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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง  “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาบทบาทของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือ
เปรียบเทียบคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทของพระธรรมทูต ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู และ 
นักเรียน จํานวน ๓๘๔ คน การวิจัยครั้งน้ีสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบร่วมข้อมูล
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา 
จํานวนครั้งที่ฟ้งธรรม สถานที่ในการฟังธรรม ระยะเวลาในการฟังธรรม และสอบถามแบบปลายเปิด 
(Openond questions) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ได้แก่ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเนื้อหาการอบรมบรรยาย ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอ  
และด้านรูปแบบการบรรยายธรรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร ้อยละ 
(Percentage) เฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าความถี่ (t-test) ในกรณีตัวแปรสองกลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรสามกลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑) บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = ๔.๐๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า
ครูและนักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมากทุกข้อ 



 

 

(๒)

๒) ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือสถานภาพ เพศ 
อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา จํานวนครั้งที่ฟังธรรม สถานที่ในการฟังธรรม ระยะเวลาในการฟังธรรม 
พบว่า ครู และ นักเรียนที่มีเพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ แตกต่างกัน อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนครู และ 
นักเรียนที่มี สถานภาพ จํานวนครั้งที่ฟังธรรม สถานที่ในการฟังธรรม ระยะเวลาในการฟังธรรม มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านปัญหาและอุปสรรค พระ
ธรรมทูตบางรูป ไม่คอยมีการสาธิต หรือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจได้มาก
ขึ้น เวลาในการบรรยายน้อยเกินไป ไม่มีช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สนทนาสอบถาม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในข้อปฏิบัติให้ชัดเจน ขาดสื่ออุปกรณ์ในการนําเสนอประกอบการบรรยาย เพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังเกิด
ความเข้าใจมากขึ้น ความจูงใจ โดยขาดการใช้วิธีการสนทนา ถามตอบปัญหาจากเร่ืองที่ได้บรรยายแล้ว 
พระธรรมทูตบางรูปยังขาดการใช้วิธีนําเสนอที่ดี เพราะขาดความรู้ทางธรรมะ ใช้เวลาบรรยายยาวเกินไป 
ทําให้เกิดดึงเครียดแก่ผู้ฟัง 

สําหรับข้อเสนอแนะ พบว่าไม่คอยมีการสาธิต หรือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เพ่ือให้
นักเรียนมีความเข้าใจได้มากขึ้น ควรมีเวลาในการบรรยายให้มากกว่าน้ี และควรเวรเวลาไว้ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามบ้างตามสมควร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเผย
แผ่ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ ควรมีการสนทนาโต้ตอบกับผู้ฟัง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ
เรียนรู้ร่วมกันให้เพ่ิมมากข้ึน ควรใช้วิธีการนําเสนอแบบง่าย เช่นเล่านิทานชาดก มาประกอบบ้าง ลด
เน้ือหาในการบรรยายลงบ้าง สอดแทรกเรื่องสนุกขําขันบ้างเพ่ือให้ผ่อนคลายไม่เครียด 
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Abstract 
The main objectives of this research are:  to study the role of the missionary 

is to spread Buddhism. Schools in Eastern Province, "the purpose of the research. To 
study the role of the missionary is to spread Buddhism. Schools in Eastern Province. 
Opinions of teachers and students to compare the role of the missionary is to spread 
Buddhism. Schools in Eastern Province. Classified according to the ั ่ personal factors. To 
study the problems and obstacles . And b  suggestions. The role of the missionary. To 
the propagation of Buddhism. Schools in Eastern Province. Classified according to the 
samples used in this study, including teachers and students, 384 men of this research a 
questionnaire as a tool in the collected data contains general information of the 
respondents, including marital status, sex, age, year of study /. educational background 
Number of times the fair ended. What's in a fair hearing. Time to listen to me. And 
open-ended questions (Openond questions) to allow Som asked respondents to 
comment freely. And opinions about the role of the missionary is to spread Buddhism. 
Schools in Eastern Province. The content of the course lectures. And technical 
presentations. And the form of lectures. Data analysis. By frequency (Frequency) to 
attend the  percent (Percentage) arithmetic mean (Mean) and standard deviation ่ 
(Standard Deviation) fo ่ frequency tests (t-test) in the case of two variables. And the F-
test (F-test) using one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) in the case of three or 
more variables. And test different methods of paired least significant difference (Least 
Significant Difference: LSD) level of statistical significance was set at .05. 
The results showed that 

1) the role of the missionary is to spread Buddhism. Schools in Eastern 
Province. Overall level ( X  = 4.05), and considering it was also found that teachers and 
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students have opinions on the role of the missionary on the propagation of Buddhism in 
all of high school level. 

2) to compare the role of the missionary is to spread Buddhism. Schools in 
Eastern Province. Are classified according to their personal status, gender, age, years of 
education/qualification. The number of times that a fair hearing. What's in a fair hearing. 
Time to listen to the teachers and students at the fair gender, age, years of education/ 
qualifications vary. Opinion on the role of the missionary is to spread Buddhism. Schools 
in North Eastern Province are significantly different at 0.5, so the assumption is that the 
teacher and student status, the number of times that a fair hearing. What's in a fair 
hearing. Time to listen to me. Opinion on the role of the missionary is to spread 
Buddhism. Schoolsin Eastern Province. No difference. Therefore reject the hypothesis 
set. 

3) Problems and suggestions about the role of the missionary is to spread 
Buddhism. Schools in Eastern Province. The barriers. Some of the missionary. Do not 
wait for a demo. Or the samples. To provide students with a greater understanding. Too 
little time in the lecture. Have the opportunity to speak to an audience question. To 
achieve a clear understanding of the procedure. The materials presented in the 
lectures. To motivate the audience to better understand the lack of motivation by 
means of dialogue. Discussion of issues that I have described. The missionary is also a 
lack of a better way to present. Lack of knowledge of the religion. It takes too long to 
describe. Cause the audience to come on. 

For suggestions that are not demonstrated. Or the samples. To provide 
students with a greater understanding. There should be more time in lectures and the 
shift time. To permit some reasonable people inquired. Relevant agencies should 
provide support for the mission equipment. And other facilities should have a dialogue 
with the audience. To the understanding, learning and growing together. The proposed 
approach is easy to use. The Jataka tales are attributed in the narrative cuts down 
content. Inserted some fun jokes to relax and not clear. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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อนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ขอขอบพระคุณ 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ผศ. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และขออนุโมทนาขอบขอบคุณ ผศ.
ดร. เติมศักด์ิ  ทองอินทร์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตลอดถึงให้คําปรึกษาในการทํานิพนธ์ในครั้งน้ี   
   ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชารัฐสาสตร์ที่ได้ให้ความเมตตาช้ีแนะแนวทางใน
การศึกษาตลอดถึงในการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตทุก
รูปที่มีไมตรีจิตช่วยเหลือในด้านการเรียน พร้อมทั้งคําแนะนําเพ่ิมเต็มที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงให้
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ ในครั้งน้ี  
   ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  ที่ได้ให้ความรู้พร้อมคําแนะนําแก่ผู้วิจัย  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธทุกรูป ที่ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นกําลังใจในการศึกษาตลอดถึงนายไพศาล วุทฒิลา
นนท์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่อนุญาตให้ในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี  
   อานิสงส์ใดที่จักพึงบังเกิดจากการทําวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณบิดา  
คุณมารดา  คุณครูอาจารย์  ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี    
   ขอขอบพระคุณท่านผู้ประสานงานข้อมูลการทําวิจัยวิทยานิพนธ์ และผู้ใกล้ชิด ที่ให้
กําลังใจและสนับสนุนในทุกๆ เรื่องจนทําให้ผู้วิจัยทําวิทยานิพนธ์น้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  
 
   

   พระครูวิเวกวราภรณ์ (ประสทิธ์ิ ฐานวโร) 
                                                 ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

 



 

 

(๖)

สารบญั 
 

เรื่อง  หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย 
 

(๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ  (๖) 
สารบัญตาราง  (๘) 
สารบัญแผนภาพ  (๑๐) 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ (๑๑) 

บทที่ ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
    
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๗ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท  ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพระธรรมทูต ๒๐ 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ ่ ๓๐ 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓๗ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๔๘ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๐ 
    
บทที่ ๓ วิธีดําเนนิการวิจัย ๖๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๑ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๖๕ 



 

 

(๗)

 
สารบัญ(ต่อ) 

เรื่อง  หน้า
บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๖๖ 
 ๔.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๖ 
 ๔.๒ บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   
๗๐ 

 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   

๗๔ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ 

๘๓ 

 ๔.๕ ผลการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๘๖ 

 ๔.๖ บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๘๗ 

   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๘๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๘๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๘๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ                                                                         ๙๘ 

บรรณานุกรม 
 

๙๙ 
ภาคผนวก 
 

 
ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครือ่งมือ  
ภาคผนวก  ข  ผลการหาค่าเที่ยงตรงเคร่ืองมือ (IOC) 
ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Try out) 
ภาคผนวก  ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 
ภาคผนวก  จ  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ภาคผนวก  ฉ  แบบสัมภาษณ์ 

๑๐๔ 
๑๐๔ 
๑๑๐ 
๑๑๓ 
๑๑๖ 
๑๒๑ 
๑๒๗ 

ประวัติผู้วิจัย     ๑๓๗ 

 

 

 



 

 

(๘)

สารบญัตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
๔.๑ จํานวน และค่าร้อยละ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    ๖๗ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครู และนักเรยีน  

ต่อบทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ในภาพรวม 

๗๐ 

๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครู และนักเรยีนต่อ
บทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรม
ทูต 

๗๑ 

๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครู และนักเรยีนต่อ
บทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านเน้ือเทคนิควิธีการนําเสนอของ
พระธรรมทูต 

๗๒ 

๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครู และนักเรยีนต่อ
บทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  อําเภอ 

๗๓ 

๔.๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนกัเรียนต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามด้านสถานภาพ 

๗๔ 

๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนกัเรียนต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามด้านเพศ 

๗๕ 

๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาท
ของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามด้านอายุ 

๗๖ 

๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนกัเรียนต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามด้านช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา 

๗๗ 

๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนกัเรียนต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามด้านจํานวนคร้ังที่ฟังธรรม 

๗๘ 

๔.๑๑ ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาท
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามสถานที่ในการฟังธรรม 

๗๙ 



 

 

(๙)

สารบญัตาราง(ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๒ ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาท

ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามระยะเวลาในการฟัง
ธรรม 

๘๐ 

๔.๑๓ ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๘๑ 
๔.๑๔ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์  ด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรมทูต 

๘๓ 

๔.๑๕ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์  ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต 

๘๔ 

๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์  ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 

๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

(๑๐)

สารบญัแผนภาพ 

 
แผนภาพที ่  หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๐ 
๔.๑ โมเดลผลสรุปของการวิจัย ๘๗ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



( 

 

๑๑)

คําอธิบายสญัลักษณ์และคําย่อ 

การใช้อักษรย่อ  

  การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙”.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙ ซึ่งมีจํานวน ๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ช่ือย่อ ดังน้ี 

พระวินัยปิฏก 

วิ.มหา (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฏก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที. ปา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   ขันธวารวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค  (ภาษาไทย)  
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี  =  สุตฺตนฺตปิฎก   องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)  
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย)  
องฺ.สตฺตก.    (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ธรรมบท  (ภาษาไทย)  
ขุ.ชา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ชาดก   (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.ปุ.   (ไทย) =  อภิธรรมปิฏก  ปุคคบัญญัติ     (ภาษาไทย)  

อรรถกถาพระวินัยปิฎก  

วิ.อ.  (บาลี) =   สมนฺตปาสาทิกา  วินยปิฏกฏฺฐกถา ปาราชิกกณฺฑวณฺณนา  (ภาษาบาลี) 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ.  (บาลี) =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   สีลกฺขนฺธวคฺอรรถกถา  (ภาษาบาลี)   
องฺ.อฏฺฐก.อ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   สีลกฺขนฺธวคฺอรรถกถา  (ภาษาไทย) 



บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑    ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ปรากฏขึ้นภายหลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เสด็จไป
แสดงธรรมโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะ และยสกุลบุตรพร้อมสหาย ๕๔ คน ทรงให้การอุปสมบท
แก่บุคคลเหล่าน้ีเป็นพระภิกษุชุดแรกในพระพุทธศาสนา รวมเป็น ๖๐ รูป ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระ
ธรรมทูตหรือทูตทางธรรมต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา พระองค์เห็นสมควรที่จะส่งพระสาวกเหล่าน้ันไป
ประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายทั่วชมพูทวีป จึงรับสั่งกับภิกษุเหล่าน้ันว่า 

     "ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของ 
มนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก  
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสขุแก่ทวยเทพและมนุษย์  
อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงาม 
ในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและ 
พยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายมีธุลีในตาน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อม 
เพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมผีู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จะไปยังตําบลอุรุเวลา 
เสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม"๑ 

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงได้พระสาวกเป็นกําลังหลักในการเผย
แผ่ ทําให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วชมพูทวีป จึงนับว่าพระสงฆ์สาวกเป็นผู้มีบทบาทสําคัญย่ิง 
เพราะพระสงฆ์สาวกเป็นส่วนหน่ึงของพระรัตนตรัยและเป็นส่วนหน่ึงของพุทธบริษัท (ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธศาสนา    พระสงฆ์สาวกของพระพุทธ
เจ้าในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร และยึดมั่นใน
คุณธรรมของนักเผยแผ่ มีปฏิปทา น่าเลื่อมใส จึงสามารถเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้
แพร่หลายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จนสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลน้ัน ได้กระทํากันหลายรูปแบบ เช่นการแสดง
ธรรม๒ การสนทนาธรรม๓ การแนะนําสั่งสอน๔ การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส๕ และการตอบ
ปัญหาข้อข้องใจสงสัย๖ เป็นต้น โดยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานหลักการและเทคนิคในการเผยแผ่
                                                                 

 ๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
 ๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐/๒๗. 
 ๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๐๑/๔๓๔. 
 ๔ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๔๗. 
 ๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๒. 
 ๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๗/๔๐๐. 



 

๒ 
 

ให้พระสาวกยึดถือปฏิบัติเป็นหลักในการแสดงธรรม ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน
ไปโดยลําดับ ช้ีแจงให้เข้าใจชัดเจนในแต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งให้เป็นประโยชน์
ชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะไม่แสดงธรรมยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีข่มขู่ผู้
อ่ืน๗ 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ตลอด ๔๕ พรรษา เรียกว่า 
“พุทธจริยา” ซึ่งเป็นกิจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน        
เป็นสําคัญ ดังปรากฏในพุทธกิจของพระองค์ที่ปฏิบัติในแต่ละวันนับต้ังแต่ตรัสรู้จนถึงเสด็จดับขันธ 
ปรินิพพาน ดังน้ี   

๑) ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตํ ในเวลาเช้าทรงเสด็จออกบิณฑบาต โปรดสัตว์ไปยัง หมู่บ้าน
นิคมต่างๆ เพ่ืออนุเคราะห์แก่มหาชนด้วยการแสดงธรรมโปรด  

๒) สายณฺเห ธมฺมเทสนํ  ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่มหาชนที่เข้ามาเฝ้า  
๓) ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ  ในเวลาคฎ่าทรงให้โอวาทพระภิกษุ   
๔) อฑฺฒรตฺเต เทวปญ ฺหนํ  ในเวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเหล่าเทวดา 
๕) ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ  ในเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลก ผู้อยู่

ในข่ายคือพระญาณ เพ่ือเสด็จไปแสดงธรรมโปรด๘ 
นอกจากพุทธกิจแล้ว อุดมการณ์หรือจุดมุ ่งหมายของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการ

ประพฤติพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ช่วยเน้นย้ฎาให้พระพุทธศาสนาเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่
มหาชนชัดเจนย่ิงขึ้นไปอีก ดังพุทธดํารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระสุคต หรือวินัยของพระสุคต เมื่อ
ดํารงค์อยู่ในโลกพึงเป็นไปเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย”๙ เมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีจุด
มุ่งหมาย เพ่ือสร้างสันติสุขให้แก่มหาชนเป็นหลักสําคัญ พระพุทธองค์ทรงวางหลักการและวิธีการให้
เป็นรูปธรรมข้ึนมารองรับ หลักการสําคัญที่ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมารองรับก็คือพระธรรมวินัย 
เพ่ือให้พระสาวกปฏิบัติตนได้ถูกต้องในฐานะพระธรรมทูตหรือทูตแห่งธรรม เพ่ือทําหน้าที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงมหาชนได้มากที่สุด  หากว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ พระพุทธองค์ก็จะยังไม่อาจเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ดังพุทธดํารัสในมหา
ปรินิพพานสูตรว่า “มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่พรหมจรรย์ของเรายังไม่บริบูรณ์  
กว้างขวาง แพร่หลาย รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว”๑๐ 

เมื่อพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงประกาศเสด็จดับขันธ-
ปรินิพพาน ดังพุทธดํารัสว่า “มารผู้มีบาป ท่านจงอย่ากังวลเลย อีกไม่นาน การปรินิพพานของตถาคต
จะมีจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน”๑๑ จากพุทธดํารัสน้ี แสดงถึงความม่ันคงของ

                                                                 

 ๗ องฺ.ปญ ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
 ๘ ที.สี.อ. (บาลี)  ๑/๔/๔๕-๔๗,  สํ.ส.อ. (บาลี)  ๑/๑๙๗/๒๓๒-๒๓๔,  องฺ. เอกก.อ. (บาลี)  ๑/๕๓/  

๕๖-๕๘. 
 ๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๕/๑๒๔. 
 ๑๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๓–๑๑๔. 
 ๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๘/๑๑๖. 



 

๓ 
 

พระพุทธศาสนาโดยมีศาสนทายาทสืบทอดครบทั้งบริษัท ๔ ซึ่งมีพระธรรมทูตทําหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่มหาชนได้ตามอุดมการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงต้ังไว้แล้ว 

นับต้ังแต่การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระ
ธรรมทูต  มีพัฒนาการมาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์แห่
งราชวงศ์โมริยะ เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด พระองค์ทรงเป็นราชาอุปถัมภกการ
สังคายนาครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๖ เมื่อทําการสังคายนาสําเร็จแล้ว พระองค์ก็ทรงให้การสนับสนุน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการจัดส่งพระธรรมทูตออกไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย   
ด้วย๑๒ โดยการจัดแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น ๙ สาย ดังน้ี  

๑) ส่งพระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังมหิสมณฑล ปัจจุบันคือแคว้นทางตอน
ใต้ลํานํ้าโคทาวารี รัฐไมซอร์ ประเทศอินเดีย  
 ๒) ส่งพระรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังวนวาสีประเทศ ปัจจุบันคือแคว้น กนา
ระ เหนือเมืองบอมเบย์  

๓) ส่งพระธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังอปรันตประเทศ ปัจจุบันคือ     
แคว้นทางชายทะเลตอนเหนือเมืองบอมเบย์  
 ๔) ส่งพระมหาธรรมรักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังมหารัฐประเทศ ปัจจุบันคือ
แคว้นบริเวณยอดลํานํ้าโคทาวารี แถบปูน่า  

๕) ส่งพระมัชฌันติกเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังกัสมิระ และคันธาระประเทศ         
ปัจจุบันคือแคว้นแคชเมียร์และประเทศอัฟกานิสถาน 

๖) ส่งพระมัชฌิมเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังหิมวันตประเทศ ปัจจุบันคือมณฑลที่ต้ัง
อยู่เชิงเขาหิมาลัย และประเทศเนปาล  

๗) ส่งพระมหารักขิตเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังโยนกประเทศ ปัจจุบันคือ ทางตอน
เหนือของประเทศอิหร่าน (เปอร์เซีย)  

๘) ส่งพระมหินทรเถระ พระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นหัวหน้าคณะเข้าไป
ยังลังกาทวีป ปัจจุบันคือประเทศศรีลังกา 

๙) ส่งพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นหัวหน้าคณะเข้าไปยังสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน คอื 
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย๑๓ 

ผลจากการส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ ของพระเจ้าอโศก
มหาราชน้ีเอง ทําให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศต่างๆ ของโลก มีการพัฒนาศาสน
วัตถุและศาสนบุคคล พร้อมทั้งการเผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนเข้าสู่ประชาชนทุกสังคม  ในดินแดน
สุวรรณภูมิได้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามากมาย ดินแดนสุวรรณภูมิประกอบ
ไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่าน้ีต่างก็อ้างว่าเป็นดินแดน
                                                                 

 ๑๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “สมัยแรกพระพุทธศาสนาเป็นประธานของประเทศ”, ใน 
สุวรรณภูมิอยู่ท่ีนี่ ท่ีแผ่นดินสยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕), 
หน้า ๒๓-๒๔. 

 ๑๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย ์, (ธนบุรี : รุ่งวัฒนาการพิมพ์, 
๒๕๑๓), หน้า ๓๓-๓๔. 



 

๔ 
 

สุวรรณภูมิที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในพุทธศตวรรษที่ ๓ ในส่วนประเทศไทยมีความเช่ือว่า
พระพุทธศาสนาเข้ามาครั้งแรกอยู่ที่นครปฐม  มีพระปฐมเจดีย์รูประฆังควัมเป็นสัญลักษณ์ศิลปกรรม
ในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช๑๔ 

เมื่อประเทศไทยได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจําชาติต้ังแต่สมัยพ่อขุนราม
คําแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการจัดส่งพระธรรม
ทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กษัตริย์แห่งกรุง
ศรีอยุธยา โดยทรงแต่งต้ังและมอบหมายให้พระอุบาลีมหาเถระพร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตมา
อุปสมบทให้ชาวศรีลังกา ทําให้นิกายสยามวงศ์เกิดขึ้นต้ังแต่น้ัน และพระสงฆ์ไทยได้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในศรีลังกาจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงถึงปัจจุบัน  

ผู้วิจัยตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึง การเผยแผ่หลักธรรมแก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา สามารถสร้างความเช่ือถือศรัทธาได้มากน้อยเพียงใด จึงมุ่งการวิจัยเรื่องบทบาทของ
พระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเผยแผ่พระศาสนาของพระธรรมทูตในกลุ่มเยาวชน รวมถึง
องค์กรที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะโรงเรียนในส่วนท้องถิ่นสืบต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นที่จะศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) โดยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา    
เพ่ือศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
                                                                 

 ๑๔ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒, ๒๕๓๗, หน้า ๔๔–
๔๗. 



