖ ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๕. 
 ๗๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 
 ๗๘ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๗๐-๗๔. 



 

หลกัอรยิสจั ๔ ถือได้ว่าเป็นหลกัหวัใจส าคญัของพระพุทธศาสนา เป็นหลกัธรรมที่ส าคญั
ครอบคลุมค าสอนทัง้หมดในพระพุทธศาสนา กุศลธรรมทัง้หมดในพระพุทธศาสนารวมอยู่ใน
อรยิสจัทัง้สิน้ พระพุทธองคท์รงบรรลุธรรมก็ด้วยหลกัธรรมขอ้นี้ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึการเกดิขึน้
และดบัไปอยา่งมเีหตุปจัจยั เป็นหลกัธรรมทีพ่ระพุทธองคท์รงน ามาแสดงเพื่อโปรดสตัวม์ากทีสุ่ด 
  
๒.๔  แนวคิดก่ียวกบัพระธรรมทูต 
 ๒.๔.๑  ความหมายของพระธรรมทูต  
 จากการทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งปรากฏว่า ไดม้ผีูก้ล่าวถงึ พระธรรมทตู ไวด้งันี้ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พระธรรมทูต        
พระธรรมจารกิ หมายถงึภกิษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ท าหน้าทีเ่หมอืนทูตทางธรรม
หรือทูตของพระศาสนา พระธรรมทูตเริ่มมีครัง้แรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนม ี        
พระสาวกมากรูปแล้ว จึงส่งพระสาวกเหล่านัน้ไปประกาศธรรมในทิศต่างๆ โดยตรัสว่า           
"เธอทัง้หลายจงจารกิไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชุมชน เพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชน" ดงันี้   
เป็นตน้ พระธรรมจารกิ มคีวามหมายเดยีวเช่นเดยีวกนักบัพระธรรมทูต แต่เป็นค าบญัญตัทิีเ่กดิ
ที่หลงัค าว่าพระธรรมทูต ปจัจุบนัแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น ๒ ประเภทคือ พระธรรมทูตใน
ประเทศ กบั พระธรรมทตูต่างประเทศ๗๙ 
 พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ได้ให้ความความหมายไว้ว่า ค าว่า     
พระธรรมทูต ใช้เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนา หมายถึง การเผยแผ่ค าสัง่สอนของ
พระพุทธเจา้ หน้าที่ของพวกเราไม่เพยีงแค่รกัษาค าสัง่สอน ต้องเผยแผ่ค าสัง่สอนดว้ย ในอดตี
เพยีงแต่รกัษาก็เพยีงพอเพราะพระพุทธศาสนาไม่มคีู่แข่งแต่ในยุคปจัจุบนัน้ีพระพุทธศาสนา    
มคีแูขง่มาก จงึจ าเป็นทีเ่ราทัง้หลายนอกจากรกัษาแลว้ตอ้งท าใหแ้พรข่ยายดว้ย๘๐ 
 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), ได้กล่าวไว้ว่า พระธรรมทูต แปลว่า ทูตธรรมะ 
หมายถึง ผู้น าธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กบัทางฝ่ายบ้านเมอืง ก็มรีาชทูต มรีฐัทูต แต่ว่าทูต
ในทางธรรมะมีความหมายต่างจากทูตอื่นทูตในทางบ้านเมืองนั ้นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาต ิเป็นเรื่องของโลกมนุษยท์ี่มกีารแบ่งกนัเป็นหมู่ชนเป็นชนชาตต่ิางๆแต่ละชนชาต ิ  
ก็ย่อมพิทกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของตนเองราชทูต รฐัทูตท าหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดิน   
ของชาติของประเทศนัน้ๆ มหีน้าที่รกัษาผลประโยชน์ของประเทศของตนเองไปเจรจากับ

                                                           

 ๗๙ พระธรรมกติตวิงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์  ชุดค าวดั, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพธ์รรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม, ๒๕๔๘. หน้า ๖๔๖. 

 
๘๐ พระธรรมเจดยี ์(ประกอบ ธมฺมเสฐโฐ), คู่มือพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๕๑), หน้า ๖๑. 



 

ประเทศทีต่วัไปท าหน้าทีน่ัน้ต่างจาก พระธรรมทูต ทีว่่าพระธรรมทูตนัน้เป็นทูตธรรมะน าธรรมะ
ไปเผยแผ่แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน๘๑ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ได้กล่าวไว้ว่า วธิกีารเผยแผ่โอวาท 
ปาฏโิมกขท์ีพ่ระพุทธองคท์รงใชเ้ป็นผลส าเรจ็ โดยเฉพาะส่วนสุดทา้ย คอื อนูปวาโท อนูปฆาโต  
ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทัง่ใคร พระธรรมทูตจะต้องเป็นมติรกบัทุกฝ่าย จงเป็นคนปากช้า 
แต่หูตาไว พูดน้อย ท าให้มาก ดูให้มาก นิ่งให้มาก ปาฏโิมกฺเข จ ส วโร  ส ารวมรกัษาพระวนิัย 
ใหม้ากทีสุ่ด มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺม ึ รูป้ระมาณในการรบั การบรโิภคอาหาร ปนฺตญฺจ สยนาสน    
อยู่ง่าย และสุดท้ายส าคญัที่สุดคอื อธจิตฺิเต จ อาโยโค เป็นการท าความเพยีรทางจติ อยู่ด้ว ย
อารมณ์กรรมฐานอย่างเอาจรงิเอาจงั ฝึกความอดทนให้มาก เพราะนัน่เป็นหนทางให้บรรลุ
เป้าหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย          
ทัง้ประเทศ๘๒ 
 พระวิเทศโพธิคณุ (วีรยุทธ์ิ  วีรยุทฺโธ) ได้กล่าวไวว้่า ปจัจุบนัพระธรรมทูตไม่ใช่
เทศน์เป็นอยา่งเดยีว จะตอ้งเป็นนกัการทตู นกัวชิาการ นักสงัคมสงเคราะห ์นักกฎหมาย นักจดั
กจิกรรม นักบรหิาร นักปรชัญา นักการจดัการ นักเขยีน นักพูดและนักสงัเกตการณ์ คุณสมบตัิ
ทัง้หมดนี้พระธรรมทูตต้องมี อยู่ในตัว สิ่งที่ต้องตระหนักให้มากที่สุด หลักของนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาคอื ความเป็นนกับวช๘๓ 
 บรรจบ บรรณรุจิ ได้กล่าวไว้ว่า พระธรรมทูตจะต้องด าเนินชีวติเป็นแบบอย่าง   
แก่ประชาชน มชีวีติแบบเรยีบงา่ยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เป็นผูส้ ารวมระวงัในการบรโิภค  
ใช้สอยเสนาสนะ เช่น พระขทริวนิยเรวตะ ผู้ด าเนินชีวติอยู่ด้วยความสงดัไม่เบียดเบยีนใคร      
มแีต่แผ่เมตตาธรรมใหแ้ก่บุคคลอื่น๘๔ 
 สรปุได้ว่า พระธรรมทูต นอกจากเป็นทูตน าธรรมะสู่พุทธศาสนิกชนทัง้หลายทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศแลว้ ยิง่ในยคุปจัจุบนัน้ีพระพุทธศาสนามคีูแข่งมาก จงึจ าเป็นทีเ่ราต้อง
ช่วยกนัน าพุทธธรรมให้เผยแผ่ขยายออกไปสู่จติใจคนผูศ้รทัธา สิง่ที่พระธรรมทูตต้องตระหนัก

                                                           

 ๘๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), งานพระธรรมทูตในพระธรรมทูตในต่างประเทศ,           

พมิพค์รัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖. 

 ๘๒ พระเมธธีรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจตฺิโต), อดุมการณ์และบทบาทของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศในยุคโลกาภิวตัน์, ในอนุสรณ์พระธรรมทตูสายต่างประเทศ (รุ่นที ่๑), (กรุงเทพมหานคร :    
โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า ๕๐–๕๓. 
 ๘๓ พระวเิทศโพธคิุณ (วรียุทธิ ์วรียทฺุโธ), วิสยัทศัน์การเผยแผใ่นแดนพทุธภมิู, 
(กรุงเทพมหานคร : อาทรการพมิพ)์, หน้า ๒๖. 
 ๘๔ บรรจบ บรรณรจุ,ิ อสีติมหาสาวก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔๙. 



 

นัน้ก็คอืเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลกัของโอวาทปาฏโิมกขท์ี่พระพุทธองค์
ทรงประทานแก่พระอรหนัตใ์นวนัมาฆบชูาในครัง้พุทธกาล  
 ๒.๔.๒  พระธรรมทูตในอดีต 
 พระธรรมทูต ได้แก่ ภกิษุผู้ท าหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการ
แสดง และประพฤตตินเป็นแบบอย่างแก่โลก เกดิมพีระธรรมทูตเป็นครัง้แรกเมื่อก่อนพุทธศก 
๔๕ ปี (คอื ๒๔๘๒ ปี) อนัเป็นระยะหลงัจากที่พระพุทธเจา้ตรสัไม่นานนัก และท าหน้าที่เป็น 
พระธรรมทูตของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นธรรมราชา(ราชาแห่งธรรม) มใิช่เป็นทูตของผู้ใด      
อื่นทัง้สิ้น โดยพระพุทธเจ้าทรงแต่งตัง้พระธรรมทูตเป็นครัง้แรกด้วยพระองค์เอง เพื่อให้      
พระธรรมทูตจารกิไปประกาศ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดยีวกบัพระองค์ ให้โลกได้รูจ้กั 
และใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่โลกอยา่งแทจ้รงิ๘๕ 
 ๒.๔.๓  งานพระธรรมทูตในประเทศไทย   
 นบัตัง้แต่ประเทศไทยไดร้บันับถอืพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาต ิพระภกิษุ
สงฆ์ไทยในอดีตก็ได้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้
พระพุทธศาสนามัน่คงอยู่กับประเทศไทยคราบนานเท่ านานตลอดมา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยการจดัตัง้พระธรรมทูตไปประกาศหลกัพุทธธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายต่างๆ  คณะสงฆ์ก็ได้ด าเนินการตามสถานการณ์ที่จ าเป็นตามความเสียสละของ     
แต่ละท่าน โดยอยู่ที่การก ากับดูแลขององค์กรการเผยแผ่ (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์    
พ.ศ. ๒๔๘๔) จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ฉบบัใหม ่    
ซึ่งในระยะเวลา ๒ ปีแรก งานพระธรรมทูตก็ได้สะดุดหยุดลงเป็นบางส่วนแต่ก็ยงัมพีระสงฆ์
ด าเนินการอยู่บ้าง โดยใช้ชื่อว่านักเผยแผ่บ้าง พระธรรมจารกิบ้าง ซึ่งต่างรูปต่างท ากนัไปตาม
ความศรทัธามุ่งมัน่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นทีต่ ัง้ จงึยงัไม่เป็นเอกภาพ ทัง้ยงัไม่ได้รบัการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้
พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  รฐับาลโดยหน่วยงานที่รบัสนองงานของคณะสงฆ์     
ในสมยันัน้คอืกรมการศาสนา จงึก าหนดนโยบายฟ้ืนฟูงานพระธรรมทูต โดยได้การประสาน   
และส่งเสรมิการท าหน้าทีเ่ป็นพระธรรมทตูของท่านเหล่านัน้ใหม้เีอกภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้
ดว้ยการจดัตัง้โครงการพระธรรมทตูขึน้มา เพื่อด าเนินการรบัสนองงานคณะสงฆด์า้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมชดัเจน นับแต่นัน้ งานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์       
ก็ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นทางการ และพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน           
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปจัจุบันอย่างต่อเน่ืองมา โดยคณะสงฆ์ได้จ ัดตัง้หน่วยงาน           
ทีร่บัผดิชอบงานพระธรรมทตูโดยตรง เรยีกว่า กองงานพระธรรมทูต มฐีานะเทยีบเท่า กองธรรม

                                                           

 ๘๕ สง่า พมิพพ์งษ์, คู่มอืพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต,ิ ๒๕๕๑), หน้า ๓. 



 

สนามหลวง และกองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ ที่ตัง้ขึ้นเพื่อรังสรรค์
ขบัเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีองค์ประกอบในการบริหารจัด      
การองค์การ คอื ก าหนดให้พระสงฆท์รงสมณศกัดิช์ ัน้สมเดจ็พระราชคณะรูปหน่ึง แม่กองและ    
รองแม่กองอีก ๒ รูป ซึ่งสมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ตามมติมหาเถรสมาคมมสี านักงาน
เลขานุการดูแลรบัผดิชอบงาน และก าหนดให้มสี านักงานพระธรรมทูตที่แบ่งออกเป็น ๙ สาย 
ตามแบบอย่างการจัดส่งสมณทูตไป เผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ในสมัย           
พระเจ้าอโศกมหาราชพร้อมทัง้ก าหนดให้มสี านักฝึกอบรมพระธรรมทูตทัง้ภายในประเทศ    
และต่างประเทศ และส านกัผูต้รวจการงานพระธรรมทตูอกีดว้ย๘๖ 
          งานพระธรรมทูตยุคเริม่แรกในประเทศไทย กรมการศาสนาได้ฟ้ืนฟูจดัให้มีงาน 
พระธรรมทูตขึน้ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ถงึ ปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยมคีวามมุ่งหมายใหป้ระชาชนยดึมัน่ใน
พระพุทธศาสนาใหม้ศีลีธรรมประจ าใจมคีวามเคารพรกัต่อประเทศชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
และเพื่อความเข้าใจอนัดรีะหว่างชนที่นับถือศาสนาต่างๆ ได้ทดลองด าเนินงานโดยอาราธนา
พระเถระผูใ้หญ่เป็นหวัหน้าคณะอ านวยการ จดัส่งพระสงฆอ์อกจารกิประกาศพระศาสนาในถิน่
ต่างๆ มหาเถรสมาคม มมีตใิหร้บังานเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในรปูแบบของพระธรรมทูตนี้เป็น
กจิกรรมถาวร โดยตัง้เป็นกองงานพระธรรมทูต ขึน้ด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นล าดบัมา 
โดยมอบหมายให ้
              สมเดจ็พระวนัรตั (ปุน่)  เป็นแมก่องงานพระธรรมทตู 
              สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(พมิพ)์ เป็นรองแมก่องงานพระธรรมทตู   รปูที ่๑ 
              พระอุบาลคีุณูปมาจารย ์(ธรี)์  เป็นรองแมก่องงานพระธรรมทตู   รปูที ่๒ 
   ครัน้ต่อมา เมื่อสมเด็จพระวันรัต ได้ร ับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช       
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์มรณภาพ มหาเถรสมาคมจึงมีมติมอบให้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์      
เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต และมอบให้พระพุทธพจนวราภรณ์ (ทองเจอื) เป็นรองแม่กองงาน
พระธรรมทูต รูปที่ ๑ มอบให้ พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต   
รปูที ่๒ 
        ต่อมาพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์ได้รบัสถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็พระธรีญาณมุนีและได ้
มรณภาพ มหาเถรสมาคมจงึมมีตมิอบให้พระพุทธพจนวราภรณ์ (ต่อมาได้รบัสถาปนาขึน้เป็น
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต และมอบให้พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ปจัจบุนัไดร้บัสถาปนาขึน้เป็น สมเดจ็พระพุฒาจารย ์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รปูที ่๑ 
มอบให้พระธรรมธรีราชมหามุนี(ต่อมาได้รบัสถาปนาขึน้เป็นรองสมเดจ็ที่ พระธรรมปญัญาบด ี 
และปจัจุบันได้ร ับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)เป็นรองแม่กองงาน         
พระธรรมทตู รปูที ่๒ 

                                                           

 ๘๖ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๑-๑๒. 



 

         การบรหิารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝ่ายแต่ยงัขาด
ระเบยีบที่จะให้พระธรรมทูตได้ยดึถอืเป็นหลักปฏบิตั ิดงันัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในการประชุม
ปจัฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต วนัที่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา     
ที่ประชุมมติว่า เพื่อให้งานพระธรรมทูตมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และให้การท างานสอดคล้องกบั
สภาพปจัจบุนั สมควรแต่งตัง้คณะท างานเพื่อปรบัปรุงงานพระธรรมทูต จงึไดม้คี าสัง่แม่กองงาน
พระธรรมทูต ที่ ๑/๒๕๓๒ เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานปรบัปรุงงานพระธรรมทูต สัง่ ณ วนัที่ ๑๘ 
ธนัวาคม ๒๕๓๒๘๗ และในการประชุมปจัฉิมนิเทศงานพระธรรมทูต เมื่อวนัที่ ๑๔ ธนัวาคม 
๒๕๓๓ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา คณะท างานปรบัปรุงงานพระธรรมทูต ได้เสนอร่าง
ระเบียบกองงานพระธรรมทูตเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา แต่เนื่องจากร่างระเบยีบดงักล่าว      
มคีวามละเอยีดอ่อนจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอย่างรอบคอบ จงึไดม้คี าสัง่แม่กองงานพระธรรมทูต         
ที่ ๑/๒๕๓๓ เรื่องแต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาร่างระเบยีบกองงานพระธรรมทูต  สัง่ ณ     
วนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๓๓๘๘  คณะท างานชุดที่ ๒ นี้ ได้พจิารณากลัน่กรองระเบยีบดงักล่าว          
เพื่อน าไปใช้ปรบัปรุงงานพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั การบรหิารงาน   
พระธรรมทตูในประเทศไทย จงึไดถ้อื “ระเบยีบกองงานพระธรรมทตู” เป็นหลกัปฏบิตัสิบืมา 
 การปฏบิตัหิน้าที่ของกองงานพระธรรมทูต มหีน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแนวทาง 
ปฏบิตั ิและจดัองคก์รใหเ้หมาะสมเพื่อการนี้ไดม้กีารปรบัปรุงเพิม่เตมิบุคลากรในองคอ์ยู่เสมอมา 
โดยมคีณะกรรมการบรหิารงานกองงานพระธรรมทตูชุดปจัจบุนั๘๙ ดงันี้ 
 แม่กองงานพระธรรมทูต สมเด็จพระพุฒาจารย์ วดัสระเกศ กรุงเทพมหานคร,    
รองแมก่องงานพระธรรมทตูรปูที ่๑ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์วดัปากน ้า กรุงเทพมหานคร
รปูที ่๒ สมเดจ็พระมหามนุีวงศ ์วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม กรงุเทพมหานคร 
 ส านักงานเลขานุการ เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ พระพรหมโมล ี                             
วดัปากน ้า กรุงเทพมหานคร, รูปที่ ๒ พระเทพปริยตัิวงศ์ วดัปากน ้ า กรุงเทพมหานคร,         
รูปที่ ๓ พระเทพวรเวท ีวดัปากน ้า กรุงเทพมหานคร, รูปที่ ๔ พระศรคีุณาภรณ์ วดัสระเกศ  
กรงุเทพมหานคร 
 เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต  รูปที่ ๑ พระธรรมรตันากร วัดปากน ้ า 
กรงุเทพมหานคร,  รปูที ่๒ (ว่าง) 

                                                           

 
๘๗ ส านักงานเลขานุการกองงานพระธรรมทูต, ระเบียบกองงานพระธรรมทูต พ.ศ.๒๕๓๔, 

พมิพค์รัง้ที ่๘, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพมิพ ์จ ากดั, ๒๕๓๘), หน้า ๒๔-๒๖. 
 

๘๘ เรื่องเดยีวกนั. หน้า ๒๗-๒๙. 
 ๘  กองงานพระธรรมทูต. กรรมการบริหารกองงานพระธรรมทูต.  [ออนไลน์]  แหล่งทีม่า : 
http://www.ddhad.org/?file=page&op=committee. [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔]. 



 

 ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต หัวหน้าส านักฝึกอบรมฯ พระวิสุทธิวงศาจารย ์               
วัดปากน ้ า กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต พระพรหมโมลี           
วัดปากน ้ า กรุงเทพมหานคร, เลขานุการส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต พระศรีคัมภีรญาณ       
วดัปากน ้า กรงุเทพมหานคร 
 ส านักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต ผู้ตรวจการภาคกลาง พระธรรมรัตนากร        
วดัปากน ้า กรงุเทพมหานคร, ประจ าส านักผูต้รวจการภาคกลาง พระอาทรปรยิตักิจิ วดัเทพลลีา
กรงุเทพมหานคร 
 ผูต้รวจการภาคเหนือ พระธรรมราชานุวตัร วดัพระแกว้ จงัหวดัเชยีงราย 
 ผูต้รวจการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พระพรหมสุธ ีวดัสระเกศ  กรงุเทพมหานคร, 
ประจ าส านักผูต้รวจการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พระธรรมภาวนาวกิรม วดัไตรมติรวทิยาราม
กรงุเทพมหานคร, พระราชวชริดลิก วดัเพชรสมทุร จงัหวดัสมทุรสงคราม 
 ผูต้รวจการภาคใต ้พระพรหมจรยิาจารย ์วดักะพงัสุรนิทร ์จงัหวดัตรงั, ประจ าส านัก
ผูต้รวจการภาคใต ้พระราชวรากร  วดักะพงัสุรนิทร ์ จงัหวดัตรงั 
 ส านักงานพระธรรมทูต  หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์         
วดัพชิยญาตกิาราม กรุงเทพมหานคร, รองหวัหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๑ พระเทพวสิุทธาภรณ์
วดัอนิทาราม กรุงเทพมหานคร, พระราชปฏภิานมุนี วดัประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร, 
เลขานุการพระธรรมทตูสายที ่๑ พระราชวริยิาลงัการ  วดัไรข่งิ  จงัหวดันครปฐม  
 หวัหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๒ พระธรรมปิฎก วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี,   
รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๒ พระธรรมปริยตัิโมลี วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร,         
พระราชกิตติเมธี วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี, เลขานุการพระธรรมทูตสายที่ ๒               
พระราชพุทธวิราภรณ์ วดักวศิราราม จงัหวดัลพบุร ี  
 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓ พระพรหมโมลี วัดปากน ้ า กรุงเทพมหานคร,          
รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓ พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีร ัตนมหาธาตุ  จังหวัด
พษิณุโลก, พระธรรมรตันดลิก วดัสุทศันเทพวราราม กรุงเทพมหานคร, เลขานุการพระธรรมทูต
สายที ่๓ พระมหาเดชจ าลอง พุทฺธเิตโช วดัปากน ้า กรงุเทพมหานคร 
 หวัหน้าพระธรรมทตูสายที ่๔ พระวสิุทธวิงศาจารย ์วดัปากน ้า กรงุเทพมหานคร, 
รองหวัหน้าพระธรรมทตูสายที ่๔ พระเทพวรสทิธาจารย ์วดัพระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชยีงใหม่
พระราชคุณาภรณ์ วดัภูมนิทร์ จงัหวดัน่าน, เลขานุการพระธรรมทูตสายที่ ๔ พระปิฎกโกศล         
วดัปากน ้า กรงุเทพมหานคร  
 หัวห น้ าพระ ธ ร รมทู ต ส ายที่  ๕  พร ะพรหม เ วที  วัด ไตรมิต รวิทยาร าม 
กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕ พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม 
กรุงเทพมหานคร, พระเทพวรคุณ วดับรมนิวาส กรุงเทพมหานคร, เลขานุการพระธรรมทูต  
สายที ่๕ (ว่าง)  



 

 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร,      
รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ พระราชโมลี วัดจกัรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร,      
พระ เมธีสุทธิกร  วัดสระเกศ  กรุ ง เทพมหานคร ,  เลขานุการพระธรรมทูตสายที่  ๖                  
พระวจิติรธรรมาภรณ์ วดัสระเกศ กรงุเทพมหานคร                                        
 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม             
กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส 
กรุงเทพมหานคร, เลขานุการพระธรรมทูตสายที่ ๗ พระสิริว ัฒโนดม วัดราชบพิธสถิต         
มหาสมีาราม  กรงุเทพมหานคร 
 หัวห น้ าพระธ รรมทูต สายที่  ๘  พร ะธร รมกิตติว งศ์  วัด ราชโอ รส าร าม
กรุงเทพมหานคร, รองหวัหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘ พระภาวนาวิรยิคุณ วดัพระธรรมกาย
จงัหวดัปทุมธานี, เลขานุการพระธรรมทูตสายที่ ๘ พระครูโสภติธรรมรงัสี วดัราชโอรสาราม
กรงุเทพมหานคร 
 หวัหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๙ พระธรรมวมิลโมล ีวดัชลประทานรงัสฤษฏ์ จงัหวดั
นนทบุร,ี รองหวัหน้าพระธรรมทตูสายที ่๙ พระธรรมวงศาจารย ์วดัโคกสมานคุณ จงัหวดัสงขลา
พระเทพปญัญาโมลี วัดประชุมโยธี  จังหวัดพังงา , เลขานุการพระธรรมทูตสายที่  ๙            
พระมหาสมชาย  สุจตฺิโต วดัชลประทานรงัสฤษฏ ์ จงัหวดันนทบุร ี 
               กองงานพระธรรมทูต ได้ด าเนินการบริหารจดัการงานพระธรรมทูต โดยอาศัย
ระเบียบกองงานพระธรรมทูต ว่าด้วยการจัดระเบียบงานพระธรรมทูต พ .ศ. ๒๕๓๔      
แนวทางปฏบิตัซิึง่ก าหนดใหม้พีระธรรมทตู ๓ ฝา่ย คอื   
 ๑) พระธรรมทูตฝ่ายอ านวยการ ได้แก่ แม่กองงานพระธรรมทูต พรอ้มทัง้รองแม่
กองงานพระธรรมทูต หัวหน้าและรองหวัหน้าส านักฝึกอบรม ผู้ตรวจการ และเลขานุการของ  
แต่ละท่าน 
 ๒) พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ได้แก่ หัวหน้า รองหัวหน้าพระธรรมทูต ๙ สาย              
หวัหน้าและรองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดัและอ าเภอ  พร้อมทัง้เลขานุการของแต่ละระดบั               
และพระธรรมทตูประจ าศูนยง์านพระธรรมทตูจงัหวดั 
 ๓) พระธรรมทูตฝ่ายปฏบิตัิการ ได้แก่ พระธรรมทูตประจ าหน่วยปฏบิตักิารงาน
พระธรรมทตูอ าเภอ 
 กองงานพระธรรมทูตได้จดัแบ่งส่วนงานพระธรรมทูตในประเทศออกเป็น ๙ สาย 
โดยมหีวัหน้าสาย และพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานดงันี้ 
 สายที่ ๑ มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร         
เป็นหวัหน้าสายรบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)   
และ ภาค ๑๔ ม ี๗ จงัหวดั ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุร ี
กาญจนบุร ีสมทุรสาคร    



 

 สายที่ ๒ มีพระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นหัวหน้าสาย  
รบัผิดชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ และ ภาค ๓ มี ๗ จงัหวัด ได้แก่ อยุธยา  
อ่างทอง  สระบุร ี ลพบุร ี สงิหบ์ุร ี ชยันาท  อุทยัธานี     
 สายที่  ๓ มีพระพรหมโมลี  วัดปากน ้ า  กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย  
รบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ และ ภาค ๕ ม ี๘ จงัหวดั ได้แก่ นครสวรรค ์
ก าแพงเพชร  พจิติร เพชรบรูณ์ พษิณุโลก สุโขทยั ตาก อุตรดติถ์                 
 สายที่ ๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน ้ า กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย
รบัผิดชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๖ และ ภาค ๗ มี ๘ จงัหวัด ได้แก่ ล าปาง 
เชยีงราย พะเยา แพร ่น่าน เชยีงใหม ่ล าพนู แมฮ่่องสอน                           
 สายที่ ๕ มพีระพรหมเวท ี วดัไตรมติรวทิยาราม  กรุงเทพมหานคร เป็นหวัหน้า 
สายรบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ ์ภาค ๘ และภาค ๙  ม ี๙ จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธานี 
หนองคาย หนองบวัล าภ ูเลย สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็                   
 สายที่  ๖ มีพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร  เ ป็นหัวหน้าสาย  
รับผิดชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ และ ภาค ๑๑  มี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
อุบลราชธานี ศรษีะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจรญิ นครราชสมีา บุรรีมัย์ ชยัภูม ิ
สุรนิทร ์  
 สายที่ ๗ มีพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร        
เป็นหวัหน้าสายรบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ ์ ภาค ๑๒  และ ภาค ๑๓ ม ี๘  จงัหวดั  
ไดแ้ก่ ปราจนีบุร ีนครนายก ฉะเชงิเทรา สระแกว้ ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีตราด 
 สายที่ ๘ มีพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร      
เป็นหวัหน้าสาย รบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ ์ภาค ๑๕ และ ภาค ๑๖ ม ี๗ จงัหวดั 
ไดแ้ก่ ราชบุร ีเพชรบุร ีสมทุรสงคราม ประจวบครีขีนัธ ์ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช    
 สายที ่๙ มพีระธรรมวมิลโมล ี วดัชลประทานรงัสฤษฏ ์จงัหวดันนทบุร ีเป็นหวัหน้า 
สายรบัผดิชอบในเขตการปกครองคณะสงฆ ์ภาค ๑๗ และภาค ๑๘ ม ี ๑๑ จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเกต็ 
ตรงั กระบี ่พงังา ระนอง พทัลุง สงขลา ยะลา ปตัตานี นราธวิาส สตูล    
 โดยมสี านักงานพระธรรมทูตสายละ ๑ แห่ง ตัง้อยู่ ณ วดัที่หวัหน้าพระธรรมทูต 
สายนัน้ก าหนดขึน้ มหีน้าที่บงัคบับญัชาควบคุมงานพระธรรมทูตในสงักดั และส่งพระธรรมทูต
ฝ่ายปฏิบตัิการออกไปปฏบิตัิงานตามนโยบายและแผนงานระหว่างเดอืน ถึงเดอืนมถุินายน  
ของทุกปีออกตรวจเยีย่มตดิตามประเมนิผลสรปุเสนอกองงานพระธรรมทูตภายในเดอืนกนัยายน 
จดัท าทะเบยีนพระธรรมทตูในสงักดัไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยมสี านักงานพระธรรมทูตสายละ ๑ แห่ง 
ตัง้อยู่ ณ วัดที่หัวหน้าพระธรรมทูตสายนั ้นก าหนดขึ้น มีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมงาน       
พระธรรมทูตในสงักัด และส่งพระธรรมทูตฝ่ายปฏบิตัิการออกไปปฏบิตัิงานตามนโยบายและ
แผนงาน ระหว่างเดอืน ถึงเดอืนมถุินายน  ของทุกปีออกตรวจเยี่ยมตดิตามประเมนิผล สรุป



 

เสนอกองงานพระธรรมทูตภายในเดอืนกนัยายน จดัท าทะเบยีน พระธรรมทูตในสงักดัไว้เป็น
หลกัฐาน 
  ๒.๔.๔  งานพระธรรมทูตตามระเบียบกองงานพระธรรมทูต 
 งานพระธรรมทูต ที่บญัญตัิไว้ในระเบยีบกองงานพระธรรมทูตว่าด้วยการจดัการ
ระเบยีบงานพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๓๔ กองงานพระธรรมทูต  มอี านาจหน้าที่อ านวยการงาน
พระธรรมทูตภายในประเทศ โดยมแีม่กองงานพระธรรมทูตเป็นผู้อ านวยการ รองแม่กองงาน
พระธรรมทตู เป็นรองผูอ้ านวยการ คณะกรรมการอ านวยการงานพระธรรมทตู ประกอบดว้ย 
 ๑) แมก่องงานพระธรรมทตู            ประธานกรรมการ 
 ๒) รองแมก่องงานพระธรรมทตู  รองประธานกรรมการ 
 ๓) เจา้คณะทุกภาค             กรรมการอ านวยการ 
 ๔) หวัหน้าและรองหวัหน้าพระธรรมทตู กรรมการอ านวยการ 
 ๕) อธบิดแีละรองอธบิดกีรมการศาสนา กรรมการอ านวยการ 
 ๖) ผูท้รงคุณวุฒไิมเ่กนิ  ๙  ท่าน  กรรมการอ านวยการ 
มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
  ๑)  พจิารณาอนุมตันิโยบายและแผนงานประจ าปี 
  ๒)  พจิารณางานทีม่ปีญัหาหรอืงานทีเ่ป็นนโยบายอื่น 
  ๓)  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิหรอืคณะท างาน 
  ๔)  พจิารณาอนุมตัใิหเ้ชญิผูแ้ทนหน่วยงานของรฐั และหน่วยงานเอกชนฯ            
และแบ่งส่วนงานในกองงานพระธรรมทตู  เป็น ๓ ส่วน  คอื 
  ๑)  ส านกังานเลขานุการ 
  ๒)  ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  ๓)  ส านกัผูต้รวจการงานพระธรรมทตู 
 ส านกังานเลขานุการประกอบดว้ย 
  ๑)  เลขานุการแมก่องงานพระธรรมทตู 
  ๒)  เลขานุการรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
  ๓)  เจา้หน้าทีก่องศาสนศกึษา กรมการศาสนา(ปจัจบุนัเป็นกองพุทธศาสน
ศกึษาส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  ๔)  เจา้หน้าทีแ่มก่องงานพระธรรมทตูแต่งตัง้ขึน้ 
               ส านักงานเลขานุการแบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและธุรการ            
ฝา่ยนโยบายและวางแผน ฝา่ยจดัหาและส่งเสรมิ และฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 
 ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่สนองงานธุรการของกองงานพระธรรมทูต          
วิจ ัย ประเมินผล เก็บสถิตข้อมูล เสนอร่างนโยบาย และแผนงานเฉพาะปี ต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการอ านวยการเป็นเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ประสานงาน        



 

กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส านักงานพระธรรมทูต ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต และส านัก
ผูต้รวจการงานพระธรรมทูต สนองงานอื่นอนัเป็นหน้าทีข่องกองงานพระธรรมทูตและสนองงาน
ตามทีก่ าหนดในวธิกีารด าเนินการ (ขอ้ ๒๒) 
 ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู ประกอบดว้ย 
  ๑) แมก่องงานพระธรรมทตู ประธานกรรมการ 
  ๒) รองแมก่องงานพระธรรมทตู                รองประธานกรรมการ 
  ๓) ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓ - ๕ รปู กรรมการ 
  ๔) ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศกึษา กรรมการ 
  ๕) หวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู       กรรมการและเลขานุการ 
  ๖) รองหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
และมเีจา้หน้าทีป่ระจ าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตูเป็นผูด้ าเนินการ  ดงันี้ 
  ๑) หวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  ๒) รองหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  ๓) เลขานุการหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  ๔) เจา้หน้าทีก่องพุทธศาสนศกึษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  ๕) เจา้หน้าทีท่ีป่ระธานส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตูแต่งตัง้ขึน้ 
 ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต มหีน้าที่ด าเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตประจ าปี  
โดยมคีณะกรรมการส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตคณะหนึ่ง  เป็นผู้ก าหนดนโยบาย แผนงาน  
และวธิดี าเนินการอบรม และควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปโดยความเรยีบรอ้ย 
 ส านักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต  มีผู้รบัผิดชอบ ๔ รูป คือ ผู้ตรวจการงาน     
พระธรรมทูตภาคกลาง รับผิดชอบเขตตรวจการ ในสายที่ ๑,๒ และ ๗,ผู้ตรวจการงาน        
พระธรรมทูตภาคเหนือ รบัผดิชอบเขตตรวจการ ในสายที่ ๓,๔,ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รบัผิดชอบตรวจการในสายที่ ๕, ๖,ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต
ภาคใตร้บัผดิชอบเขตตรวจการในสายที ่๘, ๙ 
 มหีน้าทีอ่อกตรวจการงานพระธรรมทูตประจ าปี  เพื่อหาขอ้มลูเสนอต่อแม่กองงาน
พระธรรมทูต และเสนอแนะให้ขอ้คดิเหน็ในการแก้ปญัหาเกี่ยวกบังานพระธรรมทูต ให้มสี านัก 
งานพระธรรมทูตสายละ ๑ แห่ง ตัง้อยู่ ณ วดัที่หวัหน้าพระธรรมทูต สายนัน้ๆ ก าหนดขึ้น         
มหีน้าที่บังคับบญัชาควบคุมงานพระธรรมทูตในสงักัด และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบยีบกองงานพระธรรมทูต ว่าด้วยการจดัระเบยีบงาน พระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ้ ๒๓ 
เพื่อให้งานพระธรรมทูตในแต่ละสายเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และค าสัง่ของกองงาน    
พระธรรมทูต ในแต่สายมหีวัหน้าพระธรรมทูต ๑ รปู เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบในส านักงาน
พระธรรมทตู มรีองหวัหน้าพระธรรมทตูสายละไมเ่กนิ ๒ รปู เป็นผูช้่วย 