 

๕ 
 

๑) ด้านเน้ือหาการแสดงธรรมของพระธรรมทูต  
 ๒) ด้านเทคนิควิธีการ และ และรูปแบบการนําเสนอ 

 ๓) ด้านการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ครูและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ เท่าน้ัน 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย  กําหนดศึกษาเฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในอําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา   

ผู้วิจัยเริ่มทําการศึกษาต้ังแต่ระยะเวลา เดือน มกราคม ๒๕๕๕  ถึงเดือนมิถุนายน  
๒๕๕๕  รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 

 
๑.๔ ปัญหาท่ีต้องการทราบ 
 

๑ .๔ .๑ บทบาทของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร 

๑ .๔ .๒ บทบาทของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 ๑.๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีอะไรบ้าง 

 
๑.๕ สมมติฐานในการวิจัย 
 

 ครู และ นักเรียนทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ดังน่้ี  
-  สถานภาพ 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม (ต่อปี) 
-  สถานที่ในการฟังธรรม 
-  ระยะเวลาในการฟังธรรม  
ที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ที่ต่างกัน 
 
 
 



 

๖ 
 

๑.๖ นิยามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 ๑.๖.๑ บทบาท หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนะต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากการใช้สติปัญญาตาม
การรับรู้ และสภาพแวดล้อมของบุคคลน้ัน ในที่น้ีหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนะต่อการแสดงธรรมของ
พระธรรมทูต ตามการรับรู้และสภาพแวดล้อมของครู และ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๖.๒ พระธรรมทูต หมายถึงพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ได้รับการแต่งต้ังจากแม่กองงานพระธรรมทูต และคณะสงฆ์ให้ปฏิบัติภารกิจในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในเขตความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ ในที่น้ีคือ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๖.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หมายถึงทําให้ขยายกว้างขวางออกไป สําหรับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การนําเอาหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือไป
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้และน้อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนเหล่าน้ันไปประพฤติปฏิบัติ
ตาม ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตประกอบด้วยหลักสําคัญ ๓ ด้าน ดังน้ี  
 ๑) ด้านเน้ือหาการแสดงธรรมของพระธรรมทูต หมายถึงเน้ือหาหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าที่พระธรรมทูตนํามาแสดงธรรม เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ 
 ๒) ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต หมายถึงหลักการนําเสนอเช่นการเทศน์  
การปาฐกถาธรรม  และการบรรยายของพระธรรมทูต 
   ๓) ด้านผู้แสดงธรรมของพระธรรมทูต หมายถึงกิริยา อาการ บุคลิกภาพ และมารยาท
ผู้สอนหรือวิทยากร ซึ่งในที่น้ีคือ พระธรรมทูตที่เป็นผู้แสดงธรรม 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
  

    ๑.๗.๑ ทําให้ทราบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 ๑.๗.๒ ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 ๑.๗.๓ ทําให้ทราบปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะต่อ บทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 ๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 



บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา“บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”น้ี ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอาสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิด 
และทิศทางในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลําดับ ดังน้ี 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
  ๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความหมายของบทบาท 
                     ๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
                     ๒.๑.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ 
    ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูต 
  ๒.๒.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูต 
  ๒.๒.๒ คุณสมบัติของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล 
    ๒.๒.๓ ความเป็นมาของงานพระธรรมทูตในสมัยปัจจุบัน 
    ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

๒.๓.๑ แนวคิดด้านเน้ือหาการนําเสนอ 
๒.๓.๒ แนวคิดด้านเทคนิควิธีการ 
๒.๓.๓ แนวคิดด้านรูปแบบการแสดงธรรม                                                                

๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง                                                                             
  ๒.๔.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาท 
  ๒.๔.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระธรรมทูต  
  ๒.๔.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 



  ๘

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 

๒.๑.๑ ความหมายของบทบาท 
การศึกษา เรื่อง “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

บทบาทและหน้าที่จะมาด้วยกันเสมอ แต่บางคร้ังก็อาจขัดแย้งกัน อันเน่ืองมาจากการมี
เจตคติ ค่านิยม หรือพ้ืนฐานทางสังคมท่ีต่างกัน บางคร้ังในคนๆ เดียวก็มีทั้งบทบาทและหน้าที่หรือ
อาจมีหลายบทบาทและหน้าที่ในขณะเดียวกัน บทบาทของบุคคลแสดงถึงฐานะการเป็นสมาชิกคน
หน่ึงของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ บทบาทเป็นตัวเช่ือมในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ความเข้าใจบทบาท
และความสามารถในการแสดงบทบาทจะเป็นอุทาหรณ์กรณีช้ีวัดความสําเร็จหรือล้มเหลวของบุคคล
ของผู้ดํารงสถานภาพต่างๆ ในสังคมได้ มีนักวิชาการหลายท่านให้คําจํากัดความของบทบาทไว้ ดังน้ี 

ณรงค์ เส็งประชา กล่าวว่า “บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทเป็น
พฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทํา บทบาทเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําส่วน
สถานภาพ คือสิ่งที่เราเป็น๑ 

สุพัตรา สุภาพ ได้ให้ความหมายของคําว่า บทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่
ของสถานภาพบุคคล บทบาทเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือการแสดงออกของตน ซึ่งคนอ่ืนคาดคิดหรือ
หวังว่าจะทําหรืออาจเป็นไปตามที่ตนเองอยากกระทํา บทบาทจึงเป็นทั้งเรื่องส่วนตัว และเป็นเรื่อง
ส่วนรวม ซึ่งบทบาทของแต่ละคนอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่และ
สถานภาพของบุคคลที่ประกอบด้วยความคาดหวังต่างๆ จากสังคม๒  
 ไพบูรย์ ช่างเรียน ได้อธิบายความหมายของคําว่า บทบาท ไว้ว่า โดยทั่วไปจะพิจารณา
ได้สองนัยคือ นัยแรกพิจารณาโครงสร้างสังคมที่มีช่ือเสียงแตกต่างกันไป ซึ่งแสดงคุณลักษณะและ
กิจกรรมของบุคคลท่ีครองตําแหน่งน้ัน และอีกนัยหน่ึงพิจารณาในด้านการแสดงบทบาทหรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บทบาท หมายถึง ผลสืบเน่ืองที่มีแบบแผนของการกระทําที่เกิดจากการเรียนรู้
ของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์แห่งการปฏิสัมพันธ์น้ัน บทบาทตามนัยแรกเป็นการจําแนกชนิดของ
บุคคลที่อยู่ในสังคม ซึ่งถูกจําแนกโดยคุณสมบัติและพฤติกรรมของเขาที่มีปทัสถาน ตามนัยหลัง
บทบาทเป็นวิธีการแสดงพฤติกรรมของบุคคลว่าการปฏิบัติอย่างไร หรือคาดหวังว่าบุคคลอ่ืนจะปฏิบัติ
ต่อตนอย่างไร บทบาทของบุคคลในสังคมย่อมขึ้นอยู่กับสถานภาพที่ตนครองอยู่ และคุณสมบัติส่วนตัว
ของเขา บทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ สถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู้ 
ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมความพอใจ สรุปสาระสําคัญได้๓ ดังน้ี 

                                                            

 ๑ ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า 
๑๐๙. 

 ๒ สุพัตรา สุภาพ, สังคม และวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), หน้า 
๒๖. 
 

๓ ไพบูรย์ ช่างเรียน, สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : แพร่วิทยา, ๒๕๑๖), หน้า 
๒๙-๓๐. 



  ๙

 ๑) บทบาทมีประจําอยู่ทุกสถานภาพของบุคคล 
 ๒) วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เป็นสิ่งจําเป็นในการกําหนด
บทบาท 
 ๓) การที่บุคคลจะทราบบทบาทได้ต้องทราบสังคมประกิต (Socialization) 

๔) บทบาทจริงที่บุคคลแสดงน้ัน ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะเหมือนบทบาทท่ี 
ดังน้ัน ความหมายของบทบาทก็คือ สถานภาพที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคมของแต่ละสังคม

และเกิดจากการตกลงกันเองของสังคมน้ัน และเป็นความคาดหวังหรือคาดหมายต่อบทบาทน้ันๆของ
สังคม โดยทุกสังคมจะกําหนดบทบาทหรือได้รับการถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาโดยสังคมหรือกลุ่มชน
น้ันๆ บางคร้ังก็เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ถูกกําหนดหรือคาดหมายจากสังคมเพราะเป็นบทบาทที่ถูก
กระทําโดยมโนธรรม 
 พัทยา สายหู กล่าวว่า “สถานภาพและบทบาทเปรียบเสมือน “ตัว” (ละคร) และบท 
(บทบาท) ในการเล่นละคร ก็คือ การกําหนดตําแหน่ง และหน้าที่ ให้ผู้แสดงแต่ละคนมาเล่นเรื่อง
เดียวกันและโรงเดียวกันน้ันเอง”๔ 

ปราชญา กล้าผจญ ได้ให้ความหมายบทบาทไว้ว่า สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับตําแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมาย เป็นการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้ที่มอบหมายอํานาจน้ัน๕ 

พระมหาสุภา อุทฺโท ให้ความหมายไว้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกหรือ
ลงมือปฏิบัติตามคาดหวังของผู้อ่ืน ตามสถานภาพ และตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่ในขณะนั้นๆ๖ 
 ลือชา ธรรมวินัยสถิต   ให้บทบาทของความหมายในแง่ทางโครงสร้างของสังคมว่า 
บทบาท หมายถึง ภาระหน้าที่ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะพึงกระทําตามสถานภาพที่ตนดํารงอยู่ เมื่อ
บุคคลใดได้เข้าไปมีสถานภาพหน่ึง ๆ แล้วย่อมแสดงบทบาทตามสถานภาพนั้น ๆ สถานภาพและ
บทบาทจึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เปรียบได้กับเหรียญที่ต้องมี ๒ ด้านเสมอ เมื่อสถานภาพเป็นตัว
กําหนดแบบแผนความสัมพันธ์น้ันมีความสอดคล้องกัน และเป็นไปตามแบบแผนที่กําหนด ดังน้ัน
บทบาทจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโครงสร้างทางสังคมประการหน่ึง๗ 

                                                            

 ๔ พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘๔. 

 ๕ ปราชญา กล้าผจญ, พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๐), หน้า ๓๔. 

 ๖ พระมหาสุภา อุทฺโท, บทบาทพระสงฆ์ในทศวรรษหน้า (๒๕๔๑-๒๕๖๐), วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชน
ชุมชนมหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๙. 

 ๗ ลือชา ธรรมวินัยสถิต, มนุษย์กับสังคม, (เพชรบุรี : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์แลสังคม
ศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๓๙), หน้า ๔๗. 



  ๑๐

 กรองแก้ว อยู่สุข  ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ว่า หมายถึง แบบอย่างของพฤติกรรม
ที่คาดหวังว่าบุคคลจะแสดงออกในกิจกรรมที่ทําร่วมกับผู้อ่ืน บทบาทจะสะท้อนให้เห็นถึง ตําแหน่งใน
สังคม รวมไปถึงหน้าที่สิทธิ ความรับผิดชอบ และอิทธิพลของแต่ละบุคคลด้วย๘ 
 สอดคล้องกับ โคเฮน และ ออร์บูช (Cohen & Orbuch) ที่กล่าวว่า บทบาทหมายถึง  
พฤติกรรมที่บุคคลหน่ึงคาดหวังบุคคลอ่ืนจะปฏิบัติตามตําแหน่งหรือสถานภาพ และ บทบาทท่ี
เหมาะสมเรียนรู้ได้จากกระบวนการต่าง ๆ ในสังคมที่ผ่านมาแล้วซึ่มซับเข้าไปในตัวบุคคล๙ 
 ฮาร์ดี และคอนเวย์  (Hady & Conray) อ้างถึงใน วราลี วิริยานันตะ และทัศนา บุญ
ทอง  ได้ให้ความหมายของบทบาทเพ่ิมเติมว่า บทบาทที่แสดงออกจะประสบผลสําเร็จ หรือล้มเลว
ขึ้นกับกระการทางสังคม (Socialization) เพราะถ้าการคาดหวังในบทบาทของทุกฝ่ายไม่ตรงกันย่อม
ทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นมาได้  ผู้สวมบทบาทจึงต้องตระหนักถึงปัจจัยต่อไปน้ีในการสวมบทบาทใน
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ความเข้าใจในบทบาทที่ตนต้องแสดงหรือปฏิบัติ 
๒. ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท๑๐ 

 บุคลิกของผู้แสดงบทบาทน้ัน จากคําจํากัดความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแสดงบทบาท
ที่ประสบผลสําเร็จต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม และแรงจูงใจของบุคคลประกอบ 

บทบาทเป็นสิ่งที่ผู ้รับหน้าที่ต้องแสดงออก   พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทาง
ศาสนาและสังคม เพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จําต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการ
กระทํากิจกรรมต่าง ๆ   ที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชน ด้วยเหตุผล ๓ ประการ ดังน้ี  

 ๑. การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย  
 ๒. สภาพและเหตุการณ์ในสงัคมย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบําเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม 
 ๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตาธรรม พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์๑๑ 
 
๒.๑.๒ แนวคดิเก่ียวกับบทบาท 
 ๑) บทบาทหรอืหน้าที่ต่อตนเองของพระสงฆ์ 
 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้ทรงปรารภถึงธุระหรือกิจที่พึงกระทําของพระสงฆ์ 

๒ ประการ ดังน้ี 

                                                            

 ๘ กรองแก้ว  อยู่สุข, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๗), หน้า ๑๑. 

 ๙ โคเฮน และ ออร์บูช (Cohen & Orbuch), Introduction to Sociologv, (Singpore  :  Mc  
Graw-Hill 1990), p.43. 

 ๑๐ วราลี  วิริยานันตะ การรับรู้บทบาท และ “บาทท่ีเป็นจริงของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบ้ติงานศูนย์
สุขภาพชุมชน ภาพตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗). 

 ๑๑ อภิชัย พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย :  สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและ
ทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 
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 (๑) คันถธุระ หมายถึง การศึกษาถึงหลักธรรมต่าง ๆ ที่พระองค์ได้แสดงไว้ จน
สามารถจําได้ บอกกล่าวและถ่ายทอดได้ เรียกว่า บทบาทในการศึกษา 

  (๒) วิปัสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะอนิจจ
ลักษณะ และอนัตตลักษณะ ด้วยความพากเพียรพยายามจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานเรียกว่า 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตนปกครองตน 

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตน คือ การประพฤติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธ์ิของตน
และของสถาบันสงฆ์ เป็นการน้อมนําธรรมะและวินัยมาปฏิบัติเป็นการอบรมในด้านความประพฤติ
ระเบียบวินัยให้มีความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกว่า ปฏิบัติศีลรวมถึงการสํารวม ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติสัมปชัญญะ การปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือเรียกว่าวิปัสสนาธุระอันเป็นการฝึกฝน
อบรมจิตให้เป็นสมาธิให้มีพลังเพ่ือนําไปใช้ในการกําจัดกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตและเกิดความรู้
แจ้งเห็นจริง  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาข้างต้น (ปริยัติ) ได้ผลคือ การดับทุกข์
เป็นขั้น ๆ จนดับได้สิ้นเชิง พัฒนาคุณภาพจิตเสริมสร้างคุณภาพจิตและรู้จักใช้ความสามารถใน
กระบวนสมาธิ และการอบรมทางปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถชําระจิตใจให้บริสุทธ์ิหลุดพ้นเป็น
อิสระ มองดู รู้จักและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ทําการต่าง ๆ ด้วยปัญญา เป็นบทบาทใน
การปกครองบริหารตนและคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสพระวจนะเก่ียวกับลักษณะของพระสงฆ์ผู้เป็น
สมณะในทางพระพุทธศาสนาไว้ใน มหายมวรรค มูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย๑๒ ใจความว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าไหนเล่าที่จะทําพวกเราให้เป็นสมณะ 

๑) ภิกษุทั้งหลาย จริงแท้ พวกเธอต้องสําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริ และ 
โอตตัปปะ 
 ๒) ภิกษุทั้งหลาย กิจที่พวกเธอต้องทําให้ย่ิงขึ้นไปอีกเป็นลําดับน้ันคืออะไร คือสําเหนียก
ว่า กายสมาจาร ประพฤติชอบสม่ําเสมอด้วยกาย 

๓) สําเหนียกว่า วจีสมาจาร การประพฤติชอบสม่ําเสมอด้วยวาจา 
๔) สําเหนียกว่า มโนสมาจาร การประพฤติชอบสม่ําเสมอด้วยใจ 
๕) สําเหนียกว่า อาชีวะของเราบริสุทธ์ิแล้ว 
๖) สําเหนียกว่า เราเป็นผู้สํารวมอินทรีย์ทั้งหลาย 
๗) สําเหนียกว่า เราเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอ 
๘) สําเหนียกว่า เราจักตามประกอบในธรรมเป็นเคร่ืองต่ืน เราจักชําระจิตให้หมดจดจาก

เครื่องเศร้าหมองโดยสิ้นเชิง 
๙) สําเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ 
๑๐) สําเหนียกว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ มาเสพเสนาสนะอันสงัด คอยระวังจิต 
๑๑) เธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.

๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา 
                                                            

 ๑๒ นงเยาว์ ปิฎกรัชน์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : ศึกษาเฉพาะจังหวัด
สงขลา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, ๒๕๓๒). 
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๓๗,๓๘ กล่าว คือ “มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่๑๓ ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่
มีอยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ันปฏิบัติหลังจากที่พระสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเสวย
วิมุติอยู่บริเวณรอบต้นโพธ์ิเป็นเวลาอีกระยะหน่ึง เพ่ือเป็นการทบทวนสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ พระองค์
ได้มีความวิตกรําพึงว่า“ธรรมที่เราบรรลุแล้วน้ีเป็นธรรมอันลึก สัตว์อ่ืนเห็นได้ยาก ยากที่สัตว์อ่ืนจะรู้
ตามเป็นธรรมระงับและประณีต ไม่เป็นวิสัยที่จะหย่ังลงง่าย ๆ แห่งความตรึก เป็นของละเอียด เป็น
วิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ก็สัตว์เหล่านี้มีอาลัยเป็นที่ยินดี ยินดีแล้วในอาลัย เพลิดเพลินแล้วในอาลัย 
สําหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่ยินดี ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยน้ันยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งน้ี 
(คือมีอาลัย) เป็นปัจจัย ยากนักที่จะเห็นธรรม เป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงคือ ธรรมอันถอนอุปธิ
ทั้งสิ้น ความสิ้นตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับไม่เหลือและนิพพาน หากเราพึงแสดงธรรมแล้ว 
สัตว์อ่ืนพึงไม่รู้ทั่วถึงข้อน้ัน จักเป็นความเหน่ือยเปล่าแก่เรา เป็นความลําบากแก่เรา” 

ทฤษฎีบทบาท 
ทฤษฎีบทบาทนับเ ป็นทฤษฎีย่อยในทฤษฎี ว่า ด้วยปฏิสัมพันธ์ทาง สัญลักษณ์ 

(SymbolicInteraction Theory) โดยกล่าวถึงลักษณะของสังคมมนุษย์ และลักษณะของปัจเจก
บุคคลแล้วยํ้าให้เห็นว่า ตัวเช่ือมระหว่างมนุษย์กับสังคมน้ันก็คือบทบาท สังคมมนุษย์คือโรงละคร 
มนุษย์แต่ละคนคือตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนสําหรับแสดง มีบทละคร เป็นตัวกํากับมนุษย์แต่ละคนมี
ตําแหน่งต่างๆ ชัดเจนที่จะต้องดํารง มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม ตัวละครต้องเช่ือฟังผู้กํากับ
มนุษย์ทุกคนก็ปรับตัวเข้ากับผู้ชม ต้องสวมบทบาทผู้ชมประเภทต่างๆ (Generalized Others) และ
ประการสุดท้ายต้องอาศัยความรู้ความชํานาญเฉพาะตนช่วยในการแสดง อาศัยศักยภาพของตนและ
ทักษะในการแสดงบทบาทเข้าช่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน๑๔เมื่อกล่าวถึงเรื่อง
พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล สิ่งที่จะเว้นไม่ได้ในการพิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรม คือ
บทบาทของบุคคลเพราะการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลมีความเชื่อมโยงกับบทบาทท่ี
พึงมีของบุคคล เป็นการแสดงให้รู้ว่าตนเองเป็นใครอยู่ในสถานภาพใดและควรมีบทบาทพฤติกรรม
อย่างไร ซึ่งมีผู้จําแนกประเภทบทบาทไว้ ดังน้ี 

จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้แบ่งบทบาทเป็น ๓ ประการ๑๕ ดังน้ี                                          
๑) บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่กําหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามความ

คาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้มีสถานภาพหน่ึงๆ ควรกระทําแต่อาจไม่
มีใครทําตามน้ันก็ได้ 

๒) บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ันๆ ที่
คาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล 

                                                            

 ๑๓ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๙. 
 ๑๔ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา : การสร้าง การประเมินค่า และการใช้ประโยชน์, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓๓-๑๓๔. 
 ๑๕ จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๔๕-๔๖. 
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๓) บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เป็นการกระทําที่บุคคลปฏิบัติ
จริงซึ่งขึ้นอยู่กับแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และบทบาทที่
กระทําจริงอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับรู้ก็ได้ 
ฐานะเป็นสมาชิกของสถาบันศาสนาที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยความเป็น
พระสงฆ์ในทางสถาบันศาสนาย่อมต้องมีหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาสู่ศาสนิกชนและ
พระสงฆ์ก็ได้รับการบํารุงดูแลจากประชาชน พระสงฆ์จึงต้องมีการจัดบทบาทในฐานะเป็นสถาบันทาง
สังคม 
   พระสงฆ์และวัดเป็นแหล่งรวมความรู้ภูมิปัญญาเก่า  พระและวัดเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาความรู้และภูมิปัญญาตามประเพณีได้อย่างดี ในภาคเหนือและภาคอีสาน พระและวัด
สามารถจัดการสอน การอ่านเอกสารโบราณ ซึ่งเขียนด้วย  “ตัวเมือง” หรือ “ตัวธรรม” ได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นพระหรือวัดในเขตชุมชนและเมือง  พระและวัดสามารถมีบทบาทและตอบสนองความต้อง
การความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  เพียงแต่ว่าพระต้องมีความปรารถนา
ที่จะทําเช่นน้ัน จําเป็นต้องสร้างเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นจริงเกิดขึ้นแก่องค์กรคณะสงฆ์  
กล่าวคือ  พระและวัดต้องไม่ถูกก้ันออกไปจากเป็นสมบัติของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว  ชาวบ้านต้องรู้
สึกด้วยว่า  พระและวัดมีบทบาทสําคัญในชีวิตของตนเพราะชีวิตของชาวบ้านไม่ว่าในเขตชนบทหรือ
เขตเมือง ก็ล้วนเกี่ยวพันอยู่กับพระและวัดเสมอ  ไม่ว่าแสวงหาความสบายใจจากพิธีกรรมเท่าน้ัน แต่
เก่ียวข้องไปถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  หรือแม้แต่การสร้างพลังต่อรองทางการเมือง พระ
และวัดเคยมีบทบาทและสถานเช่นน้ีมาก่อนวัฒนธรรมไทยโบราณ๑๖ นอกจากน้ัน “บทบาทของพระ
สงฆ์น้ันจะต้องมองเห็นวัตถุประสงค์และหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนจะต้องสร้างชุมชนสงฆ์ให้เป็นชุม
ชนแห่งการเรียนรู้  ช้ีนําทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องให้แก่สังคมส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน แก้ไข
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”๑๗ 

มินต์ซเบอร์ก (Mintzberg) กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานในบทบาท ๑๐ บทบาท 
ด้วยกัน ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบท
บาทด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และกลุ่มบทบาทการตัดสินใจ  
 ๑) บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles) ได้แก่ บทบาทของความ
เป็นหัวหน้าในเชิงสัญลักษณ์ (Figurehead role) เช่น ประธานในงานพิธีการต่าง ๆ บทบาทการ
แสดงออกในฐานะผู้นํา (Leader) ได้แก่ การจ้างงาน การอบรม การกระตุ้นจูงใจ และการรักษา
ระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนบทบาทสุดท้ายคือบทบาทการประสานงานในกลุ่ม (Liaison 
role) ได้แก่ การกระทํากิจกรรมซึ่งต้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ภายใน และภายนอกองค์กร เช่
นผู้จัดการฝ่ายการตลาดขอข้อมูลด้านกําลังคนจากผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นการ
เพ่ือติดต่อประสานงานกันภายในองค์การ แต่หากผู้จัดการฝ่ายการตลาดติดต่อสื่อสารกับพนักงานของ
บริษัทอ่ืนก็ถือเป็นการประสานงานกันนอกองค์การ เป็นต้น  
                                                            

 ๑๖ นิธิ เอียวศรีวงศ์, มองอนาคต, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๗), หน้า 
๑๑๘-๑๑๙.  

 ๑๗ กรมการศาสนา, คู ่มือพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาในวัด ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑-๓๓. 



  ๑๔

๒) บทบาทด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information roles) ผู้บริหารมีหน้าที่
หรือบทบาทในการรับและเก็บรวบรวมข่าวสารจากใน และนอกองค์การของตน กระทําได้โดยการอ่
านวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แล้วนํามาพูดคุยกับผู้บริหารคนอ่ืน ๆ เช่น องค์การ  คู่แข่งขันมีการ
วางแผนอะไรในช่วงน้ี รัฐออกกฎหมายใหม่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ เป็นต้น มินต์ ซี เบอร์ก 
(Mint z berg) เรียกบทบาทน้ีว่า บทบาทการตรวจสอบ (Monitor role) ส่วนบทบาทแพร่กระจายข่
าวสาร (Disseminator role) ก็เป็นอีกบทบาทหน่ึงของผู้บริหารในการดํารงตนเปรียบเสมือนช่องทาง
ที่ส่งต่อข่าวสารต่าง ๆ ไปยังสมาชิกในองค์การ และเมื่อถูกเชิญไปเป็นตัวแทนขององค์การหรือสถาบัน
อ่ืน ๆ ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะบทบาทโฆษก (Spoken role) ขององค์การด้วย  

๓) บทบาทการตัดสินใจ (Decisional  roles)  มินต์ซเบอร์ก  (Mintzberg) ได้กําหนด
บทบาทของผู้บริหารในด้านน้ีไว้  ๔ ประการ คือบทบาทในฐานะผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) คือ  
ผู้ดูแลโครงการใหม่ ๆ  ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การให้ดีขึ้น บทบาทของผู้ขจัดความ
วุ่นวายหรือปัญหาต่างๆ (Disturbance handles) ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น อยู่นอกเหนือความคาดหมาย  
(Unforeseen problems) บทบาทของผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource allocators)ในการรับผิดชอบ
กระจายทรัพยากร คน สิ่งของ และเงินไปตาม ส่วนต่าง ๆ ขององค์การและสุดท้าย คือบทบาทของผู้
เจรจาต่อรอง (Negotiators) เพ่ือทําหน้าที่ถกเถียงและเจรจาต่อรองกับกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะเป็
นสหภาพแรงงาน ผู้ถือหุ้น ฯลฯ ในการเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับองค์การที่ตนเองทํางานอยู๑๘ทฤษฎี
บทบาทของ ราล์ฟ ลินตัน (Ralph linton's role theory) ราล์ฟ ลินตัน เป็นนักมานุษยวิทยาที่มี
ช่ือเสียง เขากล่าวว่า “ตําแหน่ง สถานภาพ เป็นผู้กําหนดบทบาท ผู้ที่มีตําแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สม
บทบาทหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่นบุคลิกภาพของผู้สวมบทบาท  ลักษณะ
ของสังคม  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของสังคมน้ันด้วย”๑๙ 

ณัฐชยา ส้มเขียวหวาน กล่าวไว้ว่า  บทบาท หมายถึงแบบแผนของพฤติกรรม หรือการ
กระทําต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่และสิทธิซึ่งผูกพันอยู่กับสถานภาพ หรือ ฐานะตําแหน่งทาง
สังคม โดยที่สังคมจะกําหนดหรือคาดหวังบทบาทของบุคคลในแต่ละสถานภาพหรือฐานะตําแหน่งไว้
เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในสถานภาพหรือฐานะตําแหน่งน้ัน ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ๒๐  

วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ไว้ว่า  พระสงฆ์มีหน้าที่สอนธรรมะ 
การสอนธรรมะต้องมีความรู้ และธรรมะนั้นเป็นความรู้เก่ียวกับความดี ผู้สอนต้องปฏิบัติดี คนเรียนถึง

                                                            

 ๑๘ ตุลา  มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการหลักการ, ท่าเรือแหลมฉบัง LAEM  CHABANG PORT,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตํารวจ, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖.   

 ๑๙ นุจรี เกตุปราชญ์,บทบาทของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดท่ัวประเทศ ในการพัฒนา
สตรีระดับจังหวัด, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๔). 

 ๒๐ ณัฐชยา ส้มเขียวหวาน, บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดราชบุรี,  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๖๙-๙๗. 



  ๑๕

จะมั่นใจในสิ่งที่ตนเรียน พระสงฆ์ที่ทําหน้าที่สั่งสอนให้ได้ผลต้องปฏิบัติตามท่ีสอน และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะ๒๑ ดังน้ี 

๑) ปฏิบัติดี คือ เป็นผู้สํารวมกาย วาจา ใจ ต้ังมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยและหลักธรรมที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติ ทําให้เป็นผู้มีกิริยาวาจางดงาม สงบ ผ่องใส สุขุมเยือกเย็น  

๒) ปฏิบัติตรง คือ ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า พิจารณาธรรมท้ังหลาย
ด้วยเหตุและผล ปราศจากอคติ ๔ คือ ความลําเอียงเพราะรัก ความหลง ความโกรธ ความกลัว ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ปฏิบัติให้ผิดหรือเลี่ยงจากพระธรรมวินัยด้วยกิเลสตัณหา  

๓) ปฏิบัติเพ่ือรู้ธรรม คือ ปฏิบัติเพ่ือรู้แจ้ง เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ ปฏิบัติศีล สมาธิ  
ปัญญาด้วยความเพียร ด้วยขันติ  

๔) ปฏิบัติสมควร  คือ ปฏิบัติทางสายกลาง ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์หรือกิเลส ไม่ปฏิบัติ 
สุดโต่งไปข้างทรมานตนเอง คือมีทิฏฐิที่ถูกต้อง ทั้งปฏิบัติตนโดยความเพียร ๔ อย่าง คือ เพียรระวัง
บาปไม่ให้เกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้น เพียรกุศลให้เกิดขึ้นในสันดาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่
ให้เสื่อมลง 

 อภิชัย พันธุเสน ได้กล่าวถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า  พระสงฆ์
ถูกลดบทบาทลงจากการเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ประสานเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และประชาชน วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทที่มีต่อการดํารงชีวิตและการพัฒนาของชาวชนบทลง 
จนกระทั่งเหลือเพียงบทบาทท่ีสําคัญเพียงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นคลังพัสดุเท่าน้ัน 
นอกจากน้ันปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๒๒ มีเหตุจากปัจจัยภายใน สอง
ประการคือ ประการแรก พระสงฆ์ไม่พยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่
พยายามประยุกต์ความเจริญต่าง ๆ เหล่าน้ันมาสร้างเสริมบทบาทของตนเองขึ้นใหม่ และมีการสูญเสีย
ภาวะผู้นําทางปัญญาของพระสงฆ์ เน่ืองจากพระสงฆ์ไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและโครงสร้าง
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออก พระสงฆ์เป็นส่วนหน่ึงของสถานบันทาง
ศาสนาและสังคม เพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จําต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการ
กระทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชน ด้วยเหตุผล ๓ ประการ๒๓ คือ 
 ๑. การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย 
 ๒. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบําเพ็ญปฏิบัติ 
สมณธรรม 
 ๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตาธรรม พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ 

                                                            

 ๒๑ วิจิตร  เกิดวิสิษฐ์, หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๓๓), หน้า ๕๗-๕๘. 

 ๒๒ อภิชัย  พันธุเสน, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินติง
,๒๕๓๙), หน้า ๒๐๗. 
 ๒๓ อภิชัย พันธุเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรคตอนท่ี ๓ ความหวังทางออกและทางเลือก
ใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 



  ๑๖

อย่างไรก็ตามบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย งานที่พระสงฆ์จะทําได้โดยตรงก็คือ การ
ให้คําแนะนําทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจด้วยการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ส่วนการสงเคราะห์สังคมที่กําลังพัฒนา เมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วย
ตนเอง ถ้าพระเป็นผู้นําท้องถิ่น ก็ควรมีบทบาทด้วยการเสนอแนะให้ความคิดริเริ่มว่าในชุมชนมีอะไรที่
จะทําให้เกิดแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทางวัตถุจะทําได้ก็โดยทางอ้อม ด้วยการแนะนําชักจูงผู้อ่ืนให้
กระทํา หรือนําสิ่งของหรือบริการท่ีได้รับจากผู้อ่ืน มาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป 
โดยการสงเคราะห์น้ันต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ  ด้วยการทําหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
บทบาท เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย วัตถุนิยมได้เข้ามามีบทบาทในสังคม หากพระสงฆ์
แสดงบทบาททันตามปรากฏการณ์ของสังคมปัจจุบันก็จะสามารถแก้สภาพปัญหา จะส่งผลให้สภาพ
สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 

สรุปคือบทบาทน้ันจะเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังหรือการกําหนดขึ้นเอง แต่ทั้งน้ีก็ต้องมาจาก
การขัดเกลาทางสังคม บทบาทจะแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นผลมาจากพ้ืนฐานทางสังคมหรือสภาพแวดล้อม
ที่ต่างกัน บทบาทของแต่ละคนจะถูกกําหนดอย่างเป็นแบบแผน หรือไม่เป็นแบบแผนก็ตาม แต่ได้มี
การปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน อน่ึงในคนๆ เดียวอาจมีหลายบทบาทในขณะเดียวกันได้ ซึ่ง
แนวคิดเรื่องบทบาทน้ี ผู้วิจัยจะได้นํามาใช้เป็นกรอบในการอธิบายบทบาทของพระสงฆ์และวัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ดในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนดังน้ัน มนุษย์แต่ละคนในแต่ละสถาบันต่างมีบทบาทหลาย
อย่างที่ซ้อนกันและกันและต่างคนต่างได้แสดงบทบาทตามสิทธิหน้าที่หรือตามทัศนคติของตน 
บางคร้ังการปฏิบัติบทบาทหน่ึงอาจจะไปขัดกับอีกบทบาทหน่ึงก็ได้ จึงมีความพยายามจัดบทบาทเพ่ือ
ความเหมาะสมในการแสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งในการกําหนดบทบาทของแต่ละคนจะมี ๒ 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่เป็นบทบาททางความคิด และขั้นที่เป็นบทบาทในการแสดง ตัวอย่างเช่น พระสงฆ์ก็
มีบทบาทใน 

 
๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ 
พระสงฆ์ถือเป็นผู้นําชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ชีวิตของประชาชนผูกพัน

กับพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เพราะฉะน้ันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่
สามารถแยกกันได้ ทั้งน้ีเพราะต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลา ดังน้ันพระสงฆ์จึงมีบทบาทใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเก้ือกูลต่อชุมชนดังที่ได้ประมวลไว้ ดังน้ี 
 บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทย เป็นงานที่พระสงฆ์จะทําได้โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์
ทางจิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทําได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะนําชักจูงผู้อ่ืนให้กระทําหรือนํา
สิ่งของหรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยการ
สงเคราะห์น้ันต้องคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน 
ตามแนวความคิดของพระราชวรมุนี ประกอบด้วยการให้คําแนะนําทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับ
ปัญหาชีวิตต่าง ๆ 
 ๑) การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่างตลอดจน
สถานที่วัดที่สงบร่มเย็นเป็นองค์ประกอบสําหรับการหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่างหน่ึง 



  ๑๗

 ๒) การให้คําแนะนําปรึกษาด้านอ่ืน ๆ เท่าที่ทําให้ เช่น ในทางวิชาการ เป็นต้นที่ผู้ปรึกษา
สะดวกใจและสนิทใจ 

 ๓) ในสังคมที่จะพัฒนา เมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเอง ถ้าได้พระผู้นําท้องถิ่นที่
มีโอกาสเตรียมตัวพร้อม เป็นศูนย์กลางจะเป็นผู้นําช้ีช่องในการนําท้องถิ่นให้ได้รับความเจริญใหม่ ๆ 
ได้ บทบาทน้ีอาจจะประกอบด้วยการเสนอแนะให้คิดริเริ่มว่า ในท้องถิ่นน้ันมีอะไรที่จะทําให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมาทํางานน้ัน
หรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ชาวบ้านมาขอความเห็นว่า จะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีขึ้นในท้องถิ่นจะควร
หรือไม่ควร 
 ๔) การสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นสิ่งสําคัญในทางศาสนาและยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่สําหรับ
ประชาชนทั่วไป แม้ที่เป็นพระพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นเคร่ืองปลอบประโลมใจสืบเน่ืองมาจาก
ความเร้นลับของชีวิต อย่างที่บางท่านเรียกว่า การบํารุงขวัญ ได้แก่ บทบาทประเภทพิธีกรรมต่าง ๆ๒๔ 

เปลี่ยน พากเพียร ได้สรุปบทบาทผู้บริหารไว้ ๔ ประการคือ๒๕ 
๑)  เป็นนักหนุนนําสิ่งใหม่ เป็นผู้มีบทบาทในการริเริ่มทําสิ่งใหม่  ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้   
๒) เป็นผู ้แนะแนวทางเป็นผู ้ให้คําแนะนําปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ คอยช่วยเหลือ และ        

วิเคราะห์ความต้องการของบุคคลในองค์การ และให้ข่าวสารแนะนําผู้ตาม ทั้งน้ีความเช่ือถือในตัวผู้นํา  
จะอยู่ที่ความสามารถของผู้นําเอง   

๓)  เป็นผู้จัดการกิจกรรมขององค์การ เป็นผู้มีหน้าที่ในการก่อต้ัง และบํารุงรักษาให้องค์
กรยังคงอยู่ถาวรตลอดไปมากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ ในองค์การ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในองค์การ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกเป็นต้น   

๔)  เป็นสัญลักษณ์ ผู้นําหรือผู้บริหารที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ตาม และอุทิศตนเองใน
การทํางาน เมื่อเป็นที่ช่ืนชอบของบรรดาผู้ตาม และถือว่าเขาเป็นแบบอย่างแล้ว ผู้นําก็จะเพ่ิมความ
กระตือรือร้นและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติตาม เมื่อผู้นําลดบทบาทสัญลักษณ์ลงผู้ตามก็จะหันไปสนใจตนเอง
แทนความเป็นสัญลักษณ์ก็จะเสื่อมไป 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้เปรียบเทียบถึง  ลักษณะของนักบริหารงานพัฒนากับ นัก
บริหารโดยทั่วไป ซึ่งสรุปเป็นบทบาทของนักบริหารงานพัฒนาได้ดังน้ี๒๖                                          

๑)  บทบาทที่เน้นผลงานและความสําเร็จของงาน ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ 
เพ่ือผลสําเร็จของงาน 

                                                            

 
๒๔ อนันท์ วิริยะพินิจ, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๔๕-๔๖. 
 ๒๕ เปลี่ยน  พากเพียร, บทบาทหน้าท่ีของศึกษาธิการอําเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้า ส่วน

ราชการระดับอําเภอและผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ,  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗). 

 ๒๖ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๖). 



  ๑๘

๒)  บทบาทเน้นการเปลี่ยนแปลงและการกระทําสิ่งแปลกใหม่   
๓)  บทบาทเน้นการประสานงานและร่วมมือกับองค์กรภายนอก   
๔)  บทบาทท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอํานวยการ   
๕)  บทบาทท่ีเน้นการใช้ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
๖) บทบาทท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์๒๗ กลับมองบทบาทของพระสงฆ์ในทางตรงกันข้ามคือ มองว่าศาสนา

ควรมีหน้าที่ ๒ ประการคือ ผดุงไว้ซึ่งสังคมอันดีงามและจะต้องเป็นผู้นําในการเรียกร้องและแสวงหา
สังคมที่ดีกว่า ในด้านพระสงฆ์จะต้องเข้าไปรับรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมเพื่อจะได้เข้าไป
แก้ปัญหาและพัฒนา เพราะถ้าพระสงฆ์ไม่สนใจหรือมุ่งโลกุตรธรรมอย่างเดียวแล้ว ก็เท่ากับว่า
พระสงฆ์ขาดเมตตาธรรม กรุณาธรรมและไม่เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมทุกข์ ย่ิงพระสงฆ์ละทิ้งปัญหาของ
สังคมออกไปเท่าใด สังคมก็จะไม่มองเห็นความสําคัญของศาสนาและพระสงฆ์ออกไปเท่าน้ันประการ
สําคัญที่สุดควรจะมีการอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้เข้าใจในสภาพสังคม เน้นหนักในทาง 

บทบาทของพระสงฆ์ที่สําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งควบคู่ไปกับบทบาทหลักของพระสงฆ์
คือด้านสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อชาวบ้าน เน่ืองจากวิถีชีวิตของพระสงฆ์ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชาวบ้าน วินัย เก่งสุวรรณ ได้กล่าวว่า หน้าที่ทางสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์เกิดจากองค์ประกอบ ๓ 
ประการ ดังน้ี 

๑) การดําเนินชีวิตของพระสงฆ์ที่เก่ียวข้องกับคฤหัสถ์ในเรื่องปัจจัย ๔ 
๒) สภาวะและเหตุการณ์ในสังคมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
๓) คุณธรรม เมตตาธรรม กรุณาธรรมของพระสงฆ์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์           
ในงานศึกษาของ วินัย เก่งสุวรรณ พบว่า บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์ที่ทํา

ได้ดีที่สุดมีดังน้ี 
๑) บทบาทด้านการศึกษา วัดให้สถานที่เป็นโรงเรียน และอาคารเรียน พระเป็นผู้สอน

และอบรมเยาวชนให้รู้หนังสือ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอนุเคราะห์การจัดต้ัง
โรงเรียนสอนเด็กก่อนวัยเรียน ชักชวนชาวบ้านให้สนับสนุนด้วยทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน 

๒) บทบาทด้านการสาธารณสุข พระสงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้การรักษาพยาบาลแก่
ชาวบ้านในทุกระดับความเจ็บป่วย โรคบางชนิดหายด้วยแรงศรัทธาที่ผู้ป่วยมีต่อพระสงฆ์ 

๓) บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจของประชาชน พระสงฆ์ให้ธรรมทานแก่ประชาชนจิตใจ
ที่พัฒนาแล้วจะไม่วุ่นวายจะเข้าใจในความหมายของคําว่า ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
นอกจากน้ีการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก็สามารถช่วยให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจได้มาก 

๔) บทบาทด้านการสงเคราะห์ทางจิต พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการช่วยบรรเทาปัญหา
และมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนได้มาก งานสังคมสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ทําได้โดยตรง 
คือ งานสังคมสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นหลัก 

                                                            

 ๒๗ สุลักษณ์ ศิวลักษณ์, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ
พัฒนา, ๒๕๓๔), หน้า ๑๗. 



  ๑๙

๕) บทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในชนบทพระสงฆ์มีบทบาทมากในฐานะผู้นําด้านการ
เสนอความคิดริเริ่ม และระดมความร่วมมือของชาวบ้านในการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน๒๘ 

๖) บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ธรรมทั้งหลายมี
ใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จได้เพราะใจ เพราะฉะน้ันจึงต้องพัฒนาจิตใจเพราะจิตที่ฝึกดี
แล้วจะทําให้มีการพัฒนาภายนอกด้วย การพัฒนาจิตใจตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
ภาวนา หรือกรรมฐานมี ๒ ประการ คือ สมถภาวนา คือทําจิตใจให้สงบ และวิปัสสนาภาวนา คือทํา
ให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริง 

๗) บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินชีวิต และถ่ายทอดกันมาจากบรรพชน สู่อนุชนรุ่นหลัง 
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังน้ี 

 ๑.  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เช่น ปราสาท ราช
วังวัด ป้อม ค่าย กําแพง และลักษณะที่เห็นรูปทรงไม่ชัดเจน เช่น คูนํ้า คันดิน ถนนโบราณ เนินดิน ที่
ปกคลุมเจดีย์ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น 

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานจิตรกรรม ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในวัด 
 ๓. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
 ๔. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เช่น ความคิด อุดมการณ์ ประเพณีความเช่ือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ๒๙ 
๘) บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเร่ือง

ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธรรมชาติ และผลที่ได้จากการปฏิบัติตาม
กฎของธรรมชาติ มนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน จึงปรากฏหลักธรรมมากมายที่
แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธรรมชาติแวดล้อมที่มนุษย์
จะต้องอาศัยในการดําเนินชีวิต 

๙) บทบาทด้านการรักษาโรค  วัดเป็นสถานพยาบาลท่ีใช้รักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิปัญญา
มานับต้ังแต่สมัยก่อน โดยวัดเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมตํา ราทางการแพทย์พ้ืนบ้าน และมีพระสงฆ์ทํา 
หน้าที่เป็นหมอพระรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย บทบาทของวัดเท่าที่ได้กล่าวมาน้ี ไม่เพียงเป็นสิ่งที่รู้กัน
ทั่วไปในหมู่ของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเท่าน้ัน แม้ชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยช่ัว
ระยะเวลาหนึ่งก็ยังสามารถมองเห็นบทบาทของวัดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน๓๐ แม้ในสมัยปัจจุบัน
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนก็ไม่ได้หายไปจากสังคมไทย ยังคงมีบทบาท

                                                            

 ๒๘ วินัย เก่งสุวรรณ, ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี ๑๐, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑). 

 ๒๙ สมคิด โชติกวณิชย์, สมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากร ประวัติและผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
,๒๕๔๐), หน้า ๑๖๘-๑๗๐. 

 ๓๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย”, ในเอกสารประกอบการ
สอนชุด มนุษย์กับสังคม, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑๗. 



  ๒๐

เป็นที่พ่ึงของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ยากไร้ในชนบท หรือผู้ป่วยที่เกือบสิ้นหวังในชีวิต หรือ
ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ด้วยปัญหาสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถเยียวยา
รักษาได้การรักษากับพระสงฆ์จึงเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถช้ีผลที่แน่ชัดของสุขภาพ
ทางกายว่าดีขึ้นหรือไม่ แต่ก็ให้ผลดีต่อสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยได้ในระดับหน่ึง ทั้งน้ีเพราะวัดเป็น
สถานที่อันสงบ เป็นที่พึงทางจิตวิญญาณของชุมชน วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและ
ลึกซึ้งจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ เน่ืองจากชีวิตของคนในชุมชนเก่ียวพันอยู่กับวัดต้ังแต่เกิดไปจน
ตาย ดังน้ัน บทบาทของวัดที่สําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็คือการให้บริการหรือส่งเสริมสุขภาพ
ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างน้อยทําให้ปัญหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตลดน้อยลง จะเห็นว่าวัดได้มี
บทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้บริการต่างๆ ที่จําเป็น วัดกับชุมชนเปรียบ
ได้กับชีวิตของคนเรา วัดเปรียบเหมือนจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชนและชุมชนเปรียบเหมือน
ร่างกาย วัดจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ทาง
สังคมและเป็นส่วนประกอบที่จะขาดเสียมิได้สําหรับชุมชนแต่ละระดับ แต่ละท้องถิ่น แม้กระทั่งเมื่อได้
สร้างหมู่บ้านเล็กๆ ขึ้นใหม่ก็ต้องสร้างวัดขึ้นมาด้วย 

นอกจากน้ัน “บทบาทของพระสงฆ์น้ันจะต้องมองเห็นวัตถุประสงค์และหน้าที่ของตนเอง
ให้ชัดเจนจะต้องสร้างชุมชนสงฆ์ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ช้ีนําทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องให้แก่
สังคมส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”๓๑ 

สรุปแล้วบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย โดยภาพรวมแล้วมี ๒ บทบาทใหญ่ ๆ คือ 
บทบาทตามอุดมคติ เพราะวิถีชีวิตของสังคมไทยจะมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาต้ังแต่เกิดจนถึง
ตาย จึงทําให้พระสงฆ์กับประชาชนมีความผูกพันกัน และบทบาทตามคาดหวังทั้งความคิดหรือความ  
ต้องการของบุคคล ด้วยการให้คําแนะนําทางด้านจิตใจ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสติปัญญาที่ถูกต้องแก่
ชุมชน และเป็นผู้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้าน 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพระธรรมทูต 
 
 ๒.๒.๑ ความเป็นมาของพระธรรมทูต 

ในงานวิจัยน้ี จะศึกษาถึงคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่พึงประสงค์ โดยจะกล่าวถึงความ
เป็นมาของพระธรรมทูต คุณสมบัติของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล ความเป็นมาของงานพระธรรม
ทูตในสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

พระธรรมทูต แปลว่า ทูตธรรมะ หมายถึง ผู้นําธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กับทางฝ่าย
บ้านเมือง ก็มีราชทูต มีรัฐทูต แต่ว่าทูตในทางธรรมะมีความหมายต่างจากทูตอ่ืน ทูตในทางบ้านเมือง
น้ันไปเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นเรื่องของโลกมนุษย์ที่มีการแบ่งกันเป็นหมู่ชน เป็นชนชาติ
ต่างๆ แต่ละชนชาติ ก็ย่อมพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตนเองราชทูต รัฐทูต ทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ของแผ่นดิน ของชาติของประเทศน้ันๆ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศของตนเอง ไปเจรจา

                                                            

 ๓๑ ประเวศ วะสี, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
ซีเมนต์ไทย, ๒๕๓๙), หน้า ๗๙. 