 

 ให้มเีลขานุการหวัหน้าพระธรรมทูตสายละ ๑ รูป เลขารองหวัหน้าพระธรรมทูต    
มจี านวนเท่ากับรองหวัหน้าพระธรรมทูต และมพีระธรรมทูตประจ าส านักงานพระธรรมทูต     
ไมเ่กนิ สายละ ๓ รปู 
 การปฏบิตังิานพระธรรมทตูในระดบัจงัหวดัมกีารจดัตัง้ศูนยง์านพระธรรมทูตจงัหวดั 
จงัหวดัละ ๑ แห่ง มหีน้าที่บงัคบับญัชารบัผดิชอบงานพระธรรมทูตในจงัหวดันั ้นๆและด าเนิน 
การตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบกองงานพระธรรมทูต ขอ้ที่ ๒๔ ศูนย์งานพระธรรมทูตจงัหวดั 
แบ่งงานออกเป็น ๓ งาน คอื งานบรหิารและธุรการ งานจดัหาและส่งเสรมิและงานกิจกรรม
พเิศษ 
 ใหห้วัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั จงัหวดัละ๑ รปู รบัผดิชอบในศูนยง์านพระธรรมทูต
จงัหวดันัน้ๆ มรีองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดัเป็นผู้ช่วย มเีลขานุการหวัหน้าพระธรรมทูต
จงัหวดั จงัหวดัละ ๑ รูป และให้มพีระธรรมทูตประจ าศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวดั จงัหวดัละ  
ไมเ่กนิ ๒ รปู  
 การปฏิบตัิงานพระธรรมทูตในระดบัอ าเภอ  มกีารจดัตัง้หน่วยงานพระธรรมทูต
อ าเภอ ซึ่งม ี๒ ลกัษณะ คอื หน่วยปฏบิตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอ  มหีน้าที่บงัคบับญัชา 
รบัผดิชอบงานพระธรรมทตูในเขตอ าเภอนัน้ ๆ โดยควบคุมการปฏบิตังิานของหน่วยปฏบิัตกิาร
ในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และค าสัง่ของศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัด         
และด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบกองงานพระธรรมทูต ขอ้ ๒๕ หน่วยปฏบิตักิารงาน
พระธรรมทูตอ าเภอ มหีน้าทีอ่อกปฏบิตังิานพระธรรมทูตตามจุดทีก่ าหนด และรายงานกจิกรรม
เสนอต่อหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอ 
 ให้มหีน่วยปฏิบตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอๆละ ๑ หน่วย อ าเภอที่มกีิ่งอ าเภอ 
หรอือ าเภออื่นขึน้สงักดัการปกครองคณะสงฆอ์ยู่ ใหเ้พิม่หน่วยปฏบิตักิารในเขตกิง่อ าเภอ หรอื
ในเขตอ าเภอนัน้ๆ แห่งละ ๑ หน่วย อ าเภอที่มพีื้นที่กว้างขวางมตี าบลและหมู่บ้านมาก ให้มี
หน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทูตอ าเภอได้ ๒ หน่วย ส่วนอ าเภอที่มพีื้นที่กว้างขวาง มตี าบล 
และหมู่บ้านมากเป็นพเิศษ ให้มหีน่วยปฏบิตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอได้ไม่เกิน ๓ หน่วย 
และใหพ้ระธรรมทตูประจ าหน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ หน่วยละ ๒ รปู ใหม้หีวัหน้า
หน่วยพระธรรมทูตอ าเภอ  อ าเภอละ ๑ รูป เป็นผู้บงัคบับญัชารบัผดิชอบ และมรีองหวัหน้า      
พระธรรมทตูอ าเภอ เป็นผูช้่วย ๐ 
 
 

                                                           

 
  

 สง่า พมิพพ์งษ์, คูม่ือพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ
, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙ – ๒๔. 
 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ ผงักองการงานพระธรรมทตู 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ส านกังานเลขานุการ 
ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทูต 

คณะกรรมการ 
 
 

ส านกัผูต้รวจการ 
 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๑ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๒ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๓ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๔ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๕ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๖ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๘ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๙ 

 
 

ส านกังานพระธรรมทูต 
สาย ๗ 

 
 

หน่วยปฏบิตักิาร 

หน่วยก ากบัการ 

ศูนยง์านพระธรรมทูต 

ผงักองงานพระธรรมทูต 

ศูนยง์านพระธรรมทูต ศูนยง์านพระธรรมทูต ศูนยง์านพระธรรมทูต ศนูยง์านพระธรรมทตู 

หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ 

หน่วยปฏบิตักิาร หน่วยปฏบิตักิาร หน่วยปฏบิตักิาร หน่วยปฏบิตักิาร 

หน่วยปฏบิตักิาร 

 

หน่วยปฏบิตักิาร หน่วยปฏบิตักิาร หน่วยปฏบิตักิาร 

หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ หน่วยก ากบัการ 

ศูนยง์านพระธรรมทูต ศูนยง์านพระธรรมทูต ศูนยง์านพระธรรมทูต ศูนยง์านพระธรรมทูต 

๔๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ ผงัอ านวยการงานพระธรรทตู (ส่วนกลาง) 

๔๙ 

กองงานพระธรรมทูต 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ผงัอ านวยการงานพระธรรมทูต (ส่วนกลาง) 

ส านักงานเลขานุการ 

ฝ่ายบริหารและธรุการ 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

ผูต้รวจการ 
ภาคกลาง 

ส านักงานเลขานุการ 

ผูต้รวจการ 
ภาคเหนือ 

ผูต้รวจการภาค 
ตะวนัออกเฉียเหนือ 

ผูต้รวจการ 
ภาคใต้ 

ส านักงานฝึกอบรมพระธรรมทูต 
คณะกรรมการส านัก 

ส านักงานเลขานุการ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทุนด าเนินการ 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผนงาน 

ฝ่ายจดัหาและ 
ส่งเสริม 



 ๒.๔.๕  คณะพระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
 พระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยจดัโครงการอบรม
จรยิธรรมใหก้บัเยาวชนในสถาบนัการศกึษาเขตอ าเภอนครชยัศร ีเพื่อยกระดบัจติวญิญาณของ
เยาวชนทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา ทีด่งีามมคีวามศรทัธาใกลช้ดิกบั
พระพุทธศาสนามสีถานภาพจติใจดแีละมกี าลงัใจในการต่อสู้กบัสงัคมแวดล้อมดว้ยความมัน่ใจ
และเขม้แขง็ใหม้ัน่คงและมศีลีธรรมต่อไป  
      พระธรรมทตูอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ยคณะท างานทัง้ฝ่าย
บรหิารและฝา่ยปฏบิตักิาร ฝา่ยบรหิาร มจี านวน  ๒  รปู คอื 

๑. พระครสูริปิญุญาภวิฒัน์  เจา้คณะอ าเภอนครชยัศร ี
๒. พระครสูโิรตมส์ุวรรณารกัษ์  รองเจา้คณะอ าเภอนครชยัศร ีวดัศรษีะทอง 

ฝา่ยปฏบิตักิาร มจี านวน ๕ รปู คอื 
๑. พระครวูบิลูสริธิรรม วดัตุ๊กตา 
๒. พระมหาปทุม  คุณากโร  วดังิว้ราย 
๓. พระมหาไพศาล  โฆสธมฺโม  วดักกตาล 
๔. พระมหาทรงกรด  กุสลจตฺิโต  วดักลางบางแกว้ 
๕. พระครสูงัฆรกัษ์วรรณวสิุทธิ ์ สุว โส  วดัใหมสุ่คนธาราม 

  
 กิจกรรมโนโครงการ 

- กจิกรรมฝึกสต ิความรู ้ความจ า เขา้ใจ น าไปใช ้
- มกีารเสรมิใหร้างวลัต่อผูส้นใจในกจิกรรม 
- ปฏบิตัติามหลกัแนววถิพีุทธ(หลกัไตรสกิขา) 
- ใชเ้วลาบรรยายธรรม   
   เชา้  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น., บ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  
- ทมีงานพระวทิยากร ประมาณ  ๕  รปู 
- เป้าหมาย 
  นกัเรยีน เยาวชน  ป. ๑ – ป. ๖, วยัรุน่ ม. ๑ – ม. ๖  
- ผลทีไ่ดร้บั 

 นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในหลกัธรรมมากขึน้ 
 ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ในจติใจ  มสีมาธดิขีึน้ 
 นกัเรยีนอยูร่ว่มในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 

 
 



 

๒.๕  สถานศึกษาในอ าเภอนครชยัศรี 
 พระธรรมทูตในอ าเภอนครชยัศร ีได้ด าเนินการเผยแผ่ธรรมะในโรงเรยีนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙ ดงันี้ 
 โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙ ม ี๖ โรง ไดแ้ก่   
  ๑. โรงเรยีนภทัรญาณวทิยา 
  ๒. โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา 
  ๓. โรงเรยีนเพิม่วทิยา 
  ๔. โรงเรยีนงิว้รายบุญมรีงัสฤษฏ ์
  ๕. โรงเรยีนปรกแกว้วทิยา 
  ๖. โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา 
 โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๒ 
  โรงเรยีนขยายโอกาส ม ี๔ โรง ไดแ้ก่ 
  ๑. โรงเรยีนวดัศรษีะทอง 
  ๒. โรงเรยีนวดัศรมีหาโพธิ ์
  ๓. โรงเรยีนเทศบาลหว้ยพล ู
  ๔. โรงเรยีนวดัโคกพระเจดยี ์
  โรงเรยีนประถมม ี ๒๙ โรง ไดแ้ก่ 
    ๑.โรงเรยีนวดัส าโรง 
  ๒.โรงเรยีนวดักกตาล  
  ๓.โรงเรยีนวดัโคกเขมา  
  ๔.โรงเรยีนวดัทุ่งน้อย  
  ๕.โรงเรยีนวดัเสถยีรรตันาราม  
  ๖.โรงเรยีนวดัทอ้งไทร 
    ๗.โรงเรยีนวดัหว้ยตะโก  
  ๘.โรงเรยีนวดัน้อยเจรญิสุข 
     ๙.โรงเรยีนวดัไทร(สนิศกึษาลยั)  
   ๑๐.โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ 
     ๑๑.โรงเรยีนบา้นคลองทางหลวง  
   ๑๒.โรงเรยีนวดัประชานาถ 
     ๑๓.โรงเรยีนบา้นลานแหลม  
   ๑๔.โรงเรยีนบา้นหว้ยกรด 
     ๑๕.โรงเรยีนวดักลางคเูวยีง  



 

   ๑๖.โรงเรยีนวดัสมัปทวน 
   ๑๗.โรงเรยีนท่าต าหนกั  
   ๑๘.โรงเรยีนวดัตุ๊กตา 
     ๑๙.โรงเรยีนวดักลางบางแก้ว  
   ๒๐.โรงเรยีนวดัลานตากฟ้า 
     ๒๑.โรงเรยีนวดังิว้ราย  
   ๒๒.โรงเรยีนวดัไทยาวาส 
     ๒๓.โรงเรยีนวดัพุทธธรรมรงัษ ี  
   ๒๔.โรงเรยีนบา้นคลองบางกระจนั 
     ๒๕.โรงเรยีนบา้นหว้ยพล ู  
   ๒๖.โรงเรยีนวดับ่อตะกัว่ 
     ๒๗.โรงเรยีนวดัละมดุ  
   ๒๘.โรงเรยีนวดัใหมสุ่คนธาราม 
     ๒๙.โรงเรยีนวดักลาง(พุฒราษฎรอ์นุเคราะห)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๖  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒.๖.๑ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏว่า ไดม้ผีู้กล่าวถงึประสทิธภิาพไว ้ดงันี้ 
 ฐปนพรรษ  ฤกษ์เปล่ียน, ได้วจิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพในการบรหิารโรงเรยีนกฬีา

ตามแนวปฏริปูการศกึษา” ผลการวจิยัพบว่า พบว่า โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดยีวกนัและเมื่อน ามาเรยีงล าดบั 

ตามค่าเฉลี่ย พบว่า ประสทิธภิาพในการบรหิารโรงเรยีนกฬีาด้านงบประมาณมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคอื ด้านวชิาการ ด้านการบรหิารทัว่ไปและด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอื ด้านการบรหิาร 

งานบุคคล เมื่อพจิารณาประสทิธภิาพในการบรหิารโรงเรยีนกฬีาตามแนวปฏริูปการศึกษาใน

ดา้นต่าง ๆ สรุปได้ดงันี้ ๑) ประสทิธภิาพในการบรหิารโรงเรยีนกฬีาดา้นวชิาการ โดยภาพรวม 

มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพในการบรหิาร

โรงเรยีนกฬีา ด้านวชิาการ ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด ๓ ล าดบัแรก คอื การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการ

แขง่ขนักฬีา อยา่งต่อเนื่อง, การส่งเสรมิสนับสนุนโครงการฝึกกฬีาอย่างต่อเนื่อง, และการจดัท า

หลกัสูตรที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีน, ส่วนข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ๓ ล าดบั

ทา้ย คอื การจดัท าหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่, การน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่

เพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน, และการใหบ้รกิารดา้นวชิาการแก่ชุมชน๙๑ 

 พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร  ปญฺญาวชิโร), ได้วิจยัเรื่อง ประสิทธิภาพการ
บรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาสในเขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร, ผลการวจิยัพบว่า ด้านการ
ปกครองนัน้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับความกับความเป็นจรงิ แสดงให้รู้ว่า    
พระสังฆาธิการผู้มีต าแหน่งหน้าที่ทางการปกครองได้ให้ความส าคัญกับการปกครอง        
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบค าสัง่ 
ประกาศของ  มหาเถรสมาคม, ด้านการศาสนศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให ้ 
เห็นว่า งานด้านศาสนศึกษาในเขตธนบุรี ควรต้องมีการปรบัปรุงแก้ไขในบางบางประการ      
เช่น รณรงค์ให้มกีารอบรมบาลแีละนักธรรมก่อนสอบ และสรรหาพฒันาครูสอนนักธรรมบาล ี
เป็นต้น, ด้านการศกึษาสงัเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าพระสงัฆาธกิาร     
ใหค้วามส าคญังานดา้นน้ี ซึง่เป็นบทบาทของวดัและคณะสงฆม์าตัง้แต่โบราณ ดว้ยความร่วมมอื
ของบ้าน วดั โรงเรยีน, ด้านการเผยแผ่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ควรต้องมกีารปรบัปรุง

                                                           
๙๑ ฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลี่ยน, “ประสทิธิภาพในการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูป

การศกึษา”, วิทยานิพนธค์รศุาสตรมหาบณัฑิต (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, ๒๕๔๘). 
 



 

แกไ้ข เช่น อบรมพระสงฆส์ามเณรใหรู้จ้กัวธิกีารเผยแผ่ธรรมะ โดยการจดัใหม้กีารเทศน์บรรยาย
ในวนัส าคญัทางศาสนา และจดัตัง้ห้องสมุดภายในวดัเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแก่พระสงฆ ์
สามเณร และประชาชน, ด้านการสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า      
พระสังฆาธิการในเขตธนบุรีให้ความส าคัญกับการก่อสร้างถาวรวัตถุการบูรณปฏิสังขรณ์   
ศาสนสถานศาสนวตัถุ, ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ควรมกีาร
ปรับปรุงในบางประการ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ จัดตัง้หน่วยอบรม
พุทธศาสนิกชนบรเิวณวดั และด าเนินการสาธารณสงเคราะหด์ว้ยการพฒันา สรา้งถนน ขุดลอก
คคูลอง เป็นตน้๙๒  
 พระครสูงัฆรกัษ์กฤษฎ์ิตภณ  สุเมโธ (ศรีอนัยู้), ไดว้จิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ” ผลวจิยัพบว่าภาพรวม 
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาสครบทัง้ ๖ ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้ ๖ 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครองคณะสงฆ ์ดา้นการศาสนศกึษา ดา้นการศกึษา สงเคราะห ์ดา้นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดา้นสาธารณูปการ และดา้นการสาธารณสงเคราะห ์ทัง้นี้เป็นเพราะทัง้ 
๖ ด้านมีความส าคญัต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะด้านการปกครองคณะสงฆ ์            
และผู้ที่อยู่ภายในวดัให้ ประพฤติปฏบิตัิตนให้ถูกต้องดงีาม ส าหรบัด้านที่มปีระสิทธภิาพใน        
การบรหิารจดัการวดัของเจ้าอาวาสมากรองลงมาตามล าดบัได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการ
สาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการเล่าเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์นัน้ อาจเป็ น
เพราะว่าวดัยงัมคีวามพรอ้มไม่พอที ่จะจดัตัง้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม โรงเรยีนพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย์ เพราะการจดัตัง้ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ทัง้เงินและบุคลากรครู วัดยงัขาดแคลน
บุคลากรครูที่จะมาสอนหรอืมาช่วยสอน และขาดงบประมาณในการด าเนินการ ทัง้นี้เพราะว่า
พระสงัฆาธกิารพจิารณาเหน็ว่าการสาธารณสงเคราะห ์เป็นการด าเนินงานในลกัษณะช่วยเหลอื
เกือ้กูลหรอือุดหนุนเจอืจนุสถานที ่ซึง่เป็น สาธารณสมบตั ิหรอืประชาชนทัว่ไป ซึง่การช่วยเหลอื
เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ ทัง้เงินและความร่วมมอืผู้ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนล าพัง        
เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ภายในวดั ก็อาจจะท าส าหรบัด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะว่างานด้านการศกึษาสงเคราะห์เป็น การจดัการศกึษาเพื่อช่วยเหลอืเกื้อกูลหรอือุดหนุน
จุนเจือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้กองทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดหาอุปกรณ์ การศึกษา        

                                                           

 ๙๒ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของ              
เจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :          
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 



 

การช่วยพฒันาสถานศึกษาเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้เงนิในการขบัเคลื่อนทัง้สิ้น ซึ่ งวดัยงัประสบ
ปญัหาในดา้นงบประมาณและหารายไดเ้ขา้วดั จงึท าใหม้กีารปฏบิตัมิากเป็นอนัดบัสุดทา้ย๙๓ 
 พระมหากมล ขนฺติโก (โปร่งใจ) ได้วจิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพการบรหิารงานคณะ
สงฆอ์ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน” พบว่า พระสงฆส์่วนใหญ่ในเขตอ าเภอป่าซางมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารงานอยู่ในระดบัปานกลาง คอื การบรหิารงานคณะสงฆ์ ด้านการวางแผนมกีาร
ปฏิบตัิระดบัปานกลางในเรื่องคณะกรรมม ีการประชุมคณะกรรมการบรหิารวดัเพื่อก าหนด
นโยบายวางแผนก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายขัน้ตอนการปฏิบตัิที่เหมาะสมรวมทัง้มกีาร
วางแผนจดัหาและพฒันาบุคลากรที่เหมาะสมในการพฒันาวดั ชุมชน, ด้านการจดัองค์การใน
ภาพรวม พบว่า มกีารปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง โดยมกีารปฏบิตัใินระดบัมากทีสุ่ด ในเรื่อง 
คณะกรรมการบริหารวัดมีการจดัการภายในวัดให้เหมาะสมโดยมีการมอบหมายงานและ
ผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน,  ดา้นการน าผลการศกึษาในภาพรวม พบว่า มกีารปฏบิตังิานในระดบั
ปานกลาง โดยมกีารปฏิบตัิในระดบัมากที่สุด ในเรื่องจดักิจกรรม, ด้านความตระหนักต่างๆ 
ให้กบับุคลากรภายในวดัโดยให้ทุกชุมชนมสี่วนร่วมจดักิจกรรม, ด้านการควบคุมดูแล มกีาร
ปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด ในเรื่องมกีารประเมินผลด้านวัสดุอุปกรณ์การจดัซื้อจดัจ้าง การ
เบกิจา่ย ให ้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัแผนงานโครงการทีว่างไว ้มกีารประเมนิการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามสภาพความเป็นจรงิ อย่างไรกต็ามในกรณีทีพ่ระสงฆ ์ในเขตปกครองระดบัย่อยลงไปนัน้ไม่
สามารถตดัสนิปญัหาทีเ่กดิขึน้ หรอืไม่สามารถทีจ่ะด าเนินโยบาย ดา้นต่างๆ ดว้ยตวัเอง จงึเป็น
หน้าทีท่ีม่หาเถรสมาคมองคก์รสงฆส์่วนกลางเขา้ไปช่วยเหลอื และหากกรณีใดทีส่่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทัง้โดยทางตรงและทางออ้มควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่ม๙๔ 
 พระครใูบฎีกาอภิชาติ  ธมมฺสุทฺโธ (พรสุทธิชยัพงศ)์, ไดว้จิยัเรื่อง ประสทิธภิาพ
การบรหิารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดันนทบุร,ี ผลการวจิยัพบว่าพระภกิษุและสามเณรมทีศันะ
ต่อประสทิธภิาพในการบรหิารงานของเจ้าอาวาสในจงัหวดันนทบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   
ผลการศกึษาปญัหาและแนวทางในการแก้ไขปญัหาในด้านต่างๆ ได้แก่  ๑) ด้านการบ ารุงวดั 
จดักจิกรรมและศาสนสมบตั ิการสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้ในการจดัท าทะเบยีนครุภณัฑ ์
การจดัให้มกีารท าความสะอาดและปรบัทศันียภาพภายในและรอบนอกบรเิวณวดัให้มคีวาม
สวยงามร่มรื่น ตลอดจนการซ่อมแซมโบราณสถานโบราณวตัถุ  ๒) ด้านการบรหิารและการ
ปกครองควรมกีารจดัประชุมอย่างน้อยเดอืนละครัง้และควรมกีารกระจายอ านาจการปกครอง

                                                           

 ๙๓ พระครูสงัฆรกัษ์กฤษฎิต์ภณ  สุเมโธ (ศรอีนัยู)้, “ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการวดัของเจา้
อาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 
 ๙๔ พระมหากมล ขนฺติโก (โปร่งใจ), “ประสทิธิภาพการบรหิารงานคณะสงฆ ์อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู”, วิทยานิพนธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑิต (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, ๒๕๕๐). 



 

ออกไปยงัผู้ที่มสี่วนร่วมในการบรหิารและการปกครอง  ๓) ด้านการศึกษาอบรมและสัง่สอน  
ควรส่งเสรมิให้มกีารจดัการเรยีนการสอนนักธรรมภายในวดั และควรสนับสนุนให้ผู้ที่มีความ 
สามารถขึน้มาเป็นครสูอนนักธรรม และควรจดัใหม้กีารอบรมครพูระทุก ๖ เดอืน ๔) ดา้นการให้
ความสะดวกในการบ าเพญ็กุศลควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานหรอืส านักงานและจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบ 
ควรมกีารจดัอบรมพิธกีร หรอืมคัคทายกขึ้นในจงัหวดั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นรปูแบบเดยีวกนั และควรจดัให้มสีถานที่จอดรถอย่างเพยีงพอเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ญาตโิยมทีม่าท าบุญหรอืตดิต่อในการบ าเพญ็กุศลต่างๆ๙๕ 
 สมพงษ์  ภิรมยช์ม ได้วจิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล : ศกึษากรณีจงัหวดัจนัทบุร”ี ผลจากการวจิยัพบว่า คณะกรรมการบรหิารและผู้เกี่ยวขอ้ง
ส่วนมากเป็นเพศชายอายรุะหว่าง ๓๐-๓๙ ปี มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
รบัราชการ มรีายไดเ้ฉลีย่เดอืน ๆ ละ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมากกว่า ๔ ปี คณะกรรมการบรหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งมปีระสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอยู่ในระดบั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ อายุ และ
ต าแหน่งเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน องค์การบรหิารส่วนต าบล
ในจงัหวดัจนัทบุร ีส าหรบัระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน อาชพี รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดจนัทบุร ี      
ผลการศกึษาเชงิคุณภาพพบว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที่ทีต่้องท าของ
ประธานกรรมการบริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับสูงและมีปญัหา       
และอุปสรรคในดา้นงบประมาณและบุคลากรไมเ่พยีงพอ๙๖ 
 สมศกัด์ิ รอบคอบ, ไดว้จิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑”        
ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธภิาพการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการบริหารตนเองอยู่ใน       
ล าดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจ ด้านการคืนอ านาจการจดัการศึกษา     
ใหแ้ก่ประชาชน และดา้นการมสี่วนรว่มตามล าดบั โดยดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ในล าดบั
สุดทา้ย ส่วนการเปรยีบเทยีบระดบัประสทิธภิาพของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขต
                                                           

  ๙๕ พระครูใบฎีกาอภิชาติ  ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชยัพงศ์), “ประสทิธิภาพการบริหารงานของ     
เจา้อาวาสในจงัหวดันนทบุร”ี, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรม์หาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 
 

๙๖ สมพงษ์  ภิรมย์ชม, “ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานองค์การบรหิารส่วนต าบล : ศกึษากรณี
จงัหวดัจนัทบุร”ี, วิทยานิพนธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 
๒๕๔๖).  



 

พืน้ที่การศกึษานครปฐม เขต ๑ สถานศกึษาที่มขีนาดเลก็ กลาง และใหญ่ มปีระสทิธภิาพการ
บรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานไมแ่ตกต่างกนั สถานศกึษาอยู่ในเขตเทศบาลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล มปีระสทิธภิาพการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานไม่แตกต่างกนั แนวทางการพฒันา
ประสทิธภิาพการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑ เช่น ควรมกีารพฒันาผู้บรหิาร ครูผู้สอน และกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกบัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม, ควรปรบัปรุงระบบการวางแผน การ
สรา้งทมีงาน การมอบหมายงานการตดัสนิใจ การระดมทรพัยากรทางการศกึษา การประเมนิผล 
การประกันคุณภาพการศกึษาการตรวจสอบภายในและการประชาสมัพนัธ์ควรมกีารแต่งตัง้ที่
ปรึกษากฎหมายและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเหลือกัน ด้านการบริหาร
งบประมาณการเงนิ โดยเน้นบุคลากรในทอ้งถิน่เป็น ล าดบัแรก   
 สายรุ้ง   บุบผาพนัธ์, ได้วจิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน 
บรษิัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามหลกัอิทธิบาท ๔” ผลการวิจยั พบว่า 
ประสทิธภิาพในงานปฏบิตังิานของพนักงานบรษิัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ตามหลกัอทิธบิาท ๔ โดยรวมมปีระสทิธภิาพมาก โดยเฉพาะดา้นจติตะ(การเอาใจฝกัใฝ่ในการ
ปฏบิตังิาน) และดา้นวริยิะ(ความเพยีรพยายามในการปฏบิตังิาน) ปจัจยัส่วนบุคคลไม่มผีลท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน ส่วนปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ ไดแ้ก่ รายไดย้งัมาเพยีงพอ สภาพแวดลอ้มยงัไม่ค่อยสะอาด 
สวัสดิการยงัไม่ครอบคลุม เทคโนโลยีในด้านงานเอกสารยังไม่ดีพอ สถานที่จอดรถน้อย       
และยงัต้องเสยีค่าที่จอด ความล่าช้าด้านเอกสาร การให้ค าปรกึษากบัลูกค้ายงัไม่ดเีท่าที่ควร 
และเจา้หน้าที่ยงัไม่เพยีงพอ ดงันัน้แนวทางการน าหลกัอทิธบิาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานบรษิัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด  
สามารถพิจารณาได้ ๔ ด้าน โดยพัฒนาด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้๙๘ 
 ไพบลูย ์ตัง้ใจ, ไดว้จิยัเรื่อง “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานตามหลกั
อทิธบิาท ๔ : กรณีศกึษา บรษิทั แอมพาส อินดสัตร ีจ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ” ผลการวจิยั
พบว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน ตามหลกัอิทธบิาท ๔ ในภาพรวมอยู่ใน

                                                           
๙๗ สมศกัดิ ์ รอบคอบ, “ประสทิธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษา       

ขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต      
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, ๒๕๔๘). 
  ๙๘ สายรุง้ บุบผาพนัธ,์ “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัแคนนอนมารเ์กต็ติ้ง 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามหลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย :        
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 



 

ระดบัปฏบิตัิมาก พนักงาน ให้ความส าคญักบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน และตัง้ใจที่จะ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองเป็นอย่างด ีซึ่งประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพนักงาน ด้านฉันทะ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ปรารถนาที่จะท างานให้
บรรลุผล พงึพอใจในต าแหน่ง และหน้าทีท่ีไ่ดร้บั ปรารถนาจะปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ปฏบิตัิ
ตามกฏระเบยีบของบรษิทั พอใจกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตัขิองบรษิทั พอใจในเพื่อนร่วมงาน
และหวัหน้างาน พร้อมที่จะรบัผดิชอบในต าแหน่งงานที่สูงกว่า และพึงพอใจที่จะร่วมงานกับ
บรษิทัต่อไป ด้านวริยิะ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคีวามเพยีรพยายามในการปฏบิตังิานด้วย
ความกระตอืรอืรน้ ในการปฏบิตังิานอยู่เสมอ ด้านจติตะ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การเอาใจ
ฝกัใฝ่ในการปฏบิตังิาน การเอาใจใส่ต่อการปฏบิตังิานในหน้าที ่การตรงต่อเวลาและการรกัษา
เวลาในการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานของท่านมกีารแบ่งเวลาอย่างชดัเจน ถอืว่าความรบัผดิชอบ
ต่อหน้าทีเ่ป็นสิง่จ าเป็น ดา้นวมิงัสา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การใชป้ญัญาใคร่ครวญหาเหตุผล
ในการปฏบิตังิาน เช่น ใคร่ครวญขัน้ตอน และวธิกีารท างานก่อนเสมอ มกีารวางแผนในการปฏบิตัิ 
งานไวล้่วงหน้าเสมอ๙๙ 
 เอกราช มณีกรรณ์ ไดว้จิยัเรือ่ง “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัมุกดาหาร” พบว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูโดยมปีระสทิธภิาพสูงสุดในการประเมนิผล รองลงมา 
คอื ด้านการวางแผนและน้อยที่สุดในด้านการตดัสนิใจและประสบการณ์ในการท างานมคีวาม 
สมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และมปีจัจยัทีไ่ม่มผีล คอื 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต าแหน่งและความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่๑๐๐ 
 สรปุได้ว่า บุคลากรและระบบการบรหิารจดัการองคก์รเป็นปจัจยัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพในการท างาน การบรหิารแบบมสี่วนร่วม การวางแผนที่ดี การสร้างทีมงานที่
เข้มแข็งมอบหมายงานที่เหมาะสม มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง  
ระดมใช้ทรพัยากรที่อยู่อยู่ในองค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ พร้อมส่งเสรมิการใช้งานด้านไอท ี  
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างาน ประเมนิตนเองอยู่เสมอ จดัสภาวะแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการ
กระตุ้นการท างาน และมคีุณธรรมของผู้ปรารถนาความส าเรจ็ในงานที่ตนท า คอื มอีิทธบิาท   
ทัง้ ๔ ประการ 
                                                           

 ๙๙ ไพบูลย์ ตัง้ใจ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท ๔ : 
กรณีศกึษา บรษิทั แอมพาส อนิดสัตร ีจ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรม์หาบณัฑิต, 
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔). 
 ๑๐๐ เอกราช มณีกรรณ์, “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล จงัหวดั
มุกดาหาร”, ภาคนิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาพัฒนาสงัคม, (คณะพัฒนาสงัคม.    
สถานบนับณัฑติพฒันบรหิาร ศาสตร)์, ๒๕๔๒. 



 

 ๒.๖.๒ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
 จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า ได้มผีู้กล่าวถึงการบรหิารกิจการ      
คณะสงฆไ์ว ้ดงันี้ 
 พระครสูงัฆรกัษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์), ได้วจิยัเรื่อง “บทบาทของพระ
สงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์: ศกึษากรณีพระสงัฆาธกิารในจงัหวดันนทบุร”ีผลการ 
วจิยัพบว่า บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสรมิการรกัษาความเรยีบร้อยดงีาม ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการ     
สาธารณสงเคราะห์ พบว่ามบีทบาทอยู่ในระดบัมากทุกด้าน การจดัประชุมพระภกิษุสามเณร 
เพื่ออบรมด้านวตัรปฏบิตัิตามหลกัพระธรรมวนิัย ถึงจะมกีารปฏบิตัมิากก็จรงิ แต่บางวดั โดย 
เฉพาะเจา้อาวาสยงัไม่ค่อยเคร่งครดัเท่าทีค่วร ทัง้นี้ควรจะก าหนดเป็นตารางการท าวตัรไวอ้ย่าง
ชดัเจน และถ้าพระรูปใดไม่ลงมาท าวตัรก็ควรจะมบีทก าหนดลงโทษไว้อย่างชดัเจน นอกจาก
พระรปูนัน้ตดิภารกจิจ าเป็น เช่น สอนหนงัสอืในโรงเรยีน๑๐๑ 
 พระเทพรตันสุธี (สมศกัด์ิ โชตินฺธโร), ได้วจิยัเรื่อง “บทบาทการบรหิารกจิการ       
คณะสงฆด์้านการปกครองของจงัหวดัปทุมธานี” ผลการวจิยัพบว่า พระสงฆม์คีวามคดิเหน็ต่อ
บทบาทการบรหิารจดัการกจิการคณะสงฆด์้านการปกครองของจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขอ้พบว่า พระสงฆม์คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั
มากทุกขอ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ทัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าพระสงัฆาธกิารผูม้ตี าแหน่งหน้าที่
ทางการปกครองไดใ้หค้วามส าคญักบัการปกครองเพื่อใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยดงีามตามพระธรรม
วนิัย กฎหมายบ้านเมอืง กฎระเบยีบค าสัง่ ประกาศของมหาเถรสมาคม จงึท า ให้พระสงฆ์ใน
จงัหวดัปทุมธานีมคีวามเห็นว่าพระสงัฆาธิการมบีทบาทการบรหิารจดัการกิจการคณะสงฆ ์       
ด้านการปกครองอยู่ในระดบัมาก ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายพระสงัฆาธกิารให้ความส าคญักบั 
การเขา้ร่วมประชุมตามมตมิหาเถรสมาคมหรอืผู้ปกครองเหนือตนจดัประชุม แต่การจดัประชุม
เพื่อชี้แจงข่าวสารการประชุมหรอืเพื่อชี้แจงกฎระเบยีบภายในวดัยงัน้อยอยู่ โดยส่วนใหญ่ใช้ 
พระธรรมวนิัยในการดูแลควบคุมพระภกิษุสามเณรภายในวดัท าให้ลดความส าคญัของการออก
กฎระเบยีบเพื่อหมู่คณะซึง่อาจจะเป็นช่องทางใหบุ้คคลผู้ไม่สนใจปฏบิตัติามพระธรรมวนิัยขาด
รปูธรรมในการประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีซึง่สามารถสรปุประเดน็ได้ ดงันี้  ๑) ควรจดัใหม้ี
การอบรมเรื่องกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการปกครองคณะสงฆ์  ๒) ควร
ใหม้กีารจดัการประชุมเพื่อวางนโยบายในการปกครองร่วมกนัภายในเขตการปกครองคณะสงฆ์  

                                                           

 
๑๐๑ พระครสูงัฆรกัษ์พศวรี ์ ธรีปญฺโญ (ภวกานันท)์, “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิาร

กจิการคณะสงฆ ์: ศกึษากรณีพระสงัฆาธกิารในจงัหวดันนทบุรี” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑). 



 

๓) ควรใหผู้้ใต้บงัคบับญัชาไดม้สี่วนในการก าหนดหรอืการออกขอ้บงัคบัในการปกครองเพื่อท า
ให้เกิดความสมดุลในการบรหิารหรอืเพื่อท าให้ผู้บงัคบัและผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชามกีารปกครอง
อยา่งเรยีบรอ้ย    
 พระธนดล  นาคสวุณฺโณ (นาคพิพฒัน์) ไดว้จิยัเรื่อง “การบรหิารกจิการคณะสงฆ์
จงัหวดับุรรีมัย”์ พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ ตลอดจนปญัหา อุปสรรคและขอ้ 
เสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของพระสงัฆาธกิารในบรหิารกจิการคณะสงฆ ์จงัหวดับุรรีมัย ์โดยรวม
พบว่า เมื่อจ าแนกตามอายุ ต าแหน่งพระสงัฆาธกิาร จ านวนพรรษา วุฒทิางการศกึษาสามญั 
วุฒทิางการศึกษาทางธรรม วุฒทิางการศึกษาทางเปรยีญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบตัิ
หน้าที ่พระสงัฆาธกิาร ไม่แตกต่างกนัเนื่องมาจากพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ฉบบัแก้ไข (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคมรวมทัง้ค าสัง่มหาเถรสมาคมพระ
บญัชาสมเดจ็พระสงัฆราช ตลอดทัง้หลกัของพระธรรมวนิัยอย่างเคร่งครดั ดงันัน้การด าเนินการ
บรหิารกจิการของพระสงฆไ์ม่ว่าอยู่ในวดัเขตเมอืง หรอืชนบทอนัห่างไกล รวมทัง้อายุ ต าแหน่ง
พระสงัฆาธกิาร วุฒกิารศกึษาทางสามญัวุฒกิารศกึษาทางธรรม วุฒกิารศกึษาทางเปรยีญ และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตัิหน้าที่พระสงัฆาธิการ ก็ไม่มผีลแตกต่างกันเพราะว่า การด าเนิน  
การบรหิารกจิการคณะสงฆ์ต้องค านึงถึงกฎหมายของพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ 
พระธรรมวนิัยอย่างเดยีวกนั ข้อเสนอแนะ ควรให้ความส าคญัเท่ากนั คอื ๑) ควรปกครอง
พระภกิษุสามเณรให้ปฏบิตัติามพระพระวนิัยอย่างเคร่งครดั  ๒) ให้มกีองทุนส่งเสรมิทางด้าน
การศกึษาแก่พระภกิษุ สามเณร  ๓) ใหค้วามส าคญักบังานทางดา้นพระพุทธศาสนา  ๔) ด าเนิน
กจิการภายในวดัอยา่งเป็นระเบยีบชดัเจน  ๕) ส่งเสรมิสัง่สอนศลีธรรมให้ประชาชน ๖) จดัวดัให้
เป็นระเบยีบมแีบบแผนงดงาม  ๗) ดแูลสถานทีว่ดัใหป้ราศจากอบายมขุและยาเสพตดิ๑๐๓ 
 พระมหาชวลิต  ชาตเมธี (คงแก้ว),ได้วจิยัเรื่อง “บทบาทของพระสงัฆาธกิารใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ์ : ศกึษาเฉพาะกรณีพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัภูเกต็” พบว่าบทบาท
ของพระสงัฆาธกิาร ในการบรหิารกจิการคณะสงฆท์ัง้ ๖ ดา้น ในด้านวุฒกิารศกึษาทางเปรยีญ
ธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วุฒิการศึกษาทาง เปรียญธรรม ที่แตกต่างกัน                
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน         
ไม่แตกต่างกัน เพราะว่าวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ของพระภิกษุและสามเณร                

                                                           

 
๑๐๒

 พระเทพรตันสธุ ี(สมศกัดิ ์โชตนฺิธโร), “บทบาทการบรหิารกจิการคณะสงฆด์า้นการปกครอง      
ของจงัหวดัปทุมธานี”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั                  
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 
 

๑๐๓ พระธนดล นาคสวุณฺโณ (นาคพพิฒัน์), “การบรหิารกจิการคณะสงฆจ์งัหวดับุรรีมัย”์ 
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 
๒๕๕๑). 



 

ทีใ่หก้ารตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มไีม่มวีุฒกิารศกึษาทางเปรยีญธรรม คดิเป็นรอ้ยละ ๔๕.๗ 
เพราะเป็นพระภกิษุสามเณรเป็นผู้ครองตนอยู่ในสมณะเพศมศีีล ๒๒๗ ข้อ ส าหรบัพระภกิษุ 
และศีล ๑๐ ข้อ ส าหรบัสามเณรเป็นข้อวตัรปฏิบตัิ และยดึเหนี่ยวจติใจอยู่แล้ว จงึมพีื้นฐาน     
ในการด ารงชวีติที่เหมอืนๆ กนั และมมีุมมองของชวีติสมณะเพศที่คล้ายๆ กนั ส่วนการเรยีน
บาลีเป็นการเรียนเพื่อให้ได้รู้และเข้าใจภาษาที่เป็นต้นแบบของพระพุทธศาสนาทัง้ยงัเป็น     
การรกัษาและคงไว้ซึ่งหลกัธรรมค าสัง่สอนให้คงอยู่ในบวรพุทธศาสนาสืบต่อไปอย่างมัน่คง   
และถาวร๑๐๔ 
 พระมหาปริวฒัน์  ฐิตวิริโย (กลุนิวาต), ไดว้จิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของพระภกิษุที่
มต่ีอการบรหิารจดัการวดัตามหลกัธรรมาภบิาล กรณศีกึษาวดัในเขตอ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั
นนทบุร”ี พบว่า ด้านความรบัผดิชอบและความคุ้มค่ามรีะดบัค่าเฉลี่ย ความคดิเห็นมากที่สุด 
น่าจะสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเนื่องจากการบรหิารจดัการของวดัในเขตอ าเภอบางบวัทองมี
การมุ่งเน้นดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวตัถุภายในวดั มกีารจดัสาธารณูปโภค เช่น 
นํ้าประปา ไฟฟ้า อย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มกีารใช้งบประมาณของวดัอย่างคุ้มค่าในการจดักจิกรรม
ต่างๆ โดยค านึงถงึความประหยดัและประโยชน์สูงสุด สาระส าคญัของการใช้หลกัธรรมาภบิาล
แต่ละหวัขอ้ได้อย่างชดัเจน ส่วนแนวทางวธิกีารประยุกต์ใช ้หลกัธรรมาภบิาลกบัการบรหิารวดั
โดยทัว่ไปนัน้ พบว่า ควรมขีัน้ตอนด าเนิน ๔ ขัน้ตอน คอื ๑. การศกึษาวเิคราะห ์ปจัจยัแวดลอ้ม
พื้นนฐานของวัดด้านชุมชนด้านสังคม ด้านบุคคล ด้านวัฒนธรรม และการจดัการของวัด                   
๒. การวเิคราะหร์ปูแบบการบรหิารวดัตามหลกัธรรมาภบิาล  ๓. ออกแบบการประยุกต์ ใชห้ลกั
หลกัธรรมาภบิาล และ ๔. การด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกด้าน และด าเนินการทุก
ขัน้ตอนคอื การอบรมความรู ้ด้านธรรมาภบิาล การจดัท าระบบการบรหิารด้วยการจดัท าคู่มือ
ธรรมาภบิาล มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ สรา้งการรบัรูแ้ละ   การยอมรบัรูปแบบการบรหิาร 
แลว้มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ กจ็ะท าใหว้ดัมรีปูแบบบรหิารวดัดว้ย
หลกัธรรมาภบิาลทีช่ดัเจนเป็นระบบและเป็นรปูธรรมชดัเจน๑๐๕ 
 พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (ซ้ายเกล้ียง), ได้วจิยัเรื่อง “บทบาทของพระ     
สงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆจ์งัหวดัพงังา” พบว่า ในภาพรวมทัง้ ๖ ดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้ 

                                                           

 ๑๐๔ พระมหาชวลติ ชาตเมธ ี(คงแกว้), “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์
: ศกึษาเฉพาะกรณีพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัภูเกต็”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต,             
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒). 
 ๑๐๕ พระมหาปรวิฒัน์ ฐิตวริโิย (กุลนิวาต), “ความคดิเหน็ของพระภกิษุทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการวดั 
ตามหลกัธรรมาภบิาลกรณีศกึษาวดัในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร”ี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 



 

พระสงัฆาธกิารมบีทบาทมากโดยเฉพาะการจดัให้มกีจิกรรมในวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
การเทศนาสัง่สอนประชาชนให้ตัง้อยู่ในหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง,  
ด้านการปกครองที่พระสังฆาธิการให้ความส าคัญมาก โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมพระ 
สงัฆาธกิารตามมติมหาเถรสมาคมหรอืผู้ปกครองเหนือตนจดัให้มกีารประชุม และการจดัท า
บัญชีรายรบั-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี, ด้านการสาธารณูปการ ซึ่งมีการช่วยกันดูแลระบบ      
นํ้า-ไฟฟ้า ดแูลศาสนสถานใหเ้รยีบรอ้ยดงีามและการวางแผนในการก่อสรา้งอาคารและเสนาสนะ
ในวดั รวมทัง้มกีารดูแลซ่อมแซมและปฏสิงัขรณ์ถาวรวตัถุภายในวดัที่  ช ารุดทรุดโทรม อยู่ใน
อันดบัต้นๆ, ด้านการสาธารณสงเคราะห์ มกีารให้ความร่วมมอืกับข้าราชการและชาวบ้าน 
รวมทัง้การอ านวยความสะดวกในการสญัจรไป -มาของชาวบ้าน, ด้านการศึกษาสงเคราะห ์        
เป็นดา้นทีพ่ระสงัฆาธกิารมบีทบาทการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะการตัง้ทุน
ศกึษาสงเคราะหแ์ก่เดก็และเยาวชน การช่วยเหลอื ดา้นการศกึษาต่างๆ ในขณะทีด่า้นการจดัตัง้
หรอืสนับสนุนโรงเรยีนอบรมเดก็ก่อนเกณฑ ์และการจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสรมิอาชพีท้องถิน่ยงัอยู่ในอนัดบัน้อยทัง้นี้ เพราะบทบาทดงักล่าวตกเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไปแลว้,สุดทา้ย ดา้นศาสนศกึษาแมจ้ะอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่กเ็ป็นดา้นที่
พระสงัฆาธกิารมรีะดบับทบาท การปฏบิตังิานในการบรหิารน้อยกว่าดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะการ
จดัให้มกีารอบรมบาลแีละนักธรรมก่อนสอบ รวมทัง้การสรรหาและพฒันาครูสอนนักธรรมบาล ี
ทัง้นี้ก็เพราะเป็นผลจากการที่คณะสงฆ์ในจงัหวดัพงังามพีระภิกษุสามเณรจ านวนน้อยโดย 
เฉพาะหลงัจากออกพรรษาไปแลว้ จงึเป็นเรือ่งทีย่ากส าหรบัการท าหน้าทีด่า้นศาสนศกึษา๑๐๖ 
 พระมหาสริุยา  อภิวฑฒฺโน (มะสนัเทียะ) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การศกึษาบทบาทใน
การบรหิารกิจการคณะสงฆ์ของพระเทพวทิยาคม(หลวงพ่อคูณ  ปรสิุทฺโธ)” จากผลการวจิยั
พบว่า พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปรสิุทฺโธ) เป็นพระเถระผู้ใหญ่ เป่ียมด้วยคุณธรรม 
จรยิธรรม ทานบารม ีศีลบารม ีบุญบารม ีและวาสนาบารมี ได้บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ินานปัประการ จงึไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่า 
ควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปญัหาในคณะสงฆ์และสงัคมไทย ในปจัจุบนัและเป็นการ
แสดงถงึความเป็นผู้น าองค์กรสงฆใ์นยุคปจัจุบนั ตามลกัษณะงานที่ด าเนินการอยู่ในแต่ละด้าน        
ในพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐๗ 

                                                           

 ๑๐๖ พระมหามณเฑยีร  วรธมฺโม (ซา้ยเกลีย้ง), “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิาร       
กจิการคณะสงฆจ์งัหวดัพงังา”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั           
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 
 ๑๐๗พระมหาสรุยิา อภวิฑฺฒโน (มะสนัเทยีะ), “การศกึษาบทบาทในการบรหิารกจิการคณะสงฆ์
ของพระเทพวทิยาคม (หลวงพ่อคณู  ปรสิทฺุโธ)”,วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑). 



 

 พระมหาอานนท ์ อานนฺโท (นรมาตร)์, ไดว้จิยัเรื่อง “การบรหิารกจิการคณะสงฆ์
ในเขตจงัหวดัชุมพร กบัการประยกุตใ์ชห้ลกัภกิขุอปรหิานิยธรรม ๗” พบว่า การน าหลกัภกิขุอป
ริหานิยธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจงัหวัดชุมพร        
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ ๔.๒๘ และเมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ระดบั
การน าหลกัภกิขุอปรหิานิยธรรม ๗ มาใชใ้นการบรหิารกจิการคณะสงฆข์องพระสงัฆาธกิารใน
จงัหวดัชุมพร ขอ้ว่า “ภกิษุเหล่าใดเป็นผูใ้หญ่ เป็นสงัฆบดิรเป็นสงัฆปรณิายก เคารพนับถอืภกิษุ
เหล่านัน้ เหน็ถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิง่อนัควรรบัฟงั” มากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่ ๔.๖๗ รองลงมา
เป็นขอ้ว่า “การพรอ้มเพรยีงกนัประชุม พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชุม และพรอ้มเพรยีงกนัท ากจิที่
สงฆจ์ะพงึท า” มคี่าเฉลีย่ ๔.๖๑, ขอ้ว่า “การไม่ลุอ านาจตณัหาคอืความอยากทีเ่กดิขึน้” ค่าเฉลีย่ 
๔.๕๕, ขอ้ว่า “ภกิษุยงัตัง้สตไิวภ้ายในว่า “ท าอยา่งไรเพื่อนพรหมจาร ีทัง้หลายผูม้ศีลีงามทีย่งัไม่
มาพงึมา ท่านมาแลว้ พงึอยู่อย่างผาสุก” ค่าเฉลีย่ ๔.๔๕, ขอ้ว่า “การหมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย์” 
ค่าเฉลีย่ ๔.๐๘, ขอ้ว่า “การไม่บญัญตั ิสิง่ที่พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญตั ิไม่ลม้ล้างสิง่ทีพ่ระองค์
ทรงบัญญัติ ไว้ สมาทานศึกษาอยู่ ในสิกขาบททัง้หลายตามที่พระองค์ทรงบญัญัติ”ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๒, และขอ้ว่า “การยนิดใีนเสนาสนะปา่” ค่าเฉลีย่ ๓.๖๑ ตามล าดบั๑๐๘ 
 พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพร้อม), ได้วิจยัเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อการบรหิารกิจการคณะสงฆ์ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ” พบว่า พระภกิษุสามเณร     
มมีากจงึท าใหผู้้ปกครองดูแลไม่ทัว่ถงึ ผู้ปกครองไม่ทราบปญัหาที่แท้จรงิของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
พระเถระผู้ใหญ่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรเท่าที่ควรขาดความสมัพนัธ์กันระหว่าง
พระภิกษุสามเณรใหม่ และพระเถระ หรอืพระที่อยู่ก่อนแล้ว พื้นฐานของพระภิกษุสามเณร      
ที่เรยีนหนังสอืนัน้ ยงัไม่มคีวามพร้อมเท่าที่ควร การศึกษาในประโยคบาลีชัน้สูงๆ ยงัมน้ีอย  
ขาดครู-อาจารย์ที่ท าการสอนนักธรรมและบาลีในชัน้สูง นักเรียนไม่ค่อยให้ความส าคัญใน     
การเรยีน จงึท าให้ไม่ตัง้ใจเรยีนเท่าที่ควร ขาดความเข้มงวดส าหรบัพระภกิษุสามเณรที่ เริม่   
เขา้มาเรยีน ยงัขาดบุคลากรทีม่คีุณภาพ ไมเ่พยีงพอเท่าทีค่วร โดยเฉพาะดา้นพระภกิษุสามเณร 
ผู้มคีวามรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบตัิ ด้านกรรมฐาน การสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาส าหรบั
นักเรยีนทีม่กีารศกึษาในระดบัสูงค่อนขา้งน้อย การใหทุ้นการศกึษาส าหรบันักเรยีนทีส่อบธรรม
ศกึษาได้ยงัไม่มากเท่าทีค่วร พระนักเทศน์ภายในจงัหวดัที่เทศน์ไดด้ ีแต่มน้ีอย มกีารจดัอบรม
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหแ้ก่พระภกิษุสามเณร และบุคคลทัว่ไปยงัค่อนขา้งน้อย ประชาชน
ไม่ค่อยมโีอกาสได้ฟงัธรรมมากนัก นอกจากตามเทศกาลต่างๆ ประชาชนที่ฟงัธรรมส่วนใหญ่
เน้นที่ตัวบุคคลในการแสดงธรรมมากเกินไป การจดัสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร     

                                                           

 ๑๐๘ พระมหาอานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์), “การบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นเขตจงัหวดัชุมพร    
กบัการประยุกตใ์ชห้ลกัภกิขอุปรหิานิยธรรม ๗”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒). 



 

ของแต่ละวดั ยงัไม่ค่อยดเีท่าที่ควร รูปแบบการก่อสร้างของแต่ละวดัมคีวามแตกต่างกนัมาก 
บางวดัมสีิ่งก่อสร้างเกินความจ าเป็น แต่ละวดัมกีารก่อสร้างที่ไม่มกีารป้องกนัที่ด ีท าให้เกิด
มลพิษต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก บางวัดยังมีปญัหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะกับประชาชน         
การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบๆ วัดยังมีน้อย และการจัดกิจกรรม             
ทีเ่ป็นส่วนรวมบางอยา่งไมค่วรจดัภายในวดั    
 สรปุได้ว่า การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์ประกอบ ด้วยงานทัง้ ๖ ดา้น คอื ดา้นการ
ปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      
ดา้นการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ จะประสบผลส าเรจ็ด้วยดถีูกต้องตาม
พระธรรมวนิัยและเป็นไปตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ของมหา
เถรสมาคม และกฎหมายบา้นเมอืง ตอ้งไดร้บัการรว่มมอืจากคณะสงฆภ์ายในวดั และเจา้อาวาส
ในฐานะผูบ้รหิารต้องใหค้วามส าคญักบัการพฒันาขดีความรูค้วามสามารถของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
ประกอบกับการวางแผนการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ กระจายอ านาจความ
รบัผดิชอบในงานต่างละดา้นอยา่งชดัเจนเพื่อความเจรญิของคณะสงฆ ์
 
 ๒.๖.๓ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏว่า ไดม้ผีูก้ล่าวถงึการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   ไวด้งันี้ 
 พระบรรจบ ธีรว โส (ศรีแพงมน), ได้วจิยัเรื่อง “ศกึษาบทบาทและผลงาน ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระครสูุตสารพมิล(พระมหาพมิพา  ธมฺมทนฺิโน)” พบว่า วธิทีีท่่านใช้
ในการเผยแผ่ม ี๔ วธิดี้วยกนั ไดแ้ก่ ๑) เทคนิคการเผยแผ่แบบโฆสปัปมาณิกา พบว่า ผูจ้ะเป็น
พระนักเทศน์เสยีง หรอืเทศน์แหล่ได้ดนีัน้ ต้องฝึกฝนอบรมตนตนเองมากพอสมควร เช่น ไม่
ปฏบิตัใินเรือ่งทีต่นไมถ่นดั ไมไ่ดฝึ้ก ไมค่ล่องปาก ไม่เทศน์ในท านองทีไ่ม่ไดฝึ้กมา ไม่คดิวุ่นวาย 
ไม่คดิเรื่องต่างๆ ท าใหจ้ติไม่สงบ ไม่สามารถเทศน์ได ้ต้องไม่ละอายเมื่อแสดงธรรมไม่เสยีเวลา
ขออภยัต่อผู้ฟงั ไม่ให้ใครมาบงัคบัจะต้องเตอืนและฝึกตนด้วยตนเอง และที่ส าคญัมาก คอืไม่
แสดงธรรม เพราะเห็นแก่ลาภ ชื่อเสยีง เงนิทอง ที่เหล่าผู้ฟงัมศีรทัธาเลื่อมใสต่อผู้แสดงธรรม  
๒) วธิกีารเปรยีบเทยีบดว้ยค าอุปมาอุปมยั พบว่า ท่านไดย้กค าอุปมาอุปมยั มาเป็นแนวทางใน
การประกอบการแสดงธรรม เพื่อให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น เรื่อง นรกและสวรรค ์ถ้าท าดี  
ก็เหมือนขึ้นสวรรค์ ถ้าท าชัว่ก็เหมือนตกนรกทัง้เป็น แม้ยังไม่สิ้นชีวิตก็ตาม หรือการ
เปรยีบเทยีบรา่งกายของมนุษยเ์หมอืนรถยนตท์ีใ่ชส้อย เป็นตน้ ๓) วธิกีารใชผ้ญาสุภาษติ ค าคม 

                                                           

 ๑๐๙ พระวฑิรูย ์ฐานเมธ ี(บญุพรอ้ม), “การศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิาร
กจิการคณะสงฆใ์นจงัหวดัหนองบวัล าภู”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔). 



 

และกลอน พบว่า ท่านไดป้รบัใชค้ าผญาสุภาษติ ค าคม และค ากลอน ในการแสดงธรรมเพื่อใหม้ี
อรรถรสเพิม่ยิง่ขึน้ และเป็นขอ้คดิ ปรศินาธรรม สอนคน เตอืนคนใหม้สีตปิระคองตน เช่น สอน
เรื่องโทษของสุราท าให้คนขาดสต ิสอนเรื่องยนต์ คอื สรรีะ ท าให้ไม่ประมาทมวัเมาในวยัของ
ตนเอง แลว้รบีท าความดดีว้ยการใหท้าน รกัษาศลี เจรญิภาวนา ช่วยเหลอืสงัคม หมู่บา้น ชุมชน 
วดั โรงเรยีน ด้วยสามคัคธีรรม ๔) วธิกีารสอนด้วยการยกอุทาหรณ์ และเล่านิทาน พบว่า ท่าน
ไดใ้ชกุ้ศโลบายในการยกตวัอยา่งเล่านิทาน ในการแสดงธรรม เพื่อใหก้ลุ่มผูฟ้งัเขา้ใจดยีิง่ขึน้ ใน
ส่วนนี้ ท าให้เกิดการรกัษาประเพณีได้เป็นอย่างด ีเนื่อง  จากนิทานดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็น
ชาดก เกี่ยวกับการบ าเพ็ญบารม ี๑๐ ของพระโพธิสตัว์ ก่อนที่จะมาตรสัรู้เป็นพระอนุตตร
สมัมาสมัพุทธเจา้ เช่น การบ าเพญ็ทานบารม ีศีลบารม ีเนกขมัมบาร ีวริยิะบารม ีสจัจะบารม ี
อธษิฐานบารม ีเป็นตน้๑๑๐  
 พระปลดัสามารถ   ธมฺมธาโร (ชีวะพฤกษ์), ได้วจิยัเรื่อง “บทบาทการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระอุบาลคีุณูปมาจารย์(ปญัญา  อนฺิทปญฺโญ)” ผลการวจิยั พบว่า ท่านใช้
กระบวนการประชาสมัพนัธ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่บุคลากรที่มอียู่ในว ัและภายนอกวดัใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบคือ มีการวิจ ัยถึงความต้องการของประชาชนมีการวางแผน
ประชาสมัพนัธเ์ผยแผ่ ด าเนินการสื่อสารในรปูแบบต่างๆ และทา้ยทีสุ่ด มกีารประเมนิผลในการ
ด าเนินการนัน้ด้วย ซึ่งท่านได้ปกครองพระสงฆ์สามเณร และคฤหัสถ์ในอาวาสให้มีความ
ประพฤติเรียบร้อยดีงาม จดัการศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางธรรม  และทางโลก สนับสนุนทุน 
การศึกษา เผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทัว่ไป จดัการสาธารณูปการ
ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สงเคราะห์ชุมชน รวมทัง้อนุรกัษ์โบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมและ
สิง่แวดล้อม ตลอดจนจดักิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสรมิพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศยับทบาทของความเป็นผู้น าทางศาสนาซึ่งเป็นศูนยร์วมจติใจของคนใน
ชุมชน อย่างเสยีสละทุ่มเทอุทศิตน มุ่งมัน่ในการเผยแผ่พระพุทศาสนาโดยใช้หลกัพรหมวหิาร
ธรรมและสงัคหวตัถุธรรม อนัเป็นการประชาสมัพนัธ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ทุกคนได้มี
ความรู้ ได้มีธรรมะ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน๑๑๑ 
 

                                                           

 ๑๑๐ พระบรรจบ ธรีว โส (ศรแีพงมน), “ศกึษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ของพระครสูตุสารพมิล (พระมหาพมิพา ธมฺมทนฺิโน)”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั 
: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 
 ๑๑๑ พระปลดัสามารถ ธมฺมสาโร (ชวีะพฤกษ์), “บทบาทการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของ           
พระอุบาลคีุณูปมาจารย,์” วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั        
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 



 

 พระปลดัสุชาติ  สุวฑฒฺโก (ชิหม่ืนแปร), ไดว้จิยัเรื่อง “ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาตพินัธก์ะเหรีย่งในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่”ผลการวจิยั
พบว่า จากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบณัฑติอาสาและพระ
ธรรมจารกิในกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่งทีผ่่านมา มรีปูแบบ วธิกีารทีห่ลายหลากสิง่ทีค่น้พบใหม่จาก
การไปศกึษาวจิยั คอืชาวบา้นมคีวามรกัและหวงแหนในหน้าทีใ่นการพทิกัษ์พระพุทธศาสนามาก
ขึ้นจากเดมิงานวจิยัที่ผ่านมาชาวบ้านชุมชนบนพื้นที่สูงถือว่าหน้าที่ของการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาและการดูแลศาสนสถานเป็นหน้าที่ของพระสงฆเ์ป็นส่วนมาก ชาวบ้านเพยีงแต่ใหค้วาม
ร่วมมอืในการร่วมกจิกรรมทางศาสนาเท่านัน้ ต่อมามกีารพฒันาวธิกีารในการเผยแผ่มากขึ้น 
โดยการสนับสนุนใหชุ้มชนแต่ละชุมชนเลอืกคนทีม่ศีกัยภาพเป็นที่เคารพนับถอืของชาวบ้านให้
เป็นแกนน าชาวพุทธ นอกจากนัน้ มกีารจดัตัง้เครอืข่ายยุวชนธรรมจารกิทีจ่ะท าหน้าทีช่่วยเหลอื
งานพระศาสนา ขบวนการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย มกีารประชุมระดม
ความคดิเหน็ถงึสภาพปญัหาของแต่ละชุมชน พรอ้มทัง้หาสาเหตุ แนวทางการจดัการปญัหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้หลกัพุทธธรรมเป็นแกนกลาง กจิกรรมที่ปรากฏเด่นชัด คอื การจดักิจ 
กรรมบุญสญัจรการท าวตัรสัญจร การประชุมแกนน าสญัจร การจดัรายการผ่านวิทยุชุมชน    
การเยีย่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การเป็นที่ปรกึษาปญัหาในการด าเนินชวีติ การรือ้ฟ้ืนวฒันธรรม
ประเพณี ดา้นการแต่งกาย ภาษาเขยีน การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างเครอืข่ายและต่างชุมชน
กระบวนการท างานเน้นเชงิรุกมากกว่าเชงิรบั ออกเยี่ยมเยยีนชาวบ้าน สามารถที่เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายทุกเพศทุกวยั จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบณัฑติอาสาและพระธรรมจารกิ
ทีม่กีระบวนการรปูแบบทีห่ลากหลายดงักล่าว พบว่า ไดส้รา้งความสนใจใหท้ัง้เดก็และผูใ้หญ่ใน
การเขา้รว่มกจิกรรมทางพระพุทธศาสนาทีจ่ดัขึน้ของแต่ละอาศรม ขอ้บ่งชีถ้งึผลฤทธิข์องการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่เหน็เด่นชดัหลายประการ เช่น ชุมชน ร่วมกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างสม ่าเสมอ มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหลกัธรรม และพธิกีรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถที่
จะน าไปใช้ในการด าเนินชวีติได้อย่างเหมาะสมมคีวามรกัและความรู้สกึเป็นเจ้าของในศาสน
สถาน และมแีกนน าชาวพุทธทีเ่ป็นตวัแทนจากแต่ละชุมชนเขา้มามบีทบาท ในการสนับสนุนการ
ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทัง้รูจ้กัปกป้องพระพุทธศาสนาด้วย โดยในพืน้เป้าหมายทัง้ 
๗ หมู่บ้าน มจี านวนประชากรทัง้สิ้น ๖๐๖ ครอบครวั จ านวน ๔๒๖ ครอบครวั คดิเป็นร้อยละ 
๗๑ เขา้พธิกีรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ยดึมัน่ในพระรตันตรยัพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ตลอดชวีติ๑๑๒ 

                                                           

 ๑๑๒ พระปลดัสชุาต ิสวุฑฺฒโก (ชหิมืน่แปร), “ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
ในกลุ่มชาตพินัธุกะเหรีย่งในอ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม่”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต,      
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓). 



 

 พระมหาณรงคศ์กัด์ิ โสภณสิทฺธิ (โสภา), ไดว้จิยัเรื่อง “ศกึษาบทบาทการเผยแผ่
พุทธธรรมของพระธรรมปริยตัิเวที (สุเทพ  ผุสฺสธมฺโม)” ผลการวิจยัพบว่าปจัจยัที่มีผลต่อ
บทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปรยิตัเิวท ีทีม่ปีระสบความส าเรจ็ เพราะมปีจัจยัหลกั 
๙ ประการ คอื ๑)เป็นพระเถระทีม่ศีลีาจารวตัรสมบูรณ์ ตามหลกัพระธรรมวนิัย และฝึกจติใจให้
มคีวามงดงามตามหลกัไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปญัญา ๒) มคีวามเพยีรพยายาม ขยนั อดทน 
ซื่อสัตย์ เสียสละ มัน่คงในการสร้างความดี ๓) เป็นพระเถระยอดกตัญญู ๔) เป็นพหูสูต       
ทางพระพุทธศาสนา ๕)มบีุคลกิภาพด ีมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มใีจหนักแน่นมคีวามยุตธิรรม เป็น
แบบอยา่งทีด่ ีฉลาดในการใชค้น รูจ้กักระจายงาน มนีโยบายในการท างาน  มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ี
ระหว่างพระสงฆแ์ละประชาชน ๖)มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์๗)
เป็นพระเถระที่ใฝ่เรยีนรูเ้ท่าทนัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมจนม ีความเขา้ใจชวีติสงัคม และมี
ความสามารถในการน าศาสตรค์วามรูส้าขาต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ในการสื่อธรรมะ ๘)มเีทคนิค 
วธิกีารโน้มน้าวใจในการสื่อธรรมะทีท่ าใหผ้่านอ่านผูฟ้งั เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา ๙) เป็นเถระทีม่ทีุน
ทางปญัญา ทุนทางธรรม และทุนทรพัยใ์นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากพระสงฆไ์ทยในยุค
ปจัจุบนัที่ท าหน้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝึกอบรมจติใจ อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยที่ใส
สะอาดบรสิุทธิ ์เป็นเน้ือนาบุญของโลก ปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบ ปฏิบตัิตรงด ารงตนอยู่ในหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญัญา มีความกตัญญูกตเวทิตามีความศรัทธาในค าสอนของ
พระพุทธเจ้าใช้หลกัพุทธวิธีในการสื่อสาร หลกันิเทศศาสตร์ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อ
สิง่พมิพใ์หเ้ป็นประโยชน์ด้วยการเขา้ใจ เขา้ถงึ และน าไปพฒันาท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทัง้เชงิรบัและเชงิรกุ ดัง่ทีพ่ระธรรมปรยิตัเิวท ีไดป้ฏบิตัมิาแลว้ เชื่อมัน่ว่า กจิการงานพระศาสนา
ดา้นการเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทย สามารถเขา้สู่จติใจ เยาวชน ประชาชนให้ประพฤติ
ชอบ อยู่ในกรอบของจรยิธรรม ศลีธรรม คุณธรรม  น าสงัคมไทยให้ได้อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข
อยา่งแน่นอน๑๑๓ 
 พระมหาธีระศกัด์ิ ธิติกิตฺติ (สุขย่ิง), ได้วจิยัเรื่อง “ศกึษาผลสมัฤทธิ ์การเผยแผ่
คุณธรรมแก่นักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจงัหวดัสุรินทร์ ” 
ผลการวจิยั พบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเผยแผ่คุณธรรมของศูนย์ พฒันาคุณธรรม
จงัหวดัสุรนิทร ์ดา้นผูส้่งสารผลรวมระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ทีม่ต่ีอผูส้่งสาร มคีวามพงึพอใจต่อการเผยแผ่คุณธรรมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้
พบว่า นักเรยีนยอมรบัในเรื่องความสามารถในการสอนของพระวทิยากร มคี่าเฉลี่ย มากอยู่
อนัดบัแรก เพราะความรู้ความสามารถของพระวทิยากรถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการจะโน้ม

                                                           

 ๑๑๓ พระมหาณรงคศ์กัดิ ์โสภณสทฺิธ ิ(โสภา) “ศกึษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ                
พระธรรมปรยิตัเิวท ี(สเุทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 



 