  ๒๑

กับประเทศที่ตัวไปทําหน้าที่น้ัน ต่างจากพระธรรมทูตที่ว่า พระธรรมทูตน้ันเป็นทูตธรรมะ นําธรรมะ
ไปเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน๓๒ 

พระธรรมทูต หมายถึง พระสาวกท่ีทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะหรือแจกธรรมทานอย่าง
จริงจัง 

พระธรรมทูต หมายถึง พระสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อก่อนพุทธศก ๔๕ 
ปี หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทําหน้าที่เป็นทูตของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชา โดย
พระองค์ทรงแต่งต้ังพระธรรมทูตเป็นครั้งแรกด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้พระธรรมทูตไปประกาศและเผย
แผ่พระศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์ ให้ชาวโลกได้รู้จักและให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลก
อย่างแท้จริง 

ตามประวัติศาสตร์ศาสนา กล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญานแล้ว ทรงพิจารณาธรรมที่ตรัสรู้หาผู้ที่จะรู้ตามได้ยาก ทําให้พระองค์ทรงท้อพระทัย แต่เมื่อ
พิจารณาเห็นความจําเป็นที่จะต้องแสดงธรรมแก่มหาชน โดยเปรียบเทียบบุคคลกับบัว ๔ เหล่า คือ 
อุคฆฏิตัญญู ผู้สามารถรู้ได้อย่างฉับพลัน เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็อาจ รู้ได้ทันที วิปจิตัญญู ผู้
สามารถรู้ได้เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดแล้วซักถามทบทวน เนยยะ ผู้สามารถเข้าใจได้ เมื่ออธิบาย
ความอย่างละเอียดแล้วซักถามทบทวน ปทปรมะ ผู้ไม่สามารถเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งและมีความเห็นผิด
อย่างรุนแรง๓๓จากพระดําริน้ีเอง ทําให้พระองค์นํา หลักธรรมท่ีทรงตรัสรู้มาแสดง ทรงได้พระสาวกชุด
แรก จํานวน ๖๐ รูป เมื่อพระสาวกชุดแรกบรรลุธรรมทั้งหมด พระองค์จึ งทรงอนุญาตใ ห้ออกไป
ประกาศพระศาสนา ซึ่งถือว่าเป็น พระธรรมทูตชุดแรกของพระพุทธศาสนาต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา 

 ต่อมาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๓ พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองด้วยความอุปถัมภ์ของพระ
เจ้าอโศกมหาราช มีการจัดสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ ตลอดทั้งให้การอุปสมบทพระราชโอรส 
พระราชธิดา เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา ทรงมีพระราชดําริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยัง
ประเทศต่างๆ ด้วยการจัดส่งพระสมณทูต ๙ สาย พร้อมกับอัญเชิญก่ิงต้นศรีมหาโพธ์ิเป็นเครื่อง
บรรณาการพุทธบูชา ทําให้สมณทูตมีความสะดวกสบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีต้นศรีมหา
โพธ์ิเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานอกจากน้ัน พระองค์ยังโปรดให้ทําการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่
สําคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่ พร้อมทั้งเสาศิลาและการจารึกหลักฐานทางพระพุทธศาสนาไว้ใน
สังเวช-นียสถาน ๔ ตําบล และที่อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้มั่นคง จากหลักศิลาจารึก
ของพระเจ้าอโศกมหาราชน้ีเอง ทําให้พระธรรมทูตได้นํามาเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในปัจจุบัน๓๔ 

สรุปได้ว่า พระธรรมทูตในงานวิจัยน้ี หมายถึง พระสงฆ์ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
เป็นผู้นําในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา  พร้อมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสามัคคีให้แก่
ชุมชนด้วยการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการพัฒนา 

                                                            

 ๓๒ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),งานพระธรรมทูต, ในพระธรรมทูตในต่างประเทศ, พิมพ์คร้ังท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖. 

 ๓๓ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บุญเป็นท่ีสุดแห่งการสร้างสรรค์ชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ธรรมสภาและบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑. 

 ๓๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๕๒. 



  ๒๒

๒.๒.๒ คุณสมบัติของพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล 
ในสมัยพุทธกาล พระสาวกถือเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือนํา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าถึงประชาชน โดยพระสาวกแต่ละท่านมีเทคนิควิธีสร้าง
ศรัทธาให้ประชาชนแตกต่างกันออกไป เช่น พระอัสสชิ สํารวมระวังอินทรีย์เดินบิณฑบาตอยู่นอก
เมืองราชคฤห์ วันหน่ึงอุปติสสะ (พระสารีบุตร) ได้เห็นอาการสํารวมระวัง เกิดความเลื่อมใส จึงตามไป
เพ่ือสอบถามธรรมว่า “ท่านบวชเพราะธรรมของใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน” ตอบว่า “ธรรมเหล่าใด
เกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และตรัสความดับแห่งธรรมเหล่าน้ัน พระมหา
สมณะมีปกติตรัสอย่างน้ี”พระอัสสชิใช้ลักษณะบุคลิกภาพเรียบร้อย สร้างศรัทธาเป็นผู้พูดน้อยตรง
ประเด็น ทําให้อุปติสสะช่ืนชอบและเกิดศรัทธาเลื่อมใส๓๕ในสมัยต่อมาท่านนิโครธสามเณร ผู้มีอินทรีย์
สงบ ทอดสายตาตํ่าเดินผ่านหน้าพระลาน พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดความเลื่อมใส ได้ฟังธรรมโดย
พิสดาร เมื่อคลายข้อสงสัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคน้ัน
เจริญรุ่งเรืองที่สุด น้ีเป็นเทคนิควิธีการเผยแผ่ด้านบุคลิกภาพและการกล่าวธรรมโดยพิสดารของ
สามเณร 

คุณสมบัติตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นหัวใจสําคัญที่พระสาวกจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งพระ

พุทธองค์ได้ตรัสโอวาทปาฏิโมกข์แก่ภิกษุ ในวันมาฆบูชา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ในแคว้นมคธ โดยมี
หลักการสําคัญอยู่ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) คุณสมบัติเฉพาะตัว ตามนัยพระบาลีพุทธพจน์ในพระโอวาทปาฏิโมกข์ พระคาถาที่ 
๑ ตรัสไว้ว่า 

ขนฺตี ปรม ํตโป ตีติกฺขา 
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
น ห ิปพฺพชิโต ปรูปฆาตี 
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต. 

พระธรรมทูต นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ๔ ประการ ดังน้ี 
๑. มีขันติธรรม มีความอดทนต่อความลําบากความตรากตรํา ไม่บ่นจู้จี้จุกจิกมีความอด

กลั้นต่อกิเลส ไม่แสดงกิเลสอวดชาวบ้าน เป็นคนใจเย็นสุขุมรอบคอบ เก็บอารมณ์เก่ง ดังคําพังเพยว่า 
“นํ้าใจขุ่นเก็บไว้ข้างใน นํ้าใจใสนําออกมาใช้ข้างนอก” 
 ๒. ไม่นินทาใคร ถ้ามีความจําเป็นจะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอ่ืน ก็พูดเพ่ือหาทาง
แก้ไข 
 ๓. ไม่เบียดเบียนใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร บําเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล”ดังคํา
พังเพยว่า “เมื่อยามอยู่ เขาก็เข้าใจ เมื่อยามจากไป เขาก็คิดถึง” 
 ๔. มีสมณสัญญา คือ ความสํานึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า “เราเป็นสมณะ เป็นผู้สงบระงับ เรา
เป็นพระ เป็นผู้ประเสริฐ เราเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ที่คฤหัสถ์เคารพนับถือบูชา” 

                                                            

 
๓๕
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒) หน้า ๑๘. 



  ๒๓

๒) เป้าหมายหรือกรอบในการเผยแผ่ ตามนัยพระบาลีพุทธพจน์พระโอวาทปาฏิโมกข์ 
พระคาถาที่ ๒ ตรัสสอนไว้ว่า 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสสฺูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธานสาสนํ. 

พระธรรมทูต นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ ประการ ดังน้ี 
(๑) การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง การละความช่ัวทั้งปวง 
(๒) การทําความดีให้เพียบพร้อม การทําความดีให้สมบูรณ์ 
(๓) การทําจิตของตนให้บริสุทธ์ิให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใส 

๓) หลักการในการสร้างสัมพันธ์กับสังคม ตามนัยพระบาลีพุทธพจน์ในพระโอวาทปาฏิ
โมกข์ พระคาถาที่ ๓ ตรัสสอนไว้ว่า 

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร 
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธานสาสนํ. 

พระธรรมทูต นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนดํารงมั่นอยู่ในวิธีการ
ประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือ 

(๑) ไม่ตําหนิ ไม่ติเตียนใคร 
(๒) ไม่เบียดเบียนใคร 
(๓) สํารวมระวัง เคร่งครัดต่อพระวินัยพุทธบัญญัติแต่ไมใ่ช่เคร่งเครียด 
(๔) ไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไม่เป็นคนเห็นแก่กิน ยึดถือคําพังเพยว่า “กิน 

เพ่ืออยู่ ไม่ใช่อยู่เพ่ือกิน” 
(๕) ยินดีพอใจอยู่ ณ สถานทีส่งบสงัด 
(๖) มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา๓๖ 

โอวาทปาฏิโมกข์น้ี ถือเป็นคุณสมบัติ เป้าหมาย หลักการและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้เพ่ืองานพระศาสนาอย่างแท้จริง 
วิธีการเผยแผ่โอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นผลสําเร็จ โดยเฉพาะส่วนสุดท้าย คือ อนูปวา
โท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร พระธรรมทูตจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย จงเป็นคน
ปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อย ทําให้มาก ดูให้มาก น่ิงให้มาก ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สํารวมรักษาพระวินัย
ให้มากที่สุด มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึรู้ประมาณในการรับ การบริโภคอาหาร ปนฺตญฺจ สยนาสนํ อยู่ง่าย 
และสุดท้ายสําคัญที่สุดคือ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เป็นการทําความเพียรทางจิต อยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐาน
อย่างเอาจริงเอาจัง ฝึกความอดทนให้มาก เพราะน่ันเป็นหนทางให้บรรลุเป้าหมายหรืออุดมการณ์อัน
สูงสุดของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศ๓๗ 

                                                            

 ๓๖ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นท่ี ๕, ๒๕๔๒ หน้า ๓๑–๓๓. 
 ๓๗ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อุดมการณ์และบทบาทของพระธรรมทูตสาย

ต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์, ในอนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (รุ่นท่ี ๑), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๐–๕๓. 



  ๒๔

กล่าวโดยสรุป โอวาทปาฏิโมกข์สามารถจัดเข้าในด้านต่างๆ ได้ ๓ ด้าน ดังน้ี 
      ๑. ด้านบคุลิกภาพ พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่แสดงกิริยาท่าที 
อันจะทําให้เสียบุคลิกภาพ “ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง” เป็นผู้รู้จักข่มจิตใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นแก่ความยากลําบาก ยอมตรากตรําทํางานเพ่ือพระศาสนา 
       ๒. ด้านคุณธรรม พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจําตัวซึ่ง
คุณธรรมลักษณะพ้ืนฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ “การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึง
พร้อม การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ถือเป็นคติประจําตัวที่พระธรรมทูตไม่ทําบาปทั้งด้วยกาย วาจา 
และใจ เป็นผู้ทําแต่ความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตา
ปราณีต่อทุกคน มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
       ๓. ด้านการดําเนินชีวิต พระธรรมทูตจะต้องดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มี
ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เป็นผู้สํารวมระวังในการบริโภคใช้สอยเสนาสนะ 
ยกตัวอย่างเช่น พระขทิรวนิยเรวตะ เป็นผู้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงัดไม่เบียดเบียนใคร มีแต่แผ่
เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอ่ืน๓๘ 

คุณสมบัติพืน้ฐาน 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของพระธรรมทูต โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่พระสาวกควร

นํามาเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์มีคุณสมบัติภายนอกประกอบด้วย 
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ เป็นคุณสมบัติที่เน่ืองอยู่ในตัวพระองค์ทรงมีกําลังกายและ
กําลังประสาทดี ทรงมีพระพักตร์ที่อ่ิมเอิบอยู่เสมอ ทรงมีพระ สุรเสียงไพเราะชัดเจน กังวาน และ
นุ่มนวล ทรงมีลีลาในการเผยแผ่ที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ชักจูงให้เห็นจริง เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกําลังใจ 
ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะทําให้สําเร็จได้ ไม่หว่ันระย่อต่อความเหน่ือยยาก ชโลมจิตใจให้
แช่มช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ฟังไม่เบ่ือและ 

เปร่ียมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติและ
ทรงสร้างบรรยากาศในการสนทนาธรรม และการฟังธรรม โดยผู้ฟังไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายนอกจากน้ัน พระ
สาวกที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณสมบัติควรเป็นพระธรรมทูตยกตัวอย่างเช่น พระลกุณฑกภัททิยะ เป็น
ผู้มีเสียงไพเราะคนฟังเกิดความหลงไหลอยากฟังอีก ถือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กล่าวโดยสรุป พระธรรมทูตควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ๑) สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมของท่านผู้รู้พระสาวก
ผู้มีคุณธรรมเหล่าน้ี ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี๓๙ 

(๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริงของธรรมชาติ รู้หลักการ 
กฎเกณฑ์ แบบแผนหน้าที่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทําการได้สําเร็จผลตามความมุ่งหมาย 

(๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของ
หลักธรรมหรือหลักการ กฎเกณฑ์ หน้าที่ รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะต้องทํา 

                                                            

 ๓๘บรรจบ บรรณรุจิ, อสีติมหาสาวก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๔๙. 

 ๓๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 
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(๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน คือรู้ฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้ ความถนัด
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ของตนตามเป็นจริง เพ่ือประพฤติได้เหมาะสมและ ให้เกิดผลดี 

(๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือรู้จักความเหมาะสมในงานที่ทํา 
(๕) กาลัญญุตา รู้จักกาล เช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร รู้จักเวลาทํางานเวลาพักผ่อน 

เป็นต้น 
(๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมชน รู้จักมารยาท ระเบียบวินัย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อควรรู้ ควรปฏิบัติอ่ืนๆ ต่อชุมชนน้ันๆ 
(๗) ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัย 

ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น เพ่ือปฏิบัติต่อผู้น้ันโดยถูกต้อง เช่น ควรจะคบหรือไม่ จะเกี่ยวข้อง 
จะใช้ จะยกย่อง จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี เป็นต้น เมื่อกล่าวโดยสรุป คือ 
รู้เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล 

๒) หลักกัลยาณมิตร หมายถึง ความเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้แนะนําแนวทางดําเนินชีวิต
แก่ประชาชน เป็นหน้าที่ของพระธรรมทูตจะต้องนําหลักธรรมมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินงาน พระ
ธรรมทูตเป็นผู้นําแสงสว่างมาสู่ประชาชนในถิ่นต่างๆ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “เมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะ
อุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิต
เพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันน้ัน”เมื่อพระธรรมทูตไปในสถานท่ีใดจะต้องมีหลักธรรม
แห่งกัลยาณมิตร เพ่ือจะไปแนะนําประชาชนได้ทุกชนช้ัน ทําหน้าที่เป็นพระสาวกเผยแผ่หลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งองค์ประกอบหลักกัลยาณมิตรมี ๗ ประการ ดังน้ี๔๐ 

(๑) ปิโย เป็นผู้ที่น่ารัก สร้างความคุ้นเคย สนิทสนมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้
คําปรึกษาในเรื่องต่างๆ ได้ 

(๒) ครุ เป็นผู้น่าเคารพเลื่อมใส ประพฤติเป็นแบบอย่างประชาชนมีความหนักแน่น
ในเรื่องราวต่างๆ เป็นผู้รับฟังและแนะนําได้ 

(๓) ภาวะนีโย เป็นผู้น่ายกย่อง มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นที่รักของชุมชนเป็นผู้มี
ภูมิธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม 

(๔) วัตตา จะ เป็นผู้มีเหตุผล สามารถแนะนําเหตุผล แก่ประชาชนได้ทุกโอกาส เมื่อ
ประชาชนสงสัยอะไร พระธรรมทูตสามารถนําเหตุผลมาช้ีแจงได้ชัดเจน 

(๕) วะจะนักขะโม เป็นผู้ทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ได้ พร้อมจะรับฟังคําช้ีแนะ
นํามาปรับปรุงให้เข้ากับชุมชนท้องถิ่น 

(๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้ง สามารถตอบข้อสงสัยให้แก่
ประชาชนได้ 

(๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย พระธรรมทูตไม่เป็นผู้แนะนําไปในทางเสียหายอันเป็น
หนทางแห่งความเสื่อม 

                                                            
๔๐ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๓๓. 
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๓) หลักพรหมวิหาร หมายถึง ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่
กว้างขวางดุจพระพรหม อันเป็นหลักความประพฤติของพระธรรมทูตที่จะต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลา มี
องค์ประกอบ ๔ ประการ๔๑ ดังน้ี 

(๑) เมตตา ความรัก คือ มีความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าประสบประโยชน์และความสุข 

(๒) กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน 

(๓) มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นประชาชนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มช่ืนเบิก
บาน เมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีด้วยพร้อมส่งเสริม
สนับสนุน 

(๔) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ 
มั่นคง เที่ยงตรง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม 

ยกตัวอย่าง เช่น พระกุมารกัสสปะ เป็นผู้มีธรรมภายใน สามารถนําหลักธรรมมาแสดง
ช้ีแนะให้ประชาชนฟังได้งดงาม ยกอุปมาเร่ืองราวมาประกอบให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเป็นผู้ประกอบด้วย
ความเมตตาธรรม 

คุณสมบัติจําเพาะ ๘ ประการดังนี้๔๒ 
พระธรรมทูตน้ัน เป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะต้องช่วยกันทําให้สําเร็จโดยพระ

พุทธองค์ได้กําหนดคุณสมบัติจําเพาะของพระธรรมทูตไว้เพ่ือให้พระสาวกใช้เทียบเคียงเป็นแนวทางใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังพระพุทธดํารัสว่า “ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ 
ควรทําหน้าที่ทูตได้ ดังน้ี 

(๑) รู้จักฟัง เป็นผู้รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
(๒) สามารถพูดให้ผู้อ่ืนฟังได้ เป็นผู้รู้สามารถพูดธรรมให้ผู้อ่ืนฟังได้ ด้วยวิธีการ 

แนะนํา 
(๓) ใฝ่ศกึษา เป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้ด้านการศึกษาอยู่ตลอดเวลา 
(๔) ทรงจําได้ดี เป็นผู้มีความจดจําเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแม่นยําและถูกต้องตาม

ความเป็นจริง 
(๕) เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด เป็นผู้รู้ความหมายของสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น

ประโยชน์ 
(๖) สามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เป็นผู้รู้สามารถใช้ทักษะวิธีการให้ผู้อ่ืนฟังไดเข้าใจ

อย่างชัดเจน 
(๗) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ มีความฉลาดในกาทํางานนําแต่

สิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่ประชาชน 

                                                            
๔๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕.  

 ๔๒ องฺ.อฏฺฐก.อ. (ไทย) ๓/๑๖/๒๓๙. 
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(๘) ไม่ก่อความทะเลาะวิวาท เป็นผู้รู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนกับ
สังคมได้อย่างผสมกลมกลืน” 

“ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบด้วยธรรม ๘ ประการน้ีแล ควรทําหน้าที่ทูตได้ภิกษุผู้
เข้าสู่ชุมชนที่โต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก็ไม่สะทกสะท้าน ไม่ทําคําพูดให้เสียหาย ไม่ปกปิดข่าวสาส์น 
ช้ีแจงอย่างไม่มีข้อสงสัย ถูกย้อนถาม ก็ไม่โกรธ ภิกษุผู้มีลักษณะเช่นน้ันแลควรทําหน้าที่ทูตได้”๔๓ 

 
๒.๒.๓  ความเป็นมาของงานพระธรรมทูตในสมัยปัจจุบัน 
การประกาศพระพุทธศาสนาปัจจุบันน้ี  ไม่ควรใช้วิธีเทศน์อย่างเดียว ควรเปิดโอกาสให้ผู้

สงสัยได้ซักถาม และ อธิบายให้ผู้ฟังคลายความสงสัยและได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้ง  เป็นการ
ประเมินผลไปในตัวตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  ซึ่งประกาศพระศาสนาให้ชาว
ต่างประเทศฟัง  จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ด้านภาษา มีปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาอันแตกฉานใน
ปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการที่จะโต้ตอบ  แต่ต้องโต้ตอบโดยฉับพลันและความรู้ต้องแน่นอน  ต้อง
พร้อมธรรมะที่เรียนไปแล้วต้ังแต่นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก มีประโยชน์มาก
ที่สุด ในปัจจุบันความรู้เรื่องการเจริญกรรมฐาน เป็นที่สนใจของชาวไทย และ ต่างประเทศมาก 
เพราะฉะน้ัน  การมีความรู้พร้อมทั้งทางด้านปริยัติ และ ปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ดีจะได้รับความสนใจมากเป็น
พิเศษหากมีความรู้ด้านปริยัติเพียงอย่างเดียวจะได้รับความสนใจจากคนบางกลุ่มเท่าน้ัน  คนที่ปฏิบัติ
ได้แต่อธิบายไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการเผยแผ่ให้คนอ่ืน ได้รู้วิธีการและผลแห่งการปฏิบัติ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวเท่าน้ัน  ที่สอนให้คนใช้เหตุผล  โดยยึดหลักศรัทธาท่ี
ประกอบด้วยปัญญา  ศรัทธาน้ันบางครั้งอาจเกิดวิกฤตศรัทธาได้  ถ้าไม่ใช้ปัญญาประกอบการ
พิจารณา  ซึ่งหลักศรัทธาเลื่อมใสน้ันแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม๔๔ ดังน้ี 

๑) กลุ่มรูปัปปมาณิกา ถือเอารูปเป็นประมาณ คือถ้าพระรูปใดรูปงาม รูปสวยมักจะเป็น
ที่ช่ืนชอบเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส เช่น พระวักกะลิหลงในพระวรกายของพระพุทธเจ้าดังพระดํารัสว่า 
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นตถาคต 

๒) กลุ่มโฆสัปปมาณิกา ถือเอาเสียงเป็นประมาณ คือพระรูปใดมีเสียงไพเราะเสียง
กังวาน น่าฟัง ฟังแล้ว เป็นที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธา คนที่เลื่อมใสในเสียงน้ีมาก อยากฟังเสียงน้ัน 
เช่น พระกุมารกัสสปะ 

๓) กลุ่มลูขัปปมาณิกา ถือเอาความเศร้าหมอง พระบางรูปห่มจีวรเศร้าหมองเห็นแล้ว
เป็นที่เลื่อมใส เช่น พระโมฆราช 

๔) กลุ่มธัมมัปปมาณิกา ถือเอาข้อวัตรปฏิบัติ จําพวกที่เลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติใน
หลักธรรมคําสอน เช่น พระปุณณมันตานีบุตร 

ดังน้ัน คุณสมบัติเป็นที่เจริญศรัทธาทั้ง ๔ ประการน้ี คือ รูปงาม เสียงไพเราะนุ่งห่มสีจีวร
เศร้าหมอง และแสดงธรรมได้อรรถรสอันลึกซึ้งไพเราะจับใจ ย่อมทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สําเร็จได้ทั้งในและต่างประเทศ แต่ถ้าได้ไม่ครบ ได้อย่างใดอย่างหน่ึงถือว่ายังดี แต่ที่ถูกต้องน้ัน 
ธัมมัปปมาณิกา คือ ศรัทธาที่เกิดจากข้อวัตรปฏิบัติในหลักแห่งธรรม 
                                                            

๔๓ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒–๒๔๓. 
๔๔ องฺ.จตุกฺก ๒๑/๖๕/๙๓. 