น้าวความสนใจใหน้ักเรยีนอยากเขา้มาศกึษาหา, ส่วนเรื่องบุคลกิภาพการใชพุ้ทธสุภาษติ และ
วธิกีารถ่ายทอด นกัเรยีนใหค้วามส าคญั ตามล าดบั ดงันัน้ ตวัผูส้่งสารคอืพระสงฆ์  มอีทิธพิลต่อ
การเผยแผ่คุณธรรมมาก ทัง้บุคลิกภาพ กิรยิาท่าทาง ความเป็นผู้มีคุณธรรม , ด้านตัวสาร        
มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่คุณธรรมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย         
ให้ความส าคญัด้านความสนใจต่อเนื้อหาหลกัธรรมมากเป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นผู้ใหญ่ท าให้รูจ้กัการศกึษาหลกัธรรมแบบการวเิคราะห์น าเอา
เนื้อหาหลกัธรรม ไปประยุกต์ใช้ หรือนักเรยีน มธัยมตอนปลายอยู่ในช่วงวยัรุ่นพฒันาการ
ทางดา้นอารมณ์รนุแรง จงึไมเ่หน็ความส าคญั ของประโยชน์จากเนื้อหาหลกัธรรม ไม่ชอบท าตน
เป็นคนเคร่งครดั, ด้านช่องทางส่งสาร ผลรวม มคีวามพงึพอใจต่อการเผยแผ่คุณธรรมอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากเป็น อนัดบัแรก คอื การใช้วดิทิศัน์ โดยมคี่าเฉลี่ยที่ค่อนขา้งสูง 
เพราะสื่อประเภทวดิทิศัน์ เป็นสื่อที่  มชี่องทางการสื่อสารชดัเจนเหมอืนธรรมชาต ิแสดงใหเ้หน็
เป็นรูปธรรม เช่น VDO CDROM ตลอดทัง้สไลด ์ซึ่งท าใหน้ักเรยีนสนใจมากกว่าสื่ออื่น และ
สามารถเกบ็ขอ้มลูไดห้ลาย รูปแบบ มคีวามสะดวกรวดเรว็ ส่วนช่องทางการสื่อสารที่มคี่าเฉลี่ย
มากเป็นอนัดบัสุดทา้ย คอืการสาธติและฝึกปฏบิตั ิเพราะวยัรุ่นจะไม่นิยมการฝึกปฏบิตัธิรรม มี
น้อยคนมากจะเหน็ความส าคญัของการปฏบิตัธิรรม โดยมากนักเรยีนชอบกจิกรรมประเภทเฮฮา
เรา้ใจ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิความต้องการของวยัรุ่นทีว่่า วยัรุ่นมคีวามอยากรู ้อยากเหน็ 
ต้องการความสนใจ ต้องการความอิสระ ความยุติธรรม ให้ความส าคัญด้านสรีระร่างกาย
มากกว่า และต้องการยอมรบัจากเพื่อนและสงัคม ดัง้นัน้ การใช้สื่อหรอืกจิกรรมแต่ละประเภท
ต้องค านึงถึงความทันสมยั เพื่อให้การเผยแผ่คุณธรรมเข้าสู่ว ัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป๑๑๔ 
 พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี (โอฐสู), ได้วจิยัเรื่อง "ศกึษาวธิกีารเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระราชวทิยาคม(หลวงพ่อคูณ ปรสิุทฺโธ)", พบว่า ท่านมวีธิกีารดา้นการเผยแผ่หรอื 
สื่อสารพระธรรมค าสัง่สอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้รบัสาร หรอืผู้ฟงัได้อย่างยอดเยีย่มเป็น
การสอนแบบใหม่โดยใช้สื่อสญัลกัษณ์เป็นส่วนใหญ่ เช่นการ เคาะหัว เพื่อสื่อในการสอนว่า   
"จงมสีต ิอย่าประมาทในชวีติ เพราะคนทีป่ระมาทแลว้เหมอืนคนทีต่ายแลว้ แต่คนทีไ่ม่ประมาท
มสีตริูต้วัอยูเ่สมอ ชื่อว่ายอ่มไมต่าย" และสื่อการสอนแบบใหม่ทีใ่ชเ้ด่นชดัทีสุ่ดคอื การรบับรจิาค
เงนิจากผู้ที่ศรทัธาถวาย ท่านจะคนืเงนิให้ครึง่หนึ่งแก่ผู้ถวาย เพื่อสอนว่า ให้รู้จกัท าบุญ รู้จกั 
ประมาณตนเอง ไม่ท าตนและคนอื่นให้เดอืดรอ้น ให้รูจ้กัสนัโดษ ให้รูจ้กัเพยีงพอ ไม่ใช่จะกอบ 
โกยเอาอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     

                                                           

 
๑๑๔ พระมหาธรีะศกัดิ ์ ธติกิตฺิต ิ(สขุยิง่), “ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารเผยแผ่คุณธรรมแก่นกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายของศนูยพ์ฒันาคุณธรรมจงัหวดัสรุนิทร”์, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, 
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 



 

เป็นหลกัและท่านสามารถเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาใช้หลกันิเทศศาสตรม์าประยุกต์  
ใช้ผสมผสานกบัการสื่อสารเพื่อการพฒันาที่เขา้กบัหลกัธรรมได้อย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์
ปจัจบุนั๑๑๕ 
 พระมหาเป้า  เตชปญฺโญ (ค้าสบาย), ได้วิจ ัยเรื่อง “นโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจยัพบว่า นโยบายการเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาภายในประเทศ โดยภาพรวมถอืว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะยงัมพีุทธศาสนิกชน  
ให้ความเคารพนับถือให้การสนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมคณะสงฆ์เป็นอย่างดี แม้จะมีพวกที ่  
นอกรตีนอกรอยอยู่บ้าง ก็เพยีงเลก็น้อย การเผยแผ่ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสร้างศรทัธา ยงัไกล   
ต่อเป้าหมายอนัสูงสุดของพุทธองค์ ยิง่ในต่างแดนถอืว่ายงัไม่ประสบผลส าเรจ็ ยงัไม่อาจสรา้ง
ความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่คนต่างชาติต่างภาษาได้เท่าที่ควร แมจ้ะมวีดัในต่างแดน
มากมายแต่ก็ได้เพยีงรกัษาศรทัธาของคนไทยในต่างแดนเท่านัน้ มรรคผลจงึเป็นเรื่องยากทีจ่ะ
เผยแผ่ในต่างแดนต่างชาตต่ิางภาษา, ส่วนนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตเิป็นหน่วยงานของรฐั  รบันโยบาย
จากรฐัไปด าเนินงานดา้นพระพุทธศาสนา เพื่อสนองงานคณะสงฆ ์ในการบรหิารงานกจิการคณะ
สงฆ ์วางแผนงานจดัสรรงบประมาณคณะสงฆ ์ ประสานงานการบรหิารคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปตาม
แนวนโยบายของรฐับาลการบรหิารจดัการต่างๆ ขึน้ต่อส านักนายกรฐัมนตร ี ไม่มอี านาจในการ
ก าหนดนโยบายในการ๑๑๖ 
 พระมหารุ่งเพชร ชวนปญฺโญ (พดัทาป), ได้วจิยัเรื่อง “ศกึษารูปแบบและวธิกีาร
เผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ์(ทองด ีสุรเตโช)” พบว่า รูปแบบ วธิกีารเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระธรรมกติตวิงศ์ รปูแบบเทศนาปาฐกถาบรรยายธรรมนัน้ เป็นรูปแบบการน าเสนอ
โดยตรงหรอืโดยอธิบายเนื้อหาธรรม ส่วนหนังสือธรรมะ เป็นการน าเสนอโดยอ้อมหรอืโดย
ประยุกต์สอนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรอืกบัยุคสมยัปจัจุบนัมากกว่า เป็นการผสมผสานระหว่าง
เน้ือหาค าสอนทางพระพุทธศาสนา กบัการชี้ใหเ้หน็ปญัหาของสงัคม พรอ้มทัง้ชีแ้นวทางแก้ไข
หรอืขอ้เสนอแนะไวด้ว้ยประการหนึ่ง เน้นการส่งเสรมิใหน้ าค าสอนไปประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ชวีติในปจัจุบนั ทัง้ในส่วนของตนเอง และครอบครวัใหเ้กดิประโยชน์ไดม้ากที่สุด โดยท่านชี้ให ้
เหน็เหตุปจัจยัหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้พรอ้มใหแ้นวคดิหรอืเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรุงส่งเสรมิ
ให้เกดิจติส านึกในเรื่องที่ยงับกพร่องกนัอยู่ ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความสงบสุขในสงัคม อีกประการ

                                                           

                ๑๑๕ พระมหาบุญเลศิ ธมฺมทสฺส ี(โอฐส)ู, "ศกึษาวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวทิยาคม 
(หลวงพ่อคณู ปรสิทฺุโธ)", วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 
 ๑๑๖ พระมหาเป้า  เตชปญฺโญ (คา้สบาย), “นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
พทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒). 



 

หนึ่ง พระธรรมกิตติวงศ์ ท่านเป็นพระมหาเถระที่เชี่ยวชาญในการเทศน์ ทัง้เทศน์เดี่ยวและ 
เทศน์คู่(เทศน์ ๒ ธรรมาสน์) การปาฐกถาบรรยายธรรม จนไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นพระมหาเถระ
นักเผยแผ่ที่มผีลงานปรากฏมากที่สุดรูปหนึ่ง อนึ่ง ท่านเป็นผู้ทรงความ เป็นพหูสูต กล่าวคอื    
มใีจรกัในการศึกษา ค้นคว้าต ารบัต าราอยู่เป็นนิจ กล้าคดิ กล้าแสดง หมัน่ขบคิดและค้นหา
ความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอ ธรรมะที่ปรากฏในค าสอน เช่น หลกัค าสอนที่ว่า “หลกัฐาน หลกัแหล่ง 
หลกัธรรม, วนิัยเกดิที่บา้น สอนลูกหลานใหม้วีนิัย, อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนในเอง” 
เป็นตน้ และจากการสมัภาษณ์พระธรรมกถกึและนักวชิาการ เกี่ยวกบัรปูแบบและวธิกีารเผยแผ่
พุทธธรรมของพระธรรมกติตวิงศใ์นประเดน็ ๔ ประการ คอื ๑) ปจัจยัดา้นการศกึษา ๒) รปูแบบ
และวธิกีารเผยแผ่  ๓) ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ  ๔) อุดมการณ์และวสิยัทศัน์๑๑๗ 
 พระสุนทร รตนปญุโฺญ (มติยาภกัด์ิ) ไดว้จิยัเรื่อง “การศกึษาปญัหาเกี่ยวกบัการ
ใชภ้าษาในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปจัจุบนั” ผลการวจิยั พบว่า การเปิดรบัสื่อทัง้
สองกลุ่มไดม้าจาก วทิย ุโทรทศัน์ และพระสงฆ ์สาเหตุเพราะว่า สื่อวทิยุ โทรทศัน์มสี่วนใกลก้บั
ผู้รบั ส่วนจากพระสงฆจ์ะต้องอาศยัเวลากนัทัง้สองฝ่าย, ส่วนความถี่ในการรบัขอ้มูล เยาวชน
ส่วนมากชอบดูโทรทศัน์บ่อย ฟงัวทิยุบ่อย แต่การดูและการฟงั ยงัไม่ค่อยใจเรื่องธรรมะอย่าง
เป็นกิจจะลกัษณะอนัเนื่องมาจากวยั, ส่วนการเปิดใจรบัสื่อธรรมะ การฟงั การอ่าน แค่ผ่านๆ
เท่านัน้ สาเหตุมาจากการเผยแผ่มรีปูแบบเดมิๆไมน่่าสนใจ, ส่วนสถานทีร่บัสื่อธรรมะ ทีว่ดัและที่
บ้าน เพราะวดัเป็นแหล่งแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะที่ได้ จากพระสงฆ์ ส่วนที่บ้านได้จากสื่อ
ต่างๆ, ส่วนเนื้อหาทีช่อบฟงั ชอบฟงัธรรมะเชงิประยุกต์ เขา้กบัสงัคม ธรรมะเชงิวเิคราะห์ และ
การถาม-ตอบ เพราะโลกยุคใหม่มปีญัหาทางจติมาก และในขณะเดยีวกนัธรรมะมคีวามส าคญั
ต่อชวีติ แต่ทีต่้องการธรรมแบบประยุกต์นัน้ สะท้อนถงึพระสงฆท์ี่เผยแผ่ธรรมไม่ค่อยประยุกต์ 
ในชีวิตจริง ไม่ชี้ว่าจะประยุกต์ธรรมใช้อย่างไรในชีวิตจริง , ส่วนกลุ่มพระนักเทศน์ที่ชอบ       
ชอบพระพยอม รองลงมาหลวงพ่อคณู เพราะท่านทัง้สองรปูปรากฏทางสื่ออยู่บ่อย และมคี าสอน
เลก็ๆน้อยๆใหแ้ก่ผูฟ้งัเสมอ๑๑๘ 
 สิริพิชญ ์เตชะไกรศรี, ไดว้จิยัเรื่อง “การเผยแผ่ธรรมะเชงิรุกตามวถิพีุทธ : ศกึษา
เฉพาะกรณกีารจดักจิกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙” พบว่า การศกึษาการเผยแผ่ธรรมะ
เชงิรกุตามวถิพีุทธ ศกึษาเฉพาะกรณี การจดักจิกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙ สามารถ
น ามาอภปิรายผลได้ ดงันี้  ๑) ความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องจาก
                                                           

 
๑๑๗ พระมหารุง่เพชร ชวนปญฺโญ (พดัทาป), “ศกึษารปูแบบและวธิกีารเผยแผ่พทุธธรรมของ      

พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสรุเตโช)”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 
 ๑๑๘ พระสนุทร  รตนปญุโฺญ (มตยิาภกัดิ)์, “การศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการใชภ้าษาในการสือ่สาร
เพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปจัจบุนั”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั :
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 



 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามมีากมายหลายเรือ่ง ส าหรบัขอ้ธรรมทีน่ ามาศกึษาครัง้นี้ เป็นการ
น ามาเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปจัจุบนั สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้เช่น การมคีู่
นอนหลายคนไมผ่ดิศลีขอ้ ๓, ถ้าสามหีรอืภรรยายนิยอมและท าใจได้, นักศกึษาเดอืดรอ้นค่าเล่า
เรยีนจงึมาขายบรกิารทางเพศผู้ใช้บรกิารไม่ผดิศลีธรรมเพราะถอืว่าช่วยเหลอืเกื้อกูล หรอื ผู้ที่
ประพฤตติามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาย่อมด ารงชวีติ  ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
เป็นต้น เมื่อท าการศกึษาแล้วท าให้ทราบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙ 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างด ีทัง้นี้เนื่องจากผู้เขา้  
ร่วมโครงการธรรมะในสวนมีความสนใจและต้องการเรยีนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจงึ
สนใจใฝห่าความรู ้และพยายามท าความเขา้ใจในหลกัธรรมดงันัน้ บุคคลกลุ่มนี้จงึมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัธรรมดน่ีาจะสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ๒) การปฏบิตัตินของพุทธศาสนิกชนที่เขา้
รว่มโครงการธรรมะในสวนหลวง ร.๙ ต่อการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนันัน้ พบว่า เมื่อไดผ้่านการ
อบรมจากโครงการฯ แลว้จะปฏบิตัตินดขีึ้นกว่าเดมิก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ส าหรบัผลการวจิยันี้
น่าจะสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เพราะผูท้ีผ่่านการอบรมย่อมไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจมาก
ยิง่ขึน้ จงึน าความรูค้วาม เขา้ใจ ทีไ่ดร้บัไปปฏบิตัเิพิม่ขึน้ แต่เมื่อพจิารณาในบางเรื่องจากผูเ้ขา้ 
ร่วมโครงการฯ ได้ปฏบิตัิดีอยู่ก่อนแล้ว ดงันัน้ ภายหลงัเข้าร่วมโครงการแล้วจงึปฏิบตัิตนดี
เหมอืนเดมิ จงึท าใหผ้ลการปฏบิตัก่ิอนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัความเป็นจรงิของผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั๑๑๙ 

สรปุได้ว่า วธิทีีภ่กิษุสงฆ์ ใชใ้นการเผยแผ่ธรรมะในปจัจุบนัมหีลายวธิ ี การเทศน์
การปาฐกถาธรรม อภปิรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวปิสัสนากรรมฐาน การใชส้ื่อประกอบ 
การสอนธรรมะ เลอืกใชว้ธิใีดกข็ึน้อยู่กบัลกัษณะของผูร้บั การเทศนาสัง่สอนประชาชนเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆแ์ละคณะสงฆถ์อืเป็นกจิที่ส าคญั พระภกิษุผูท้ าหน้าที่เผยแผ่
ตอ้งมคีวามรูค้วามความสามารถพรอ้มมเีทคนิควธิกีารนอกเหนือจากความรูด้า้นหลกัพุทธธรรม 
ประยุกต์ใชค้วามรูน้ัน้ๆ เพื่อน าพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ไปสู่ประชาชน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนากจ็ะไดผ้ลดแีละมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๑๙  สริพิชิญ ์เตชะไกรศร,ี “การเผยแผ่ธรรมะเชงิรุกตามวถิพีุทธ : ศกึษาเฉพาะกรณีการจดั
กจิกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 



 

 ๒.๖.๔  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพระธรรมทูต 
จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏว่า ไดม้ผีูก้ล่าวถงึพระธรรมทตูไว ้ดงันี้ 
 พระมหาปราโมทย์  มหาวีริโย (ปีกรม), ได้วิจยัเรื่อง “การศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระราชรตันรงัษ(ีวรียทุธ ์วรียทฺุโธ) ในฐานะพระธรรมทตูไทยประจ าประเทศ
อินเดีย” ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียจะว่าง่าย ก็คงง่ายจรงิๆ 
เพราะในแผ่นดนินัน่ผู้คนมศีาสนา เป็นเครื่องครองใจ ศาสนามหีลากหลายใหเ้ลอืกใชส้อยตาม
ความต้องการมตีัง้แต่ระดับเป็นความคิด ความเชื่อ ความจรงิทัง้จรงิโดยสมมติและจรงิโดย
ปรมตัถ์ มศีกึษาคน้ควา้บญัญตัเิป็นศาสนาขึน้มา ลว้นแต่มคีุณภาพส่งออกนอกประเทศ ถ้าเป็น
สนิคา้กเ็ป็นสนิคา้ทีต่ดิตลาดไปทัว่โลก โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องทวยเทพ ในนวนิยายทัง้หลาย 
เขาผกูค าสอนไวใ้นตราสญัลกัษณ์ทีบ่ญัญตัขิึน้ เช่น พระพฆิเณศ อุมาเทว ีกาล ีสุรยิเทพ เป็นต้น 
หากใช้เทคนิควธิวีธิกีารให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณีที่มอียู่ พระพุทธศาสนาก็สามารถ
ฟ้ืนฟูขึ้นมาได้อีกไม่ยาก จากที่คนท้องถิ่นเขามศีาสนาอยู่ในหัวใจแล้ว แต่ผู้ที่จะมาปลูกฝงั
ผลกัดนัใหพ้ระพุทธศาสนาเขา้ไปสถติกต็้องใชพ้ลังจากพระธรรมทูต ผูเ้ผยแผ่ทีม่วีสิยัทศัน์แบบ 
คดิไกล ใจกวา้ง ใฝส่งู เท่านัน้๑๒๐ 
 พระมหามนตรี  ติกฺขวีโร (ศรีบุญฮุง), ได้วิจ ัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า ” ผลการวิจัยพบว่า         
ดา้นบุคคลภาพภมูริูภ้มูธิรรม แนวคดิอุดมการณ์ในการท างานของพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า
(พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๐) จะต้องเป็นผูม้ศีลีาจารวตัรทีง่ดงามสามารถเป็นผูน้ าทางจติวญิญาณได้
อย่างแท้จริง  มีข ันติความอดทน และควรมีความเมตตาเอื้อเ ฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อกันและกัน            
เมื่อไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะด้วยความสงบสุขพร้อมที่จะเสียสละเพื่อ การ  
ท างานให้แก่พระพุทธศาสนา มมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได ้
ความรู้ทางโลกจะต้องไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีมคีวามรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก เชื่อมัน่     
ในพระรตันตรยั เขา้ใจในจติภาวนา มคีวามช านาญในการสื่อสมยัใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ีและจะต้อง
เขา้ใจและตดิตามเหตุการณ์ของโลกปจัจุบนัอยู่เสมอ มอุีดมการณ์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้แก่ชาวต่างชาติ  เพื่อเป็นหลกัประกันความมัน่คงในประเทศนัน้ๆ ในอนาคตผู้ที่จะเป็น    
พระธรรมทูตควรจะต้องจบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาโดยตรง ,       
ดา้นแนวทาง รูปแบบ วธิกีาร และยุทธวธิ ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส าหรบัพระธรรมทูต 
ในทศวรรษหน้า(พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๐)จะตอ้งเผยแผ่ทาง wed site ใชภ้าษาใหเ้ป็นสากลมากขึน้ 
โดยน าเสนอค าสอนที่เป็นภาษาร่วมสมยัที่สุด น าเสนอเป็นสิง่พมิพ์เป็นเล่มเลก็ๆ ที่สะดวกใน
                                                           

 ๑๒๐ พระมหาปราโมทย์  มหาวีริโย (ปีกรม), “การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ            

พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจ าประเทศอินเดีย ”, วิทยานิพนธ ์         

พทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 



 

การหยบิอ่าน, ศกึษาวฒันธรรมทอ้งถิน่เพื่อการสรา้งเครอืข่ายกระจายการ เผยแผ่ไปยงัจุดต่างๆ 
โดยยดึหลกัการตามที่ตามที่พระสมัมาสมัพุทธเจา้ได้สอนว่าพวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุขของมหาชน อนัเป็นอุดมการณ์ของพระธรรมทูต และพฒันาศกัยภาพของพระธรรม
ทตูเองใหส้ามารถท างานเผยแผ่ใหเ้ขา้ถงึชาวต่างชาตใิหม้ากยิง่ขึน้, ดา้นรปูแบบแนวทางวธิกีาร
พฒันาพระธรรมทตูสายต่างประเทศ ควรมกีระบวนการพฒันาพระธรรมทูตแบบมรีะบบคดัเลอืก
การอบรมมกีารประเมนิและการติดตามประเมนิผลตลอดถึงการติดตามดูงานจากการปฏบิตัิ
นัน้ๆ ของพระธรรมทูตด้วยในอนาคตควรมวีทิยาลยัพระธรรมทูตสายต่างประเทศหรอืเปิดหลกั 
สูตรประกาศนียบตัร หลกัสูตรปรญิญาโท ด้านพระธรรมทูตจดัหลกัสูตรให้เอื้อต่อการปลูกฝงั
อุดมการณ์การเผยแผ่ สรา้งจติวญิญาณแห่งความเป็นพระธรรมทูตใหอ้ยู่ในใจของพระธรรมทูต
จรงิๆ สร้างพระธรรมทูตให้เป็นผู้มคีวามรู้และความประพฤติด ีมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบงาน 
ดา้นน้ี๑๒๑ 
 พระมหาสนัน่ อุตฺตมเสฏฺโฐ (ประเสริฐ), ได้วจิยัเรื่อง “กระบวนการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระธรรมทตู : ศกึษาเฉพาะกรณ ีพระธรรมทตู อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม”ิ, พบว่า 
นักเรยีนทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่า เทคนิควธิกีารอบรมบรรยายของพระธรรมทูตที่
นักเรยีนพอใจมากที่สุด คอื สอนให้นักเรยีน รู้จกัคดิเป็น ท าเป็น เนื้อหาให้แง่คดิ คติในการ
ด ารงชวีติมากที่สุด ส่วนรูปแบบการอบรมบรรยายต้องมมีุขตลกแฝงด้วยสาระแทรกดว้ย จงึจะ
ไดร้บัความสนใจ ส่วนการปฏบิตังิานเผยแผ่ของพระธรรมทูต อ าเภอเทพสถตินัน้เป็นการปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ของมหาเถรสมาคม จงึถอืว่าเป็นการเผยแผ่ที่มรีปูแบบก าหนดไว้แล้ว  
มกี าหนดระยะเวลาในการจารกิ ไม่ใช่การเผยแผ่ตลอดทัง้ปี เป็นการเวยีนอบรมบรรยายไปตาม
โรงเรยีนต่างๆ  บางโรงเรยีน ๒ ปี จงึจะมพีระธรรมทูตมาอบรมบรรยาย ซึง่เป็นระยะเวลาทีน่าน
เกนิ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาทีเ่ดก็ใหก้บัสื่อมวลชน เช่น โทรทศัน์ เป็นต้น ถอืว่าน้อยมาก 
ถ้าได้ดูสื่อที่เสี่ยงหรอืเป็นอนัตรายต่อศีลธรรม เดก็ก็มโีอกาสที่จะประพฤติในสิง่ที่ไม่ดไีม่งาม       
ไดง้่าย แนวทางการแก้ปญัหาพระธรรมทูตควรจะไดม้สี่วนในการเผยแผ่ อย่างอื่นนอกจากงาน
ของพระธรรมทูต เช่น จดัค่ายอบรมศีลธรรม มเีว็บไซต์ของพระธรรมทูต เป็นต้น เด็กจะได้มี
เวลากบัสิง่ที่ดแีละเป็นประโยชน์มากขึน้ จติใจจะได้โอนเอียงหรอืเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง      
ทีด่ ี๑๒๒ 

                                                           

 ๑๒๑ พระมหามนตร ี ตกฺิขวโีร (ศรบีญุฮุง), “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู
สายต่างประเทศในทศวรรษหน้า”, วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, ๒๕๕๐). 

๑๒๒ พระมหาสนัน่   อุตฺตมเสฏฺโฐ (ประเสรฐิ),“กระบวนการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมทูต : 
ศกึษาเฉพาะกรณีพระธรรมทูต อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต, 
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 



 

 แม่ชีคมคาย  คุมพนัธ์, ได้ท าการการวจิยัเรื่อง “การศกึษาบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี พระสุเมธาจารย ์                
(โรเบริต์  สุเมโธภกฺิขุ)”, พบว่า  ท่านสุเมโธภกิขุ ใชแ้บบแผนกตกิาและในการท างานตามแบบ
ของหลวงปู่ชาเพยีงเลก็น้อย แต่ทีเ่ด่นคอืการบณิฑบาต “เอาคน” ดูเด่นชดัมาก จงึท าใหท้่านได้
สมัฤทธผิลและการท างานจรงิตดิต่อกนัมายาวนานเลยสามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติของพุทธ
ศาสนิกได้ให้มานับถอืและปฏบิตัติามและศึกษาตาม มผีลคอืปฏเิวธโดยสมควร ส่วนการวจิยั
ภาคสนาม พบว่า สื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้เรื่องราวเกี่ยวกบัข่าวสารธรรมะของหลวงพ่อ      
โรเบริ์ต สุเมโธ ส่วนใหญ่ คอื หนังสอื และนิตยสารต่างๆ คดิเป็นรอ้ยละ ๕๕.๐ รองลงมา คอื  
การบอกเล่าจากบุคคล คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๓ และโทรทศัน์ คดิเป็นร้อยละ ๔๗.๔ ตามล าดบั 
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากการปฏบิตัธิรรมทีว่ดัหนองป่าพง พบว่า ก่อนและหลงัการอบรม    
โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้ ผดิศลีน้อยลง๑๒๓ 
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่พระธรรมทูตเผยแผ่หลกัพุทธธรรมทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ ต้องมคีุณสมบตัเิบือ้งต้น คอื เชื่อมัน่ในพระรตันตรยั แตกฉานในพระไตรปิฎก 
มขีนัตคิวามอดทน มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่สีามารถสื่อสาร ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดช้ดัเจนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ ติดตามเหตุการณ์ของโลกปจัจุบนัอยู่เสมอสามารถใช้เทคนิควธิวีธิกีาร 
และสื่อสมยัใหม่เป็นอุปกรณ์ในการสอนทัง้ยงัต้องให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณีในพื้นที่
นัน้ๆ ดงัคุณสมบตัขิองพระธรรมทูตทีม่ปีรากฏในพระไตรปิกฏ สรุปไดย้่อๆ ว่า พระธรรมทูตพงึ
มคีุณสมบตั ิคอื เป็นผูรู้จ้กัฟงั, สามารถใหผู้อ้ื่นฟงั(ค าของตน), หมัน่ศกึษาดว้ยตนเอง, ทรงจ าด,ี 
เข้าใจเรื่องแจ่มแจ้งอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้แจ่มแจ้ง , ฉลาดเลือกถ้อยค าที่เข้าประเด็นและ       
ไมเ่ขา้ประเดน็, และไมช่วนทะเลาะ๑๒๔ เช่นน้ีแลว้งานพระธรรมทตูคงจะสมัฤทธิไ์ดแ้น่นนอน. 
 
๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม”  ผู้วจิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งโดยก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั (Conceptual Framework) ประกอบดว้ยตวัแปรต้น 
(Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงันี้ 

                                                           

 
๑๒๓ แม่ชคีมคาย คุมพนัธ,์ “การศกึษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต  

สายต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีพระสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต  สุเมโธภิกฺขุ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗). 
 ๑๒๔ อง.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๑๐๖/๑๑๙. 
 



 

 ตวัแปรต้น (Independent Variables) คอื สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 
สอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา โรงเรยีนทีส่งักดั 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความคดิเหน็ของกลุ่มประชากรต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวัดนครปฐม ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ด้านเทคนิควิธีการเผยแผ่ของ         
พระธรรมทตู และดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  ดงัแผนภาพที ่๒.๓ 
 
                ตวัแปรต้น                                                  ตวัแปรตาม 
       (Independent Variables)                               (Dependent Variables) 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคล 
    -  เพศ 
    -  ระดบัการศกึษา 
    -  โรงเรยีนทีส่งักดั 
 

ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
ของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอ      
นครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
-  ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
-  ดา้นเทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
-  ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
 

 

แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคดิในการวจิยั 



บทท่ี  ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

         การศกึษาเรื่อง ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถาน  
ศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสทิธภิาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและเปรยีบเทยีบประสิทธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 
รวมทัง้ศกึษาปญัหาและแนวทาง ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

๓.๑ รปูแบบการวจิยั 
๓.๒ ประชากรในการศกึษา 
๓.๓ เครือ่งมอืการวจิยั 
๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
๓.๕ การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

๓.๑ รปูแบบกำรวิจยั 
 งานวิจยัเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน   
สถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม” เป็นการศึกษาวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ(Survey Research) มุ่งศกึษา
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนวธิกีารด าเนินการศกึษาตามล าดบัดงันี้ 
 ๑. ศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคดิ ปญัหา และวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 ๓. ก าหนดกลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ๔. สรา้งเครือ่งมอืส าหรบัเกบ็ขอ้มลูการวจิยัรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
 ๕. น าเครือ่งมอืเสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเพื่อปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 
 ๖. ทดสอบเครือ่งมอืกบักลุ่มประชากรทีไ่มใ่ช่กลุ่มประชากรจรงิทีใ่ชใ้นการวจิยั      
(Try out) 
 ๗. ด าเนินการส่งขอ้มลูใหก้ลุ่มประชากร และเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ๘. วเิคราะหข์อ้มลูและแปรผลขอ้มลู 
 ๙. สรปุและรายงานผลการศกึษาวจิยั 
 
 
 



 
 

๗๖ 

๓.๒ ประชำกรในกำรศึกษำ 

 ในการวจิยัครัง้นี้ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย             
ในโรงเรยีนแหลมบัววิทยา, โรงเรยีนเพิ่มวิทยา, โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา และโรงเรียน          
ปรกแกว้วทิยา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๙ รวม ๒๘๘ คน โดยผูว้จิยั
เกบ็ขอ้มลูจากทุกหน่วยของประชาชนกร มรีายละเอยีด ตามตารางที ่๓.๑ ดงันี้๑ 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑  จ านวนประชากรในการวจิยั 

ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรในการวจิยั 

 

๓.๓ เคร่ืองมือกำรวิจยั 

๓.๓.๑  กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัและตรวจสอบคณุภำพเคร่ืองมือ 

ผู้วจิยัได้ด าเนินการสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั โดยศกึษาเอกสารวชิาการและจาก
งานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

๑. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จากเอกสารและ
ผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. ก าหนดกรอบแนวคดิ ในการสรา้งเครือ่งมอืการวจิยั 

                                                 

 
 
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๙, ขอ้มูลจ ำนวนนักเรียน ประจ ำปี

กำรศึกษำ ๒๕๕๔, ๑๐ ม.ิย. ๒๕๕๔. 
 

ช่ือ 
สถำนศึกษำ 

   
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

แหลมบวัวิทยำ ๑๒ ๑๖ ๒๘ ๓๐ ๑๔ ๔๔ ๙ ๑๙ ๒๘ 
เพ่ิมวิทยำ ๒๒ ๒๔ ๔๖ ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 
พลอยจำตรุจินดำ ๑๔ ๑๐ ๒๔ ๙ ๑๒ ๒๑ ๑๐ ๘ ๑๘ 
ปรกแก้ววิทยำ ๖ ๒ ๘ ๗ ๔ ๑๑ ๔ ๕ ๙ 
รวมแต่ละชัน้ ๕๔ ๕๒ ๑๐๖ ๕๙ ๓๗ ๑๐๖ ๓๔ ๔๒ ๗๖ 

รวมทัง้ส้ิน ๒๘๘ คน 



 
 

๗๗ 

๓. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสรา้งเครื่องมอืการวจิยัโดยขอค าปรกึษาจากอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

๔. สรา้งเครือ่งมอื 
๕. น าเสนอร่างเครื่องมอืการวจิยัต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และผู้เชีย่วชาญ

เพื่อตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ข 
๖. น าเครื่องมอืการวิจยัไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มลีกัษณะคล้ายกับกลุ่ม

ประชากรเพื่อหาสมัประสทิธิค์วามเทีย่งตรงของเครือ่งมอื 
๗. ปรบัปรงุแกไ้ข 
๘. จดัพมิพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และน าไปใช้จรงิเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั 

กลุ่มประชากร 

๓.๓.๒ ลกัษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ผู้วจิยัพฒันา 
ขึ้นตามกรอบของประสิทธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เพื่อใชเ้กบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั    

 
แบบสอบถำม (Questionnaire)  แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดงันี้ 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา และโรงเรียนที่ส ังกัด เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ     
(Check List) 

ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม รวม ๓ ดา้น ซึง่เป็นประเภท
มาตราประเมนิค่า(Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดงันี้ 

๑) ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู มคี าถามทัง้หมด ๑๐ ขอ้ 
๒) ดา้นเทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระธรรมทตู มคี าถามทัง้หมด ๑๐ ขอ้ 
๓) ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู มคี าถามทัง้หมด ๑๐  

มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

๕     หมายถงึ ประสทิธภิาพการเผยแผ่อยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
๔     หมายถงึ ประสทิธภิาพการเผยแผ่อยูใ่นระดบั มาก 
๓     หมายถงึ ประสทิธภิาพการเผยแผ่อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
๒     หมายถงึ ประสทิธภิาพการเผยแผ่อยูใ่นระดบั น้อย 
๑     หมายถงึ ประสทิธภิาพการเผยแผ่อยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 



๗๘ 
 
 

การแปลความหมายของค่าเฉลีย่โดยยดึเกณฑ ์ ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่ตัง้แต่   ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ตัง้แต่   ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็มาก 
ค่าเฉลีย่ตัง้แต่   ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ตัง้แต่   ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็น้อย 
ค่าเฉลีย่ตัง้แต่   ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถงึ  ระดบัความคดิเหน็น้อยทีสุ่ด 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม
ให้แก่นักเรยีน ซึ่งมคีุณสมบตัใิกล้เคยีงกบักลุ่มประชากรทีจ่ะท าการศกึษาจ านวน ๕๐ คน เพื่อ
ทดสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามในแบบสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่ เมื่อมี
ขอ้บกพร่องก็จะได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจงึน าแบบสอบถามแจกให้กบักลุ่มประชากรที่จะ
ท าการศกึษา ดงัทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในส่วนของกลุ่มประชากรทีท่ าการศกึษา 

ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม (Open ended Questionnaire) 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคณุภำพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครือ่งมอื ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
๑)  ขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบ

เครือ่งมอื ทีส่รา้งไว ้
๒)  หาความเทีย่งตรง(Validity) โดยการน าแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็เสนอประธาน

และกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เพื่อขอความเหน็ชอบและน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ แลว้น ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบดว้ย 

๒.๑) พระครูสงัฆรกัษ์เกยีรตศิกัดิ ์ กตฺิตปิญฺโญ อาจารยป์ระจ าภาควชิารฐัศาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๒.๒) พระปลัดสามารถ  ธมฺมธาโร อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๒.๓) ดร.พิเชฐ ทัง่โต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๒.๔) ผศ.ประสทิธิ ์ ทองอุ่น อาจารยป์ระจ าหน่วยวทิยบรกิารวดัไร่ขงิ มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

๒.๕) อาจารย์วนัชยั  สุขตาม อาจารย์ประจ าภาควชิารฐัศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 



๗๙ 
 
 

เพื่อพจิารณาทัง้ในดา้นเนื้อหาสาระและโครงสรา้งของค าถาม ตลอดจนภาษาทีใ่ช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค ์(Item–Objective Congruence Index : IOC) โดยไดค้่า IOC ตัง้แต่ ๐.๕ ขึน้ไป 
ทุกขอ้ 

๓)  หาความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื (Reliability)  
น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช(้Try out) แก่นักเรยีนชัน้มธัยม 

ปลายโรงเรยีนภทัรญาณวทิยา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ทีไ่ม่ใช่กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้น
การวจิยัจ านวน ๓๐ คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา(α coefficient) 
ตามวธิกีารของครอนบาค (Cronbach)๒ซึง่ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั ๐.๙๔๖๕ 

๔)  น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
เพื่อขอความเหน็ชอบและจดัพมิพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มประชากรจรงิใน
การวจิยัต่อไป 

๓.๔ กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูศ้กึษาด าเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
๓.๔.๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้ศกึษารวบรวมขอ้มลูจากหนังสอื บทความ งานวจิยั 

และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ         
พระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

๓.๔.๒. ผูศ้กึษาไดส้รา้งแบบสอบถามและขอหนังสอือนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือไปยังทุกโรงเรียนที่เป็น
ประชากรจากนัน้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

๓.๔.๓. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม 
เป้าหมาย คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา,โรงเรยีนเพิม่วทิยา,
โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนปรกแก้ววิทยา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต ๙ จ านวน ๒๘๘ คน ซึง่ในการแจกแบบสอบถาม ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถาม
ไปแจกและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเอง 

 
 

                                                 

๒ สนิ  พนัธุพ์นิิจ, เทคนิคกำรวิจยัทำงสงัคมศำสตร,์ (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั จนูพบัลชิชิง่ 
จ ากดั, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
 



๘๐ 
 
 

๓.๕ กำรวิเครำะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 

๓.๕๑. น าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถามแลว้น ามาคดัเลอืกฉบบัทีส่มบูรณ์เพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มลู โดยการบนัทกึคะแนน
แต่ละขอ้ของแต่ละคนลงในแบบลงรหสั (Coding Form) 

๓.๕๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคม 
ศาสตร ์

๓.๕.๓. การวเิคราะหข์อ้มลู 
    ๑) ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยใชค้่าความถี ่

(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
    ๒) ระดบัประสทิธภิาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู วเิคราะห์

โดยใช ้ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
การตอบแบบสอบถามของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในอ าเภอนครชยัศร ี

    ๓) แปลความหมายของค่าเฉลีย่โดยยดึเกณฑ ์ดงันี้๓ 
ค่าเฉลีย่   ๔.๕๐ – ๕.๐๐    ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่   ๓.๕๐ – ๔.๔๙    ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ มาก 
ค่าเฉลีย่   ๒.๕๐ – ๓.๔๙    ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่   ๑.๕๐ – ๒.๔๙    ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ น้อย 
ค่าเฉลีย่   ๑.๐๐ – ๑.๔๙     ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์    น้อยทีสุ่ด 

๔) การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต   
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและ
โรงเรยีนทีส่งักดั 

เนื่องจากเกบ็ขอ้มลูจากทุกหน่วยของประชากร ผูว้จิยัจดัท าการเปรยีบเทยีบโดยใช้
ตารางไขว้(Crosstab Table) ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม แล้วท าการพรรณา
แปลผลประกอบตาราง 

 

                                                 

 ๓ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๙๒. 
 



 

๘๑ 

บทท่ี  ๔ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัเรื่อง “ประสทิธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต    
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม” มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการ       
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม    
เพื่อเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
อ าเภอนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล และเพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต             
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศร ีจงัหวดันครปฐม ซึ่งผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น ๔ 
ประเดน็ ดงันี้ 
 ๔.๑. ขอ้มลูสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ๔.๒. ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน          
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม   
      ๔.๒.๑. ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม   
 ๔.๓. ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม   
 ๔.๔. องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั  
๔.๑  ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย   
เพศ ระดบัการศกึษา และโรงเรยีนทีส่งักดั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๑  จ านวนและรอ้ยละของปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
                                                                                                                          (N=๒๘๘) 

ปัจจยัส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
            ชาย 
            หญงิ 
 

๑๔๘ 
๑๔๐ 

๕๑.๔ 
๔๘.๖ 

๒. ระดบัการศึกษา 
             มธัยมศกึษาป่ีที ่๔ 
             มธัยมศกึษาป่ีที ่๕ 
             มธัยมศกึษาป่ีที ่๖      

 
๑๐๖ 
๑๐๖ 
๗๖ 

 
๓๖.๘ 
๓๖.๘ 
๒๖.๔ 

๓. โรงเรียนท่ีสงักดั 
             แหลมบวัวทิยา 
             เพิม่วทิยา 
             พลอยจาตุรจนิดา 
             ปรกแกว้วทิยา 
 

           ๑๐๐ 
๙๗ 
๖๓ 
๒๘ 

๓๔.๗ 
๓๓.๗ 
๒๑.๙ 
   ๙.๗ 

รวม ๒๘๘ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ ซึง่เป็นการแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบัจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มประชากร

จ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และโรงเรยีนทีส่งักดั 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย มจี านวน ๑๔๘ คดิเป็นร้อยละ ๕๑.๔       

เพศหญงิ มจี านวน ๑๔๐ คดิเป็นรอ้ยละ ๔๘.๖  
ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๔       

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาป่ีที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ และนักเรยีน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ คดิเป็นรอ้ยละ ๒๖.๔  

โรงเรียนท่ีสงักดั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสงักดัโรงแหลมบวัวทิยาคดิเป็นรอ้ย
ละ ๓๔.๗ โรงเรยีนเพิม่วทิยา คดิเป็นรอ้ยละ ๓๓.๗ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา คดิเป็นรอ้ยละ 
๒๑.๙ และโรงเรยีนปรกแกว้วทิยา คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๗ ตามล าดบั 

 
 



๘๓ 

 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระธรรมทูต                
        ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต              
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย  

 ๑) ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
 ๒) ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
 ๓) ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู   

รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๒-๔.๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม  

                                                    (N=๒๘๘) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพประสิทธิภาพ   
เผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  

ระดบัความคิดเหน็ 

µ  แปลผล 

๑. ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู ๔.๒๖ ๐.๔๒ มาก 

๒. ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู ๔.๑๖ ๐.๔๙ มาก 

๓. ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู ๔.๒๖ ๐.๔๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๓ ๐.๔๐ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพการ   
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=๔.๒๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว อยู่ในระดบัมาก    
ทุกดา้น 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน    
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  

                                                                                                              (N=๒๘๘) 
ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
ด้านเน้ือหาการเผยแผข่องพระธรรมทูต 

ระดบัความคิดเหน็ 

µ  
 

แปลผล 

๑. เนื้อหาทีพ่ระธรรมทตูน ามาบรรยายมคีวามน่าสนใจ ๔.๑๙ ๐.๖๑ มาก 

๒. เนื้อหาส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิ    
    ปญัญา ๔.๑๗ ๐.๖๑ 

มาก 

๓. เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอสถาบนั   
    ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ ๔.๒๗ ๐.๖๓ 

มาก 

๔. เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิา   
    มารดา ครอูาจารย ์ ๔.๔๙ ๐.๕๘ 

มาก 

๕. เนื้อหาส่งเสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ในสงัคม 
    ดว้ยหลกัพุทธธรรม ๔.๑๓ ๐.๕๘ 

มาก 

๖. เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ๔.๒๓ ๐.๗๒ มาก 

๗. เน้ือหาส่งเสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา ๔.๓๑ ๐.๗๐ มาก 

๘. เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมขุ ๔.๓๖ ๐.๖๙ มาก 
๙. เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ   
    ประจ าวนัได ้ ๔.๓๐ ๐.๖๗ 

มาก 

๑๐. เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออกทาง  
    พฤตกิรรมทางเพศทีถู่กตอ้ง ๔.๑๒ ๐.๖๕ 

มาก 

ภาพรวม ๔.๒๖ ๐.๔๒ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ            

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม          
ด้านเนื้อหา การเผยแผ่ของพระธรรมทูต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=๔.๒๖) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ      



๘๕ 

 

                       การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระธรรมทตู ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี   
                   จงัหวดันครปฐม ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  

                                                                                                 (N=๒๘๘)        
ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม ด้านเทคนิคการ
เผยแผข่องพระธรรมทูต 

ระดบัความคิดเหน็ 

µ  

 
แปลผล 

 
๑. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสม ๔.๑๕ ๐.๕๘ มาก 

๒. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจอยา่ง  
    เหมาะสม 

๔.๑๕ ๐.๕๙ มาก 

๓. พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ื่อสารออกมาอย่างชดัเจน ๔.๑๒ ๐.๖๒ มาก 

๔. พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนไดเ้หมาะสม ๔.๒๑ ๐.๗๖ มาก 

๕. พระธรรมทตูมกีารใชส้ื่อประกอบการบรรยายอย่าง 
    เหมาะสม 

๔.๑๘ ๐.๖๕ มาก 

๖. พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศ(สนุกสนาน)ในการ  
    บรรยายธรรมะอย่างเหมาะสม 

๔.๒๐ ๐.๖๖ มาก 

๗. พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก 
๘. พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในกจิกรรม ๔.๑๖ ๐.๖๗ มาก 

๙. พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมะเหมาะสม ๔.๓๖ ๒.๔๕ มาก 

๑๐.พระธรรมทตูไดท้ าการประเมนิผลหลงัการบรรยาย  
    ธรรมะ 

๔.๐๒ ๐.๖๕ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๔๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๔  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ  

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม        
ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ=๔.๑๖) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นแลว้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
         
 
 



๘๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  

          (N=๒๘๘)        
ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
ด้านส่ือการเผยแผข่องพระธรรมทูต 

ระดบัความคิดเหน็ 

µ  

 
แปลผล 

๑. สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจงา่ย ๔.๔๐ ๐.๖๓ มาก 

๒. สื่อทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย ๔.๒๔ ๐.๖๔ มาก 

๓. สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั ๔.๓๘ ๐.๖๕ มาก 

๔. สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม ๔.๒๕ ๐.๖๐ มาก 

๕. สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นความกตญัญฯู ๔.๔๔ ๐.๖๔ มาก 
๖. สื่อทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผ่ธรรม ๔.๑๖ ๐.๖๕ มาก 

๗. สื่อทีน่ ามาใชม้กีารบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรม ๔.๓๒ ๐.๖๕ มาก 

๘. เครือ่งขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและความดงัที ่ 
    เหมาะสม 

๔.๐๗ ๐.๖๘ มาก 

๙. ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน ๔.๑๕ ๐.๘๒ มาก 
๑๐.บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๕๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๖ ๐.๔๔ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๕  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม    
ด้านสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=๔.๒๖) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นแลว้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

  ๔.๒.๑  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของ          
พระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศึกษาอ าเภอนครชัยศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ ระดบัการศกึษาและโรงเรยีน    
ทีส่งักดั ทัง้ ๓ ดา้น ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที ่๔.๖- ๔.๑๔ ประกอบดว้ย  

 ๑) ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
 ๒) ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  

   ๓) ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู   
 

ตารางท่ี ๔.๖ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่
ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม                                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๘๘ 
ตารางท่ี ๔.๖ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศ                                             
                                                                                                                                                                                                           (N=๒๘๘)                                                                                                                                                                           

 เพศ  

ข้อค าถาม ชาย หญิง รวม 

 µ  
แปลผล µ  

แปลผล µ  
แปลผล 

๑. เน้ือหาทีพ่ระธรรมทตูน ามาบรรยายมคีวามน่าสนใจ ๔.๒๕ ๐.๕๙ มาก ๔.๑๔ ๐.๖๑ มาก ๔.๑๙ ๐.๖๑ มาก 

๒. เน้ือหาสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิปญัญา ๔.๒๔ ๐.๕๔ มาก ๔.๐๙ ๐.๖๗ มาก ๔.๑๗ ๐.๖๑ มาก 

๓. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ ๔.๒๖ ๐.๖๓ มาก ๔.๒๗ ๐.๖๓ มาก ๔.๒๗ ๐.๖๓ มาก 

๔. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิามารดา ครอูาจารย ์ ๔.๔๙ ๐.๕๗ มาก ๔.๔๙ ๐.๕๙ มาก ๔.๔๙ ๐.๕๘ มาก 

๕. เน้ือหาสง่เสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ในสงัคมดว้ยหลกัพุทธธรรม ๔.๑๕ ๐.๕๖ มาก ๔.๑๑ ๐.๖๐ มาก ๔.๑๓ ๐.๕๘ มาก 

๖. เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ๔.๓๐ ๐.๖๕ มาก ๔.๑๖ ๐.๗๘ มาก ๔.๒๓ ๐.๗๒ มาก 

๗. เน้ือหาสง่เสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา ๔.๓๖ ๐.๖๗ มาก ๔.๒๔ ๐.๗๓ มาก ๔.๓๑ ๐.๗๐ มาก 

๘. เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมุข ๔.๔๑ ๐.๖๒ มาก ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก ๔.๓๖ ๐.๖๙ มาก 

๙. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ ๔.๓๒ ๐.๖๕ มาก ๔.๒๘ ๐.๖๙ มาก ๔.๓๐ ๐.๖๗ มาก 

๑๐.เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออกทางเพศทีถู่กตอ้ง ๔.๑๕ ๐.๖๕ มาก ๔.๐๙ ๐.๖๔ มาก ๔.๑๒ ๐.๖๕ มาก 

รวม ๔.๒๙ ๐.๖๑ มาก ๔.๒๒ ๐.๖๗ มาก ๔.๒๖ ๐.๖๔ มาก 

  

 



๘๙ 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ที่แตกต่างกนั
คอื เพศชายมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๙ และเพศหญงิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๒ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า
เพศชายมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ดา้นเนื้อหามากกว่าเพศหญงิ โดยประเดน็ที่
เพศชายมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของดา้นเน้ือหามากกว่าเพศหญงิมากทีสุ่ดคอื 
เนื้อหาส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิปญัญา(เพศชาย µ=๔.๒๔, เพศหญงิ µ=๔.๐๙) 

 
ตารางท่ี ๔.๗. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูดา้นเทคนิคการเผยแผ่

ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศ                                

ข้อค าถาม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

µ  µ  µ  
๑. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ี ่ 
    เหมาะสม ๔.๑๗ ๐.๕๕ ๔.๑๔ ๐.๖๑ ๔.๑๕ ๐.๕๘ 
๒. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจ  

อย่างเหมาะสม ๔.๑๖ ๐.๕๔ ๔.๑๔ ๐.๖๔ ๔.๑๕ ๐.๕๙ 

๓. พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ือ่สารออกมาอย่างชดัเจน ๔.๑๓ ๐.๖๒ ๔.๑๑ ๐.๖๒ ๔.๑๒ ๐.๖๒ 
๔. พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนได้

เหมาะสม ๔.๒๓ ๐.๗๔ ๔.๑๙ ๐.๗๙ ๔.๒๑ ๐.๗๖ 
๔. พระธรรมทตูมกีารใชส้ือ่ประกอบการบรรยาย  

อย่างเหมาะสม ๔.๒๐ ๐.๖๗ ๔.๑๖ ๐.๖๓ ๔.๑๘ ๐.๖๕ 
๕. พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศ(สนุกสนาน)   

ในการบรรยายธรรมะอย่างเหมาะสม ๔.๒๔ ๐.๖๐ ๔.๑๖ ๐.๗๓ ๔.๒๐ ๐.๖๖ 
๗. พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ

เรยีนรู ้ ๔.๐๗ ๐.๕๗ ๓.๙๙ ๐.๖๒ ๔.๐๓ ๐.๖๐ 
๘. พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมใน

กจิกรรม ๔.๒๑ ๐.๖๒ ๔.๑๐ ๐.๗๑ ๔.๑๖ ๐.๖๗ 
๙. พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมะ  
    เหมาะสม ๔.๒๘ ๐.๖๙ ๔.๔๖ ๓.๔๕ ๔.๓๖ ๒.๔๕ 
๑๐. พระธรรมทตูไดท้ าการประเมนิผลหลงัการ

บรรยายธรรมะ ๔.๐๗ ๐.๖๑ ๓.๙๗ ๐.๖๘ ๔.๐๒ ๐.๖๕ 

รวม ๔.๑๘ ๐.๖๒ ๔.๑๔ ๐.๙๕ ๔.๑๖ ๐.๘๓ 

(N=๒๘๘) 
 



๙๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยที่แตกต่างกนั
คอื เพศชายมคี่าเท่ากบั ๔.๑๘  และเพศหญงิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๑๔ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเพศชาย
มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ดา้นเทคนิคมากกว่าเพศหญงิ ส่วนประเดน็ทีเ่พศหญงิ
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ของด้านเทคนิคมากกว่าเพศชาย มากที่สุดคือ            
พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมะเหมาะสม (เพศหญงิ µ=๔.๔๖,เพศชาย µ=๔.๒๘) 

 
ตารางท่ี ๔.๘ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านสื่อการเผยแผ่  

ของพระธรรมทตู จ าแนกตามเพศ 

 
 
 

ข้อค าถาม 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

µ  µ  µ  

๑. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจง่าย ๔.๔๕ ๐.๖๒ ๔.๓๕ ๐.๖๕ ๔.๔๐ ๐.๖๓ 
๒. สือ่ทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย ๔.๒๖ ๐.๖๒ ๔.๒๑ ๐.๖๕ ๔.๒๔ ๐.๖๔ 

๓. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั ๔.๔๓ ๐.๖๐ ๔.๓๒ ๐.๗๐ ๔.๓๘ ๐.๖๕ 

๔. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม ๔.๒๙ ๐.๖๑ ๔.๒๑ ๐.๕๙ ๔.๒๕ ๐.๖๐ 
๕. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้้านความ

กตญัญฯู ๔.๔๔ ๐.๖๓ ๔.๔๔ ๐.๖๕ ๔.๔๔ ๐.๖๔ 

๖. สือ่ทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผธ่รรม ๔.๑๙ ๐.๖๒ ๔.๑๓ ๐.๖๘ ๔.๑๖ ๐.๖๕ 
๗. สือ่ทีน่ ามาใชม้กีารบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัธรรม ๔.๓๕ ๐.๕๙ ๔.๒๙ ๐.๗๑ ๔.๓๒ ๐.๖๕ 
๘. เครื่องขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและความ

ดงัทีเ่หมาะสม ๔.๑๑ ๐.๖๖ ๔.๐๓ ๐.๗๑ ๔.๐๗ ๐.๖๘ 
๙. ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ได้

ชดัเจน ๔.๒๔ ๐.๗๖ ๔.๐๔ ๐.๘๗ ๔.๑๕ ๐.๘๒ 

๑๐. บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม ๔.๒๔ ๐.๕๗ ๔.๑๕ ๐.๕๙ ๔.๒๐ ๐.๕๘ 

รวม ๔.๓๐ ๐.๖๓ ๔.๒๒ ๐.๖๘ ๔.๒๖ ๐.๖๕ 

(N=๒๘๘) 
 



๙๑ 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ด้านสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยที่แตกต่างกนัคอื 
เพศชายมคี่าเท่ากบั ๔.๓๐ และเพศหญงิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศชาย        
มคีวามคดิเห็นต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ด้านสื่อมากกว่าเพศหญงิ โดยประเดน็ที่เพศชาย       
มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของดา้นสื่อมากกว่าเพศหญงิมากทีสุ่ดคอื ภาพทีฉ่าย
ออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน (เพศชาย µ=๔.๒๔, เพศหญงิ µ=๔.๐๔)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๒ 

 
 

 

ข้อค าถาม 
 

ระดบัการศึกษา 
รวม 

มธัยมศึกษาปีท่ี๔ มธัยมศึกษาปีท่ี๕ มธัยมศึกษาปีท่ี๖ 

µ  µ  µ  µ  

๑.   เน้ือหาทีพ่ระธรรมทตูน ามาบรรยายมคีวามน่าสนใจ ๔.๑๗ ๐.๕๖ ๔.๒๐ ๐.๖๒ ๔.๒๒ ๐.๖๔ ๔.๑๙ ๐.๖๑ 

๒.  เน้ือหาสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิปญัญา ๔.๐๘ ๐.๕๙ ๔.๑๖ ๐.๖๕ ๔.๒๙ ๐.๕๖ ๔.๑๗ ๐.๖๑ 

๓.  เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอสถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ ๔.๒๑ ๐.๔๙ ๔.๒๗ ๐.๖๖ ๔.๓๔ ๐.๗๖ ๔.๒๗ ๐.๖๓ 

๔.  เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิามารดา ครอูาจารย ์ ๔.๔๒ ๐.๕๘ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๔.๖๖ ๐.๔๘ ๔.๔๙ ๐.๕๘ 

๕.  เน้ือหาสง่เสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ในสงัคมดว้ยหลกัพุทธธรรม ๔.๑๐ ๐.๕๒ ๔.๐๖ ๐.๕๘ ๔.๒๘ ๐.๖๔ ๔.๑๓ ๐.๕๘ 

๖.  เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ๔.๒๙ ๐.๖๙ ๔.๑๕ ๐.๗๐ ๔.๒๖ ๐.๗๗ ๔.๒๓ ๐.๗๒ 

๗.  เน้ือหาสง่เสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา ๔.๒๗ ๐.๖๘ ๔.๒๙ ๐.๖๙ ๔.๓๗ ๐.๗๕ ๔.๓๑ ๐.๗๐ 

๘.  เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมุข ๔.๓๘ ๐.๖๗ ๔.๒๗ ๐.๗๐ ๔.๔๕ ๐.๗๐ ๔.๓๖ ๐.๖๙ 

๙.  เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ๔.๔๐ ๐.๕๘ ๔.๑๗ ๐.๗๑ ๔.๓๖ ๐.๗๑ ๔.๓๐ ๐.๖๗ 

๑๐. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออกทางพฤตกิรรมทางเพศทีถู่กตอ้ง ๔.๐๘ ๐.๖๐ ๔.๑๐ ๐.๗๒ ๔.๑๘ ๐.๖๐ ๔.๑๒ ๐.๖๕ 

รวม ๔.๒๔ ๐.๖๐ ๔.๒๑ ๐.๖๖ ๔.๓๔ ๐.๖๖ ๔.๒๖ ๐.๖๔ 

ตารางท่ี ๔.๙ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

(N=๒๘๘) 
 

  

 



๙๓ 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกนัคอื มธัยมศึกษาปีที่ ๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๓๔ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ มคี่าเท่ากบั ๔.๒๔  
และมธัยมศึกษาปีที่ ๕ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๑ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ ๖          
มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเนื้อหามากกว่านักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ ๔            
และมธัยมศกึษาปีที ่๕ โดยประเดน็ที่แตกต่างคอื นักเรยีนมธัยมศกึษาป่ีที ่๔ มคีวามคดิเหน็ต่อ
ประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตด้านเนื้อหามากที่สุดคอื เนื้อหาส่งเสรมิให้เกิดการ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้(มธัยมศกึษาปีที ่๔  µ=๔.๔๐, มธัยมศกึษาปีที ่๖ µ=๔.๓๖, 
มธัยมศกึษาปีที ่๕ µ=๔.๑๗) 
 



 

๙๔ 

 
 
 
 

ข้อค าถาม 
 

ระดบัการศึกษา 
รวม 

มธัยมศึกษาปีท่ี๔ มธัยมศึกษาปีท่ี๕ มธัยมศึกษาปีท่ี๖ 

µ  µ  µ  µ  
๑. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสม ๔.๑๑ ๐.๕๖ ๔.๑๒ ๐.๖๐ ๔.๒๕ ๐.๕๙ ๔.๑๕ ๐.๕๘ 
๒.พระธรรมทตูใชเ้ทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจอย่างเหมาะสม 
 
 

๔.๑๔ ๐.๖๑ ๔.๑๑ ๐.๖๑ ๔.๒๑ ๐.๕๕ ๔.๑๕ ๐.๕๙ 

๓.พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ือ่สารออกมาอย่างชดัเจน ๔.๑๐ ๐.๕๗ ๔.๐๔ ๐.๖๒ ๔.๒๕ ๐.๖๘ ๔.๑๒ ๐.๖๒ 

๔.พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนไดเ้หมาะสม ๔.๒๕ ๐.๖๖ ๔.๑๑ ๐.๘๓ ๔.๓๐ ๐.๗๘ ๔.๒๑ ๐.๗๖ 

๕.พระธรรมทตูมกีารใชส้ือ่ประกอบการบรรยายอย่างเหมาะสม ๔.๐๖ ๐.๖๓ ๔.๑๖ ๐.๖๕ ๔.๓๘ ๐.๖๓ ๔.๑๘ ๐.๖๕ 

๖.พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศ(สนุกสนาน)ในการบรรยายธรรมะอย่างเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๗๑ ๔.๑๕ ๐.๖๗ ๔.๒๖ ๐.๕๗ ๔.๒๐ ๐.๖๖ 

๗.พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ๔.๐๐ ๐.๕๙ ๔.๐๐ ๐.๖๒ ๔.๑๒ ๐.๕๙ ๔.๐๓ ๐.๖๐ 

 ๘.พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในกจิกรรม ๔.๑๐ ๐.๖๓ ๔.๑๕ ๐.๗๓ ๔.๒๔ ๐.๖๓ ๔.๑๖ ๐.๖๗ 

๙.พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมเหมาะสม ๔.๑๘ ๐.๗๐ ๔.๕๖ ๓.๙๔ ๔.๓๖ ๐.๖๙ ๔.๓๖ ๒.๔๕ 

๑๐.พระธรรมทตูไดท้ าการประเมนิผลหลงัการบรรยายธรรมะ ๔.๐๔ ๐.๖๓ ๓.๙๘ ๐.๖๘ ๔.๐๕ ๐.๖๓ ๔.๐๒ ๐.๖๕ 

รวม ๔.๑๒ ๐.๖๓ ๔.๑๔ ๐.๙๙ ๔.๒๔ ๐.๖๓ ๔.๑๖ ๐.๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

(N=๒๘๘) 
 

  

 



๙๕ 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกนัคอื มธัยมศึกษาปีที่ ๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๒๔ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ มคี่าเท่ากบั ๔.๑๔  
และมธัยมศกึษาปีที่ ๔ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๑๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ ๖    
มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเทคนิค มากกว่านักเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ ๕    
และมธัยมศกึษาปีที ่๔ โดยประเดน็ทีแ่ตกต่าง คอื นักเรยีนมธัยมศกึษาป่ีที ่๕ มคีวามคดิเหน็ต่อ
ประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทตูดา้นเทคนิคมากทีสุ่ดคอื พระธรรมทูตใชร้ะยะเวลาการ
บรรยายธรรมะเหมาะสม(มธัยมศกึษาปีที ่๕  µ=๔.๕๖, มธัยมศกึษาปีที ่๖ µ=๔.๓๖, มธัยมศกึษา
ปีที ่๔ µ=๔.๑๘) 



 

๙๖ 

 
 
 
 

ข้อค าถาม 
 

ระดบัการศึกษา 
รวม 

มธัยมศึกษาปีท่ี๔ มธัยมศึกษาปีท่ี๕ มธัยมศึกษาปีท่ี๖ 

µ  µ  µ  µ  
๑. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจง่าย ๔.๔๓ ๐.๖๕ ๔.๓๔ ๐.๖๓ ๔.๔๕ ๐.๖๒ ๔.๔๐ ๐.๖๓ 
๒. สือ่ทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย ๔.๒๔ ๐.๖๑ ๔.๒๐ ๐.๗๐ ๔.๓๐ ๐.๕๙ ๔.๒๔ ๐.๖๔ 
๓. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั ๔.๔๐ ๐.๖๑ ๔.๓๒ ๐.๗๑ ๔.๔๓ ๐.๖๒ ๔.๓๘ ๐.๖๕ 
๔. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม ๔.๒๔ ๐.๕๔ ๔.๒๒ ๐.๖๕ ๔.๓๒ ๐.๖๒ ๔.๒๕ ๐.๖๐ 

๕. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นความกตญัญฯู ๔.๔๒ ๐.๕๗ ๔.๓๕ ๐.๗๐ ๔.๕๙ ๐.๖๑ ๔.๔๔ ๐.๖๔ 
๖. สือ่ทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผ่ธรรม ๔.๑๔ ๐.๖๔ ๔.๑๗ ๐.๗๐ ๔.๑๗ ๐.๖๐ ๔.๑๖ ๐.๖๕ 

๗. สือ่ทีน่ ามาใชม้กีารบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรม ๔.๒๖ ๐.๖๔ ๔.๒๖ ๐.๗๑ ๔.๔๙ ๐.๕๘ ๔.๓๒ ๐.๖๕ 
๘. เครื่องขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและความดงัทีเ่หมาะสม ๔.๐๙ ๐.๖๔ ๓.๙๖ ๐.๗๒ ๔.๑๘ ๐.๖๙ ๔.๐๗ ๐.๖๘ 
๙. ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน ๔.๑๑ ๐.๘๔ ๔.๐๘ ๐.๗๙ ๔.๒๘ ๐.๘๓ ๔.๑๕ ๐.๘๒ 
๑๐. บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม ๔.๑๓ ๐.๕๒ ๔.๑๘ ๐.๖๐ ๔.๓๒ ๐.๖๒ ๔.๒๐ ๐.๕๘ 

รวม ๔.๒๕ ๐.๖๓ ๔.๒๑ ๐.๖๙ ๔.๓๕ ๐.๖๔ ๔.๒๖ ๐.๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

(N=๒๘๘) 
 

  

 



๙๗ 

 

  จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
ด้านสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกนั คอื มธัยมศกึษาปีที่ ๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๓๕ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ มคี่าเท่ากบั ๔.๒๕ 
และมธัยมศึกษาปีที่ ๕ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๑ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ ๖         
มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตดา้นสื่อมากกว่านักเรยีนมธัยมศกึษา
ปีที่ ๔ และมธัยมศกึษาปีที ่๕ โดยประเดน็ที่แตกต่าง คอื นักเรยีนมธัยมศึกษาป่ีที ่๖ มคีวาม
คดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตดา้นสื่อมากทีสุ่ดคอื สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิ
การเรยีนรูด้้านความกตญัญูฯ(มธัยมศกึษาปีที่ ๖ µ=๔.๕๙, มธัยมศกึษาปีที่ ๔ µ=๔.๔๒, 
มธัยมศกึษาปีที ่๕ µ=๔.๓๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 
 
 

ข้อค าถาม 
 

โรงเรียนท่ีสงักดั 
รวม 

แหลมบวัวทิยา เพิม่วทิยา พลอยจาตุรจนิดา ปรกแกว้วทิยา 

µ  µ  µ  µ  µ  
๑. เน้ือหาทีพ่ระธรรมทตูน าบรรยาย  มคีวามน่าสนใจ ๔.๒๖ 

๔.๒๙ 
๐.๕๒ ๓.๙๕ ๐.๖๔ ๔.๒๒ ๐.๕๒ ๔.๖๔ ๐.๖๒ ๔.๑๙ ๐.๖๑ 

๒. เน้ือหาสง่เสรมิการปฏบิตัติาม หลกัของศลี สมาธ ิปญัญา ๔.๒๒ 
๔.๒๒ 

๐.๕๘ ๓.๙๔ ๐.๖๑ ๔.๒๒ ๐.๕๒ ๔.๖๔ ๐.๕๖ ๔.๑๗ ๐.๖๑ 
๓. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอสถาบนั ชาต ิศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์
๔.๔๒ ๐.๕๗ ๔.๐๔ ๐.๕๔ ๔.๑๗ ๐.๗๑ ๔.๗๑ ๐.๖๐ ๔.๒๗ ๐.๖๓ 

๔. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิามารดา  คร ูอาจารย ์ ๔.๕๓ ๐.๕๙ ๔.๔๕ ๐.๕๘ ๔.๓๗ ๐.๕๒ ๔.๗๕ ๐.๕๙ ๔.๔๙ ๐.๕๘ 
๕. เน้ือหาสง่เสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ในสงัคมดว้ยหลกัพุทธธรรม ๔.๑๓ ๐.๖๑ ๔.๐๗ ๐.๖๐ ๔.๑๓ ๐.๕๒ ๔.๓๖ ๐.๔๙ ๔.๑๓ ๐.๕๘ 
๖. เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ๔.๒๘ ๐.๗๗ ๔.๓๐ ๐.๗๔ ๔.๐๒ ๐.๖๖ ๔.๓๒ ๐.๔๘ ๔.๓๒ ๐.๗๒ 
๗. เน้ือหาสง่เสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา ๔.๔๘ ๐.๖๖ ๔.๒๖ ๐.๗๘ ๔.๐๘ ๐.๕๘ ๔.๓๖ ๐.๖๘ ๔.๓๑ ๐.๗๐ 
๘. เน้ือหาสง่เสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมขุ ๔.๔๘ ๐.๖๖ ๔.๓๒ ๐.๘๐ ๔.๑๙ ๐.๕๙ ๔.๔๓ ๐.๕๐ ๔.๓๖ ๐.๖๙ 
๙. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติ ประจ าวนัได ้ ๔.๔๑ ๐.๗๐ ๔.๓๐ ๐.๗๔ ๔.๑๐ ๐.๕๐ ๔.๓๙ ๐.๕๗ ๔.๓๐ ๐.๖๗ 
๑๐. เน้ือหาสง่เสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออกทางพฤตกิรรมทางเพศ  

ทีถู่กตอ้ง ๔.๑๒ ๐.๖๗ ๓.๙๐ ๐.๖๒ ๔.๓๘ ๐.๖๑ ๔.๒๙ ๐.๔๖ ๔.๑๒ ๐.๖๕ 

รวม ๔.๓๔ ๐.๖๓ ๔.๑๕ ๐.๖๖ ๔.๑๙ ๐.๕๗ ๔.๔๙ ๐.๕๕ ๔.๒๖ ๐.๖๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั 
 (N=๒๘๘) 

 

  

 



๙๙ 

 

จากตารางท่ี  ๔.๑๒  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี
จังหวัดนครปฐม ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามโรงเรียนที่ส ังกัด          
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันคือ โรงเรียนปรกแก้ววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ 
โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๓๔ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
๔.๑๙ และโรงเรยีนเพิ่มวทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๑๕ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนโรงเรยีน   
ปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตดา้นเนื้อหามากกว่า
นกัเรยีนโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนเพิม่วทิยา โดยประเดน็
ที่แตกต่าง คือนักเรียนโรงเรยีนปรกแก้ววิทยา มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่     
ของพระธรรมทูต ด้านเนื้อหามากที่สุดคือ เนื้อหาส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อ    
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ( โรงเรียนปรกแก้ววิทยา µ=๔.๗๑ ,โรงเรียน             
แหลมบวัวทิยา µ=๔.๔๒,โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา µ=๔.๑๗,และโรงเรยีนเพิม่วทิยา µ=๔.๐๔) 



 

๑๐๐ 

 

 โรงเรียนท่ีสงักดั 
รวม 

ข้อค าถาม แหลมบวัวทิยา เพิม่วทิยา พลอยจาตุรจนิดา ปรกแกว้วทิยา 

 µ  µ  µ  µ  µ  
๑. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสม ๔.๒๒ ๐.๕๔ ๔.๐๒ ๐.๖๖ ๔.๑๙ ๐.๔๗ ๔.๒๙ ๐.๖๐ ๔.๑๕ ๐.๕๘ 
๒. พระธรรมทตูใชเ้ทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจอย่างเหมาะสม 