  ๒๘

พระธรรมทูต ในปัจจุบันจะต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์กับทุกศาสนาในประเทศน้ันๆ 
ถือเป็นคุณสมบัติสําคัญของพระธรรมทูต ที่จะต้องมีความมั่นใจในคุณค่าความดีงาม รู้เข้าใจปัญหา
และความต้องการของถิ่นฐานที่จะไป มีวิธีการที่จะสื่อสารกับเขาอย่างได้ผล และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์
ของพระพุทธศาสนา จึงจะทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดทั้งการฝึกอบรมพระธรรมทูตเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติ
ในด้านการประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยแล้ว จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยให้พระธรรมทูต
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน พระราชรัตนรังษี (วีร
ยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ได้กล่าวถึงพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดียที่เข้าไปเป็นตัวแทนของคนชาวพุทธเพ่ือ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่ ๔ ประการ ดังน้ี 

๑) พระธรรมทูต บุคคลที่ได้รับมอบหมายงานจากสายงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
และก็ได้รับการแต่งต้ังจากคณะสงฆ์ 

๒) พระนักศึกษาไทยที่ท่านมาเรียนหนังสือที่ประเทศอินเดีย โดยพระเหล่าน้ีปฏิบัติ
หน้าที่งานอาสาเผยแผ่พุทธธรรม 

๓ )พระบัณฑิตปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาปฏิบัติงานในประเทศอินเดีย 

๔) พระผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน เพ่ือประกาศพระพุทธศาสนา และ
บิณฑบาต เดินทางไปให้เขาได้เห็นบ้าง มาสวดมนต์บ้าง๔๕ 

 
พระธรรมทูตในประเทศไทย 
พระธรรมทูตไทยเกิดจาก “โครงการพระธรรมจาริก” ซึ่งเป็นโครงการเผยแผ่ศาสนธรรม 

ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยภูเขา โดยเกิดมาจากอดีตหัวหน้ากอง
สงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ คือ นายประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ ได้ลาราชการเข้ารับการ
อุปสมบทที่วัดเบญจมบพิตร ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นเวลา ๑ พรรษา ศึกษาหลักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาชุมชนชาวเขาทางด้าน
จิตใจ เป็นประโยชน์ต่อการปกครองและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ สมกับประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ อันเป็นศูนย์รวมนํ้าใจของชนเผ่าไทยไม่ว่าจะอาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นใดของประเทศไทย อีกประการหน่ึง รัฐได้จัดต้ังนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขามีดังน้ี 

(๑) นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยมูเซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
(๒) นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ 
(๓) นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาม่อนแสนใจ ม่อนแสนเจริญ อําเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย 
(๔) นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาภูลมโล เขตต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดเลย ต้ังอยู่ที่บ้านแม้วทับเบิก (ภูแปงม้า) อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                                                            

 ๔๕ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานสัมมนาโครงการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๘. 



  ๒๙

เมื่อพระประสิทธ์ิลาสิกขา จึงได้นําความคิดกราบเรียนปรึกษาหารือกับพระธรรมกิตติ
โสภณ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ซึ่งขณะน้ัน ได้รับหน้าที่จากศูนย์ชุมนุม
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นประธานอนุกรรมการสาขาวัฒนธรรมทางจิตใจ ทั้งสองฝ่ายต่างเล็งเห็น
ประโยชน์ร่วมกันจึงได้ร่างโครงการเสนอกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการว่า “พระ
ธรรมจาริก” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้เป็นประธานคณะพระธรรมจาริก ทั้งได้รับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิเอเชีย มีพระธรรมจาริกรุ่นแรกออกปฏิบัติศาสนกิจ จํานวน ๕๐ รูป แบ่งเป็น ๑๐ สายๆ ละ ๕ 
รูป เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสงเคราะห์ชาวเขา ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด คือ ตาก เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา ๑๐ 
หมู่บ้าน จํานวน ๖ เผ่าคือ แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ และกะเหรี่ยง ผลการดําเนินงานคร้ังแรก 
ประสบผลสําเร็จชาวเขา ๑๐ หมู่บ้าน ที่มีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน ได้รู้จักการกราบไหว้พระ 
การทําบุญตักบาตร การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ จํานวน ๘๐๐ คน สมัครเข้าบรรพชาเป็น
สามเณร จํานวน ๑๒ คน นับได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยโครงการพระธรรมจาริกประสบ
ผลสําเร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ก่อต้ังศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา ที่วัดศรี
โสดา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระพุทธิวงศมุนี (สุวณฺณโชตมหาเถร) ได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิธาดา 
เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา และอํานวยการสํานักงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

เมื่อโครงการพระธรรมจาริกประสบผลสําเร็จ มหาเถรสมาคม จึงได้จัดต้ังหน่วยงานพระ
ธรรมทูตเพ่ือการเผยแผ่ในพ้ืนที่ราบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ดําเนินงานโดยใช้
ระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. ๒๕๑๘ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้วัดทําหน้าที่อบรม แนะนํา สั่งสอน ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
ประกอบสัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคี
ธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่การดํารงชีพของประชาชน โดยได้รับงบประมาณดําเนินงานจาก
กรมการศาสนาและวัดที่ต้ังเป็นศูนย์ อ.ป.ต.๔๖ 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ประเทศไทยได้จัดแบ่งพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศออกเป็น 
๙ สาย ดังน้ี๔๗ 

สายที่ ๑ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสาคร 
นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
เป็นหัวหน้าสาย 

สายที่ ๒ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรีลพบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี โดยมี พระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย 

                                                            

 ๔๖ พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๙. 

 ๔๗ รายงานการศาสนา ประจําปี ๒๕๓๖ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา), หน้า ๑๔๕–
๑๔๖. 
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สายที่ ๓ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด คือ นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตรเพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 
เป็นหัวหน้าสาย 

สายที่ ๔ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูนลําปาง แพร่ 
น่าน พะเยา และเชียงราย โดยมี พระเทพสุธี วัดปากนํ้า กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย 

สายที่ ๕ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๘ จังหวัด คือ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนครกาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น โดยมี พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็น
หัวหน้าสาย 

สายที่ ๖ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร ยโสธรอุบลราชธานี ศรี
สะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ โดยมี พระราชเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ 
กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย 

สายที่ ๗ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมี พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้า
สาย 

สายท่ี ๘ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมี พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสา
ราม กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าสาย 

สายที่ ๙ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๑๑ จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรังพัทลุง สตูล 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี พระเทพเวที วัดชลประทานรังสฤษฏ์เป็นหัวหน้าสาย  
โดยมีศูนย์งานพระธรรมทูตประจําจังหวัด ๗๒ จังหวัด คอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 
มีหน่วยงานกํากับดูแลงานของพระธรรมทูตอําเภอ ประมาณ ๗๔๐ หน่วย คอยควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในพ้ืนที่ซึ่งมีประมาณ ๓,๕๐๐รูป ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการท่ี
ดําเนินงาน ที่คณะกรรมการกลางกองอํานวยการงานพระธรรมทูตร่วมกับกรมการศาสนากําหนดขึ้น 

สรุปได้ว่า บทบาทของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของ
พระสงฆ์มาต้ังแต่พุทธกาล พระสงฆ์ผู้เป็นศาสนทายาทโดยสืบเช้ือสายมาจากพระพุทธเจ้า กล่าวคือ 
เป็นผู้ปฏิบัติตามและดํารงไว้ซึ่งหลักคําสอน ตลอดถึงไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขครบ
วงจรท้ังตนเอง สังคม และประเทศชาติ น่ันคือการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ันๆอย่าง
เคร่งครัด งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นภาระสําคัญย่ิงของคณะสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้ขยาย
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ พุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ เพราะพระสงฆ์ได้ทํา
หน้าที่น้ันอย่างต่อเน่ืองเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ 

 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการเผยแผ่ 
 

๒.๓.๑ แนวคิดและเทคนิควิธีการเผยแผ่ธรรม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์มาต้ังแต่พุทธกาล พระสงฆ์ผู้

เป็นศาสนทายาทโดยสืบเช้ือสายมาจากพระพุทธเจ้า กล่าวคือ เป็นผู้ปฏิบัติตามและดํารงไว้ซึ่งหลักคํา
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สอน ตลอดถึงไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขครบวงจรทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
น่ันคือการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ันๆอย่างเคร่งครัด งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็น
ภาระสําคัญย่ิงของคณะสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ พุทธศาสนามีความ
เจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ เพราะพระสงฆ์ได้ทําหน้าที่น้ันอย่างต่อเน่ืองเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ  

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการสื่อสารตามหลักพุทธวิธีเก่ียวกับรูปแบบวิธีการ
เผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในส่วนที่เป็นหลักพุทธวิธี คุณสมบัติที่ดีของนักเผยแผ่ 
ตลอดจนวิธีการเผยแผ่ เปรียบเทียบหลักนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมาประกอบใน
การอ้างอิง ดังต่อไปน้ี 

หลักพุทธวิธีในการสอน 
วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์

เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะทรงใช้วิธีไหนก็ตาม เช่น ทรงใช้อุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะ
หรือโอกาส เป็นต้น ก็มักจะประสบผลสําเร็จเสมอ น้ันเพราะความสําเร็จเช่นว่าน้ี ไม่ใช่เป็นเหตุผล
เฉพาะยุคสมัยเท่าน้ัน  แต่ยังอาศัยบารมีธรรมที่ทรงสร้างมาเพ่ือทําหน้าที่ของพระศาสดาโดยเฉพาะ
ตามท่ีท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆ ความว่า“ พระผู้เป็นที่พ่ึงของโลกทรงบําเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณแล้ว เอกบุคคล เมื่อบังเกิดขึ้นในโลก ย่อมบังเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่
คนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์ต่อชาวโลก เอกบุคคลน้ันคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”๔๘ ดังน้ัน 
พระสงฆ์นักเผยแผ่ในปัจจุบันต้องมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์ ดังน้ี 

คุณสมบัติของผู้สอน  
ในเร่ืองหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาน้ันถือว่า สําหรับนักเผยแผ่กับผู้ฟังน้ันมี

ความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตร ผู้มีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรกันในด้านของการอบรมสั่ง
สอนและให้คําแนะนําต่างๆ และผู้สอนน้ันได้มีท่านผู้รู้ให้ความหมายไว้ในที่หลายแห่งดังมีปรากฏ ดังน้ี  

ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผูท้ี่เป็นกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของความเป็น
กัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังน้ี๔๙ 

๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ  ๒. เป็นที่เคารพ  
๓. เป็นที่ยกย่อง   ๔. เป็นนักพูด  
๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคํา  ๖. เป็นผู้พูดถ้อยคําลึกซึ้งได้  
๗. ไม่ชักนําในอฐานะ  
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายความเป็นกัลยาณมิตรไว้ในหนังสือพุทธวิธีใน

การสอนไว้ ดังน้ี๕๐  

                                                            

 ๔๘ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), พุทธวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕.   

 ๔๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
 ๕๐ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจีการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๖.  
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 ๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้ฟังอยาก
สนใจ อยากซกัถาม  
 ๒) คร ุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะ ชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ เป็น
ที่พ่ึงได้อย่างปลอดภัย  
 ๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝน ปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอๆ เป็นที่ยกย่อง น่าเอาเย่ียงอย่าง ทําให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้  
 ๔) วัตตา รู้จักว่ากล่าว คือ รู้จักพูดช้ีแจงเผยแผ่ให้ได้ผล โดยอาจเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้  
 ๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมที่จะรับฟังคําไต่ถาม คําซักถาม คําล่วงเกิน คํา
ตักเตือน คําวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนได้ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เสียอารมณ์ แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจาก
ลัทธิภายนอกมาขัดขวางต่องานเผยแผ่ธรรม  
 ๖) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้ นักเผยแผ่ที่ดี
ต้องมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่าง และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้ฟังเพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้  
 ๗.) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธดํารัส แต่ต้องรู้จักชักจูง 
แนะนําในทางที่ถูกที่ควร  

เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้อธิบายความหมายของคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้ว่า “ครูที่มี
ความกรุณาต่อศิษย์จะเป็นครูที่มีองค์คุณของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ดังน้ี ๕๑ 
 ๑) น่ารัก น่าวางใจได้อย่างสนิทสนม อยากเข้าไปหาเพ่ือปรึกษาหารือสอบถามเรื่อง
วิชาการและอ่ืน ๆ  
 ๒) น่าเคารพ เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้เข้าไปหาเป็นที่พ่ึงพาได้อย่างปลอดภัย  
 ๓) น่ายกย่อง เป็นผู้ทรงภูมิปัญญา มีความสามารถในวิชาการน้ัน ๆ และในเร่ืองอ่ืน ๆ 
อย่างน่าทึ่ง เป็นความภาคภูมิของศิษย์ที่มีความรู้สึกว่ามีอาจารย์เก่ง  
 ๔) รู้จักพูด คอยให้คําแนะนํา ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี รู้ว่าขณะใดควรพูด
อย่างใด ให้คําแนะนําประเภทไหน อันน้ีรวมถึงความสามารถที่จะสอนที่จะถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย  
 ๕) อดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟังคําซักถามต่าง ๆ ของศิษย์เสมอ ไม่เบ่ือหน่าย มี
วิญญาณของความเป็นครู รักการสอนถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างแท้จริง  
 ๖) แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ มีความสามารถในการอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เรื่อง
ยาก ๆ อธิบายให้เป็นที่เข้าใจง่ายได้ และเรื่องง่าย ๆ บางคร้ังก็สามารถอธิบายได้อย่างลึกซึ้งละเอียด
พิสดาร  
 ๗) ไม่ชักนําในทางเสียหาย เป็นครูที่ดีจะต้องไม่ชักจูงให้ศิษย์ไปในทางเสียหาย อันน้ี
รวมถึงตัวครูเองต้องมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีงามของศิษย์ด้วย  
 
                                                            

 ๕๑เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์, 
๒๕๔๐), หน้า ๒๔-๒๕. 



  ๓๓

 หลักการสอนทั่วไป  
เมื่อพูดถึงหลักการสอน มักจะหมายถึงหลักการใหญ่ๆ  ไมว่่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีหลักใน

การสอนอยู่ ๓ ประการ ดังน้ี 
ก) หลักเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอน  

 ๑. สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจยาก 
หรือยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจ ดังตัวอย่างคืออริยสัจ ซึ่งทรงเริ่มสอนจากความทุกข์ ความเดือดร้อน 
ปัญหาชีวิตที่คนมองเห็นและประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็นประจักษ์กันอยู่ทุกคนแล้ว ต่อจากน้ันจึงสาว
หาเหตุที่ยากลึกซึ้ง และทางแก้ไขต่อไป  
 ๒. สอนเน้ือเร่ืองที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามลําดับช้ัน และความต่อเน่ืองกันเป็นสาย
ลงไป อย่างที่เรียกว่า สอนเป็นอนุปุพพีกถา ตัวอย่างก็คือ อนุปุพพีกถา ไตรสิกขา พุทโธวาท ๓ เป็น
ต้น 
 ๓. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง 
อย่างที่เรียกว่าประสบการณ์ตรง เช่น ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคู่รักคนงาม ด้วยการทรงพาไปชม
นางฟ้า นางอัปสรเทพธิดา ให้เห็นกับตา เป็นต้น  
 ๔. สอนตรงเน้ือหา ตรงเร่ือง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอก
เรื่องโดยไม่มีอะไรเก่ียวข้องในเน้ือหาเลย  
 ๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ อย่างที่เรียกว่า สนิทานํ  
 ๖. สอนเท่าที่จําเป็นพอดีสําหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนได้ผล ไม่ใช่สอน
เท่าที่ตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า เมื่อประทับอยู่ในป่า
ประดู่ลายใกล้เมืองโกสัมพี ได้ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายเล็กน้อยใส่กําพระหัตถ์ แล้วตรัสถามภิกษุ
ทั้งหลายว่า ใบประดู่ลายในพระหัตถ์กับในป่า ไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ในป่า
มากกว่า จึงตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนที่ทรงสั่งสอน
น้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์ และตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่า 
เพราะส่ิงเหล่าน้ันไม่เป็นประโยชน์มิใช่หลักการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้อง
นําไปสู่จุดหมายคือพระนิพพานได้  

 ๗. สอนในสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง 
อย่างพระพจน์ที่ว่า พระองค์ทรงมีพระเมตตาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก 
๖ ประการ ดังน้ี 

 ๗.๑ คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รัก, ไม่เป็นที่ชอบใจ
ของผู้อ่ืนไม่ตรัส  

 ๗.๒ คําพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รัก, ไม่เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อ่ืน ไม่ตรัส  

 ๗.๓ คําพูดที่จริง ถูกต้อง,  เป็นประโยชน์,  ไม่เป็นที่รัก,  ไม่เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อ่ืน  เลือกกาลตรัส  

 ๗.๔ คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รัก, เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อ่ืน ไม่ตรัส  



  ๓๔

 ๗.๕ คําพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รัก, เป็นที่ชอบใจของ
ผู้อ่ืน ไม่ตรัส 

 ๗.๖ คําพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, เป็นที่รัก, เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืนเลือก
กาลตรัส ลักษณะของพระพุทธเจ้าในเร่ืองน้ี คือทรงเป็นกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธรรม
วาที วินัยวาที  

ข) หลักเก่ียวกับตัวผู้เรียน  
ผู้เรียนหรือผู้ฟังน้ัน มีความสําคัญไม่แตกต่างไปกับเน้ือหาที่จะเรียน กล่าวคือผู้สอนต้อง

รู้จักแยกแยะผู้เรียนให้ออกว่า ในแต่ละคนน้ันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ในด้านใดบ  ้าง ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวของผู้สอนน่ันเอง ดังน้ันผู้สอนควรคํานึงถึงลักษณะต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

รู้ คํานึงถึง และสอนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังเช่นทรงคํานึงถึง
จริต ๖ อันได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต และรู้ระดับ
ความสามารถของบุคคล อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า  

สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มี อาการดี 
มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวก
มักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี มีอุปมาเหมือนในกอดอุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก บาง
ดอกท่ีเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ยังไม่พ้นนํ้า จมอยู่ในนํ้า...เจริญในน้ําอยู่เสมอนํ้า...เจริญในน้ํา ขึ้นพ้นนํ้า 
ไม่แตะน้ํา๕๒  

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลที่มีลักษณะต่างกันไป แล้วเปรียบเทียบกับดอกบัว ๔ 
ประเภท๕๓ ดังน้ี  

๑) อุคฆฏิตัญญู (ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน) หมายถึง ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน แต่พอยกหัวข้อขึ้น
แสดงเท่าน้ัน เทียบกับบัวพ้นนํ้า แต่พอรับสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันน้ัน 

๒) วิปจิตัญญู (ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ) หมายถึง บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ต่อเมื่อ
อธิบายความพิสดารออกไป เทียบกับบัวปริ่มนํ้า จักบานต่อวันรุ่งขึ้น 

๓) เนยยะ (ผู้ที่พอจะแนะนําได้) หมายถึง บุคคลผู้พอจะหาทางค่อยช้ีแจงแนะนําใช้
วิธีการยักเย้ืองให้เข้าใจได้ต่อไป เทียบกับบัวงามใต้พ้ืนนํ้า จักบานในวันต่อ ๆ ไป  

๔) ปทปรมะ (ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ) หมายถึง บุคคลผู้อับปัญญา มี
ดวงตามืดมิด ยังไม่อาจบรรลุคุณวิเศษในชาติน้ีได้ เทียบกับบัวจมใต้นํ้า น่าจักเป็นภักษาแห่งปลาและ
เต่า  

ในพระสุตตันตปิฎก ปุคคลบัญญัติ ได้กล่าวถึงบุคคล ๔ จําพวกไว้ว่า บุคคลผู้เป็น
อุคฆฏิตัญญู เป็นไฉน  

บุคคลใดบรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง บุคคลน้ีเรียกว่าผู้เป็น
อุคฆฏิตัญญู  

บุคคลผู้เป็นวิปจิตัญญู เป็นไฉน  

                                                            
๕๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔. 
๕๓ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 



  ๓๕

บุคคลใดเมื่อเขาอธิบายเน้ือความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร จึงบรรลุธรรม บุคคลน้ี
เรียกว่า ผู้เป็นวิปจิตัญญู  

บุคคลผู้เป็นเนยยะ เป็นไฉน  
บุคคลใดบรรลุธรรมโดยลําดับอย่างน้ี คือ โดยการแสดง การถาม การมนสิการโดยแยบ

คาย การเสพ การคบ การเข้าไปน่ังใกล้กัลยาณมิตร บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นเนยยะ  
บุคคลผู้เป็นปทปรมะ เป็นไฉน  
บุคคลใดฟังก็มาก กล่าวก็มาก ทรงจําก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่บรรลุธรรมในชาติน้ัน 

บุคคลน้ีเรียกว่า ผู้เป็นปทปรมะ๕๔  
๑) ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกัน แต่ต่างบุคคลกันก็อาจจะใช้

ต่างวิธีกัน  
๒) นอกจากคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ผู้สอนยังต้องคํานึงถึงความพร้อม 

ความสุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์หรือญาณที่เรียกว่า ปริปากะ 
๓) สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทําด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน 

แม่นยําและได้ผลจริง เช่น ทรงสอนพระจูฬปันถกผู้โง่เขลา ด้วยการให้นําผ้าขาวไปลูบคลํา เป็นต้น  
๔) การสอนดําเนินไปในรูปที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ในการแสวงหา

ความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี หลักน้ีเป็นข้อสําคัญในวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งต้องการ
อิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีน้ีเมื่อเข้าถึงความจริง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนได้มองเห็นความจริง
ด้วยตนเอง และมีความชัดเจนมั่นใจ  

๕) สอนโดยคํานึงถึงความสนใจเป็นรายบุคคลโดยผู้เรียนแต่ละคนน้ันจะมีความสนใจใน
แต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกัน ผู้สอนต้องพึงสังเกตและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของ
แต่ละบุคคลด้วย  

ค) หลักเก่ียวกับตัวการสอน  
ตัวการสอน หมายถึง วิธีการหรือกลอุบายประกอบการสอน ผู้สอนต้องรู้จักและปรับใช้

ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น  
๑) สร้างจุดสนใจในการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกว่าน่าสนใจ อย่างน้อยการเริ่มต้นดึงดูดความ

สนใจของผู้เรียนต้ังแต่เริ่มต้น ก็เป็นความสําเร็จอีกระดับหน่ึงได้  
๒) สร้างบรรยากาศในการเรียนให้ปลอดโปร่ง แจ่มใส เพลิดเพลิน ไม่ตึงเครียด ไม่ให้เกิด

ความอึดอัดในการเรียน ให้เกียรติผู้เรียน  
๓) สอนมุ่งเน้ือหาโดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่สอนเป็นสําคัญ ไม่กระทบตนและ

ผู้อ่ืน ไม่มุ่งยกตนข่มผู้อ่ืน  
๔) สอนโดยเคารพ คือต้ังใจสอน ทําจริงด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า มองเห็น

ความสําคัญของผู้เรียนและงานสั่งสอนน้ันไม่ใช่สักว่าทํา หรือเห็นผู้เรียนน้ันโง่เขลาหรือเห็นเป็นคนช้ัน
ตํ่า  

                                                            

 ๕๔ อภิ.ปุ.(ไทย) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗. 
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๕) ใช้วาจาที่สุภาพ นุ่มนวล ไพเราะน่าฟัง สละสลวย เข้าใจง่าย ไม่หยาบคาย ไม่หยาบ
กระด้าง จนผู้ฟังไม่สนใจที่จะเรียนรู้ 

ลีลาการสอน  
การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละคร้ัง จะมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นลีลาการสอน ๔ 

รูปแบบ๕๕ ดังน้ี คือ 
๑) สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจง้ เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา  
๒) สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วยชวนให้คล้อยตามยอมรับนําไปปฏิบัติได้  
๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้แกลว้กล้า บังเกิดกําลังใจ ปลุกใหม้ีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะ

ทําให้สําเร็จได้ ไม่หว่ันระย่อต่อความเหน่ือยยาก  
๔) สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบ่ือและเป่ียมด้วยความหวัง 

เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ 
วิธีการสอน  
ในที่น้ีจะกล่าวถึงพุทธวิธีในการสอนหรือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าสังเกตหรือพบ

อยู่บ่อย ๆ มีวิธี ดังน้ี 
๑) แบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีที่ทรงใช่บ่อยไม้น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะเมื่อผู้มา

เฝ้าหรือทรงพบน้ัน ยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจในหลักธรรม ในการสนทนา 
พระพุทธเจ้ามักเป็นฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและเสื่อมใสศรัทธาในท่ีสุด แม้ในหมู่
พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย เช่น ในปฐมปัจโจโรหณีสูตร การสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับ
พราหมณ์ชานุสโสณิ ถึงเรื่องวิธีการอาบนํ้าลอยบาป ครั้นจบการสนทนาแล้ว ชาณุสโสณิพราหมณ์ได้
ประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัย  