 
 

๔.๒๑ ๐.๕๙ ๔.๐๐ ๐.๖๓ ๔.๑๙ ๐.๔๓ ๔.๓๖ ๐.๖๘ ๔.๑๕ ๐.๕๙ 
๓. พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ือ่สารออกมาอย่างชดัเจน ๔.๑๒ ๐.๖๑ ๓.๙๖ ๐.๖๘ ๔.๒๔ ๐.๕๐ ๔.๓๙ ๐.๕๗ ๔.๑๒ ๐.๖๒ 
๔. พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนไดเ้หมาะสม ๔.๒๕ ๐.๘๒ ๔.๒๑ ๐.๘๒ ๔.๐๘ ๐.๖๐ ๔.๓๙ ๐.๖๓ ๔.๒๑ ๐.๗๖ 
๕. พระธรรมทตูมกีารใชส้ือ่ประกอบการบรรยายอย่างเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๖๗ ๔.๐๘ ๐.๖๒ ๔.๑๙ ๐.๖๔ ๔.๓๙ ๐.๖๓ ๔.๑๘ ๐.๖๕ 
๖. พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศ(สนุกสนาน)ในการบรรยาย 

ธรรมะอย่างเหมาะสม ๔.๑๓ ๐.๖๑ ๔.๐๒ ๐.๖๓ ๔.๕๑ ๐.๗๒ ๔.๓๙ ๐.๕๗ ๔.๒๐ ๐.๖๖ 
๗. พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ๔.๐๔ ๐.๕๘ ๓.๘๖ ๐.๖๑ ๔.๒๑ ๐.๕๑ ๔.๒๑ ๐.๖๓ ๔.๐๓ ๐.๖๐ 
๘. พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในกจิกรรม ๔.๐๙ ๐.๖๕ ๓.๙๕ ๐.๖๘ ๔.๔๔ ๐.๕๙ ๔.๔๖ ๐.๕๑ ๔.๑๖ ๐.๖๗ 
๙. พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมเหมาะสม ๔.๗๑ ๔.๐๔ ๔.๒๓ ๐.๗๗ ๔.๐๖ ๐.๕๖ ๔.๒๙ ๐.๖๖ ๔.๓๖ ๒.๔๕ 
๑๐. พระธรรมทตูไดท้ าการประเมนิผลหลงัการบรรยายธรรมะ ๔.๐๐ ๐.๖๔ ๓.๙๙ ๐.๗๔ ๓.๙๘ ๐.๕๒ ๔.๒๙ ๐.๕๓ ๔.๐๒ ๐.๖๕ 

รวม ๔.๒๐ ๐.๙๘ ๔.๐๓ ๐.๖๘ ๔.๒๑ ๐.๕๖ ๔.๓๕ ๐.๖๐ ๔.๑๖ ๐.๘๒ 

(N=๒๘๘) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั 
 

  

 



๑๐๑ 

 

 จากตารางท่ี  ๔.๑๓  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี
จังหวัดนครปฐม ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามโรงเรียนที่ส ังกัด                
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันคือ โรงเรียนปรกแก้ววิทยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ 
โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๑ โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
๔.๒๐ และโรงเรยีนเพิ่มวิทยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนโรงเรยีน            
ปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเห็นต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ด้านเทคนิคการ  
เผยแผ่ของพระธรรมทูต มากกว่านักเรยีนโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา 
และโรงเรยีนเพิม่วทิยา โดยประเดน็ที่แตกต่าง คอื นักเรยีนโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคีวามคิด 
เห็นต่อประสิทธิภาพมากที่สุดคือ  พระธรรมทูตกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม          
(โรงเรยีนปรกแก้ววทิยา µ=๔.๔๖, โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา µ=๔.๔๔,โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา 
µ=๔.๐๙, และโรงเรยีนเพิม่วทิยา µ=๓.๙๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อค าถาม 
 

โรงเรียนท่ีสงักดั 
รวม 

แหลมบวัวทิยา เพิม่วทิยา พลอยจาตุรจนิดา ปรกแกว้วทิยา 

µ  µ  µ  µ  µ  
๑. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจง่าย ๔.๔๗ ๐.๖๑ ๔.๓๔ ๐.๖๙ ๔.๔๓ ๐.๕๙ ๔.๓๒ ๐.๖๑ ๔.๔๐ ๐.๖๓ 
๒. สือ่ทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย ๔.๒๑ ๐.๖๑ ๓.๙๙ ๐.๖๔ ๔.๔๘ ๐.๕๓ ๔.๖๘ ๐.๕๕ ๔.๒๔ ๐.๖๔ 
๓. สือ่ทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั ๔.๔๒ ๐.๖๗ ๔.๓๓ ๐.๗๐ ๔.๔๓ ๐.๕๙ ๔.๒๙ ๐.๕๓ ๔.๓๘ ๐.๖๕ 
๔. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม ๔.๒๓ ๐.๖๒ ๔.๐๙ ๐.๖๑ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๔๓ ๐.๕๐ ๔.๒๕ ๐.๖๐ 

๕. สือ่ทีน่ ามาใชก้่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นความกตญัญฯู ๔.๖๐ ๐.๖๒ ๔.๔๐ ๐.๗๒ ๔.๒๕ ๐.๕๑ ๔.๓๙ ๐.๕๗ ๔.๔๔ ๐.๖๔ 
๖. สือ่ทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผ่ธรรม ๔.๑๗ ๐.๖๕ ๓.๙๕ ๐.๖๕ ๔.๓๕ ๐.๖๐ ๔.๔๓ ๐.๕๐ ๔.๑๖ ๐.๖๕ 
๗. สือ่ทีน่ ามาใชม้กีารบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรม ๔.๕๖ ๐.๕๗ ๔.๒๒ ๐.๗๘ ๔.๑๖ ๐.๕๑ ๔.๒๑ ๐.๕๐ ๔.๓๒ ๐.๖๕ 
๘. เครื่องขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและความดงัทีเ่หมาะสม ๔.๑๓ ๐.๖๙ ๔.๐๗ ๐.๖๕ ๓.๘๗ ๐.๗๓ ๔.๒๙ ๐.๖๐ ๔.๐๗ ๐.๖๘ 
๙. ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน ๔.๒๐ ๐.๘๙ ๔.๐๙ ๐.๙๕ ๔.๑๐ ๐.๕๙ ๔.๒๕ ๐.๕๒ ๔.๑๕ ๐.๘๒ 
๑๐. บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม ๔.๒๖ ๐.๕๖ ๔.๐๒ ๐.๖๓ ๔.๒๕ ๐.๔๗ ๔.๔๖ ๐.๕๑ ๔.๒๐ ๐.๕๘ 

รวม ๔.๓๓ ๐.๖๕ ๔.๑๕ ๐.๗๐ ๔.๒๘ ๐.๕๗ ๔.๓๘ ๐.๕๔ ๔.๒๖ ๐.๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั 
 

(N=๒๘๘) 
 

  

 



๑๐๓ 

 

จากตารางท่ี  ๔.๑๔  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ            
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม ด้านสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูตจ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั โดยภาพรวม 
มคี่าเฉลี่ยที่แตกต่างกนัคอื โรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั๔.๓๘ โรงเรยีนแหลมบวั 
วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๓๓ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๘ และโรงเรยีน 
เพิม่วทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรยีนโรงเรยีนปรกแก้ววทิยามคีวาม
คดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตดา้นสื่อ มากกว่านักเรยีนโรงเรยีนแหลมบวั
วทิยา โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนเพิม่วทิยา โดยประเดน็ที่แตกต่าง คอืนักเรยีน
โรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเห็นต่อประสทิธภิาพมากที่สุดคอื สื่อทีน่ ามาใช้เหมาะสมกบั
เนื้อหาที่บรรยาย (โรงเรยีนปรกแก้ววทิยา µ=๔.๖๘, โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา µ=๔.๔๘, 
โรงเรยีนแหลมบวัวทิยา µ=๔.๒๑, และโรงเรยีนเพิม่วทิยา µ=๓.๙๙) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N=๒๘๘) 
 



๑๐๔ 

 

๔.๓  ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพทุธศาสนา    

ของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม   

ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ที่ได้จากค าถามปลายเปิด 

(Open-Ended) ผู้วจิยัได้น าเสนอขอ้มูลโดยเขยีนเป็นความเรยีงประกอบตาราง ตามรายด้าน 

ดงันี้                                                                                        

๔.๓.๑ ด้านเน้ือหาการเผยแผข่องพระธรรมทูต 

ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของ
พระธรรมทตู รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ      
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม       
ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑. เนื้อหาไม่น่าสนใจคลา้ยกบัปีทีผ่่านมา 

ขาดความหลากหลาย 
๑. ควรปรบัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัวยัและ

ความสนใจในปจัจบุนั 
 ๒. เนื้อหาในแต่ละหวัขอ้ธรรมยงัไม่ชดัเจน

และยากต่อความเขา้ใจ 
๒. ควรชีถ้งึโทษและประโยชน์ทีเ่ขา้ใจง่าย

โดยมตีวัอยา่งประกอบเป็นรปูธรรม 
๓. เนื้อหาทีส่่งเสรมิคุณธรรมศลีธรรมยงัไม่

ชดัเจน 
๓. ควรส่งเสรมิคุณธรรมศลีธรรมทีส่ามารถ

น าไปใชใ้นชวีติไดจ้รงิ 
๔. เนื้อหามากเกนิไมเ่หมาะสมกบัเวลาและ

ขาดประเดน็ส าคญั 
๔. คดัเอาเฉพาะประเดน็หลกั อธบิายใน

ประเดน็หลกัใหช้ดัเจน 
๕. เนื้อหาบางเรือ่งไมส่อดคลอ้งกบัวยั ๕. ควรจดัระดบัเนื้อหาใหเ้หมาะกบัวยั     

ของผูฟ้งั 
 

 

 



๑๐๕ 

 

๔.๓.๒  ด้านเทคนิคการเผยแผข่องพระธรรมทูต 

ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของ

พระธรรมทตู รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด้านเทคนิคการ         
เผยแผ่ของพระธรรมทตู 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑. ขาดเทคนิคทีใ่ชใ้นการน าเสนอใช ้        

รปูแบบเดมิๆท าใหน่้าเบื่อ 
๑. ควรมกีารเตรยีมพรอ้มและมเีทคนิค       

การน าเสนอทีด่งึดดูใจแปลกใหม่ 
๒. ขาดเทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจ        

อยา่งเหมาะสม มกุตลกน้อย 
๒. ชีป้ระเดน็ใหเ้หน็ชดัเจน แทรกคตธิรรมะ

ใหค้ดิและเพิม่มขุตลกทีไ่มข่ดัต่อสมณะ
สารปู 

๓. ค าพดูทีส่ ื่อสารออกมายงัไมช่ดัเจน
บางครัง้พูดเรว็ไปฟงัไมท่นั 

๓. พดูชา้ๆชดัๆไดใ้จความ ภาษาง่ายๆ        
ต่อความเขา้ใจ 

๔. พดูแทรกในระหว่างฉายสื่อฟงัไมรู่เ้ร ือ่ง ๔. ควรใหฉ้ายสื่อใหจ้บก่อนแลว้จงึอธบิาย 

๕. การกระตุน้ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มใน
กจิกรรมน้อยไป 

๕. ควรมกีจิกรรมคัน่ระหว่างการบรรยาย 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มจะได้   
ไมน่่าเบื่อ 

๖. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบรรยายธรรมะ         
นานไป 

๖. ควรรกัษาเวลาใหพ้อดกีบัตารางเวลา 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 

๔.๓.๓ ด้านส่ือการเผยแผ่ของพระธรรมทูต   

ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด้านสื่อการเผยแผ่ของ         

พระธรรมทตู  รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่๔.๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด้านสื่อการเผยแผ่ของ        
พระธรรมทตู   
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑. สื่อทีน่ ามาใชบ้างเรือ่งเขา้ใจยาก บางเรือ่ง

เคยดผู่านตามาก่อนแลว้ไม่น่าสนใจ 
๑. ควรหาสื่อทีง่า่ยต่อการเขา้ใจ และเป็นสื่อ

ทีแ่ปลกและน่าสนใจ ไมพ่ึง่พาสื่อ       
บนจอภาพอย่างเดยีว 

๒. สื่อทีน่ ามาใชบ้างเรือ่งไม่สอดคลอ้งกบั
เนื้อหาทีบ่รรยายและตวัอกัษรอธบิายกเ็ลก็ 

๒. ควรหาสื่อทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาที่
บรรยายและตวัอกัษรอธบิายใหใ้หญ่  
เหน็ไดช้ดัเจน 

๓. สื่อทีน่ ามาใชบ้างเรือ่งรนุแรงไปไม่
เหมาะสมกบัวยั 

๓. สื่อประเภททีรุ่นแรงตอ้งระมดัระวงัในการ
น าเสนอเพราะอาจเกดิการเลยีนแบบ 

๔. ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพมองเหน็ไม่
ชดัเจน 

๔. ควรใหภ้าพทีฉ่ายออกมาชดัเจน โดยเพิม่
จอภาพหรอืควบคุมแสงใหเ้หมาะสม 

๕. เครือ่งขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและ
ความดงัไมค่งที ่

๕. ควรมกีารตรวจระบบเสยีงระบบ
ไมโครโฟนทีใ่ชก่้อนทุกครัง้ และส ารอง
ถ่านใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน 

 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

              ๔.๔  สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้จากการวิจยั  เร่ือง ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
                        อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แผนภมิูท่ี ๔.๑  องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการวจิยั(Body of Knowledge)  

ปัจจยัภายนอก ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่ 

ของพระธรรมทูต 

ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ          
พระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี     
จงัหวดันครปฐม 

๑. ดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
๒. ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  
๓. ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู   

 

(Input) 
เยาวชนมโีอกาสเขา้รบัการอบรม 

เกีย่วกบัหลกัธรรมจาก 
พระธรรมทตูอยา่งถูกตอ้ง 

(Out put) 
เยาวชนทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้
เกีย่วกบัหลกัธรรมทีส่ามารถน าไป 

ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 

- ไดแ้นวทางในการเผยแผ่ 
- น าไปประยกุตใ์ชใ้นการเผยแผ่ 
  ในสถานทีอ่ื่นได ้

  

 



๑๐๘ 

 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิยั เรื่อง ประสทิธภิาพการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม  
จากการวจิยัมปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และโรงเรยีนทีส่งักดัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง
กบัเยาวชนผู้เขา้รบัการอบรมจากคณะพระธรรมทูต (Input) เพื่อรบัการอบรมและปลูกฝงั
คุณธรรมตามหลกัของไตรสกิขาอย่างถูกต้อง ทัง้มอีงคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเผยแผ่
ของคณะพระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ได้แก่ ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของ   
พระธรรมทตู ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตู และดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู  

ในส่วนปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐมนัน้ยงัมปีระเดน็ 
ทีย่งัตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุ เช่น  ด้านเนื้อหาธรรมะที่คณะพระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศร ีน าไปใช้
อบรมบรรยายให้กบัเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ควรมกีารคดักรองถึงความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้อบรมบรรยาย เหมาะสมกบัช่วงชัน้วยัของผูฟ้งั เหมาะสมกบัเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม
บรรยาย เนื้อหามคีวามชดัเจนไม่คลุมเครอืง่ายต่อการท าความเข้าใจ เนื้อหามคีวามหลาก 
หลายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัได้ และส่งเสรมิคุณธรรมศีลธรรมอนัดงีาม
ให้กบัเยาวชนผู้เข้ารบัการอบรมบรรยาย ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ทีค่ณะพระธรรมทูตอ าเภอนคร
ชยัศร ีน าไปใชอ้บรมบรรยายให้กบัเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ควรมกีารปรบัปรุงเทคนิค
วธิกีารน าเสนอที่ใช้ให้มคีวามหลากหลายเพื่อดงึดูดความสนใจของผู้เขา้รบัการอบรมฟงัการ
บรรยาย อาจจะมมีุกตลกบ้าง เพื่อสร้างความสนุกสนานแสดงให้เหน็ว่าธรรมะไม่ได้น่าเบื่อ 
ธรรมะสนุก และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ ส่วนขัน้ตอนการบรรยายธรรมะประกอบสื่อ 
ควรเปิดสื่อให้ดูก่อนแล้วจงึสรุปประเดน็ของสื่อทีน่ ามาประกอบโยงเขา้หาธรรมะเพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า
สาระของสื่อทีพ่ึง่จะดไูป คอือะไร ควรมกีจิกรรมคัน่เวลาระหว่างการบรรยายไม่ควรใชเ้วลาการ
บรรยายมากไปและทีส่ าคญัควรรกัษาเวลาในการบรรยายให้ไปตามก าหนดเวลาทีว่างไว ้ดา้น
สื่อการเผยแผ่ทีค่ณะพระธรรมทูตอ าเภอนครชยัศรนี าไปใชอ้บรมบรรยายควรมกีารปรบัปรุงสื่อ
ใหม้คีวามน่าสนใจ ใช้สื่อหลายประเภทในการน าเสนอธรรมะ เช่น จดัมุมบอรด์ธรรมะประกอบ
ภาพ เสนอธรรมะที่เขา้ใจง่ายเหน็เป็นรูปธรรม ครอบคลุมเนื้อหาธรรมะที่คณะพระธรรมทูต
น าไปอบรมบรรยายด้วยเพื่อความเป็นหนึ่ งเดียวของเนื้ อหาธรรมะและสื่อที่น ามาใช ้
ประกอบการบรรยายควรระมดัระวงัในการน าเสนอสื่อทีม่คีวามรุนแรงหรอืสื่อทีข่ดัต่อหลกัจารตี 
ประเพณี ศลีธรรม เพราะอาจท าใหเ้ยาวชนเลยีนแบบภาพทีเ่หน็ผ่านสื่อ ส่วนเรื่องอุปกรณ์ทีใ่ช ้
เช่น เครือ่งขยายเสยีง และเครือ่งใชฉ้ายภาพ ควรมกีารตรวจสภาพใหส้มบูรณ์ก่อนออกน ามาใช ้
และควรมอุีปกรณ์ส ารองด้วยเผื่ออุปกรณ์หลกัช ารุดจะได้ใช้ทดแทนกนัได้เมื่อน าองค์ความรู้ที่
เกดิขึน้ไปประยุกต์ใชใ้นงานของพระธรรมทูตแลว้ ย่อมส่งผลใหก้ารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะพระธรรมทตูเจรญิกา้วหน้าประสบผลส าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  



 

บทท่ี ๕ 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต              
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
โดยมวีตัถุประสงค์ในการวิจยั ดงันี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ      
พระธรรมทูต ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ด าเนินการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
กบักลุ่มประชากรที่เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา โรงเรยีน
เพิม่วทิยา โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา และโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต ๙ จ านวน ๒๘๘ คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมาเอง โดยมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั ๐.๙๔๖๕ วิเคราะห์ข้อมูล    
โดยการหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสามารถน ามาสรุป 
อภปิรายผลและมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
๕.๑ สรปุผลการวิจยั 

 ๕.๑.๑  ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนเพศชาย จ านวน ๑๔๙ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๕๑.๔ เพศหญงิ 
จ านวน ๑๔๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๔๘.๖ มรีะดบัการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ จ านวน ๑๐๖ คน 
คดิเป็นรอ้ยละ ๓๖.๘ มรีะดบัการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๕ จ านวน ๑๐๖ คน คดิเป็นรอ้ยละ 
๓๖.๘  มีระดับการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔               
สงักดัโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา จ านวน ๑๐๐ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๓๔.๗ สงักดัโรงเรยีนเพิม่วทิยา 
จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ สังกัดโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ านวน ๖๓ คน        
คดิเป็นรอ้ยละ ๒๑.๙ และสงักดัโรงเรยีนปรกแกว้วทิยา จ านวน ๒๘ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๙.๗ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                ๑๑๐ 

 ๕.๑.๒  ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของพระธรรมทูต
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม    
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ                
พระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๓) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นสรปุได ้ดงันี้ 
 ๑.   ด้านเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๖) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้               
 ๒.   ด้านเทคนิควิธีการเผยแผ่ของพระธรรมทูต ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็
ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๑๖) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้   
             ๓.   ด้านส่ือการเผยแผ่ของพระธรรมทูต  ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ี 
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๗) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้       

๕.๑.๓  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ        
พระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม   

๑. ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านเนื้อหาการ    
เผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต                 
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ย       
ทีแ่ตกต่างกนัคอื เพศชายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๕.๑๓ และเพศหญงิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๕.๐๖ ซึง่แสดง
ให้เห็นว่า เพศชายมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของ      
พระธรรมทตู มากกว่าเพศหญงิ  

๒. ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านเทคนิคการ   
เผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเ ผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต                
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกนั คอื เพศชายมคี่าเท่ากับ ๕.๔๔ และเพศหญิงมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๓๖ ซึ่งแสดง     
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ให้เห็นว่าเพศชาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของ      
พระธรรมทตู มากกว่าเพศหญงิ 
 ๓.  ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านสื่อการเผยแผ่
ของพระธรรมทูต จ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอ
นครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยทีแ่ตกต่างกนัคอื เพศชาย  
มคี่าเท่ากบั ๔.๓๐ และเพศหญิงมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๐๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศชายมคีวาม
คดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการเผยแผ่ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตู มากกว่าเพศหญงิ 
 ๔. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านเนื้อการเผยแผ่
ของพระธรรมทูต หาจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพกาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกนัคอื มธัยมศกึษาปีที่ ๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๓๕ มธัยมศกึษาปีที ่๔ มคี่าเท่ากบั 
๔.๒๕ และมธัยมศกึษาปีที่ ๕ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๒ ซึง่แสดงให้เหน็ว่านักเรยีนมธัยมศกึษา  
ปีที่ ๖ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต     
มากทีสุ่ด 
 ๕. ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านเทคนิคการ   
เผยแผ่ของพระธรรมทูต จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต  
ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวม     
มคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัคอื มธัยมศกึษาปีที ่๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๒๕ มธัยมศกึษาปีที ่๕ มคี่าเท่ากบั 
๔.๑๔ และมธัยมศกึษาปีที่ ๔ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๑๒ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักเรยีนมธัยมศกึษา  
ปีที่ ๖ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต    
มากทีสุ่ด 

๖. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านสื่อการเผยแผ่     
ของพระธรรมทูต จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัคอื มธัยมศกึษาปีที่ ๖ มคี่าเท่ากบั ๔.๓๖ มธัยมศกึษาปีที ่๔ มคี่าเท่ากบั 
๔.๒๕ และมธัยมศกึษาปีที่ ๕ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๒๑ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักเรยีนมธัยมศกึษา  
ปีที่ ๖ มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่ของพระธรรมทูตด้านสื่อการเผยแผ่ของ     
พระธรรมทตูมากทีสุ่ด 
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๗. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่
ของพระธรรมทูต จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดัโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่าง 
กนัคอื โรงเรยีนปรกแกว้วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๔๙ โรงเรยีนแหลมบวัวทิยามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
๔.๓๔ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๑๙ และโรงเรยีนเพิม่วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
๔.๑๔ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักเรยีนโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการ
เผยแผ่ของพระธรรมทตูดา้นเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทตูมากทสีุด 

๘. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ดา้นเทคนิคการเผยแผ่
ของพระธรรมทูต จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่าง
กนัคอื โรงเรยีนปรกแกว้วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๓๕ โรงเรยีนแหลมบวัวทิยามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
๔.๓๐ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๑ และโรงเรยีนเพิม่วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
๔.๐๔ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักเรยีนโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการ
เผยแผ่ของพระธรรมทตู ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทตูมากทีสุ่ด 

๙. ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ด้านสื่อการเผยแผ่
ของพระธรรมทูต จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษา
อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามโรงเรยีนทีส่งักดั โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ทีแ่ตกต่าง 
กนัคอื โรงเรยีนปรกแกว้วทิยา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๓๘ โรงเรยีนแหลมบวัวทิยามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
๔.๓๓ โรงเรยีนพลอยจาตุรจนิดา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ๔.๒๘ และโรงเรยีนเพิม่วทิยา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
๔.๑๖ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักเรยีนโรงเรยีนปรกแก้ววทิยา มคีวามคดิเหน็ต่อประสิทธภิาพการ 
เผยแผ่ของพระธรรมทตู ดา้นสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทตูมากทีสุ่ด 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาผลการวจิยั
เป็นรายดา้นสามารถน ามาอภปิรายผลวจิยัไดด้งันี้  
 ๕.๒.๑ ด้านเน้ือหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต พบว่า ประสทิธภิาพการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ดา้นเนื้อหา
การเผยแผ่ของพระธรรมทูตนัน้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ แสดงให้
เห็นว่าพระธรรมทูตที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศร ี                 
จงัหวดันครปฐม ไดน้ าเนื้อหาหลกัธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นจุดแขง็ของพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชน
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ในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพระมหารุ่งเพชร ชวนปญฺโญ (พดัทาป)๑ ได้วจิยั
เรือ่ง “ศกึษารปูแบบและวธิกีารเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกติตวิงศ์(ทองด ีสุรเตโช)” พบว่า 
รปูแบบวธิกีารเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกติตวิงศ์ รปูแบบเทศนาปาฐกถาบรรยายธรรมนัน้ 
เป็นรปูแบบการน าเสนอโดยตรงหรอืโดยอธบิายเนื้อหาธรรม ส่วนหนงัสอืธรรมะเป็นการน าเสนอ
โดยอ้อมหรอืโดยประยุกต์สอนให้เขา้กบัสถานการณ์หรอืกบัยุคสมยัปจัจุบนัมากกว่า เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเน้ือหาค าสอนทางพระพุทธศาสนา กบัการชี้ให้เหน็ปญัหาของสงัคม พรอ้ม
ทัง้ชี้แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะไว้ด้วยประการหนึ่ง เน้นการส่งเสริมให้น าค าสอนไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัชวีติในปจัจุบนั ทัง้ในส่วนของตนเอง และครอบครวัใหเ้กดิประโยชน์
ไดม้ากทีสุ่ด โดยท่านชีใ้หเ้หน็เหตุปจัจยัหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้พรอ้มใหแ้นวคดิหรอืเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปรบัปรุงส่งเสรมิใหเ้กดิจติส านึกในเรื่องทีย่งับกพร่องกนัอยู่ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความสงบ
สุขในสงัคม และจากการสมัภาษณ์พระธรรมกถกึ และนักวชิาการ เกี่ยวกบัรูปแบบและวธิกีาร
เผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ์ในประเด็น ๔ ประการ คอื ๑) ปจัจยัด้านการศึกษา    
๒) รปูแบบและวธิกีารเผยแผ่  ๓) ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ  ๔) อุดมการณ์และวสิยัทศัน์ 

๕.๒.๒ ด้านเทคนิควิธีการเผยแผ่ของพระธรรมทูต พบว่า ประสทิธภิาพการ  
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม       
ดา้นเทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระธรรมทตูนัน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพระบรรจบ ธรีว โส(ศรแีพงมน)๒ ได้วจิยัเรื่อง “ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระครูสุตสารพมิล(พระมหาพมิพา ธมฺมทนฺิโน)” พบว่า เทคนิคที่ท่านใช้  
ในการเผยแผ่ม ี๔ วธิดีว้ยกนั ได้แก่ ๑) เทคนิคการเผยแผ่แบบโฆสปัปมาณิกา พบว่าท่านเป็น 
พระนักเทศน์แหล่เสียงดี เสียงไพเราะถูกใจผู้ฟงั ผู้ฟงัมีศรทัธาเลื่อมใสต่อผู้แสดงธรรม                 
๒) เทคนิควธิกีารเปรยีบเทยีบด้วยค าอุปมาอุปมัย พบว่า ท่านได้ยกค าอุปมาอุปมยั มาเป็น
แนวทางในการประกอบการแสดงธรรม เพื่อให้เห็นภาพที่ชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น เรื่อง นรกและ
สวรรค ์ถา้ท าดกีเ็หมอืนขึน้สวรรค ์ถ้าท าชัว่กเ็หมอืนตกนรกทัง้เป็น แมย้งัไม่สิน้ชวีิตกต็าม หรอื
การเปรยีบเทยีบร่างกายของมนุษยเ์หมอืนรถยนต์ที่ใช้สอย เป็นต้น ๓) เทคนิควธิกีารใช้ผญา
สุภาษิต ค าคม และกลอน พบว่า ท่านได้ปรบัใช้ค าผญาสุภาษิต ค าคม และค ากลอน ในการ
แสดงธรรมเพื่อให้มอีรรถรสเพิม่ยิง่ขึน้ และเป็นขอ้คดิ ปรศินาธรรม สอนคน เตอืนคนให้มสีติ
ประคองตน เช่น สอนเรื่องโทษของสุราท าให้คนขาดสติ สอนเรื่องยนต์ คือ สรรีะ ท าให้ไม่
                                                 

 
๑ พระมหารุง่เพชร ชวนปญฺโญ (พดัทาป), “ศกึษารปูแบบและวธิกีารเผยแผ่พทุธธรรมของ      

พระธรรมกติตวิงศ(์ทองด ีสรุเตโช)”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 
 ๒ พระบรรจบ ธรีว โส (ศรแีพงมน), “ศกึษาบทบาทและผลงานในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา  
ของพระครสูตุสารพมิล (พระมหาพมิพา  ธมฺมทนฺิโน)”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต,              
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 



                                                                                                                ๑๑๔ 

ประมาทมวัเมาในวยัของตนเอง แล้วรีบท าความดีด้วยการให้ทาน รกัษาศีล เจรญิภาวนา 
ช่วยเหลอืสงัคม หมู่บา้น ชุมชน วดั โรงเรยีน ดว้ยสามคัคธีรรม ๔) เทคนิควธิกีารสอนดว้ยการ
ยกอุทาหรณ์ และเล่านิทาน พบว่า ท่านไดใ้ชกุ้ศโลบายในการยกตวัอย่างบุคคล เล่าสถานการณ์ 
และเล่านิทานในการแสดงธรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ฟงัเขา้ใจดยีิง่ขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
พระมหาปราโมทย ์ มหาวรีโิย (ปีกรม)๓ไดว้จิยัเรื่อง “การศกึษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระราชรัตนรงัษี(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจ าประเทศอินเดีย ” ผล
การศกึษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนิเดยีจะว่าง่ายกค็งง่ายจรงิๆ เพราะในแผ่นดนิ
นัน่ผู้คนมศีาสนา เป็นเครื่องครองใจศาสนามหีลากหลายให้เลอืกใช้สอยตามความต้องการมี
ตัง้แต่ระดบัเป็นความคดิ ความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องทวยเทพใน นวนิยายทัง้หลายเขา
ผูกค าสอนไวใ้นสญัลกัษณ์ที่บญัญตัขิึน้ เช่น พระพฆิเณศ อุมาเทว ีกาล ีสุรยิเทพ เป็นต้น หาก
ใช้เทคนิควธิวีธิกีารใหส้อดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณีที่มอียู่ พระพุทธศาสนาก็สามารถฟ้ืนฟู
ขึน้มาได้อกีไม่ยากและสอดคล้องกบังานวจิยัของพระมหาบุญเลศิ  ธมฺมทสฺส ี (โอฐสู)๔ได้วจิยั
เรื่อง "ศึกษาวธิกีารเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของพระราชวทิยาคม (หลวงพ่อคูณ ปรสิุทฺโธ)", 
พบว่า ท่านมเีทคนิควธิกีารดา้นการเผยแผ่ หรอืสื่อสารพระธรรมค าสัง่สอนทางพระพุทธศาสนา
ใหแ้ก่ผูร้บัสาร หรอืผูฟ้งัไดอ้ย่างยอดเยีย่ม เป็นการสอนแบบใหม่โดยใชส้ื่อสญัลกัษณ์ เป็นส่วน
ใหญ่ เช่นการ เคาะหวั เพื่อสื่อในการสอนว่า "จงมสีต ิอย่าประมาทในชวีติ เพราะคนทีป่ระมาท
แลว้เหมอืนคนทีต่ายแลว้ แต่คนทีไ่มป่ระมาทมสีตริูต้วัอยู่เสมอ ชื่อว่า ย่อมไม่ตาย" เป็นต้น และ
ท่านสามารถเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ผสมผสานกับการสื่อสารเพื่อการพฒันาที่เข้ากับหลกัธรรมได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์
ปจัจบุนั 
 ๕.๒.๓  ด้านส่ือการเผยแผข่องพระธรรมทูต พบว่า ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธ                 
ศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐมดา้นสื่อการเผยแผ่ของ
พระธรรมทตูนัน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะการใชส้ื่อภาพวดีทิศัน์ประกอบการบรรยาย 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระมหาธรีะศกัดิ ์ธติกิตฺิต ิ(สุขยิง่)๕ ได้วจิยัเรื่อง “ศกึษาผลฤทธิก์าร

                                                 

 
๓ พระมหาปราโมทย ์ มหาวรีโิย (ปีกรม), “การศกึษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชรตัน

รังษี(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจ าประเทศอินเดีย ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 
 ๔ พระมหาบุญเลศิ ธมฺมทสฺส ี(โอฐส)ู,"ศกึษาวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวทิยาคม
(หลวงพ่อคณู ปรสิทฺุโธ)", วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 

๕ พระมหาธรีะศกัดิ ์ธติกิตฺิต ิ(สขุยิง่), “ศกึษาผลฤทธิก์ารเผยแผ่คุณธรรมแก่นกัเรยีนระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลายของศนูยพ์ฒันาคุณธรรมจงัหวดัสรุนิทร”์, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต,           
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 



                                                                                                                ๑๑๕ 

เผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของศูนย์พฒันาคุณธรรมจงัหวดัสุรนิทร์” 
พบว่า ผลรวมระดบัความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่ต่ีอช่องทางการ
สื่อสาร มคีวามพงึพอใจต่อ การเผยแผ่คุณธรรมอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากเป็นอนัดบั
แรก คอื การใชว้ดิทีศัน์ โดยมคี่าเฉลีย่ทีค่่อนขา้งสูงเพราะสื่อประเภทวดิทิศัน์เป็นสื่อทีม่ชี่องทาง 
การสื่อสารชดัเจนเหมอืนธรรมชาตแิสดงใหเ้หน็เป็นรปูธรรม เช่น VDO CDROM ตลอดทัง้สไลด ์
ซึ่งท าให้นักเรยีนสนใจมากกว่าสื่ออื่น และสามารถเก็บขอ้มูลได้หลายรูปแบบ มคีวามสะดวก
รวดเรว็ ส่วนช่องทางการสื่อสารทีม่คี่าเฉลีย่มากเป็นอนัดบัสุดทา้ย คอื การสาธติและฝึกปฏบิตั ิ
เพราะวยัรุ่นจะไม่นิยมการฝึกปฏบิตัธิรรมมน้ีอยคนมากจะเหน็ความส าคญัของการปฏบิตัธิรรม  
โดยมากนักเรยีนชอบกจิกรรมประเภทเฮฮาเรา้ใจ มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิความต้องการ
ของวยัรุ่นที่ว่าวยัรุ่นมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ ต้องการความสนใจ ต้องการความอสิระความ
ยุติธรรม ให้ความส าคญัด้านสรรีะร่างกายมากกว่าและต้องการยอมรบัจากเพื่อนและสงัคม   
การใชส้ื่อหรอืกจิกรรมแต่ละประเภทต้องค านึงถงึความทนัสมยัและเหมาะสมกบัช่วงชัน้วยัดว้ย 
เพื่อใหก้ารเผยแผ่คุณธรรมเขา้สู่วยัรุ่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไปและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของพระสุนทร รตนปญฺโญ(มตยิาภกัดิ)์ ๖ ไดว้จิยัเรื่อง “การศกึษาปญัหาเกี่ยวกบัการใชภ้าษาใน
การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปจัจุบนั” ผลการวจิยั พบว่า เยาวชนให้การสนใจธรรมะ
เริม่จากการฟงัวทิยุ ดูโทรทศัน์ เพราะว่า สื่อวทิยุ โทรทศัน์เป็นสื่อทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัคนโดยทัว่ไป 
เยาวชนส่วนมากชอบดูโทรทศัน์บ่อย ฟงัวทิยุบ่อย แต่การดูและการฟงั ยงัไม่ค่อยใจเรื่องธรรมะ
อยา่งเป็นกจิจะลกัษณะอนัเน่ืองมาจากวยั, ส่วนการเปิดใจรบัสื่อธรรมะ การฟงั การอ่านแค่ผ่านๆ 
เท่านัน้ สาเหตุมาจากการเผยแผ่มรีูปแบบเดมิๆไม่น่าสนใจ, ส่วนสถานที่รบัสื่อธรรมะ ทัง้ที่วดั
และที่บา้น เพราะวดัเป็นแหล่งแสวงหาความรูเ้รื่องธรรมะที่ได้ จากพระสงฆ ์ส่วนที่บา้นไดจ้าก
สื่อต่างๆ, ส่วนเน้ือหาที่ชอบฟงั ชอบฟงัธรรมะเชงิประยุกต์ เขา้กบัสงัคม ธรรมะเชงิวเิคราะห์ 
และการถาม-ตอบ เพราะโลกยุคใหม่มปีญัหาทางจติมาก และในขณะเดยีวกนัธรรมะมคีวาม 
ส าคญัต่อชวีติ แต่ที่ต้องการธรรมแบบประยุกต์นัน้ สะท้อนถึงพระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมไม่ค่อย
ประยกุตใ์นชวีติจรงิ ไมช่ีว้่าจะประยุกต์ธรรมใชอ้ย่างไรในชวีติจรงิ, ส่วนกลุ่มพระนักเทศน์ทีช่อบ
ชอบพระพยอม รองลงมาหลวงพ่อคูณ เพราะท่านทัง้สองรปูปรากฏทางสื่ออยู่บ่อยและมคี าสอน
เลก็ๆน้อยๆใหแ้ก่ผูฟ้งัเสมอ 
 

 

                                                 

 ๖ พระสนุทร  รตนปญฺโญ (มตยิาภกัดิ)์, “การศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการใชภ้าษาในการสือ่สาร
เพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปจัจบุนั”, วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘). 