๒) แบบบรรยาย วิธีสอนแบบน้ีทรงใช้ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมี
ประชาชนหรือพระสงฆ์เป็นจํานวนมาก และส่วนมากมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจกับมีความเล่ือมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี
สอนแบบน้ีที่พบในคัมภีร์บอกว่า ทุกคนท่ีฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมน้ัน แต่ละคนรู้สึกว่า
พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหน่ึงของ
พระพุทธเจ้า๕๖ 

๓) แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆ 
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพ่ือต้องการรู้คําสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา
หรือเทียบเคียงกับคําสอนในลทัธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพ่ือข่มปราบให้
จนหรือให้ได้รบัความอับอายในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้
วิธีตอบให้เหมาะกัน ในหลักการถามและตอบปัญหานั้น พระพุทธเจ้าจะทรงให้หลักในการพิจารณาดู
ลักษณะของปัญหาและวิธีการที่จะตอบปัญหาไว้ ๔ ประการ ดังน้ี 

(๑) เอกังสพยากรณียปัญหา (ปัญหาที่ควรตอบโดยนัยเดียว)  
                                                            

๕๕ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๔๕.   
๕๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๖.   
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(๒) วิภัชชพยากรณียปัญหา (ปัญหาที่ควรแยกตอบ)  
(๓) ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา (ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม)  
(๔) ฐปนียปัญหา (ปัญหาที่ควรงดตอบ)๕๗  
(๔) แบบวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเร่ืองมีภิกษุกระทําความผิดอย่างใดอย่างหน่ึง ขึ้น

เป็นคร้ังแรก พระสงฆ์หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่ มีผู้นําความมากราบทูล
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระทําความผิด เมื่อเจ้าตัวรับได้
ความเป็นสัตย์จริงแล้ว ก็จะทรงตําหนิช้ีแจงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของความ
ประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติที่ดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสม
กันกับเร่ืองน้ัน จากน้ันจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์ใน
การบัญญัติให้ทราบ แล้วทรงบัญญัติสิขาบทข้อน้ัน ๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์  

ในการสอนแบบนี้ พึงสังเกตว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท โดยความเห็นชอบของ
สงฆ์ ซึ่งบาลีใช้คําว่า “สงฺฆสุฏฺฐุตาย” แปลว่า “เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์” หมายความว่า ทรงบัญญัติ
โดยช้ีแจงให้เห็นแล้วว่า ถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมีผลดีอย่างไร จนสงฆ์รับคําของ
พระองค์ว่า “ดีแล้ว” ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ๕๘ 

สรุปแล้ว การเผยแผ่พระศาสนา เป็นการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการอบรม 
สั่งสอนธรรม ให้แก่พระสงฆ์ สามเณร ให้แก่พุทธศาสนิกชน เพ่ือเป็นการยังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
๒.๔ แนวคิดที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

กลวิธีและอุบายประกอบการสอน  
ในกลวิธีและอุบายประกอบการสอนน้ัน ในหลักพุทธวิธีการสอน พระพุทธเจ้าจะทรงใช้

กลวิธีและอุบายในการสอน ดังน้ี  
๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคําอธิบายและการ

เล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จําได้แม่นยําเห็นจริงและเกิด
ความเพลิดเพลิน ทําให้การเรียนการสอนมีรสย่ิงขึ้น เช่นเมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบุคคลควรพูดแต่คําที่
น่าพอใจ ไม่ควรพูดคําไม่น่าพอใจ แม้แต่สัตว์อ่ืนเขาก็ชอบคําพูดที่น่าพอใจเช่นกัน ก็เล่านิทานชาดก
เรื่อง โคนันทวิศาล๕๙ เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอนมากมาย
เพียงใด จะเห็นได้จากการที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ทั่วไป เฉพาะคัมภีร์ชาดก
อย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง  

๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คําอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏ
ความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม เปรียบ

                                                            
๕๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๒/๗๐.    
๕๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๕๐.   
๕๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๘/๑๒.   
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ให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม ก็ช่วยให้
ความหนักแน่นเข้า เช่น  

กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไมไ่ด้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกระลําพักก็ลอยไป
ทวนลมไม่ได้ ส่วนกลิ่นของสตับุรุษ ลอยไปทวนลมได้ กลิน่ศีลยอดเย่ียมกว่ากลิ่นหอมเหล่าน้ี คือ กลิ่น
จันทน์ กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกอุบล และกลิน่ดอกมะลิ๖๐  

ตัณหาย่อมเจริญ แก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาท เหมือนเถาย่านทรายเจริญในป่า เขาย่อม
เร่ร่อนไปมา เหมือนวานรที่ต้องการผลไม้ เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่า ฉะน้ัน๖๑ 

๓) ใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่าง ๆ ที่จัดทํา
ขึ้นไว้เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง
กว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ที่
ผู้คนใช้กันอยู่ อย่างไรก็ดี มีตัวอย่างที่ทรงใช้อุปกรณ์การสอนเหมือนกัน โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ ใน
กรณีสอนผู้เรียนที่มีอายุน้อย ๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม บางทีก็ทรงใช้วิธีทายปัญหาซึ่ง
ช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสําหรับเด็ก ดังปรากฏในสามเณรปัญหา ความว่า “อะไรช่ือว่า หน่ึง...อะไร
ช่ือว่า สอง...อะไรช่ือว่า สาม...อะไรช่ือว่า สี่”๖๒  

๔) ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทํา
เป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นทํานองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรง
กระทําน้ันเป็นไปในรูปทรงเป็นผู้นําที่ดี การสอนโดยทําเป็นตัวอย่าง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามท่ี
เป็นอยู่โดยปกติ แต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะก็มี ดังเช่น “คราวหน่ึง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
พระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะท่ีอยู่ของพระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูป
หน่ึงอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรและคูถของตน ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา 
จัดการทําความสะอาด ให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ ทรงสอบถามเรื่องน้ัน และ
ตรัสตอนหน่ึงว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวก
เธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา ก็จงพยาบาล
ภิกษุไข้เถิด”๖๓  

๕) การเล่นภาษา เล่นคําและใช้คําในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นคํา เป็น
เรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข้อน้ีก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถของพระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นคําร้อยกรอง พระองค์ก็ทรงตอบ
เป็นคําร้อยกรองไปทันที ทํานองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความ โดยใช้คําที่มี
ความหมายไปในทางไม่ดีงาม พระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยคําพูดเดียวกันน้ันเอง แต่เป็นคําพูดใน
ความหมายที่ต่างออกไปเป็นฝ่ายดีงาม คําสนทนาโต้ตอบแบบนี้ มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออกสู่
ภาษาอ่ืนย่อมเสียรสเสียความหมาย บางครั้งผู้มาเฝ้าบริภาษพระองค์ ด้วยคําพูดต่าง ๆ ที่รุนแรงย่ิง 

                                                            
๖๐ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕๔-๕๕/๔๓-๔๔.   
๖๑ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๔/๑๓๗.   
๖๒ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔/๕.   
๖๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๒๔/๒๔๐.   



  ๓๙

พระองค์ยอมรับคําบริภาษเหล่าน้ันทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่องดีงาม 
เช่น กรณีของเวรัญชพราหมณ์และสีหเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนถ์นาฏบุตร  

๖) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายสําคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เริ่มแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงดําเนินพุทธกิจด้วยพระพุทโธ
บายท่ีได้ผลดีอย่างย่ิง ในการสั่งสอนแสดงธรรมก็เช่นกัน ทรงมักเริ่มต้นด้วยบุคคลที่เป็น
พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศ อีกทั้งผู้นําของลัทธิต่างๆ ทําให้การประกาศพระศาสนาของ
พระองค์น้ันได้ประสบผลสําเร็จอย่างย่ิงและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถของ
พระองค์เป็นอย่างดีด้วย  

๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส วิธีสอนน้ีเช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่ง
อินทรีย์หรือญาณ ผู้สอนต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต่ต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ เมื่อถึง
จังหวะและโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป ดัง
ตัวอย่างเช่น ในระยะเริ่มแรกประกาศพระพุทธศาสนา ณ วันมาฆปุรณมี หลังตรัสรู้ ๓ เดือน เมื่อ
ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกัน ณ ที่น้ัน และเป็นโอกาสเหมาะ พระองค์ก็
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นการใช้จังหวะและโอกาสให้เกิดประโยชน์  

๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฐิ
เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลสําเร็จในการเรียนรู้เป็นสําคัญสุด แต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดี
ที่สุด ก็จะทําในทางน้ัน ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติ ไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อสมควรก็ยอมรับ
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม โอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด สมควร
คล้องก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ ดังพระดํารัสว่า “เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธี
แบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง”๖๔ 

๙) ลงโทษและการให้รางวัล มีคําสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้นว่า “พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงน้ีโดยไม่ต้องใช้อาชญา” แสดงว่าการใช้อํานาจลงโทษ 
ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตาม การลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหน่ึง หมายถึงการลงโทษ
ตนเอง ซึ่งมีทั้งในทางธรรมและวินัย ในทางวินัยถือว่า มีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว และ
บทบัญญัติเหล่าน้ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบแห่งสงฆ์ ส่วนในทางธรรม ภิกษุที่
เหลือของคือว่ายากสอนยากจริง ๆ สอนไม่ได้จริง ๆ ก็จะกลายถูกเพ่ือนพรหมจารีและเพ่ือนภิกษุถือว่า
เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนและตักเตือน ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยไม่ว่าทางธรรมหรือวินัย โดยวิธีน้ี
ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ส่วนการให้รางวัล ทรงใช้การชมเชยยกย่อง แต่ก็เป็นในรูปแบบการ
ยอมรับคุณความดีของผู้น้ัน คือกล่าวชมโดยธรรม ให้เขามั่นใจในการทําความดี  

๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบางครั้งคราว ย่อมมี
ลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ
ประยุกต์หลักวิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป อย่างไรก็
ดี การได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นน้ี อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้
บ้าง การประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา และทรงแก้

                                                            
๖๔ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐.   



  ๔๐

สําเร็จไปในรูปต่าง ๆ กัน ดังเช่นที่ปรากฏในธนัญชานิสูตร อักโกสกสูตร สุนทริกสูตรและกสิสูตร เป็น
ต้น  

บรรจบ บรรณรุจิ กล่าวถึงพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ๖๕ ดังน้ี  
๑) วิธีการสอนแบบอธิบายเชิงวิเคราะห์ วิธีน้ีทรงใช้ในการสอนพระอัญญาโกณทัญญะ 

พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ โดยทรงช้ีให้เห็นทางปฏิบัติที่ผิดและเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งทรงวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยง ความเป็น
ทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ กับ
ทรงใช้สอนพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะและพระนาคิตะ พระสารีบุตร พระองค์ทรงวิเคราะห์
ให้เข้าใจถึงว่าเวทนาไม่เที่ยง พระมหาโมคคัลลานะพระองค์ทรงวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงว่าธาตุ ๔ คือ 
ปฐวี อาโต เตโช วาโย ที่ประชุมกันเข้าเป็นกายเป็นของไม่ใช่ตัวตน 

๒) วิธีการสอนแบบอธิบายธรรมขั้นตํ่าขึ้นไปถึงธรรมขั้นสูง วิธีน้ีทรงใช้สอนพระยสะ พระ
วิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ พระควัมปติ และพระมหากัปปินะ โดยทรงช้ีให้เห็นว่า ทานและศีลมี
ผลส่งให้ไปเกิดในสวรรค์อันเป็นแดนที่พรั่งพร้อมด้วยเบญจกามคุณ แต่ถึงอย่างไร เบญจกามคุณใน
สวรรค์น้ัน ก็ยังเป็นของตํ่าช้าให้โทษ เป็นทุกข์ สุดท้ายทรงช้ีให้เห็นว่าการออกบวชเป็นทางที่ดีที่สุด 
แล้วทรงตอกยํ้าเรื่องทุกข์ เหตุเกิดของทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์  

๓) วิธีการสอนแบบให้ผู้ฟังต้ังปัญหาทูลถาม วิธีน้ีทรงใช้สอนพระกุมารกัสสปะ พระสภิยะ 
พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ พระอุปสีวะ พระนันทะ พระ
เหมกะ พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระชตุกัณณี พระภัทราวุธ พระอุทยะ พระเปสาละ พระโมฆราช 
และพระปิงคิยะ โดยทรงเปิดโอกาสให้พระสาวกดังกล่าวน้ีทูลถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
จุดมุ่งหมายอยู่ที่ความพ้นทุกข์  

๔) วิธีการสอนแบบยกเร่ืองให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง วิธีน้ีทรงใช้สอน 
พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่าพระสาวกทั้ง ๓ รูปน้ี
คุ้นเคยกับการบูชาไฟจึงทรงยกเรื่องไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มาสอนเพ่ือทรงช้ีให้เห็นว่า ไฟดังกล่าว
เผาไหม้สัตว์ให้เร่าร้อนเช่นเดียวกับไฟที่ท่านทั้ง ๓ เคยบูชาแล้ว  

๕) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมตามใจผู้ฟัง วิธีน้ีทรงใช้ในการสอน พระนาลกะ พระ
ปุณณะ พระอานนท์ พระกังขาเรวตะ พระสุภูติ พระปิลินทวัจนะ พระนาลกะประสงค์จะฟังโมเนยย
ปฏิปทา พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟังตามที่ทูลขอ พระปุณณะประสงค์จะฟังพระดํารัสตรัสเตือนสําหรับ
อยู่ในสุนาปรันตชนบท พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟัง พระอานนท์ประสงค์จะได้ฟังธรรมะทุกเรื่องที่ตรัส
สอน พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟัง พระกังขาเรวตะ พระสุภูติและพระปิลินทวัจนะ ๓ รูปน้ีประสงค์จะรับ
กรรมฐานไปปฏิบัติก็ทรงประทานให้ตามท่ีทูลขอ กับทรงใช้สอน พระมหาโกฏฐิกะ พระนันทกะ 
พระภคุ พระกิมพิละ พระภัททิยะ(กาฬิโคธาบุตร) พระมหาอุทายี พระโสภิตะ พระรัฐบาล พระเสละ 
พระอุปวาณะ พระมหาปัณถก พระพากุละ พระกุณฑธานะ ซึ่งพระสาวกทั้ง ๑๓ รูปน้ีแม้จะไม่มี
หลักฐานระบุว่าได้ฟังธรรมเร่ืองอะไรจากพระพุทธเจ้า แต่ก็มีหลักฐานระบุว่าท่านได้ปฏิบัติกรรมฐาน
จึงทําให้สันนิษฐานได้ว่า ท่านจะต้องได้รับกรรมฐานมาจากพระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะต่างล้วนได้ฟัง

                                                            

 ๖๕ บรรจบ บรรณรุจิ, เล่มนี้มีปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘), หน้า ๔๕-๕๔.   



  ๔๑

ธรรมในสํานักพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น และพระพุทธเจ้าจะต้องทรงประทานกรรมฐานให้ตามที่ทูลขอ 
เหมือนที่ทรงประทานแก่พระกังขาเรวตะ พระสุภูติ และพระปิลินทวัจนะ อย่างแน่นอน 

๖) วิธีการสอนแบบตําหนิให้ตระหนัก วิธีน้ีทรงใช้สอน พระยโสชะ พระสคตะ พระอุป
เสนะ พระปิณโฑลภารทวาชะ โดยทรงตําหนิพระยโสชะในเรื่องที่พระบริวารของท่านส่งเสียงดัง ทรง
ตําหนิพระสาคตะในเรื่องที่ท่านด่ืมเหล้าจนเมาหมดสติ ทรงตําหนิพระอุปเสนะในเร่ืองบวชได้เพียง ๑ 
พรรษาก็เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรอ่ืน และทรงตําหนิพระปิณโฑลภารทวาชะในเร่ืองไม่รู้ประมาณ
ในอาหาร ซึ่งพระสาวกทั้ง ๔ รูปน้ีเมื่อถูกตําหนิก็ตระหนักและบําเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหัตตผล  

๗) วิธีการสอนแบบให้ความหวัง วิธีน้ีทรงใช้สอน พระนันทะ พระวังคีสะ โดยทรงให้
ความหวังแก่พระนันทะว่าหากบรรลุอรหัตตผลก็จะได้นางฟ้าตามที่ปรารถนา และทรงให้ความหวังแก่
พระวังคีสะว่า หากได้เรียนรู้อาการ ๓๒ แล้วก็จะรู้ที่เกิดของพระอรหันต์ตามท่ีต้องการ ซึ่งเมื่อพระ
สาวกทั้ง ๒ รูปน้ีได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้วก็รู้ทันทีว่า ความหวังที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้น้ันคืออุบาย
สอนธรรมที่ฉลาด  
       ๘) วิธีการสอนแบบให้ลองผิดก่อนแล้วจึงสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกให้ภายหลัง วิธีน้ีทรงใช้สอน 
พระโสณโกฬิวิสะ และพระเมฆิยะ โดยทรงปล่อยให้พระโสณโกฬิวิสะบําเพ็ญเพียรอย่างหนักด้วยการ
เดินจรงกรมจนกระทั่งเท้าแตกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก่อนแล้ว จึงทรงสอนวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง คือ บําเพ็ญเพียรแต่พอเหมาะไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป และทรงปล่อยให้พระเมฆิยะไปอยู่
ปฏิบัติธรรมตามลําพังแล้วไม่สามารถข่มจิตได้จนต้องกลับมาหาพระองค์อีก และทูลขอให้ตรัสบอกวิธี
ทําจิตให้สงบ ซึ่งเมื่อพระสาวกทั้ง ๒ รูปน้ีปฏิบัติตามท่ีตรัสบอกก็ได้บรรลุอรหัตตผล  

๙) วิธีการสอนแบบตรัสแนะเสริม วิธีน้ีทรงใช้สอน พระอนุรุทธะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่า
พระอนุรุทธะกําลังตรึกถึงธรรมะอย่างถูกต้อง แต่ยังไม่แจ่มแจ้งถึงได้ตรัสแนะเสริมให้ติดต่อไปจน
เข้าใจแจ่มแจ้ง  

๑๐) วิธีการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป วิธีน้ีทรงใช้สอน พระราหุล และพระจูฬปันถก 
พระองค์ทรงสอนพระราหุล ซึ่งมีอายุ ๑๕ ขวบเพ่ิงบวชใหม่ให้สํารวมในการพูด เมื่อท่านมีอายุ ๑๘ ปี 
พระองค์ก็ทรงสอนให้พิจารณารูปทั้งปวงว่าไม่ใช่ของเรา เพ่ือบ่มปัญญาของท่านให้แกล้วกล้าในหลัก
ของไตรลักษณ์ และเมื่อท่านอายุ ๒๐ ปี พระองค์ทรงเห็นว่ามีปัญญาแก่กล้าแล้ว จึงตรัสเตือนให้ท่าน
เร่งทําที่สุดของทุกข์ให้ได้ ส่วนพระจูฬปันถก พระองค์ทรงสอนให้ท่านน่ังมองดูดวงอาทิตย์พลางลูบผ้า
ขาว พร้อมทั้งนึกบริกรรมว่า “ผ้าเช็ดฝุ่น ผ้าเช็ดฝุ่น” ครั้งผ้าขาวเริ่มสกปรก พระองค์ก็ทรงสอนให้ท่าน
ได้คิดพิจารณาเปรียบเทียบจิตเหมือนผ้าขาวจนได้บรรลุธรรม 

๑๑) วิธีการสอนแบบเลือกให้ศึกษา วิธีน้ีทรงใช้ในการสอน พระอุบาลี โดยที่ทรง
พิจารณาเห็นว่าพระอุบาลีน้ีหากไปอยู่ปฏิบัติธรรมตามลําพังแล้วก็จะชํานาญเฉพาะการเจริญวิปัสสนา
เท่าน้ัน แต่จะไม่เช่ียวชาญในการพิจารณาตัดสินพระวินัยจึงทรงบอกให้ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมในสํานัก
ของพระองค์ ซึ่งท่านก็ทําตามที่ทรงเลือกให้  

๑๒) วิธีการสอนแบบย้อนคําพูดให้คิด วิธีน้ีทรงใช้ในการสอน พระองคุลิมาล โดยเมื่อวัน
พระองคุลิมาลว่ิงไล่หมายจะปลงพระชนม์ของพระองค์พร้อมทั้งร้องตะโกนบอกให้พระองค์หยุด 
พระองค์ได้ตรัสย้อนว่า พระองค์หยุดแล้วแต่พระองคุลิมาล(ขณะนั้นยังเป็นโจร)ต่างหากท่ียังไม่หยุด 



  ๔๒

ซึ่งก็หมายความว่า พระองค์หยุดทําบาปแล้ว แต่พระองคุลิมาลยังไม่หยุด พระองคุลิมาลเข้าใจตามที่
พระองค์ทรงหมายถึง จึงยอมทิ้งดาบแล้วทูลขอบวช  

๑๓) วิธีการสอนแบบรอให้ผู้ฟังมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิต วิธีน้ีทรงใช้สอน พระ
พาหิยะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่าพระพาหิยะขณะเฝ้าพระองค์อยู่น้ัน สภาพร่างกายและจิตยังไม่พร้อม 
เพราะเดินทางมาไกลและเพ่ิงมาถึง ร่างกายยังเหน่ือยอ่อนและจิตก็ไม่สงบ เพราะดีใจเกินไปที่ได้มา
พบพระองค์ ดังน้ันเมื่อท่านทูลขอให้แสดงธรรมให้ฟังจงทรงยับย้ังไว้ก่อน ต่อเมื่อเห็นว่าท่านหาย
เหน่ือยและจิตก็สงบแล้วจึงทรงแสดงธรรมให้ฟัง  

๑๔) วิธีการสอนแบบปลอบใจ วิธีน้ีทรงใช้สอนพระวักกลิ โดยในตอนแรกทรงขับไล่พระ
วักกลิเพราะโทษฐานที่ละทิ้งการบําเพ็ญสมณธรรม เที่ยวติดตามดูพระรูปกายของพระองค์ เป็นเหตุให้
พระวักกลิเสียใจถึงขั้นจะไปกระโดดภูเขาฆ่าตัวตาย พระองค์จึงเสด็จไปปลอบและทรงให้กําลังใจจน
พระวักกลิเกิดความรู้แจ้งได้บรรลุอรหัตตผลในที่สุด  

๑๕) วิธีการสอนแบบย่ัวยุให้แสดงความสามารถแล้วให้โอวาท วิธีน้ีทรงใช้ในการสอน
พระโสณกุฏิกัณณะ โดยทรงให้พระโสณกุฏิกัณณะซึ่งเดินทางมาเฝ้าจากแคว้นอวันตีได้แสดง
ความสามารถด้วยการสวดสรภัญญะ ครั้นแล้วได้ตรัสชมและประทานพระโอวาท  

๑๖) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมโปรดคนทั่วไปแต่มีเป้าหมายอยู่ที่คนคนหน่ึงหรือกลุ่ม
หน่ึง วิธีน้ีทรงใช้สอน พระมหากัจจายนะ และพระกาฬุทายี เป็นต้น 

แนวคิดและเทคนิคการเผยแผ่ธรรม 
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ได้กล่าวถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารเคล็ดลับ 

หรือศิลปะการเทศน์ ที่น่าสนใจ ๖๖ไว้ดังน้ี 
คําว่า “เคล็ดลับ” หมายถึงกลเม็ดหรือวิธีที่ชาญฉลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือรู้จักแต่

ยังไม่คุ้นเคยนัก  
คําว่า “ศิลปะ” หมายถึง ความมีฝีมือหรือความชํานาญในการแสดงออก ในที่น้ีหมายถึง

ศิลปะในการเทศน์  
ส่วนคําว่า “การเทศน์” หมายถึง การยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้

ให้เข้าใจ จะได้ละช่ัวทําดีมีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต  
การเทศน์ในทีน้ี่ หมายเอาการเทศน์ ๒ แบบ ดังน้ี 

๑. การเทศน์ปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์  
๒. การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา  

ในการเทศน์น้ัน มีเคล็ดลับและศิลปะสําคญัที่นักเทศน์ควรทําความเข้าใจอยู่ ๓ ประการ 
คือ ทุน ทาง ธรรม  

๑) คําว่า “ทุน” หมายถึง พ้ืนความรู้และความสามารถทีม่ีอยู่เดิม ถ้าจะเป็นนักเทศก์ต้อง
มีอย่างน้อย ๖ ประการ ดังน้ี  

 
                                                            

 ๖๖ พระโสภณธรรมวาที(บุญมา อาคมปุญฺโญ), วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : เอม่ีเทรดด้ิง, 
๒๕๔๔), หน้า ๓๑-๓๓. 
 