                                                                                                                ๑๑๖ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต              

ในสถานศกึษาอ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. จากผลการวจิยั พบว่า พระธรรมทูตฝ่ายปฏบิตักิาร ควรมกีารวางแผนงาน   
วางนโยบายใหช้ดัเจน ทัง้ทางดา้นเน้ือหา และเวลาทีใ่ชใ้นการลงพืน้ที่ 
 ๒. จากผลการวจิยั พบว่า พระธรรมทตูฝา่ยปฏบิตักิาร ควรมกีารประสานความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั, โรงเรยีนทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา และโรงเรยีนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ชดัเจนถึงวนั 
เวลาและสถานที ่เพื่อไมใ่หเ้กดิความคลาดเคลื่อน 
 ๓. จากผลการวจิยั พบว่า พระธรรมฝ่ายปฏบิตักิาร ควรมกีารส่งเสรมิบุคลากร
ให้มกีารพฒันาเทคนิควธิกีารน าเสนอธรรมะในรูปแบบใหม่ๆ โดยอาศยัช่องทางทีห่ลากหลาย, 
ควรมกีารพฒันาบุคลากรภายในอ าเภอให้มสี่วนร่วมในงานเผยแผ่ให้มากขึ้น และควรผ่าน
หลกัสตูรทางการเผยแผ่ของคณะสงฆเ์พื่อใหง้านดา้นการเผยแผ่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ๔. จากผลการวจิยั พบว่า ดา้นเนื้อหาการเผยแผ่ของพระธรรมทูต หลกัธรรมะ
ทีจ่ะน าไปบรรยายเผยแผ่ตามสถานศกึษาต่างนัน้ ควรมกีารก าหนดใหช้ดัเจนเหมาะสมกบัช่วง
ชัน้วยัของเยาวชน เพื่องา่ยตอ้งการรบัรูแ้ละสามารถน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัได ้
 ๕. จากผลการวจิยั พบว่า ดา้นเทคนิควธิกีารเผยแผ่ของพระธรรมทูตควรมกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการน าเสนอใหห้ลากหลายทนัสมยัและเป็นทีห่น้าสนใจของนกัเรยีน  
 ๖. จากผลการวจิยั พบว่า ด้านสื่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูตสื่อที่ใช้ในการ
น าเสนอในช่วงปีทีผ่่านมามคีวามจ าเจ ทัง้ในเนื้อหาและรปูแบบทีน่ าเสนอท าใหน้ักเรยีนส่วนมาก
คาดเดาไดว้่าทีต่อ้งเป็นอยา่งไร ท าใหเ้กดิความเบื่อหน่าย ควรใชส้ื่อหลายประเภทผสมผสานกนั 
เน้นสื่อที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สื่อที่มาใช้ประกอบธรรมต้องเป็นสื่อประเภทกระตุ้นคุณธรรม     
อีกประการหนึ่งเรื่องเครื่องฉายภาพ(โปรเจคเตอร์)และเครื่องเสยีงที่ใช้ไม่สมัพนัธ์กบัจ านวน
นักเรยีนที่เขา้ฟงัการบรรยายบางโรงเรยีนนักเรยีนจ านวนมากเครื่องฉายน้อย สถานที่โล่งแจง้ 
หรอืมเีสยีงกกึกอ้ง นกัเรยีนมองภาพไม่เหน็ ฟงัเสยีงไดไ้ม่ชดัเจนเป็นสาเหตุใหน้ักเรยีนทีเ่ขา้ฟงั
การบรรยายเกิดความเบื่อหน่าย ควรมีการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมทัง้จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์กบัจ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรมฟงัการบรรยาย 
 
 
 
 



                                                                                                                ๑๑๗ 

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ผู้วิจ ัยมีแนวทางในการสนับสนุนการท าการวิจ ัย      

ครัง้ต่อไปในประเดน็ต่อไปนี้ 
๑. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเปลีย่นกลุ่มประชากรในการท าวจิยัเป็นกลุ่มประชากร

ในพืน้ทีอ่ าเภอ และจงัหวดัอื่น เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายของขอ้มลู 
๒. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการท าวิจยัเป็นนักเรยีน   

สายวชิาชพี เพื่อใหท้ราบความคดิเหน็ต่อการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตู 
๓. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการท าวจิยัเป็นนักเรยีนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยนิ(หูหนวก)และบกพร่องทางการมองเหน็(ตาบอด) เพื่อจะได้เห็น   
ขอ้แตกต่างระหว่างนกัเรยีนทีม่รี่างกายสมบูรณ์กบันักเรยีนทีม่รี่างกายบกพร่อง ว่ามคีวามสนใจ
และเขา้ใจในหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนามากน้อยเพยีงใด 

๔. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพ เพื่อจะไดท้ราบรายละเอยีด
ด้วยการสมัภาษณ์ (Interview) โดยแบบสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก        
(In-depth Interview)กบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา, อาจารย์
ผูส้อนในกลุ่มสาระวชิา, และนกัเรยีนในกลุ่มการศกึษาพเิศษ  เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 



                       ๑๑๘ 
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พระพจิติรธรรมพาท(ีชยัวฒัน์  ธมฺมวฑฺฒโน). พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๔,

กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
พระพพิธิธรรมสุนทร(สุนทร ญาณสุนฺทโร). คม ชดั ลึก เล่ม ๒. กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพ์

เลีย่งเชยีง, ๒๕๔๗. 



                       ๑๒๐ 

พระวเิทศโพธคิุณ(ว.ป.วรียุทฺโธ). วิสยัทศัน์การเผยแผใ่นแดนพทุธภมิู. กรงุเทพมหานคร : 
อาทรการพมิพ,์ ๒๕๓๖. 

พระราชญาณวสิฐิ(เสรมิชยั ชยมงฺคโล). การบริหารวดั. พมิพค์รัง้ที ่๗, นครปฐม : เพชรเกษม                             
การพมิพ,์ ๒๕๔๘. 

พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ). พทุธวิธีเผยแผ่พระพทุธศาสนา. กรงุเทพมหานคร :      
 โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๐. 
พระราชธรรมวาท(ีชยัวฒัน์  ธมฺมวฑฺฒโน). พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๔.  
 กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
พระราชปรยิตั(ิสฤษดิ ์ สริธิโร). งานวิจยัและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา. พมิพค์รัง้ ๒.  
  กรงุเทพมหานคร : มหาจฬุาบรรณาคาร, ๒๕๔๘. 
พระราชรตันมนุี(ชยัวฒัน์ ปญฺญาสริ)ิ. การจดัสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะหข์องวดั. 

กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๓๘.   
พระราชสมีาภรณ์(นวล เขมสจฺจวาท)ี. พระสงฆก์บังานพฒันาพระศาสนาและสงัคม. 

กรงุเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๙. 
พระพุทธวรญาณ(ทองยอ้ย กตฺิตทินฺิโน). ธรรมญาณนิพนธ ์๑๐๐ ปีพระพทุธวรญาณ, พมิพ์

ครัง้ที ่๒. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๘. 
พระสุธวีรญาณ(ณรงค ์ จตฺิตโสภโณ). จิตวิทยาการเผยแผ.่ ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู.

กรงุเทพมหานคร, ๒๕๕๑. 
มาณพ พลไพรนิทร.์ คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ.์ กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 

๒๕๔๑.  
รพ ี แกว้เจรญิและฑติยา สุวรรณะชฎ. การแบ่งเวลาปฏิบติัราชการของราชการต ารวจใน

ระดบันักบริหารอาวโุส. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพส์ านกันายกรฐัมนตร,ี 
๒๕๑๐.  

วศนิ  อนิทสระ. การเผยแผ่ศาสนา. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพก์ติตวิรรณการพมิพ,์ ๒๕๓๖. 
วริชั  สงวนวงศว์าน. การบริหารครบวงจร. กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพแ์มสพบัลซิวิง่ 

จ ากดั, ๒๕๓๓.  
วโิรจน์ สารรตันะ. การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี และประเดน็ทางการศึกษา. กรงุเทพฯ :   

โรงพมิพท์พิยวสิุทธิ,์ ๒๕๔๒. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. การบริหารส านักงานสมยัใหม่. กรุงเทพมหานคร : พฒันาศกึษา, 

๒๕๓๘. 
สงา่ พมิพพ์งษ์. คู่มือพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร : ฝา่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนา           

กองพุทธศาสนศกึษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๕๑. 



                       ๑๒๑ 

สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์(ช่วง วรปญฺโญ). คู่มือพระสงัฆาธิการว่าด้วยเร่ือง การคณะ
สงฆแ์ละการพระศาสนา. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพก์ารศาสนา, ๒๕๔๐. 

สมพงษ์ เกษมสนิ. การบริหารบคุคลแผนใหม่. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช, 
๒๕๒๓.  

สมใจ ลกัษณะ. การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน. กรงุเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏั
สวนสุนนัทา, ๒๕๔๖. 

สญัญา สญัญาววิฒัน์. ทฤษฏีองคก์รประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาสงัคมวทิยา
มนุษยวทิยา คณะรฐัศาสตรจ์ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔.   

ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของกรมส่งเสริม
การเกษตร พ.ศ. ๒๕๓๘. กรงุเทพมหานคร : กรมส่งเสรมิการเกษตร, ๒๕๔๑. 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม เขต ๙. ข้อมลูจ านวนนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๔. 
ส านกังานเลขานุการกองงานพระธรรมทตู. ระเบียบกองงานพระธรรมทูต พ.ศ.๒๕๓๔.  

กรงุเทพมหานคร : อาทรการพมิพ ์จ ากดั, ๒๕๓๘. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ รายงานการเสวนา เร่ืองบทบาทท่ีพึงประสงค ์
 ของวดัและพระสงฆก์บัการพฒันาสงัคมไทย. พ.ศ. ๒๕๔๓, (อดัส าเนา). 
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา. การพฒันาการบริหารสถานบนัการศึกษา. 

กรงุเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, ๒๕๔๖. 
ส านกังานปฏริปูการศกึษา. ปัญจปฏิรปูการศึกษาแนวทางสู่การปฏิบติั. กรงุเทพมหานคร : 

ส านกัพมิพพ์มิพด์,ี ๒๕๔๕. 
เสถยีรพงษ์ วรรณปก. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรงุเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๙. 
เสนาะ ตเิยาว.์ หลกัการบริหาร. กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๔. 
 
(๒)  บทความ : 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. “ยดุสมยัของความขดัแยง้ : พระสงฆย์คุใหมค่วรตคีวามและเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างไร”. วารสารบณัฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที ่๕ ฉบบัที ่๓ 
(กรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๕๒) : ๓๖-๓๗. 

พระประทนิ ยสนฺิธโร. “สมัฤทธผิลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. สารนิพนธพ์ทุธศาสตร
บณัฑิต ประจ าปี ๒๕๕๑, : ๕๗๗. 

 
 
 
 



                       ๑๒๒ 

(๓)  วิทยานิพนธ์ : 
กติมิาภรณ์  จติราทร. “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของผูส้ ื่อข่าววทิยศุูนยข์า่ว        

แปซฟิิค”. วิทยานิพนธนิ์เทศศาสตรม์หาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 

ฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลีย่น. “ประสทิธภิาพในการบรหิารโรงเรยีนกฬีาตามแนวปฏริปูการศกึษา”. 
วิทยานิพนธค์รศุาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม, ๒๕๔๘. 

พระครพูศิาลถริธรรม (สมพร  ปญฺญาวชโิร). “ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการวดัของเจา้อาวาส
ในเขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรม์หาบณัฑิต.          
บณัฑติวทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระครสูงัฆรกัษ์พศวรี ์ ธรีปญฺโญ (ภวกานนัท)์. “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิาร
กจิการคณะสงฆ ์: ศกึษากรณพีระสงัฆาธกิารในจงัหวดันนทบุร”ี. วิทยานิพนธ์
พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระครใูบฏกีาอภชิาต ิ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธชิยัพงศ)์. “ประสทิธภิาพการบรหิารงานของเจา้
อาวาสในจงัหวดันนทบุร”ี. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรม์หาบณัฑิต. บณัฑติ
วทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระเทพรตันสุธ ี(สมศกัดิ ์โชตนฺิธโร). “บทบาทการบรหิารกจิการคณะสงฆด์า้นการปกครอง      
ของจงัหวดัปทุมธานี”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพพิฒัน์). “การบรหิารกจิการคณะสงฆจ์งัหวดับุรรีมัย”์. 
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยามหาจฬุา    
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระบรรจบ ธรีว โส (ศรแีพงมน). “ศกึษาบทบาทและผลงาน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระครสูุตสารพมิล(พระมหาพมิพา ธมฺมทนฺิโน)”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 
๒๕๔๙. 

พระปลดัสามารถ  ธมฺมสาโร. “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอุบาลคีุณูปมาจารย”์. 
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

 



                       ๑๒๓ 

พระปลดัสุชาต ิชหิมือ่แปร (สุวฑฺฒโก). “ศกึษาผลสมัฤทธิข์องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ชาตพินัธุกะเหรีย่งในอ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 
๒๕๕๓. 

พระมหากมล โปรง่ใจ (ขนฺตโิก). “ประสทิธภิาพการบรหิารงานคณะสงฆ ์อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพนู”. วิทยานิพนธ์รฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง. 
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, ๒๕๕๐. 

พระมหาชวลติ ชาตเมธ ี(คงแกว้). “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ : 
ศกึษาเฉพาะกรณพีระสงัฆาธกิารในจงัหวดัภเูกต็”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

พระมหาณรงคศ์กัดิ ์โสภณสทฺิธ ิ(โสภา). “ศกึษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ                 
พระธรรมปรยิตัเิวท ี(สุเทพ  ผุสฺสธมฺโม)”. วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑิต.        
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาธรีะศกัดิ ์ ธติกิตฺิต ิ(สุขยิง่). “ศกึษาผลสมัฤทธิก์ารเผยแผ่คุณธรรมแก่นกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายของศูนยพ์ฒันาคุณธรรมจงัหวดัสุรนิทร์”. วิทยานิพนธพ์ทุธ
ศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
,๒๕๔๘. 

พระมหาบุญเลศิ ธมฺมทสฺส ี(โอฐส)ู. "ศกึษาวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวทิยาคม
(หลวงพ่อคณู ปรสิุทฺโธ)". วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั 
: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาปราโมทย ์ มหาวรีโิย (ปีกรม). “การศกึษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราช           
รตันรงัษ ี(วรียุทธ ์วรียทฺุโธ) ในฐานะพระธรรมทตูไทยประจ าประเทศอนิเดยี”. 
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหา   
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาปรวิฒัน์  ฐติวริโิย (กุลนิวาต). “ความคดิเหน็ของพระภกิษุทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการวดัตาม 
หลกัธรรมาภบิาลกรณศีกึษาวดัในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร”ี. วิทยานิพนธ์ 
พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยามหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระมหาเป้า เตชปญฺโญ (คา้สบาย). “นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ ์     
พทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๒. 



                       ๑๒๔ 

พระมหามณเฑยีร วรธมฺโม (ซา้ยเกลีย้ง). “บทบาทของพระสงัฆาธกิารในการบรหิารกจิการ       
คณะสงฆจ์งัหวดัพงังา ”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั 
: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

พระมหามนตร ีศรบีุญฮุง. “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูสาย
ต่างประเทศในทศวรรษหน้า”. วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต.      
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๐. 

พระมหารุง่เพชร ชวนปญฺโญ (พดัทาป). “ศกึษารปูแบบและวธิกีารเผยแผ่พุทธธรรมของ       
พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสุรเตโช)”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. 
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาศรญัญู ูปญฺญาธโร (นุชมติร). “การศกึษาหลกัการและวธิกีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของ พระสุธรรมยานเถร (ครบูาอนิทรจกัรรกัษา)”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 
๒๕๔๖. 

พระมหาสนธญิาณ  รกัษาภกัด.ี “การศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูร           
พระธรรมทตูต่อการฝึกอบรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๑”. วิทยานิพนธส์งัคม
สงเคราะห ์ศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
๒๕๔๒. 

พระมหาสนัน่  อุตฺตมเสฏฺโฐ. “กระบวนการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมทตู : ศกึษาเฉพาะ
กรณพีระธรรมทตู อ าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม”ิ. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

พระมหาสุรยิา อภวิฑฺฒโน (มะสนัเทยีะ). “การศกึษาบทบาทในการบรหิารกจิการคณะสงฆข์อง
พระเทพวทิยาคม (หลวงพ่อคณู ปรสิุทฺโธ)”,วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. 
(บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระมหาอานนท ์ อานนฺโท (นรมาตร)์,  “การบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นเขตจงัหวดัชุมพรกบั    
การประยกุตใ์ชห้ลกัภกิขอุปรหิานิยธรรม ๗”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

พระสุนทร  รตนปญฺโญ (มตยิาภกัดิ)์. “การศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการใชภ้าษาในการสื่อสารเพื่อ
การเผยแผ่ธรรมะในยคุปจัจุบนั”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต.        
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระวฑิรูย ์ฐานเมธ ี(บุญพรอ้ม). “การศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารกจิการ
คณะสงฆใ์นจงัหวดัหนองบวัล าภู”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต.  
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔. 



                       ๑๒๕ 

สมพงษ์  ภริมยช์ม. “ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล : ศกึษากรณจีงัหวดั
จนัทบุร”ี. วิทยานิพนธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต.  บณัฑติวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยับรูพา, ๒๕๔๖.  

สมศกัดิ ์ รอบคอบ. “ประสทิธภิาพการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครปฐม เขต ๑”. วิทยานิพนธค์รศุาสตร 
มหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, ๒๕๔๘. 

สายรุง้  บุบผาพนัธ.์ “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั แคนนอน มารเ์กต็ติง้     
(ไทยแลนด)์ จ ากดั ตามหลกัอทิธบิาท ๔”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรม์หาบณัฑิต.          
บณัฑติวทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 

สริพิชิญ ์เตชะไกรศร.ี “การเผยแผ่ธรรมะเชงิรกุตามวถิพีุทธ : ศกึษาเฉพาะกรณกีารจดักจิกรรม
ธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร.๙”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต.        
บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙). 

แมช่คีมคาย  คุมพนัธ.์ “การศกึษาบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ ศกึษาเฉพาะกรณีพระสุเมธาจารย ์(โรเบริต์  สุเมโธภกฺิขุ)”.
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

ไพบลูย ์ ตัง้ใจ. “ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานตามหลกัอทิธบิาท ๔ : กรณศีกึษา 
บรษิทั แอมพาส อนิดสัตร ีจ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตร์
มหาบณัฑิต, บณัฑติวทิยาลยั : มหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๔. 

 
(๔)  อินเตอรเ์น็ต : 

กองงานพระธรรมทตู. กรรมการบริหารกองงานพระธรรมทูต.  [ออนไลน์]  แหล่งทีม่า :  
   http://www.ddhad.org/?file=page&op=committee. [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔].  
 
๒. ภาษาองักฤษ : 

Daniel Goleman. Working  with  Emotional lntelligence, Bantam New York, 1998. 
Harrington Emerson. The Twelve Principles of Efficiency, New York : The Engineering 

Magazine, 1931. 
Hertzberg. Motivation Moral and Money. New York : Psychology Co,1968. 

http://www.ddhad.org/?file=page&op=committee


                       ๑๒๖ 

Hoy and Furguson, “The Theoretical Farmework and Exploration Organization 
Effectiveness of School”, Educational Administration Quarterly 21, 2 
Spring, 1985. 

Goleman  Daniel. Working  with  Emotional lntelligence. New York, 1998.  
Gibson, James L. ; Ivanceyicn, John M. , & Donely, James H., (1988). Oraganization.  

6 th ed, Texas : Busines Publications , 1988. 
Jonh G Hutchinson. Organization: Theory and Classical Concepts, New York : 

McGrawHill, 1967. 
M. Hammer, & J. Champy. Reengineering the Corporation : a Manifesto for 

Business Revolution, London : Nicholas Brealey, 1994. 
Millet, J.D.. Management in the Public Service. New York : McGraw-Hill Book 

Company. Inc, 1954. 
Peteron and Plowman. อา้งในพระมหาสมชาย ตุน้ฟ ัน่, “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ

บรหิารองคก์รสงฆไ์ทย”, ภาคนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสงัคม), 
คณะพฒันาสงัคม : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ ๒๕๔๒. 

 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก  

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 



๑๒๘ 
 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 

๑. พระครสูงัฆรกัษ์เกยีรตศิกัดิ ์ กิตฺติปญฺโญ อาจารยป์ระจ าภาควชิารฐัศาสตร ์                  
 คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
๒. พระปลดัสามารถ   ธมฺมธาโร อาจารยป์ระจ าหน่วยวทิยบรกิารวดัไร่ขงิ  
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
๓. ดร.พเิชฐ  ทัง่โต อาจารยป์ระจ าภาควชิารฐัศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั             
    มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
๔.  ผศ.ประสทิธิ ์ ทองอุ่น  อาจารยป์ระจ าหน่วยวทิยบรกิารวดัไร่ขงิ มหาวทิยาลยั                
  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 
๕.  อาจารยว์นัชยั  สุขตาม อาจารยป์ระจ าภาควชิารฐัศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์  
     มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 
 

 



๑๓๑ 
 

 



๑๓๒ 
 

 



๑๓๓ 
 

 



๑๓๔ 
 

 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ผลการหาดชันีความสอดคล้อง (ค่า IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ผลการหาดชันีความสอดคล้อง  (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกบั 
ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 

อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
 
 

ท่ี ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ/คนท่ี สรปุและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

          ๑  ด้านเน้ือหาการเผยแผข่องพระธรรมทูต         

๑ เนื้อหาทีพ่ระธรรมทตูน ามาบรรยายมคีวามน่าสนใจ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๒ เนื้อหาส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิ

ปญัญา +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๓ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวท ี         
 ต่อสถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๔ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิา

มารดา ครอูาจารย ์ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๕ เนื้อหาส่งเสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์ในสงัคม

ดว้ยหลกัพุทธธรรม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๖ เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๗ เน้ือหาส่งเสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๘ เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมขุ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๙ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิการน าไปประยกุตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๐ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออกทาง

พฤตกิรรมทางเพศทีถู่กตอ้ง +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้

๒  ด้านเทคนิคการเผยแผ่ของพระธรรมทูต 
    

 
   

๑๑ พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ี่
เหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

๑๒ พระธรรมทูตใช้เทคนิควิธีพูดสร้างความสนใจอย่าง
เหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้



๑๓๗ 
 

ท่ี ค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ/คนท่ี  สรปุและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

๑๓ พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ื่อสารออกมาอยา่งชดัเจน +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๑๔ พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนไดเ้หมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๕ พระธรรมทูตมกีารใช้สื่อประกอบการบรรยายอย่าง

เหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

๑๖ พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศในการบรรยาย
ธรรมะอยา่งเหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

๑๗ พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ  การเรยีนรู้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๘ พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในกจิกรรม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๑๙ พระธรรมทูตใช้ระยะเวลาการบรรยายธรรมะ

เหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๐ ไดท้ าการประเมนิผลหลงัการบรรยายธรรมะ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

          ๓  ด้านส่ือการเผยแผข่องพระธรรมทูต         
๒๑ สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจง่าย ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๒๒ สื่อทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๓ สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๔ สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๕ สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นความกตญัญฯู +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๖ สื่อทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผ่ธรรม +๑  ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๒๗ สื่ อที่น ามาใช้มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับ

หลกัธรรม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้
๒๘ เครื่องขยายเสียงที่ใช้มคีุณภาพเสยีงและความดงัที่

เหมาะสม +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๒๙ ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใชไ้ด ้
๓๐ บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใชไ้ด ้

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แบบสอบถาม( Try Out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๙ 
 

แบบสอบถาม   
 

เร่ือง  ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

 
ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามนี้ เ ป็นส่วนหนึ่ งของการวิจัยเพื่ อการศึกษาของนิสิตปริญญาโท                       
เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศกึษาอ าเภอ   นคร
ชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค และแนวทางพฒันาประสทิธภิาพการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูในสถานศกึษา อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม  

ขอ้มูลที่ได ้จะแปลผลการวจิยัในภาพรวม ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มลูของท่านเป็นความลบัและ 
ใชป้ระโยชน์เฉพาะการวจิยัเท่านัน้ ไมม่ผีลกระทบต่อท่านหรอืหน่วยงานของท่าน แต่อยา่งใด 

 
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  ๓   ตอน  คือ 
ตอนที ่ ๑   สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่ ๒   แบบสอบถามประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศกึษา 
 ตอนที่  ๓   แนวทางการพฒันาประสทิธภิาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทตูในสถานศกึษา 

 
            ผูว้จิยั หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงจะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบค าถามเป็น
อยา่งด ีจงึขอเจรญิพรขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้ 
 
 

พระครใูบฎีกาชิตวสัส ์    ธวชฺชโย 
นิสติปรญิญาโท หลกัสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการเชงิพุทธ 
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

 
 
 
 



๑๔๐ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เร่ือง  ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษา 
                  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

 

*********************** 
 
 ตอนท่ี  ๑   สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน ช่องว่างหน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริง
เกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 
๑. เพศ 

  ชาย   หญงิ 
 

๒. ระดบัการศึกษา 
 

  ก าลงัศกึษาอยู ่ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่๔ 

  ก าลงัศกึษาอยู ่ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่๕  

  ก าลงัศกึษาอยู ่ชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่๖  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

ตอนท่ี  ๒   แบบสอบถามความคิดเหน็ ประสิทธิภาพการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของ   
       พระธรรมทูต ในสถานศึกษาอ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 
ค าช้ีแจง      โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

ท่ี ค าถาม 
มาก 

มาก 
ปาน 

น้อย 
น้อย 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 

 ๑  ด้านเน้ือหาการเผยแผข่องพระธรรมทูต      
๑  เนื้อหาทีพ่ระธรรมทตูน ามาบรรยายมคีวามน่าสนใจ          
  ๒  เนื้อหาส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัของศลี สมาธ ิ          
  ปญัญา      
๓  เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวท ี          
 ต่อสถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์          
๔  เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิา          
  มารดา ครอูาจารย ์          
๕  เนื้อหาส่งเสรมิใหม้กีารคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์          
  ในสงัคมดว้ยหลกัพุทธธรรม          
๖ เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้เ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง      
๗ เน้ือหาส่งเสรมิใหแ้กป้ญัหาชวีติดว้ยสตปิญัญา      
๘ เนื้อหาส่งเสรมิใหรู้จ้กั ลด ละ เลกิอบายมขุ      
๙ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ          
 ประจ าวนัได ้      

๑๐ เนื้อหาส่งเสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละการแสดงออก      
 ทางพฤตกิรรมทางเพศทีถู่กตอ้ง      

            ๒  ด้านเทคนิคการเผยแผข่องพระธรรมทูต      
๑๑ พระธรรมทตูใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดความรูท้ี่      
 เหมาะสม      

๑๒ พระธรรมทตูใชเ้ทคนิควธิพีดูสรา้งความสนใจอยา่ง      
 เหมาะสม      

๑๓ พระธรรมทตูใชค้ าพดูทีส่ ื่อสารออกมาอยา่งชดัเจน      
๑๔ พระธรรมทตูใชท้่าทางประกอบการสอนไดเ้หมาะสม      



๑๔๒ 
 

    
 

ท่ี ค าถาม 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 

ท่ีสดุ 
๑๕ พระธรรมทตูมกีารใชส้ื่อประกอบการบรรยายอยา่ง      

 เหมาะสม      
๑๖ พระธรรมทตูมกีารสรา้งบรรยากาศ(สนุกสนาน)      
 ในการบรรยายธรรมะอยา่งเหมาะสม      

๑๗ พระธรรมทตูสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้      
๑๘ พระธรรมทตูกระตุน้ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในกจิกรรม      
๑๙ พระธรรมทตูใชร้ะยะเวลาการบรรยายธรรมะ      
 เหมาะสม      

๒๐ ไดท้ าการประเมนิผลหลงัการบรรยายธรรมะ      
 ๓  ด้านส่ือการเผยแผข่องพระธรรมทูต      

๒๑ สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเขา้ใจง่าย          
๒๒ สื่อทีน่ ามาใชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาทีบ่รรยาย          
๒๓ สื่อทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสมกบัวยั          
๒๔ สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นศลีธรรม          
๒๕ สื่อทีน่ ามาใชก่้อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นความกตญัญฯู          
๒๖ สื่อทีน่ าใชม้คีวามหลากหลายในการเผยแผ่ธรรม          
๒๗ สื่อทีน่ ามาใชม้กีารบรูณาการใหส้อดคลอ้งกบั          

 หลกัธรรม          
๒๘ เครือ่งขยายเสยีงทีใ่ชม้คีุณภาพเสยีงและความดงั      

 ทีเ่หมาะสม      

๒๙ 
ภาพทีฉ่ายออกทางจอภาพสามารถมองเหน็ได้
ชดัเจน     

 

๓๐ บุคลกิภาพของพระธรรมทตูมคีวามเหมาะสม      
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ผลการหาความสอดคล้องของแบบสอบถาม  (ค่า Alpha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

ผลการหาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ค่า Alpha) 

 

 



๑๔๕ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะหท์ดสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 
 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 
 

 



๑๔๙ 
 

 
 



๑๕๐ 
 

 
 

 

 



๑๕๑ 
 

 
 



๑๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

ระเบยีบกองงานพระธรรมทตู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
ระเบียบกองงานพระธรรมทูต 

ว่าด้วยการจดัระเบียบงานพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๓๔1 
----------------------------------------- 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการงานพระธรรมทูต ครัง้ที่ ๑/๒๕๓๓      
วนัที ่๑๔ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กองงานพระธรรมทตูจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ระเบยีบนี้ให้ชื่อว่า “ระเบยีบกองงานพระธรรมทูต ว่าดว้ยการจดัระเบยีบงาน
พระธรรมทตู พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 ข้อ ๒ ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓ นับแต่วนัใช้ระเบยีบนี้ ให้ยกเลกิระเบยีบหรอืข้อก าหนดอื่นอนัเกี่ยวกบังาน   
พระธรรมทตูซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ี 
 ข้อ ๔ ให้แม่กองงานพระธรรมทูตรกัษาการตามระเบยีบนี้ เพื่อการนี้ ให้มอี านาจ
ออกข้อก าหนดอื่น เพื่อการปฏิบตัิงานพระธรรมทูตซึ่งไม่ขดัหรอืแย้งกับระเบียบนี้ใช้ในการ
ปฏบิตังิานพระธรรมทตูได ้

หมวด ๑ 
บทนิยาม 

-----------------------------------------  
 ข้อ ๕ พระธรรมทตูในระเบยีบน้ี 
 (๑) พระธรรมทตูฝา่ยอ านวยการ หมายถงึ แมก่องงานพระธรรมทตู รองแมก่อง 
งานพระธรรมทตู หวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู รองหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต เลขานุการรองแม่กองงาน           
พระธรรมทูต เลขานุการหวัหน้าส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต และพระธรรมทูตประจ าส านัก
ผูต้รวจการ 
 (๒) พระธรรมทตูฝา่ยบรหิาร หมายถงึ หวัหน้าพระธรรมทตู รองหวัหน้าพระธรรม 
ทูต หวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั รองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั หวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ   
รองหัวหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ  เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต  เลขานุการรองหัวหน้า                   
พระธรรมทูต   เลขานุการหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั พระธรรมทูตประจ าส านักงานพระธรรม
ทตู และพระธรรมทตูประจ าศูนยง์านพระธรรมทตูจงัหวดั 
 (๓) พระธรรมทตูฝา่ยปฏบิตักิาร หมายถงึ พระธรรมทตูประจ าหน่วยปฏบิตักิารงาน 

                                                 
1 

 ส านกังานเลขานุการ กองงานพระธรรมทตู, ระเบียบกองงานพระธรรมทูต, กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๓๘, หน้า ๑–๑๘. 
 



๑๕๔ 
 

พระธรรมทตูอ าเภอ 
หมวด ๒ 

กองงานพระธรรมทูต 
----------------------------------------- 

 ข้อ ๖ ให้มกีองงานพระธรรมทูตกองหนึ่ง มอี านาจหน้าที่อ านวยการงานพระธรรม
ทูตภายในประเทศ โดยมแีม่กองงานพระธรรมทูตเป็นผูอ้ านวยการ รองแม่กองงานพระธรรมทูต
เป็นรองผู้อ านวยการ เพื่ อให้การอ านวยการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มี
คณะกรรมการอ านวยการงานพระธรรมทตูคณะหน่ึง ประกอบดว้ย :- 
  (๑) แมก่องงานพระธรรมทตู เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองแมก่องงานพระธรรมทตู เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) เจา้คณะภาคทุกภาค เป็นกรรมการอ านวยการ 
  (๔) หวัหน้าและรองหวัหน้าพระธรรมทตู ” 
  (๕) ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ” 
  (๖) ผูท้รงคุณวุฒไิมเ่กนิ ๙ ท่าน ” 
 ใหก้รรมการคณะน้ี มอี านาจหน้าทีต่่อไปนี้ :- 
 (๑) พจิารณาอนุมตันิโยบายและหรอืแผนงานประจ าปี 
 (๒) พจิารณางานทีม่ปีญัหาหรอืงานทีเ่ป็นนโยบายอื่น 
 (๓) พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิหรอืคณะท างาน 
 (๔) พจิารณาอนุมตัใิหเ้ชญิผูแ้ทนหน่วยงานของรฐั และหรอืหน่วยงานเอกชนเป็น 
กรรมการทีป่รกึษา 
 ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนงานในกองงานพระธรรมทูต เป็น ๓ ส่วน คือ ส านักงาน
เลขานุการส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตูและส านกัผูต้รวจการงานพระธรรมทตู 
 ข้อ ๗ ทวิ ส านักงานเลขานุการ มหีน้าที่สนองงานธุรการของกองงานพระธรรมทูต 
วิจ ัยประเมินผล เก็บสถิติข้อมูล เสนอร่างนโยบายและแผนงานเฉพาะปีต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ประสานกบัส่วน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งส านกังานพระธรรมทตู ส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู และส านักผูต้รวจการงาน
พระธรรมทูต สนองงานอื่นอนัเป็นหน้าที่ของกองงานพระธรรมทูต และสนองงานตาม       ที่
ก าหนดในขอ้ ๒๒ โดยมเีจา้หน้าทีด่งันี้ :- 
  (๑) เลขานุการแมก่องงานพระธรรมทตู 
  (๒) เลขานุการรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
  (๓) เจา้หน้าทีก่องพุทธศาสนศกึษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  (๔) เจา้หน้าทีท่ีแ่มก่องงานพระธรรมทตูแต่งตัง้ขึน้ 



๑๕๕ 
 

 ส านักงานเลขานุการแบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและธุรการ                
ฝา่ยนโยบายและแผนงาน ฝา่ยจดัหาและส่งเสรมิ และฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 
 ข้อ ๗ ตรี ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต มหีน้าที่ด าเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูต
ประจ าปีโดยมีคณะกรรมการส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตคณะหนึ่ง เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
แผนงานและวธิดี าเนินการฝึกอบรม และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปโดยความเรยีบร้อย 
ประกอบดว้ย  
  (๑) แมก่องงานพระธรรมทตู เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองแมก่องงานพระธรรมทตู เป็นรองประธานกรรมการ 
  (๓) ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓ – ๕ รปู เป็นกรรมการ 
  (๔) ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศกึษา ” 
  (๕) หวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๖) รองหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
และใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจ าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตูเป็นผูด้ าเนินการ ดงันี้:- 
  (๑) หวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  (๒) รองหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  (๓) เลขานุการหวัหน้าส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
  (๔) เจา้หน้าทีก่องพุทธศาสนศกึษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  (๕) เจา้หน้าทีท่ีป่ระธานกรรมการส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู แต่งตัง้ขึน้ 
 ข้อ ๗ จตัวา ส านักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต มหีน้าที่ออกตรวจการงานของ            
พระธรรมทตูประจ าปี เพื่อหาขอ้มลูเสนอต่อแม่กองงานพระธรรมทูต และเสนอแนะใหข้อ้คดิเหน็
ในการแก้ปญัหาเกี่ยวกบังานพระธรรมทูต โดยมผีู้ตรวจการงานพระธรรมทูต เป็นผู้รบัผดิชอบ           
๔ รปู คอื  
  (๑) ผูต้รวจการงานพระธรรมทตูภาคกลาง เขตตรวจการในสายที ่๑,๒ และ ๗ 
  (๒) ผูต้รวจการงานพระธรรมทตูภาคเหนือ เขตตรวจการในสายที ่๓ และ ๔ 
  (๓) ผูต้รวจการงานพระธรรมทูตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขตตรวจการในสาย
ที๕่ และ ๖ 
  (๔) ผูต้รวจการงานพระธรรมทตูภาคใต ้เขตตรวจการในสายที ่๘ และ ๙ ใหม้ ี
พระธรรมทตูประจ าส านกัผูต้รวจการงานพระธรรมทตูภาคละ ๒ รปู 
 ข้อ ๘ การแต่งตัง้ 
 (๑) สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้แม่กองงานพระธรรมทูตและรองแม่กองงาน          
พระธรรมทตูตามมตมิหาเถรสมาคม 
 (๒) แมก่องงานพระธรรมทตูแต่งตัง้กรรมการอ านวยการผูท้รงคุณวุฒ ิหวัหน้าส านกั 



๑๕๖ 
 

ฝึกอบรมพระธรรมทูต รองหวัหน้าส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต และผูต้รวจการงานพระธรรมทูต
ตามขอ้เสนอของรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๓) แมก่องงานพระธรรมทตู แต่งตัง้เลขานุการแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๔) แม่กองงานพระธรรมทูต แต่งตัง้พระธรรมทูตประจ าส านักผู้ตรวจการงาน            
พระธรรมทตูตามขอ้เสนอของผูต้รวจการงานพระธรรมทตู 
  (๕) แม่กองงานพระธรรมทูต แต่งตัง้กรมการส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต
ผูท้รงคุณวุฒ ิตามขอ้เสนอของรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๖) แมก่องงานพระธรรมทตู แต่งตัง้เจา้หน้าทีฝ่า่ย ในส านกังานเลขานุการตาม 
ขอ้เสนอของรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๗) ประธานกรรมการส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู แต่งตัง้เจา้หน้าทีฝ่า่ย ในส านกั 
ฝึกอบรมพระธรรมทูตตามขอ้เสนอของหวัหน้าส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต โดยความเหน็ชอบ
ของรองประธานกรรมการส านกัฝึกอบรมพระธรรมทตู 
 (๘) รองแมก่องงานพระธรรมทตู แต่งตัง้เลขานุการรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๙) หวัหน้าส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต แต่งตัง้เลขานุการหวัหน้าส านักฝึกอบรม 
พระธรรมทูตการพน้จากต าแหน่งของผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวในวรรคแรก ให้อนุโลมตามความ
ในขอ้ ๑๓ วรรคแรก 
 

หมวด ๓ 
ส านักงานพระธรรมทูต 

----------------------------------------- 
 ข้อ ๙ ใหแ้บ่งส่วนงานพระธรรมทตูในประเทศออกเป็น ๙ สาย คอื  
 (๑) สายที่ ๑ รับผิดชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑ และภาค ๑๔                  
(เวน้กรงุเทพมหานคร) 
 (๒) สายที ่๒ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๒ และภาค ๓ 
 (๓) สายที ่๓ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๔ และภาค ๕ 
 (๔) สายที ่๔ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๖ และภาค ๗ 
 (๕) สายที ่๕ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๘ และภาค ๙ 
 (๖) สายที ่๖ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๑๐ และภาค ๑๑ 
 (๗) สายที ่๗ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๑๒ และภาค ๑๓ 
 (๘) สายที ่๘ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๑๕ และภาค ๑๖ 
 (๙) สายที ่๙ รบัผดิชอบในเขต การปกครอง คณะสงฆภ์าค ๑๗ และภาค ๑๘ 
ใหม้สี านกังานพระธรรมทตูสายละ ๑ แห่ง ตัง้อยู ่ณ วดัทีห่วัหน้าพระธรรมทตูสายนัน้ๆ ก าหนด 



๑๕๗ 
 

ขึน้ มหีน้าทีบ่งัคบับญัชาควบคุมงานพระธรรมทูตในสงักดั และด าเนินงานตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 
๒๓  เพื่อให้งานพระธรรมทูตในสายเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และค าสัง่ของกองงานพระ
ธรรมทูต  ส านักงานพระธรรมทูตที่มคีวามจ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย แผนงาน หรอืวธิีการ
พเิศษเพิม่ขึน้ ยอ่มก าหนดไดโ้ดยอนุมตัขิองกองงานพระธรรมทตู 
 ส านักงานพระธรรมทูตแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย คอื ฝ่ายบรหิารและธุรการ ฝ่าย
จดัหาและส่งเสรมิ และฝา่ยกจิกรรมพเิศษ 
 ข้อ ๑๐ ให้มหีวัหน้าพระธรรมทูตสายละ ๑ รูป เป็นผู้บงัคบับญัชารบัผิดชอบใน
ส านกังานพระธรรมทตู มรีองหวัหน้าพระธรรมทูตสายละไม่เกนิ ๒ รปู เป็นผูช้่วยใหม้เีลขานุการ
หวัหน้าพระธรรมทูต สายละ ๑ รูป เลขานุการรองหวัหน้าพระธรรมทูตมจี านวนเท่ากับรอง
หวัหน้าพระธรรมทตูและมพีระธรรมทตูประจ าส านกังานพระธรรมทูตไดไ้มเ่กนิสายละ ๓ รปู 
 ข้อ ๑๑ เจ้าคณะภาคที่มิได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตให้เป็นที่ปรึกษาประจ า
ส านกังานพระธรรมทตู 
 ข้อ ๑๒ การแต่งตัง้ 
 (๑) แม่กองงานพระธรรมทูต แต่งตัง้หวัหน้าพระธรรมทูตและรองหวัหน้าพระธรรม
ทตูตามขอ้เสนอของรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
 (๒) หวัหน้าพระธรรมทูต และรองหวัหน้าพระธรรมทูต แต่งตัง้เลขานุการหวัหน้า
พระธรรมทตู และเลขานุการรองหวัหน้าพระธรรมทตู 
 (๓) แมก่องงานพระธรรมทตูแต่งตัง้พระธรรมทตูประจ าส านกังานพระธรรมทตูตาม 
ขอ้เสนอของหวัหน้าพระธรรมทตู 
 ข้อ ๑๓ หวัหน้าพระธรรมทตูพน้จากต าแหน่ง เพราะ:- 
 (๑) มรณภาพ 
 (๒) พน้จากความเป็นพระภกิษุ 
 (๓) ลาออก 
 (๔) แมก่องงานพระธรรมทตูใหอ้อกตามขอ้เสนอของรองแมก่องงานพระธรรมทตู 
นอกจากที่กล่าวแล้วในวรรคแรก หัวหน้าพระธรรมทูตย่อมพ้นจากต าแหน่งเพราะได้ด ารง
ต าแหน่ง มาครบ ๔ ปี และอาจได้รบัการแต่งตัง้อกี  รองหวัหน้าพระธรรมทูตและพระธรรมทูต
ประจ าส านักงานพระธรรมทูตพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุดงักล่าวในวรรคแรก หรือเพราะ
หวัหน้าพระธรรมทูตพ้นจากต าแหน่งเลขานุการหวัหน้าพระธรรมทูตและเลขานุการรองหวัหน้า               
พระธรรมทูตพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวในวรรคแรก หรือเพราะผู้แต่งตัง้พ้นจาก
ต าแหน่ง หรอืเพราะผูแ้ต่งตัง้ใหอ้อก 
 
 
 



๑๕๘ 
 

หมวด ๔ 
ศนูยง์านพระธรรมทูตจงัหวดั 
----------------------------------------- 

 ข้อ ๑๔ เพื่อให้การปฏบิตังิานพระธรรมทูตในจงัหวดัเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ค าสัง่ของกองงานพระธรรมทูต และค าสัง่ของส านักงานพระธรรมทูต ใหม้ศีูนยง์านพระธรรมทูต
จงัหวดั จงัหวดัละ ๑ แห่ง มหีน้าทีบ่งัคบับญัชารบัผดิชอบงานพระธรรมทตูในจงัหวดันัน้ๆ    และ
ด าเนินการตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๒๔ 
 ศูนย์งานพระธรรมทูตจงัหวดัแบ่งงานออกเป็น ๓ งาน คอื งานบรหิารและธุรการ          
งานจดัหาและส่งเสรมิ และงานกจิกรรมพเิศษ 
 ข้อ ๑๕ ให้มีหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัด จังหวัดละ ๑ รูป เป็นผู้บังคับบัญชา
รบัผดิชอบในศูนย์งานพระธรรมทูตจงัหวดันัน้ๆ มรีองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดัเป็นผู้ช่วย         
มเีลขานุการหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ รูป และให้มพีระธรรมทูตประจ าศูนยง์าน
พระธรรมทตูจงัหวดัจงัหวดัละไมเ่กนิ ๒ รปู 
 ข้อ ๑๖ การแต่งตัง้ 
 (๑) แมก่องงานพระธรรมทตู แต่งตัง้เจา้คณะจงัหวดัเป็นหวัหน้าพระธรรมทตูจงัหวดั 
และรองเจ้าคณะจงัหวดัเป็นรองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั จงัหวดัที่มเีจ้าคณะจงัหวดัอยู่ทัง้        
๒ นิกาย ให้แต่งตัง้รูปหนึ่งเป็นหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั และอีกรูปหนึ่งเป็นรองหวัหน้า        
พระธรรมทตูจงัหวดัตามขอ้เสนอของหวัหน้าพระธรรมทตู 
 (๒) แมก่องงานพระธรรมทูต แต่งตัง้พระธรรมทตูประจ าศูนยง์านพระธรรมทตู
จงัหวดัตามขอ้เสนอของหวัหน้าพระธรรมทตูจงัหวดั โดยความเหน็ชอบของหวัหน้าพระธรรมทตู 
 (๓) หวัหน้าพระธรรมทตูจงัหวดั แต่งตัง้เลขานุการหวัหน้าพระธรรมทตูจงัหวดั 
 ข้อ ๑๗ หวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั และรองหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะ  
 (๑) มรณภาพ 
 (๒) พน้จากต าแหน่งเจา้คณะจงัหวดั หรอืรองเจา้คณะจงัหวดั 
 เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตจงัหวดัพ้นจากต าแหน่ง เพราะผู้แต่งตั ้งพ้นจาก
ต าแหน่งหรือเพราะผู้แต่งตัง้ให้ออกการพ้นจากต าแหน่งของพระธรรมทูตประจ าศูนย์งาน                   
พระธรรมทตูจงัหวดั ใหอ้นุโลมตามความในขอ้ ๑๓ วรรคแรก 
   
 
 
 



๑๕๙ 
 

หมวด ๕ 
หน่วยงานพระธรรมทูตอ าเภอ 
----------------------------------------- 

 ข้อ ๑๘ จดัหน่วยงานพระธรรมทตูอ าเภอ เป็น ๒ ลกัษณะ คอื :- 
 (๑) หน่วยก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอ 
 (๒) หน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ 
 หน่วยก ากับการงานพระธรรมทูตอ าเภอ มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบงาน                  
พระธรรมทูตในเขตอ าเภอนัน้ๆ โดยควบคุมการปฏบิตัิงานของหน่วยปฏบิตัิการในสงักดั ให้
เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และค าสัง่ของศูนยง์านพระธรรมทูตจงัหวดั และด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๕  หน่วยปฏิบตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอ มหีน้าที่ออกปฏบิตัิงานพระ
ธรรมทูตจากจุดที่ก าหนดและรายงานกจิกรรมเสนอต่อหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทูตอ าเภอ 
ให้มหีน่วยปฏบิตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอ อ าเภอละ ๑ หน่วย อ าเภอที่มกีิ่งอ าเภอหรอืมี
อ าเภออื่นขึน้สงักดัการปกครองคณะสงฆอ์ยู่ ใหเ้พิม่หน่วยปฏบิตักิารในเขตกิง่อ าเภอหรอืในเขต
อ าเภอนัน้ๆ แห่งละ๑ หน่วย อ าเภอที่มพีื้นที่กว้างขวาง มตี าบลและหมู่บ้านมาก ให้มหีน่วย
ปฏิบตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอได้ ๒ หน่วย ส่วนอ าเภอที่มพีื้นที่กว้างขวาง มตี าบลและ
หมูบ่า้นมากเป็นพเิศษ ใหม้หีน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอไดไ้ม่เกนิ ๓ หน่วย และใหม้ี
พระธรรมทตูประจ าหน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ หน่วยละ ๒ รปู 
 ข้อ ๑๙ ให้มีหัวหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ อ าเภอละ ๑ รูป เป็นผู้บังคับบัญชา
รบัผดิชอบในหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทูตอ าเภอ และให้มรีองหวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ 
เป็นผูช้่วย 
 ข้อ ๒๐ การแต่งตัง้ 
 (๑) แมก่องงานพระธรรมทตู แต่งตัง้เจา้คณะอ าเภอเป็นหวัหน้าพระธรรมทตูอ าเภอ 
และรองเจา้คณะอ าเภอ (ถ้าม)ี เป็นรองหวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ อ าเภอทีม่เีจา้คณะอ าเภออยู่
ทัง้  ๒ นิกาย ใหแ้ต่งตัง้รปูหน่ึงเป็นหวัหน้าพระธรรมทตู และอกีรปูหน่ึงเป็นรองหวัหน้าพระธรรม
ทตูอ าเภอตามขอ้เสนอของหวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวดั โดยความเหน็ชอบของหวัหน้าพระธรรม
ทตู 
 (๒) แม่กองงานพระธรรมทูตแต่งตัง้พระธรรมทูตประจ าหน่วยปฏิบัติการงาน             
พระธรรมทูตอ าเภอ ตามข้อเสนอของหวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ โดยได้รบัความเห็นชอบ
ตามล าดบั 
 ข้อ ๒๑ การพน้จากต าแหน่งหวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอ และรองหวัหน้าพระธรรม
ทูตอ าเภอให้อนุโลมตามข้อความในข้อ ๑๗ การพ้นจากต าแหน่งพระธรรมทูตประจ าหน่วย
ปฏบิตังิานพระธรรมทตูอ าเภอใหอ้นุโลมตามความในขอ้ ๑๓ วรรคแรก 



๑๖๐ 
 

หมวด ๖ 
วิธีด าเนินการ 

----------------------------------------- 
 ข้อ ๒๒ กองงานพระธรรมทตูด าเนินการ ดงันี้ 
 (๑) แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบงานและพระธรรมทูตฝ่ายบรหิารระดบัต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวนัประชุมปฐมนิเทศ หรอืหลงัวนัประชุมปฐมนิเทศอยา่งชา้ไมเ่กนิ ๑๕ วนั 
 (๒) แต่งตัง้พระธรรมทตูฝา่ยปฏบิตักิารและออกบตัรประจ าตวัพระธรรมทตูฝา่ย 
ปฏบิตักิาร ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนทีจ่ะมปีระชุมปฐมนิเทศของแต่ละจงัหวดั 
  (๓) จดัประชุมปฐมนิเทศกองงานพระธรรมทูตประจ าปีภายในวนัที่ ๑๕ มกราคม 
ของทุกปี เพื่อก าหนดนโยบายและแผนงานเฉพาะปี และเพื่อพจิารณาปญัหาอื่นๆ 
 (๔) ขอความรว่มมอืจากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในระดบักรม ระดบักระทรวง 
และประชาสมัพนัธง์านพระธรรมทตูใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 
 (๕) มอบนโยบายและแผนงานให้ส านักงานพระธรรมทูตรบัไปด าเนินการเป็นปี ๆ 
ไป 
 (๖) สัง่ให้ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต ด าเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตก่อนสิ้น
เดอืนพฤษภาคมของทุกปี 
 (๗) สัง่ใหผู้ต้รวจการงานพระธรรมทตู ออกตรวจการงานพระธรรมทตูภายในเขต 
ตรวจการของตน ในระยะเวลาทีพ่ระธรรมทตูสายนัน้ๆ ก าลงัปฏบิตักิารอยู่ 
 (๘) จดัประชุมปจัฉิมนิเทศกองงานพระธรรมทูตประจ าปี ภายในเดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี 
 (๙) จดัสรปุผลงานพระธรรมทตูเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดรบัทราบ และมอบให้ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตนิ าเสนอกระทรวงศกึษาธกิารเพื่อน าเสนอรฐับาลรบัทราบอกี
ทางหนึ่ง 
 (๑๐) จดัหาขอ้มลู วจิยั ประเมนิผล เกบ็สถติขิอ้มลู เป็นการประจ าทุกปี 
 (๑๑) จดัท าทะเบยีนพระธรรมทตูไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 (๑๒) จดัหาอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ใหแ้ก่หน่วยก ากบัการงานพระธรรม
ทตูอ าเภอ 
 (๑๓) จดัพมิพแ์บบรายงานกจิกรรม ตราตัง้พระธรรมทตูบตัรประจ าตวัพระธรรมทตู 
ใหเ้พยีงพอแก่การปฏบิตังิานแต่ละปี 
 (๑๔) อ านวยการอื่นอนัเป็นเหตุใหง้านพระธรรมทตูเป็นไปดว้ยด ี
 ข้อ ๒๓ ส านกังานพระธรรมทตูด าเนินการ ดงันี้ 
 (๑) เรง่รดัเสนอแต่งตัง้หวัหน้าพระธรรมทตูจงัหวดั และรองหวัหน้าพระธรรมทตู 



๑๖๑ 
 

จงัหวดั และเร่งรดัเพื่อให้เสนอแต่งตัง้หวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอและรองหวัหน้าพระธรรมทูต
อ าเภอ 
 (๒) จดัท าบญัชกี าหนดหน่วยปฏบิตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอ แจ้งแก่ศูนย์งาน      
พระธรรมทตูจงัหวดั และหน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทูตอ าเภอ เพื่อถอืปฏบิตัภิายในวนัที ่๒๐ 
ธนัวาคมของทุกปี 
 (๓) จดัประชุมปฐมนิเทศเฉพาะพระธรรมทตูฝา่ยบรหิารหรอืเฉพาะพระธรรมทูตฝ่าย
ปฏบิตักิารในสงักดั เป็นพเิศษก่อนกไ็ด ้
 (๔) จดัประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทตูทัง้สองฝา่ยเป็นจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ – ๓ วนั 
ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึสิน้เดอืนมนีาคม ของทุกปี 
 (๕) ขอความรว่มมอืจากหน่วยราชการระดบักรมหรอืระดบัจงัหวดัในการประชุม 
ปฐมนิเทศ หรอืในการออกปฏบิตังิานและการประชาสมัพนัธง์านพระธรรมทตู 
 (๖) ส่งพระธรรมทตูฝา่ยปฏบิตักิารออกปฏบิตังิานตามนโยบายและแผนงามระหว่าง 
เดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ มถุินายน ของทุกปี 
  (๗) ในระยะที่พระธรรมทูตออกปฏบิตักิารอยู่ใหอ้อกตรวจตราเยีย่มเยยีนพระธรรม
ทูต ทุกจงัหวดัในเขตรบัผิดชอบ และคอยแก้ไขข้อขดัข้องของศูนย์งานพระธรรมทูตจงัหวดั     
ใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
 (๘) จัดสรุปผลงานของพระธรรมทูต เสนอกองงานพระธรรมทูตภายในเดือน
กนัยายนของทุกปี 
 (๙) จดัท าทะเบยีนพระธรรมทตูในสงักดัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 (๑๐) ปฏบิตักิารอื่นอนัเป็นเหตุใหง้านพระธรรมทตูด าเนินไปดว้ยด ี
 ข้อ ๒๔ ศูนยง์านพระธรรมทตูจงัหวดั ด าเนินการดงันี้ 
 (๑) เร่งรดัเสนอแต่งตัง้หวัหน้าพระธรรมทูตอ าเภอและรองหวัหน้าพระธรรมทูต
อ าเภอ 
 (๒) รว่มกบัหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอจดัก าหนดเขตรบัผดิชอบใหแ้ก่ 
หน่วยปฏบิตัิการงานพระธรรมทูตอ าเภอ โดยจดัท าเป็นบญัชกี าหนดให้หน่วยปฏบิตัิการงาน           
พระธรรมทูตอ าเภอรบัผดิชอบในเขตต าบล (ต าบลแห่งราชอาณาจกัร) ไวโ้ดยชดัเจน และบรรจ ุ            
พระธรรมทตูประจ าหน่วยนัน้ ๆ ดว้ย 
 (๓) รว่มกบัหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอจดัท าตารางออกปฏบิตังิานของ 
หน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอใหเ้สรจ็ก่อนประชุมปฐมนิเทศ หรอืหลงัจากวนัประชุม 
ปฐมนิเทศแลว้ไมเ่กนิ ๑๕ วนั และจดัส่งตารางดงักล่าวใหแ้ก่ส านกังานพระธรรมทูตจงัหวดัละ  ๓ 
ชุด 
 (๔) ตดิต่อประสานงานกบัหวัหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั เพื่อขอความรว่มมอืใน 
การปฏบิตังิานพระธรรมทตู และประชาสมัพนัธง์านพระธรรมทตู 



๑๖๒ 
 

 (๕) รว่มกบัส านกังานพระธรรมทตูจดัประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทตูประจ าปีตามที ่
ก าหนดในขอ้ ๒๓ (๔) 
 (๖) ในระยะทีพ่ระธรรมทตูออกปฏบิตักิารอยู ่ใหอ้อกตรวจตราเยีย่มเยยีน พระธรรม 
ทูตทุกอ าเภอในเขตรบัผดิชอบ และคอยแก้ไขขอ้ขดัขอ้งของหน่วยก ากบัการงานพระธรรมทูต
อ าเภอใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
 (๗) จดัประชุมปจัฉิมนิเทศพระธรรมทูตทัง้สองฝ่ายในจงัหวดั แลว้สรุปผลงานเสนอ
ต่อส านกังานพระธรรมทตู ภายในสิน้เดอืนสงิหาคม ของทุกปี 
 (๘) จดัท าทะเบยีนพระธรรมทตูในสงักดัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 (๙) ปฏบิตักิารอื่นอนัเป็นเหตุใหง้านพระธรรมทตูด าเนินไปดว้ยด ี
 
 ข้อ ๒๕ หน่วยก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอด าเนินการ ดงันี้ 
 (๑) คดัเลอืกพระภกิษุผู้มคีวามประพฤติดแีละมคีวามสามารถ เสนอต่อศูนย์งาน          
พระธรรมทตูจงัหวดั เพื่อด าเนินการใหม้กีารแต่งตัง้ เป็นพระธรรมทตูประจ าหน่วยปฏบิตักิารงาน
พระธรรมทตูอ าเภอหน่วยละ ๒ รปู ภายในวนัที ่๕ มกราคม ของทุกปี 
 (๒) รว่มกบัศูนยง์านพระธรรมทตูจงัหวดั จดัก าหนดเขตรบัผดิชอบใหแ้ก่หน่วย 
ปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ ตามความในขอ้ ๒๔ (๒) 
  (๓) รว่มกบัศูนยง์านพระธรรมทตูจงัหวดั จดัท าตารางออกปฏบิตังิานใหแ้ก่ หน่วย 
ปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ ตามความในขอ้ ๒๔ (๓) 
 (๔) ประสานงานกบัส่วนราชการระดบัอ าเภอ วดั โรงเรยีน ต าบลและหมูบ่า้น 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 (๕) ในระยะทีพ่ระธรรมทตูออกปฏบิตักิารอยู ่ใหอ้อกตรวจเยีย่มเยยีนพระธรรมทตู 
และคอยแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของพระธรรมทตูฝา่ยปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
 (๖) รวบรวมรายงานกิจกรรมและสรุปข้อมูลผลงานพระธรรมทูตเสนอต่อศูนยง์าน
พระธรรมทตูจงัหวดั อยา่งชา้ในวนัประชุมปฐมนิเทศของจงัหวดันัน้ 
 (๗) จดัท าบญัชอุีปกรณ์และสื่อในการเผยแผ่และเกบ็รกัษา (หากม)ี 
 ข้อ ๒๖ หน่วยปฏบิตักิารงานพระธรรมทตูอ าเภอด าเนินการ ดงันี้ 
 (๑) ออกปฏบิตังิานตามตารางทีก่ าหนด และจดัท ารายงานกจิกรรมเสนอต่อหน่วย 
ก ากบัการงานพระธรรมทตูอ าเภอ ภายในวนัที ่๗ กรกฎาคม ของทุกปี 
 (๒) เสนอขอ้มลูอนัเป็นอุปสรรคหรอืปญัหาในการปฏบิตังิานต่อหน่วยก ากบัการงาน 
พระธรรมทตูอ าเภอ และหรอืต่อทีป่ระชุมปจัฉิมนิเทศของจงัหวดันัน้ 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 ข้อ ๒๗ เรือ่งส าหรบัใชใ้นการอบรม 
 (๑) ศีลธรรมและวฒันธรรม สุขภาพอนามยั สมัมาชพี สนัติสุข ศึกษาสงเคราะห ์          
สาธารณสงเคราะห ์กตญัญกูตเวทติาธรรม และสามคัคธีรรม 
 (๒) ธรรมะและขอ้ทีค่วรอบรมอื่น อาท ิบารม ี๑๐ ทศพธิราชธรรม ฆราวาสธรรม 
ความมวีินัย การรู้จกัตนเอง ความตรงต่อเวลา มารยาทในสงัคม วฒันธรรมประจ าท้องถิ่น 
อบายมุขทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ปรมตัถประโยชน์ การคบมิตร 
ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 (๓) นอกจากทีก่ าหนดไวใ้น (๑) และ (๒) แลว้ พระธรรมทตูควรเลอืกใชธ้รรมะและ 
เรือ่งอื่นอนัเหมาะสมแก่ทอ้งถิน่นัน้ 
 ข้อ ๒๘ แนวการปฏบิตัิงานของพระธรรมทูต ได้แก่ การเทศน์ บรรยาย สนทนา             
ธรรมมกีถา น าฝึกสมาธ ิน าเป็นพุทธมามกะ เยีย่มเยยีน น าพฒันาทอ้งถิน่ สาธติ น าจดักจิกรรม 
 

หมวด ๗ 
เร่ืองเบด็เตลด็ 

----------------------------------------- 
 ข้อ ๒๙ เมื่อไม่มีหวัหน้าพระธรรมทูต หวัหน้าพระธรรมทูตจงัหวัดหรอืหวัหน้า          
พระธรรมทูตอ าเภอ และจะแต่งตัง้ทนัทีมไิด้ หรอืมแีต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้แม่กองงาน            
พระธรรมทตู หวัหน้าพระธรรมทตูหรอืหวัหน้าพระธรรมทูตประจ าจงัหวดัแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทน
แลว้แต่กรณ ี
 ข้อ ๓๐ กองงานพระธรรมทูตอยู่ในความอุปถัมภ์ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

----------------------------------------- 
 ข้อ ๓๑ แม่กองงานพระธรรมทูต รองแม่กองงานพระธรรมทูต หวัหน้าพระธรรมทูต 
และรองหวัหน้าพระธรรมทูต พรอ้มทัง้เลขานุการของผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว ซึง่ด ารงต าแหน่ง
อยูก่่อนวนัใช ้
 ระเบยีบน้ี ใหถ้อืว่าด ารงต าแหน่งดงักล่าวตามระเบยีบน้ี 
ประกาศ ณ วนัที ่๘ เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

(สมเดจ็พระพุทธปาพจนบด)ี 
แมก่องงานพระธรรมทตู 



๑๖๔ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ 

 
คติธรรมท่ีคณะพระธรรมทตูอ าเภอนครชยัศรี 

ใช้ประกอบการบรรยายตัง้แต่ ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 
คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

รกัษาศลีหา้  ห่างไกลยาเสพตดิ 
น้อมจติในกตญัญู เชดิชสูถาบนั  
ขยนัในหน้าที ่ จะเป็นคนดขีองสงัคม. 
 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
อดทน  ต่อสู ้    กตญัญ ู แน่วแน่ 
สามคัค ี  ดนีกัแล รว่มแกไ้ข  วยัระเรงิ 
เสรมิสรา้ง  การศกึษา พฒันา  ความรูเ้พิม่ 
ไมป่ระมาท  เป็นทุนเดมิ ตกัตวงเตมิ  ศลีธรรม. 
 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พากเพยีร  ในหน้าที ่ สามคัค ี เกือ้หนุน 
ใชต้น้ทุน  อยา่งประหยดั ซื่อสตัย ์ ทัง้ชวีติ 
สิง่เสพตดิ  หนีใหไ้กล รตันตรยั  ไวน้ าชี ้
ความประมาท  อยา่ไดม้ ี กตญัญกูตเวท ี ตลอดกาล. 
 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
จรงิใจ  ในศลีหา้ ปลกูศรทัธา  สามคัค ี
เมตตา  เอือ้อารยี ์ ปญัญาด ี ตอ้งเรยีนรู ้
หลกีเลีย่ง  สิง่มอมเมา ตวัของเรา  ชาตนิกัสู้ 
ยกยอ่ง  บรมคร ู กตญัญ ู ครบวงจร. 
 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พอเพยีง  เลีย้งชวีติ สิง่เสพตดิ  อยา่รหิา 
หมัน่เพยีร  เรยีนต ารา ถอืศลีหา้  พรอ้มเพรยีงกนั 
ชวีติ  คอื  การต่อสู ้ รว่มเรยีนรู ้ สมานฉันท์ 
กตญัญ ูเป็นหน่ึงเดยีวกนั เพื่อพระพรรษ์ พ่อ ๘๐ ปี. 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
รกัชาต ิ ศาสน์กษตัรยิ ์ เป็นสมบตั ิ ของคนไทย 
ศลีธรรม  น าไปใช ้ เป็นหลกัชยั  ไทยมัน่คง 
ลด  เลกิ  สิง่เสพตดิ ชัว่ชวีติ  ไมค่ดิหลง 
สามคัค ี สจัจะ  ซื่อตรง จติมัง่คง ตรงต่อ กตญัญ.ู 

 
 คติธรรมน าชีวิต  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศลีธรรม  น าชวีติ  เสรมิสรา้งจติ  ใหผ้่องใส  
สุจรติ  ทัง้กายใจ           เราคนไทย  รว่มสามคัค ี  
อดทน  ขยนั  ประหยดั   เป็นสมบตั ิ ของเศรษฐ ี
อบายมขุ  เลกิเสยีท ี ท าความด ี ตอบแทนคุณ.   
 
 คติธรรมน าชีวิต ปี ๒๕๕๓ 
ศลีธรรม  น้อมน าจติ      ชุบชวีติ  ใหส้ดใส  
มสีต ิหน้าที ่วนิัย          ส ารวมไว ้ดว้ยใจ  ซื่อตรง  
เมตตา  ปรองดอง  รกัใคร ่   ขม่ดวงใจ  ละโลภ โกรธ หลง  
ยดึมัน่ใน พระพุทธองค ์       สามคัคมีัน่คง สานฝนักตญัญ.ู  
 
 คติธรรมน าชีวิต ปี ๒๕๕๔ 
เมอืงไทยเป็นเมอืงพุทธ บรสิุทธิด์ว้ยศลีผ่องใส 
รกัชาตศิาสน์กษตัรยิไ์ทย เทดิทนูไวอ้ยา่ไดย้ ่าย ี
หลกัธรรมชื่อพรหมวหิาร สุขส าราญเป็นเครื่องบ่งชี ้
อบายมขุเป็นทุกขไ์มด่ ี ขยนัท าหน้าทีต่อบแทนแผ่นดนิ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 
ประวติัผูวิ้จยั 

 

ช่ือ    พระครใูบฎกีาชติวสัส ์  ธวชฺชโย (ทนนาน) 

เกิด ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๑๒ 

สถานท่ีเกิด อ าเภอเมอืง   จงัหวดัขอนแก่น 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั       วดัทุ่งน้อย เลขที ่๗๒ หมู ่๘  ต.แหลมบวั  อ.นครชยัศร ี จ.นครปฐม 

การศึกษา น.ธ. เอก ,  ป.ธ. ๑ – ๒ , ม. ๖ ,  พธ.บ. พระพุทธศาสนา 

อปุสมบท ณ วดัทุ่งน้อย  ต.แหลมบวั  อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม  พ.ศ. ๒๕๓๒ 

หน้าท่ี ครูสอนปริยัติธรรม / ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน /พระเผยแผ่      

ประจ าอ าเภอนครชยัศร ี
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