  ๔๓

๑. รู้หลักธรรม      
๒. จําหลักสูตร  
๓. พูดฉะฉาน      
๔. ปฏิภาณไว  
๕. นํ้าใจงาม      
๖. มีความรอบรู้  

๒) คําว่า “ทาง” หมายถึง วิธีเข้าถึงความสําเร็จโดยสามารถ “เทศน์ได้” รวมไปถึง 
“เทศน์เป็น” การจะทําได้ดังน้ี ต้องมีวิธีการเหล่าน้ีเป็นแนวทาง ดังน้ี 

๑. มีครแูนะนํา      
๒. ท่องจําเทศนา  
๓. ฝึกว่าปากเปล่า     
๔. เข้าใจวางโครง  
๕. ฟัง เขียน เพียร อ่าน     
๖. ปฏิภาณว่องไว  
๗. จิตใจสงบ      
๘. ชอบคบบัณฑิต  
๙. เกาะติดสถานการณ์  

 ๓) คําว่า “ธรรม” ในที่น้ี หมายถึง หลักการและอุดมคติของนักเทศน์ การเทศน์ควร
ปฏิบัติไปตามหลักการ ดังน้ี  

๑. เทศนาตามขั้นตอน     
๒. สั่งสอนอย่างมีเหตุผล  
๓. เมตตาต่อสาธุชน     
๔. ไม่กังวลกับเคร่ืองกัณฑ์  
๕. ไม่กระทบตนกระทบท่าน คือหลักการเทศนา  

 ลักษณะของโครงเทศน ์ 
  (ก) โครงเทศน์น้ันจะประกอบด้วย  

 ๑. อุเทศ คือ หัวข้อที่ยกขึ้นเป็นหลักในการแสดง  
๒. นิเทศ คือ การอธิบายขยายความอุเทศในเชิงปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ โดยใช้วิธี

อธิบายแบบ ๔ ส. (สันทสันา เทศน์ได้แจ่มแจ้ง สมาทปนา เกิดแรงจูงใจ สมุตเตชนา ชวนให้ทําตาม 
สัมปหังสนา เกิดความบันเทิง)  

๓. ปฏินิเทศ คือการสรุปใจความวางเป็นประเด็น ทิ้งท้ายไว้ก่อนจบการเทศน์  
เตรียมการเทศน ์ 

๑. เตรียมตัวให้พร้อม     
๒. ซักซ้อมไว้ดี  
๓. ท่าทีเตะตา      
๔. กถาเตะหู  



  ๔๔

๕. ตาดูคนฟัง      
๖. ท่าน่ังผึ่งผาย  
๗. อธิบายแจ่มแจ้ง     
๘. แสดงหลักการ  
๙. ปฏิภาณว่องไว     
๑๐. จิตใจสะอาด  
๑๑. มารยาทยอดเย่ียม  

ปฏิบัติการเทศน ์ 
๑. ไปก่อนเวลา      
๒. เข้าหาเจ้าหน้าที่  
๓. คัมภีร์ไม่ขาด     
๔. ฉลาดเจรจา (เจ้าภาพ)  
๕. ถามหาข้อมลู (งาน)    
๖. เพ่ิมพูนศรัทธา  
๗. จรรยางดงาม     

 ๘. รูปความแจม่ชัด (ในใจ)  
จุดเด่นนักเทศน ์ 

 ๑. รูปสะดุดตา รูปโสภา กิริยางดงาม มีความสะอาด มารยาทเรียบร้อย  
๒. เน้ือหาสะดุดหู เน้ือหาสาระสละสลวย ที่ควรสั้นก็สั้น ที่ควรยาวก็ยาว สัมผสั

คล้องจอง และเป็นไปตามลําดับไม่สับสน  
๓. ความรู้สะดุดจิต รู้จริง รู้แจ้ง รู้กว้าง รู้ลึก และรู้รอบ  
๔. ข้อคิดสะดุดใจ แสดงแทรกข้อคิด เช่น หลวงพ่อพุทธทาส “ทุกข์เกิดที่จิต ถ้าเห็น

ผิดเมื่อผัสสะ” พระธรรมปิฎก กล่าวไว้ว่า “คนเก่งทําเคราะห์ให้เป็นโอกาส คนประมาททําโอกาสให้
เป็นเคราะห์” ดังน้ีเป็นต้น  

๕. อุปมาอุปไมยน่าฟัง ผลกรรมติดตามคนทําเหมือนล้อรถหมุนตามรอยเท้าโค เงา
ตามตัวว่ิงจี้ตามกันไปไม่ลดละ 

อุดมคตินักเทศน ์ 
๑. สอนให้จํา ทําให้ดู อยู่ให้เห็น  
๒. สอนตนก่อน แล้วจึงสอนคนอ่ืน  
๓. ความเป็นนักธรรม ต้องนํานักเทศก์  
๔. ถ้าสอนจากเร่ืองที่ตนทํา ทุกถ้อยคําจะมฤีทธ์ิ  
๕. อย่าลืม “คนผอมขายยาพี หญิงผัวหนีขายยาเสน่ห์”  
๖. คติว่า “จงทําตามที่ฉันสอน อย่าทําตามอย่างที่ฉันทํา” อย่านํามาใช้  
๗. สอนอย่างไร ทําได้อย่างน้ัน  

พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ได้กล่าวถึงหลักนิทานกับการเทศน์ไว้ว่า 
“นิทาน” ก็คือนิยายหรือเร่ืองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่าง ๆ เป็นสื่อนําไปสู่ความสนใจ เข้าใจ 
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ช่วยให้เรื่องที่เล่าน้ันเกิดมโนภาพเป็นรูปธรรมขึ้น และคงไม่มีใครปฏิเสธว่านิทานไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ชีวิตไว้ ดังน้ี 

๑. นิทานเป็นกาวใจระหว่างคุณตาคุณยายกับหลาน ๆ  
๒. นิทานเป็นรางวัลความเช่ือฟังที่พ่อแม่จะให้กับลูก ๆ  
๓. นิทานเป็นสื่อการสอนของครูอันแสนวิเศษ  
๔. นิทานเป็นหุ่นของธรรมะที่จะช่วยขยายเรื่องน้ัน ๆ ให้กระจ่าง  
๕. นิทานเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อันสําคัญของนักสอน นักพูด นักเผยแผ่  
๖. นิทานเป็นแคปซลูที่เคลือบเร่ืองขมให้เป็นขนมหวาน  
การใช้นิทานประกอบการบรรยายเป็นเรื่องธรรมดาในวงการพุทธศาสนา แม้องค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเล่านิทานประกอบการสอนธรรม ดังจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงแบ่งคํา
สอนออกเป็น ๙ หมวด  เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติ  
วุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ ในบรรดาคําสอนทั้ง ๙ หมวดน้ี นิทานธรรมะ จัดเข้าใน
หมวดที่ ๗ คือ ชาดก พระอรรถกถาจารย์ระบุว่า ในพระไตรปิฎกมีชาดกทั้งสิ้น ๕๕๐ เรื่อง เช่น ใน
มโนรถปูรณี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคท่ี ๒ หน้า ๒๘๒ ท่านกล่าวไว้ว่า “ปญญาสาธิกานิ 
ปญฺจ ชาตกสตานิ ชาตกนฺติ เวทิตพฺพานิ” ควรทราบว่า ชาดก ๕๕๐ เรื่อง จัดเป็นชาดก แต่ใน
พระไตรปิฎกบาลีปัจจุบัน มีชาดกจริงเพียง ๕๔๗ เรื่องเท่าน้ัน  

การใช้นิทานประกอบการสอนธรรมช่วยให้ผู้ฟังเกิดสัมปหังสนา คือได้ความบันเทิงใน
ธรรม และในขณะเดียวกันก็ได้สันทัสสนา คือความแจ่มแจ้งในธรรมไปด้วย การเล่านิทานจะได้ผล
ดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้เล่าพยายามโยงเข้าหาหัวข้อธรรมในทํานองว่า “นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า” ดังนั้น 
นิทานชาดกจึงประกอบด้วยภาษิต คําคม และคาถาร้อยกรองสรุปคติสอนใจไว้เสมอ อันนิทานน้ันมี
หลายหลากมากชนิด ทางนิทานไทย แขก ฝรั่ง อาหรับ พม่า มอญ เขมร จีน ฯลฯ แต่เมื่อประมวลแล้ว
เห็นจะแบ่งเป็นประเภทได้ ๑๒ ประเภท ดังน้ี๖๗   

๑. นิทานตัวอย่าง มีบุคคล สถานที่ ประกอบ เช่น ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  
๒. นิทานเปรียบเทียบ เรื่องนําไปสู่คติธรรม หรือความสํานึกที่ดีงาม ช้ีให้เห็นผลของการ

กระทํา เช่น ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว ขยัน-รวย เกียจคร้าน-จน  
๓. นิทานกระทบกระเทียบ เรื่องที่เล่าเสียดสี เหน็บแนม หรือล้อเลียนฝ่ายตรงข้ามให้เจ็บ

(ใจ)หรืออาย เช่น คนศีรษะล้านหรือคนที่มีปมด้อย ใครจะพูดข้องแวะหรือแตะต้องเร่ืองอ่ืน ๆ เลี่ยน ๆ 
เตียน ๆ โล่ง ๆ ไม่ได้ เพราะมักจะน้อยใจ  

๔. นิทานชาดก เรื่องเก่ียวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เช่น สุวรรณสาม มโหสถ ปรากฏ
อยู่ในพระสูตรหรือชาดกต่าง ๆ  

๕. นิทานตลก เรื่องที่เล่าเพ่ือคลายเครียดหรือสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง ฟังแล้ว
สนุกสนานเกิดความเพลิดเพลิน แต่ไม่ถือเป็นจริงจัง  

                                                            
๖๗ พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : เอม่ีเทรดด้ิง, 

๒๕๔๔), หน้า ๓๔-๓๖.  
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๖. นิทานพ้ืนบ้าน เรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือถิ่นฐานย่านน้ัน ๆ เช่น เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่า
แม่ ที่จังหวัดยโสธร เป็นต้น  

๗. นิทานปรัมปรา เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย มักมีอภินิหาร  
๘. นิทานประเทืองปัญญา เรื่องที่สอนให้รู้จักคิดหรือแก้ปัญหา เช่นนิทานอีสป หรือศรี

ธนญชัย เป็นต้น  
๙. นิทานปริศนาปัญหาธรรม เรื่องที่นําปริศนามาต้ังแล้วมีตัวละครหรือธรรมะมาอธิบาย

ให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้ง เช่น อะไรเอ่ย ? ยามเช้าเจ้าสี่ขา คลานไปมาร้องไห้แง เที่ยงวันกลับผัน
แปร เป็นสองขาน่าแปลกใจ สายัณห์ตะวันเย็น กลับกลายเป็นสามขาได้ สัตว์น้ีคืออะไร ใครตอบได้
ช่วยบอกที  

๑๐. นิทานเทียบสุภาษิต เรื่องที่นําสุภาษิต คําโคลงมาต้ังแล้วมีนิทานเล่าเทียบเรื่อง เรียก
อีกอย่างว่า นิทานกระทู้  

๑๑. นิทานวรรณคดี เช่น เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน, พระอภัยมณี, ไกรทอง-ชาละวัน, อิเหนา 
เป็นต้น  

๑๒. นิทานโบราณคดี เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่มิได้มีการจดบันทึกไว้ เล่าสืบ ๆ กันมา มีที่ไป
ที่มา บุคคล สถานที่ และเวลาจริง  

สรุปได้ดังน้ีว่า นักเทศน์ นักเผยแผ่จําเป็นต้องมีนิทานไว้เป็นสื่อสอนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังน้ี 

๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของนิทาน  
๒. เพ่ือส่งเสริมศิลปะในการสื่อคําสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน  
๓. เพ่ืออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศก์ นักปราชญ์ทางศาสนาทั้งบรรพชิต

และคฤหัสถ์ไว้มิให้สูญ  
 ด้านผู้แสดงธรรมเผยแผ่ 

สมาน งามสนิท ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่งสารที่ดีต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติ คือสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ดังน้ี  

๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะคือหลักการ หลักความจริง เน้ือหาสาระของเรื่องที่จะ
สื่อสาร รู้แจ้งแทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน  

๒. อัตถัญญุตา รู้จักเน้ือหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของสื่อสารที่
แน่นอน ชัดเจน (Goal oriented)  

๓. อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร การรู้จัก
ตนเองเป็นสิ่งสําคัญย่ิง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้ว จะนําไปสู่การยอมรับตน (Self Acceptance) แล้ว
จะเปิดเผยตน (Self Disclosure) สามารถสื่อสารภายในตนได้ดีย่ิง ผู้ที่สามารถสื่อสารภายในตนได้ดี 
จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณที่สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ทําให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไป ผู้รับ
สารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการสื่อสาร (Frequency) คือไม่ส่ง
สารซ้ําซากมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการสําคัญอีกประการหน่ึงของผู้ส่งสาร  
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๕. กาลัญญุตา รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร เวลาไหน
ไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตน การสื่อสารระหว่าง
บุคคล หรือการสื่อสารมวลชน ย่อมมีประสิทธิภาพลดลง  

๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกว่า กลุ่มผู้รับสารหรือ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งสารต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารจึงจะประสบความสําเร็จ ย่ิงรู้จักมากเท่าไร 
การสื่อสารย่ิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน การที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเก่ียวกับจุดมุ่งหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย จึงทําให้
การเผยแผ่พุทธธรรมของพระองค์ประสบความสําเร็จ  

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า ผู้รับสารแต่ละคนแต่ละกลุม่
มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง มีจริตอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยแค่ไหนเพียงใด การ
ที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้น้ัน ทําใหส้ามารถแยกแยะผูร้ับสารได้  

ในส่วนของผู้รับสารตามแนวแห่งพุทธะ แบ่งผู้รับสารออกเป็น ๔ กลุ่มเปรียบเหมือน
ดอกบัว ๔ เหล่า๖๘ ดังน้ี 

๑. กลุ่มบัวพ้นนํ้า เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะแย้มบานทันท ี กลุ่มน้ีเปรียบเหมือนผู้มีปัญญา
เฉียบแหลม มีการศึกษาดีแล้ว ไม่ต้องการเน้ือหาหรือการอธิบายอะไรมาก เพียงแต่ยกหัวข้อธรรมก็
สามารถรู้ได้  

๒. กลุ่มบัวใต้ผิวนํ้า เพียงรอวันจะโผล่พ้นนํ้าขึ้นมารับแสงพระอาทิตย์แล้วแย้มบานใน
วันรุ่งขึ้น เปรียบเหมือนผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้ ยังประโยชน์
ให้สําเร็จ  

๓. กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางนํ้า โอกาสท่ีจะโผล่ขึ้นมาพ้นนํ้าเพ่ือรับแสงอาทิตย์แล้วแย้มบาน 
เปรียบเหมือนกลุ่มคนทีม่ีปัญญาปานกลาง หากประคับประคองดี ๆ โอกาสจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิตก็มีมาก การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี ต้องละเอียดอ่อน เน้ือหาต้องตรงประเด็น ชัดเจนและ
ถูกต้อง เพราะกลุ่มน้ีไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ๆ  

๔. กลุ่มบัวในโคลนตม คือบัวที่ยังเป็นหน่อ ยังไม่โผล่พ้นโคลนตมข้ึนมา โอกาสท่ีจะเป็น
อาหารของปลาและเต่าก็มีอยู่มาก เปรียบเหมือนกลุ่มผู้รับสารที่มีปัญญาทึบ ห่อหุ้มด้วยอวิชชาคือ
ความไม่รู้แจ้ง การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีต้องออกแรงมาก ในส่วนขององค์ประกอบของสาร
ตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มีหลักสําคัญที่ต้องศึกษาอยู่ ๕ หลัก ดังน้ี 

๑. สัจจะ ได้แก่ เรื่องที่เสนอต่อมวลชนน้ัน ต้องเป็นเรื่องจริง เสนอหรือส่งสารตามความ
เป็นจริง ไม่บิดเบือน 

๒. ตถตา เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารน้ัน ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่แท้จริง 
ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใสส่ีหรือใส่ไข ่ 

๓. กาละ เรื่องที่เสนอน้ัน ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา  
๔. ปิยะ เรื่องที่เสนอน้ัน เป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารช่ืนชอบ  
๕. อัตถะ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารน้ัน ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

                                                            

 ๖๘สมาน งามสนิท, องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีพึงประสงค์ตามแนวแห่งพุทธะ, 
(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๙.   



  ๔๘

สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสาร มีความรู้และความสามารถใน
การเผยแผ่ฝึกอบรมท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างจริงจัง เน้ือหาธรรมะ มีวิธีนําเสนอท่ี
เหมาะสมกล่าวคือ  วิธีนําเสนอที่เร้าใจ ยังไม่สามารถโน้มน้าวใจประชาชนให้หันมาสนใจธรรมะมาก
ย่ิงขึ้น และประชาชนมีพ้ืนฐานทางด้านศีลธรรม่ได้สนใจธรรมะอันเน่ืองมาจากอิทธิพลทาง การเผยแผ่
ธรรมะเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของผู้รับสารทุกกลุ่ม จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้ทันยุคทันสมัย การเผย
แผ่ธรรมจึงประสบผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาท 
 

๒.๔.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาท 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการตามหลักพุทธวิธีเก่ียวกับบทบาทรูปแบบ

วิธีการเผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ในส่วนที่เป็นหลักพุทธวิธี คุณสมบัติที่ดีของนักเผยแผ่ 
ตลอดจนวิธีการเผยแผ่ เปรียบเทียบหลักนิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบในการ
อ้างอิง ดังต่อไปน้ี 

นงเยาว์  ปิฏกรัชต์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาท โดยสรุปความมาจากแนวคิดของ Cohen
ว่า การที่สังคมกําหนดเฉพาะเจาะจงให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงน้ันเรียกว่า เป็น
บทบาทที่ถูกกําหนด ถึงแม้ว่าบุคคลบางคนมิได้ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดให้ ส่วน
บทบาทท่ีปฏิบัติจริง หมายถึง การที่บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติออกมาจริงตามตําแหน่งของเขา ความ
ไม่ตรงกันของบทบาทถูกกําหนดกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงน้ัน อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ ดังน้ี๖๙ 

๑. บุคคลขาดความเข้าใจในบทบาทที่สิ่งต้องการ 
๒. ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทท่ีถูกกําหนด 
๓. บุคคลไม่มีความสามารถที่จะแสดงบทบาทน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กรรณิการ์ ขวัญอารีย์  ได้แบ่งลักษณะบทบาทของคนในสังคมไว้ดังน้ี ๗๐                                         
๑. บทบาทท่ีกําหนดไว้ หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed orIdeal 

Role) เป็นบทบาทตามอุดมคติที่กําหนดสิทธิ และหน้าทีข่องตําแหน่งไว้ 
๒. บทบาทท่ีควรกระทํา (Perceived Role) เป็นบทบาทแต่ละบุคคลเช่ือว่าควรกระทํา

ในหน้าที่ของตําแหน่งน้ันๆ ซึง่อาจไม่ตรง ตามบทบาทอุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกันไปแต่
ละบุคคลก็ได้ 

                                                            

 ๖๙ นงเยาว์ ปิฎกรัชต์, อ้างใน สุพร จุลทอง, “บทบาทในการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘. 

 ๗๐ กรรณิกา ขวัญอารีย์, บทบาทผู้นําท้องถ่ินต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในชุมชนท่ีมีระดับการ
พัฒนาต่างกัน  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุ รินทร์ , วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต , 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕). 



  ๔๙

๓. บทบาทท่ีกระทําจริง (The performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริง
ตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสท่ีกระทําในแต่ละสังคมในช่วงเวลาหน่ึง  

๔  เมื่อกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทั่ง
เป็นไปในอนาคต จะเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างย่ิงในฐานะที่เป็นศูนย์
รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติ และ
อีกประการหน่ึง พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม
ของประเทศไทยทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม 

ส่วนเหตุปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์ต้องมีการพัฒนาบทบาทของตนเอง เพ่ือความเหมาะสม
ในสังคมน้ัน ประกอบด้วย ๒ สาเหตุหลัก๗๑ ดังน้ี 

๑. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เน่ืองจากชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการสื่อสารมวลชน 
ค่านิยมด้านความเช่ือด้ังเดิม รวมไปถึงการแทรกแซงของภาครัฐ นักการเมืองนักธุรกิจเอกชน 

๒. ปัจจัยภายใน ได้แก่ องค์กรของพระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เน่ืองจากปัจจัย
ภายในองค์กรเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของพระสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์ การประชุม
พระสังฆาธิการ และทัศนคติของพระสงฆ์ที่ได้รับการกล่อมเกลามาอย่างยาวนาน 

พระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และ ปลูกฝังความมีคุณธรรม
จริยธรรมให้เเก่เด็กและเยาวชนเเล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยซึ่งเป็น
วิธีการหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับภาพลักษณ์เเห่ง
ความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเเนวทางที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังที่ 
วารุณี ธนวราณิช และคณะได้กล่าวว่า “เเบบอย่างจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
โดยการสังเกต ทําให้เกิดทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามลักษณะ 
แบบอย่างที่สังเกต นอกจากกระบวนการสังเกต จะทําให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมแล้ว 
บุคคลยังสามารถใช้กฎเกณฑ์เหล่าน้ี ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ได้เเก่ 
ความปีติเมื่อสามารถทําตามมาตรฐานที่ตนต้ังไว้หรือเสียใจ ละอายใจ เมื่อกระทําผิดจากกฎเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้๗๒ 

 ประสพสุข พันธุประยูร กล่าวว่า “บทบาทคือ การประพฤติปฏิบัติของบุคคลตาม
ตําแหน่งและสถานภาพในสังคม”๗๓ 

พระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความมีคุณธรรม
จริยธรรมให้เเก่เด็กและเยาวชนเเล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยซึ่งเป็น

                                                            

 ๗๑คนึงนิตย์ จันทรบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, งานวิจัยภาควิชา
ประวัติศาสตร์, (คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, ๒๕๓๐). 

 ๗๒ จรินทร์ ยังสังข์, บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖). 

 ๗๓ ประสพสุข พันธุประยูร, “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย”, รายงานการวิจัยเรื่อง,(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕). 



  ๕๐

วิธีการหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับภาพลักษณ์เเห่ง
ความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเเนวทางที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังน้ี  

วารุณี ธนวราณิช และคณะได้กล่าวว่า “เเบบอย่างจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต ทําให้เกิดทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ตามลักษณะ แบบอย่างที่สังเกต นอกจากกระบวนการสังเกต จะทําให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของ
พฤติกรรมแล้ว บุคคลยังสามารถใช้กฎเกณฑ์เหล่าน้ี ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง ทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ ได้เเก่ ความปีติเมื่อสามารถทําตามมาตรฐานที่ตนต้ังไว้หรือเสียใจ ละอายใจ เมื่อกระทํา
ผิดจากกฎเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้๗๔ 

พระสงฆ์ เมื่อได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระธรรมวินัย จึงเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรม
คํา สั่งสอน นํา คํา สั่งสอนน้ันมาสั่งสอนประชาชน และพระสงฆ์ก็เป็นผู้สืบต่ออายุของ
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ในฐานะบุคลากรสําคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาในสังคมไทย มีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทต่อชุมชนหลายรูปแบบ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีกระแสอนุรักษ์นิยมซึ่งพยายาม
เหน่ียวรั้งด้วยการไม่ส่งเสริมบทบาทใหม่ ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงของพระสงฆ์เป็นฝ่ายรักษาดุลย
ภาพ หรือความสมดุลของการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงก็ยังมี
ทัศนะที่แตกต่างกันบางประการ 

ในการจัดการศึกษาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวได้ว่าโรงเรียนได้ออกจากวัดมา
นานแล้วอย่างไรก็ตาม พระและศาสนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ยังมีบทบาทในการให้ความรู้เก่ียวกับพุทธธรรม
และจริยธรรมอันเป็นวิชาหรือความรู้พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสุขสงบ ทั้งในรูปแบบของ
การศึกษานอกระบบ เช่น ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ห้องสมุดค่ายคุณธรรม อบรม 
ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น และการศึกษาในระบบ ได้แก่ การดูแลหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรสามัญศึกษา 

รัตน์ เดชะรินทร์ มีทัศนะว่า สถาบันศาสนาเป็นสถานที่บริการที่มีความสมบูรณ์แบบมาก
สําหรับสังคมไทย โดยเฉพาะในสมัยก่อน วัดนอกจากท่ีทําหน้าที่ทางศาสนาแล้ว ยังทําหน้าที่เป็น
โรงเรียนของชุมชน เพราะพระสงฆ์เป็นครูสอนอย่างดีมีความเอาใจใส่เป็นพิเศษยิ่งกว่าครูอาชีพใน
ปัจจุบัน ทั้งน้ีเพราะเป็นคนในหมู่บ้าน เกิด และเติบโตข้ึนมาในสิ่งแวดล้อมเดียวกับนักเรียนเข้าใจ
ปัญหาของชุมชน มีความผูกพันกับชุมชนอย่างลึกซึ้งจนแยกไม่ออก ๗๕ 

ประกอบ มีโคตรกอง ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับบทบาทว่า บทบาทหน้าที่ตามตําแหน่งใด
ตําแหน่งหน่ึงน้ัน จะถูกคาดหวังจากสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

                                                            

 ๗๔ วารุณี ธนวราณิช และคณะ, “ผลการใช้เทคนิคแม่เเบบท่ีมีต่อเเรงจูงใจในการประกอบอาชีพอิสระ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร”, วารสารการวิจัยทางการศึกษา,(ตุลาคม - 
ธันวาคม ๒๕๓๖).  

 ๗๕ ไพรัตน์ เดชะรินทร์, อ้างใน อํานาจ บัวศิริ, รวมข้อคิดเห็นและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเรื่อง
บทบาทของพระสงฆ์ด้านการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๘). 



  ๕๑

(Socialization) และการแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหน่งหน้าที่จะมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียงใดขึ้นกับปัจจัย ๓ ประการ๗๖ ดังน้ี 

๑. ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองแสดงหรือปฏิบัติ 
๒. ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท 
๓. บุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท 
สมคิด เพ็งอุดม ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาทตามแนวคิดของราล์พ (Ralp)โดย

สรุปได้ว่า “สถานภาพเป็นฐานะหรือตําแหน่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่กําหนดบทบาทของบุคคลตําแหน่งและ
บทบาทจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เปรียบเสมือนเหรียญคือ ถ้าด้านหน่ึงของ
เหรียญเป็นตําแหน่งอีกด้านหน่ึงของเหรียญก็เป็นบทบาท”๗๗ 

ทิพวรรณ เคาวางกูล อธิบายว่าบทบาทคือ แบบเผยของพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับหน้าที่
ของแต่ละบุคคล บทบาทดังกล่าวควรเป็นไปตามข้อตกลงที่สังคมน้ันๆ และพฤติกรรมของบุคคลแต่ละ
คน คือ ผลที่ได้จากตําแหน่งทางสังคมของเขาน่ันเอง และทฤษฎีบทบาทเป็นข้อตกลงประการแรกที่
สถาบันต่างๆ ในสังคมคาดหวังว่าบุคคลที่ได้รับตําแหน่งต่างๆ ควรปฏิบัติอย่างไร๗๘ 

ศึกษาจากงานวิจัยพอสรุปได้ว่าบทบาทหลักของพระสงฆ์ คือ การให้การศึกษาแก่ประชา
ชโดยเฉพาะในด้านการดํารงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐ ตามหลักการพระพุทธศาสนา เรียกว่าบทบาท
ของครู แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นพระบรมครู ทํา
หน้าที่ฝึกเทวดาและมนุษย์ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เพราะพระองค์ฝึกคนธรรมดาให้เป็นคนดี (กัลยาณ
ชน) และกลายเป็นคนประเสริฐ (อริยชน) ในระดับสูงสุดดังน้ันบทบาทของในพระธรรมทูตฐานะ
พระสงฆ์เป็นบทบาทถาวรตลอดมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

 
๒.๔.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระธรรมทตู 
พระธรรมทูต หมายถึง ผู้นําธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กับทางฝ่ายบ้านเมือง ก็มีราชทูต มี

รัฐทูต แต่ว่าทูตในทางธรรมะมีความหมายต่างจากทูตอ่ืน ทูตในทางบ้านเมืองน้ันไปเพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศชาติ เป็นเรื่องของโลกมนุษย์ที่มีการแบ่งกันเป็นหมู่ชน เป็นชนชาติต่างๆ แต่ละชนชาติ ก็
ย่อมพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตนเองราชทูต รัฐทูต ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดิน ของชาติของ
ประเทศน้ันๆ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศของตนเอง ไปเจรจากับประเทศที่ตัวไปทําหน้าที่
น้ัน ต่างจากพระธรรมทูตที่ว่า พระธรรมทูตน้ันเป็นทูตธรรมะ นําธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  ดังมีผู้ได้ศึกษางานวิจัย มาอ้างอิงไว้ดังน้ี 

                                                            

 ๗๖ ประกอบ มีโคตรกอง, บทบาทของพระสงฆ์ท่ีเกี่ยวกับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑). 

 ๗๗ สมคิด เพ็งอุดม, “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของพระสงฆ์
และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัดสุมทรสงคราม”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๕). 

 ๗๘ ทิพวรรณ เดาวางกูร, “บทบาทของสตรีชนบทในการร่วมพัฒนาสหกรณ์การเกษตร : ศึกษากรณี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินลาดบัวขาว จํากัด”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๑). 



  ๕๒

พระมหาประสิทธิ์ รวมพิมาย ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บทบาทพระธรรมทูต
ภายในประเทศ : ศึกษาจากกรอบความคิดโครงการพระธรรมทูตสํานักงานพระธรรมทูตสายที่ ๒
เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดลพบุรี” สรุปได้ว่า พระธรรมทูตเป็นทั้งบุคคลและสังคมใน
อุดมคติที่มีวิถีชีวิตอันประเสริฐเรียบง่าย มีอิสรภาพทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ปราศจากการถูก
ครอบงําจากกรอบความคิดความเช่ือหรือกระบวนทัศน์ที่ผิดพลาดและระบบโครงสร้างสังคมท่ีสูญเสีย
ดุลยภาพและมีเจตนารมณ์แปลกแยกขัดแย้งกับ พระธรรมทูต๗๙ 

ปรีชา พงษ์พัฒนะ ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการอบรม
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” สรุปได้ว่า 
คุณสมบัติสําคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้สําหรับพระธรรมทูตในต่างประเทศ ก็คือพระธรรมทูต จะต้องมีทั้ง
ภูมิธรรมและภูมิปัญญา ภูมิธรรมก็คือ เป็นผู้ที่หนักแน่นและ สนใจในเรื่องธรรมะ ส่วนภูมิปัญญาก็คือ 
จะต้องมีความรู้ทางโลก (ศาสตร์สมัยใหม่) กล่าวอย่างสั้นก็คือ พระธรรมทูตที่พึงประสงค์จะต้องมี
วิชชาและจรณะน่ันเอง๘๐ 
 พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตต่อการฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๑” สรุปได้ว่า การ
ฝึกอบรมพระธรรมทูตมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดี 
และมีบทบาทในการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆและช่วยพัฒนาสังคมไทยอย่างมีระบบมากขึ้น 
ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับพุทธดํารัสที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์และ
ความสุขแก่คนหมู่มาก”๘๑ 
 สมศรี แก้วกิตติ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของ
พระเทพบัณฑิต (ศรีจันทร์ บุญณรโต) วัดบึงพระลานชัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างพระภิกษุ ๑๐ รูป ศิษย์วัด ๑๐ คน คฤหัสถ์อุปัฏฐาก ๑๐ คน และพระภิกษุต่างวัด ๑๐ 
รูป ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระเทพบัณฑิต (ศรีจันทร์) บุญณรโต) 
มีหลายระยะ ในระยะเร่ิมแรกที่บรรพชาสามเณร มีการฝึกฝนตนเองจากการอ่านหนังสือธรรมะ และ
ใช้วิธีการเผยแพร่โดยการแสดงธรรมเทศนา และการปาฐกถาธรรมเป็นหลัก เน่ืองจากบุคลิกและ

                                                            

 ๗๙ พระมหาประสิทธ์ิ รวมพิมาย, บทบาทพระธรรมทูตภายในประเทศ : ศึกษาจากกรอบความคิด
โครงการพระธรรมทูตสํานักงานพระธรรมทูตสายท่ี ๒ เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดลพบุรี,วิทยานิพนธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘). 

 ๘๐ ปรีชา  พงษ์พัฒนะ, การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ :
ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔). 

 ๘๑ พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี, “การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระ
ธรรมทูตต่อการฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๑”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒). 



  ๕๓

เชาว์ญญาดี ขยันหมั่นศึกษาค้นคว้า ทําให้เป็นผู้มีความสามารถและแสดงธรรมจนเป็นที่นิยมของ
พุทธศาสนิกชน ๘๒ 

พระมหาจิระศักด์ิ ธมฺเมธี (สังเมฆ) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง“ปัญหาภาษาใน
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิดเร่ือง ภาษาคน-ภาษาธรรมของท่านพุทธทาส” ซึ่งพอสรุป
ได้ว่าภาษาคน-ภาษาธรรมในแง่ปรัชญา ในความหมาย ลักษณะ ไวพจน์ ของภาษาทั้งสองเพ่ือมุ่ง
ศึกษาเจตนาของท่านพุทธทาส ในทิศทางเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติและเพ่ือให้สังคมมองทะลุคํา
สามัญไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งทางศาสนา๘๓ 

ส่วนงานของพระมหาจิระศักด์ิ ธมฺเมธี  ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาภาษาในพระพุทธศาสนา 
ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิดเร่ือง : ภาษาคน ภาษาธรรมของท่านพุทธทาส” ซึ่งสัมพันธ์กับงานของผู้วิจัย
ในเรื่องน้ีโดยตรง จากการศึกษางานวิจัยน้ี พบว่าชาวพุทธมีปัญหาเรื่องเข้าใจภาษาธรรมะมากทีเดียว 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร (แกว้ เหลา) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา” ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ีในด้านการเผยแผ่ธรรมท่านสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดี 
เป็นที่ปรึกษาทั้งพระภิกษุและภิกษุณี เป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาก ท่านจึงเป็นเหมือน
สื่อธรรมที่สามารถแจกแจง ถ้อยคําของพระพุทธเจ้าได้ดี อธิบายธรรมได้ยอดเย่ียม เป็นที่ยอมรับของ
พระภิกษุสงฆ์ในสมัยน้ันได้เป็นอย่างดี๘๔ 

การเผยแผ่ในครั้งพุทธกาล มีสาวกที่ช่วยกันเผยแผ่คําสอน จนมีการสืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งน่ันคือ การอาศัยบุคคลเป็นสื่อด้วย อาศัยการสืบทอดด้านภาษาคือ ภาษาบาลีเป็น
เครื่องมือของผู้เผยแผ่ด้วย ฉะน้ัน ผู้เผยแผ่จะต้องเข้าใจในภาษาบาลี ภาษาธรรม เน้ือหาธรรมของ
พระพุทธเจ้าด้วย แตกฉานในหลักธรรม ในภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ดี จึงจะเป็นนักเผยแผ่ที่ดี
ได้ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันคือ ผู้คนไม่เข้าใจธรรม ก็เน่ืองจากว่า ผู้เผยแผ่ใช้ภาษายาก ลึก
เข้าใจยาก จากการศึกษางานวิจัยน้ีพบว่า ผู้เผยแผ่ยังขาดองค์ความรู้เชิงบูรณาการอีกมาก หาผู้ที่เผย
แผ่ธรรมะอย่างพระสารีบุตรค่อนข้างยาก จึงเกิดเป็นปัญหาเรื่อง การเผยแผ่คําสอนขึ้นอยู่ทุกวันน้ี 
 พระมหาอรุณ จิตฺตคุตฺโต (สุดประเสริฐ) ได้ศึกษาเรื่องเก่ียวกับ “กระบวนการสื่อสาร
เพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมของสวนโมกขพลาราม” ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ คืองานที่ท่านพุทธทาสได้
ถ่ายทอดนั้น เป็นวิธีการประยุกต์หลักคําสอนเพ่ือให้เกิดความทันสมัย ซึ่งมีรูปแบบ ๓ ประเภท ดังน้ี 

๑. งานเขียนซึ่งทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

                                                            

 ๘๒ สมศรี แก้วกิตติ. กระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระเทพบัณฑิต (ศรีจันทร์ บุญณรโต) 
วัดบึงพระลานชัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘). 

 ๘๓ พระมหาจิระศักด์ิ ธมฺเมธี (สังเมฆ), การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองปัญหาภาษาในพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีแนวคิดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมของท่านพุทธทาส, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

 ๘๔ พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร (แก้วเหลา), “บทบาทของพระสารีบุตรเถระ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙). 



  ๕๔

๒. งานแปลที่แปลมาจากสองภาษา คือ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 
๓. งานปาฐกถาเรียกว่า งานพูดที่สื่อลงทางเทป 

สรุปไว้ว่า สวนโมกข์มีการใช้สื่อที่ทันสมัยและเข้าถึงใจได้ดี เพราะว่าสื่อเหล่าน้ี มีลักษณะ
น่าเช่ือถือ รู้จริง สุภาพ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาทั้งสองอังกฤษและภาษาไทยได้ดี๘๕ แต่สําหรับปัญหาใน
งานวิจัยน้ี พบว่า พระสงฆ์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศอยู่มาก แม้ผลงานทางวัด
สวนโมกขพลารามได้นําเสนอออกมาดี แต่สําหรับบุคคลทั่วไป ยังขาดพ้ืนฐานการเข้าใจหลักธรรม 
และภาษาบาลีอยู่มาก ในขณะพระสงฆ์ยังใช้รูปแบบการนําเสนอแบบเดิมๆ อยู่ 

สรุปจากผลการวิจัย พบว่า พระธรรมทูตในปัจจุบันจะต้องวิสัยทัศน์พยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับทุกชุมชน ทุกศาสนา สาขาอาชีพ ต่างๆ ถือเป็นคุณสมบัติสําคัญของพระธรรมทูต ที่
จะต้องมีความมั่นใจในคุณค่าความดีงาม รู้เข้าใจปัญหาและความต้องการของถิ่นฐานที่จะไป มีวิธีการ
ที่จะสื่อสารกับเขาอย่างได้ผล และมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา จึงจะทํา ให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งการฝึกอบรมพระธรรมทูต
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติในด้านการประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยแล้ว จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยให้พระธรรมทูตสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 
 ๒.๔.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

พระมหาศรัญญู ปญฺญาธโร (นุชมิตร)  ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พุทธธรรม หมายถึง การ
ทําให้หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไป มีผู้เคารพ เลื่อมใสศรัทธาในพระ
รัตนตรัย น้อมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
ตามสมควรแห่งการปฏิบัติน้ัน เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก๘๖ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน ในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤติการณ์ในพระพุทธศาสนา”๘๗ มีเน้ือหาครอบคลุมหลาย
ประเด็น ส่วนเฉพาะท่ีเก่ียวกับบทบาทด้านการเผยแผ่ธรรมะของพระในปัจจุบันน้ัน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช เห็นว่า กลุ่มผู้เรียนรู้ธรรมะมีสองกลุ่ม ได้แก่ คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าต้องการ
รูปแบบการเผยแผ่แบบเก่า ได้แก่ การเทศน์ ด้วยถือว่าอาการที่น่ังฟังพระเทศน์น้ันได้บุญแล้ว ส่วนคน

                                                            

 ๘๕ พระมหาอรุณ จิตฺตคุตฺโต (สุดประเสริฐ), ศึกษากระบวนการสื่อสารเผยแผ่พุทธธรรมของสวนโมก
ขพลาราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔). 

 ๘๖ พระมหาศรัญญู ปญฺญาธโร (นุชมิตร), การศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทรจักรรักษา), วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).  

 ๘๗ คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว., อ้างใน พระกฤตพจน์ สุทฺธิจิตฺโต, บทบาทของเจ้าอาวาสท่ีมีต่อการพัฒนา
สังคมจังหวัดสมุทรปราการ, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสารคาม, 
๒๕๔๖). 



  ๕๕

รุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะศึกษาในลักษณะวิชาการ ต้องการเหตุผลต้องการอธิบายรายละเอียดให้แจ่มแจ้ง 
และมีการซักถามได้ เช่น รูปแบบของการปาฐกถาการอภิปราย เป็นต้น 

พระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ์ ทินฺนาโภ) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง“ศึกษาเทคนิคและ
รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” 
ได้กล่าวถึงเทคนิคการเผยแผ่ของพระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญฐิตธมฺโม) ว่าได้ใช้เทคนิคและรูปแบบ
การเผยแผ่พุทธธรรม โดยยึดเทคนิคและรูปแบบการสอนและการสื่อสารตามแนวพุทธผสมผสานกับ
หลักนิเทศศาสตร์ทั่วไป๘๘โดยได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทป วิดีโอ 
หนังสือ และสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ เข้ามาช่วยเป็นเคร่ืองมือในการเผยแผ่ 

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จํานิล) ได้กล่าวถึงกลวิธีและเทคนิคประกอบการสอนไว้ว่า 
สําหรับครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความเคารพในพระธรรม คือพูดตามธรรม เอาความถูกต้อง ไม่เอา
ความถูกใจ วิธีการสอนแบบใดคงไม่ดีไปกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้า เพราะการสอนของพระองค์แต่
ละคร้ังจะดําเนินไปจนบรรลุผลสําเร็จน้ัน พระองค์มีกลวิธีและเทคนิคในการสอน ๔ ประการ คือ  

๑. แบบสันทัสสนา เป็นการสอนที่ช้ีให้แจ่มแจ้ง ชดเจน มิใช่การพูดมากหรือพูดยาวๆ แต่
หมายถึงการอธิบายให้คนเข้าใจเรื่องที่พูดน้ันชัดเจนเห็นจริงตามที่พูดจนยอมรับนับถือ อยากนําเอาไป
ปฏิบัติตาม จะทําได้เช่นน้ี ครูผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี โดยใช้วิธีดังน้ี  

๑.๑ การตีความหมาย  
๑.๒ การขยายความหมาย  
๑.๓ การอุปมาอุปมัย  
๑.๔ การยกอุทาหรณ ์ 
๑.๕ ใช้อุปกรณ์ประกอบ  

๒. แบบสมาทปนา เป็นการสอนชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติหรือบรรยายให้ซาบซึง้ใน
คุณค่าเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนใจยอมรับ ทําให้อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ เช่นสิ่งใดที่บอก
ว่าดีมีประโยชน์ก็บอกให้ทํา สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ก็เลิกเสีย แต่ต้องใช้หลักการพูด โน้มน้าวจิตใจ อย่าง
ที่เขาพูดปลุกระดม ต้องใช้วาทศิลป์๘๙ ดังน้ี  

๒.๑ เรียกร้องความสนใจ  
๒.๒ เร้าใจให้เห็นประโยชน์อันจะพึงได้  
๒.๓ จุดไฟปรารถนา  
๒.๔ พาลงมือกระทํา  

๓. แบบสมุตเตชนา เป็นการสอนเร้าใจให้อารมณ์อาจหาญแกล้วกล้า คือปลุกใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกําลังใจเข้มแข็ง มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จลงได้ สู้งาน ไม่หว่ันไหว ไม่
กลัวยากลําบาก การสอนแบบนี้ เป็นการสอนเพ่ือให้มีความกล้าหาญ ให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองสูง 

                                                            

 ๘๘ พระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ์ ทินฺนาโภ), ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐ ิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

 ๘๙ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จํานิล), วิชาธรรมนิเทศ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย, ๒๕๓๙), เอกสารประกอบการสอน, หน้า ๓๒-๕๑. 



  ๕๖

เมื่อกล่าวโดยสรุป งานทุกอย่างต้องอาศัยพลังธรรมเข้าช่วย มนุษย์ทุกคนก้าวหน้าและประสบ
ความสําเร็จได้ เพราะอาศัยอิทธิบาทธรรม คือคุณธรรมเป็นเคร่ืองนําไปสู่ความสําเร็จ ทั้ง ๔ ประการ 
ดังน้ี 

๓.๑ ฉันทะ ได้แก่ เต็มใจทํา ต้องรักงานที่รับผิดชอบ  
๓.๒ วิริยะ ได้แก่ แข็งใจทํา ต้องมีความมานะอุตสาหะพากเพียร  
๓.๓ จิตตะ ได้แก่ ต้ังใจทํา ต้องดูแลสอดส่องเอาใจใส่ตลอดเวลา  
๓.๔ วิมังสา ได้แก่ เข้าใจทํา ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบ  

๔. แบบสัมปหังสนา เป็นการสอนแบบปลอบชโลมใจให้รื่นเริง คือบํารุงจิตใจให้แช่มช่ืน
เบิกบาน โดยมุ่งช้ีให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จย่ิงขึ้น 
ทําให้บรรยากาศในที่น้ัน ๆ สดช่ืนแจ่มใส ไม่ทําให้เขาซบเซาหดหู่ แต่ให้ทําผู้เรียนแจ่มใสปรอดโปร่ง 
แต่ทําให้เขาแจ่มใสทางจิตใจและสีหน้าก็พลอยอ่ิมเอิบไปด้วย หลักการพูดให้ร่าเริง หมายถึง การพูด
การสอนที่ทําให้ผู้ฟังมีจิตใจร่าเริง สรุปเน้ือหาได้ดังน้ี  

๔.๑ พูดหักมุม หมายถึง การพูดหักมุมจากความคิดเดิมของเขา  
๔.๒ พูดทันสมัย หมายถึง คําพูดที่ทันเหตุการณ์ เหมาะกับวัยของผู้ฟัง  
๔.๓ พูดคล้องจอง หมายถึง การพูดสัมผัสอักษรคล้องจองได้ความหมาย เอามาพูด

เช่ือมโยงกันได้อย่างสนุกสนาน  
๔.๔ พูดสร้อยคํา หมายถึง การพูดต่อกันเป็นกลอนให้เกิดความสนุกสนาน หรือ

ประดับคําพูดให้แพรวพราวมองเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
๔.๕ พูดตรงไปตรงมา หมายถึง พูดตรงประเด็นให้เห็นชัดเจน  
๔.๖ พูดพร้อมกับแสดงท่าประกอบ หมายถึง พูดพร้อมแสดงให้ทําตาม  
๔.๗ พูดแบบแต่งเติมคํา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคําเก่าที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้เกิดคํา

ใหม่ที่น่าสนใจย่ิงขึ้น  
๔.๘ พูดเล่าเร่ืองขําขัน หมายถึง การเล่าเรื่องประกอบที่ขําขันไม่หยาบโลน ทําให้

เกิดประโยชน์ในขณะนั้น หรือทําให้บรรยากาศไม่เครียด สบายอารมณ์ 
 พระมหาสุชญา โรจนญาโณ (ยาสุกแสง) ได้ศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระมหาโมคคัลลานเถระมีบทบาทและวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่สําคัญใน ๓ ด้าน ดังน้ี ๙๐ 

๑. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระมหาโมคคัลลานเถระได้เผยแผ่พุทธศาสนาใน
ลักษณะการให้คําแนะนํา เป็นที่ปรึกษา การสนทนา การตอบปัญหาข้อข้องใจ การแสดงฤทธ์ิโดยรับ
สนองพุทธบัญชาให้ไปปราบผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ การเป็นสมณทูตในเทวโลกและยมโลก แล้วนําเรื่องราว
เหล่าน้ันมาบอกแก่ชาวโลก และการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและบุคคลทั่วไป  

๒.ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ พระมหาโมคคัลลานะมีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า
โดยได้รับตําแหน่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและตําแหน่งเอตทัคคะในด้านมีฤทธ์ิมาก และท่านยัง
                                                            

 ๙๐ พระมหาสุชญา โรจนญาโณ (ยาสุกแสง), การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐). 



  ๕๗

เป็นผู้ให้คําปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งเป็นผู้ประสานความสามัคคีในภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์
และสังคมทั่วไป นอกจากน้ีท่านยังได้เป็นสมณทูตผู้คอยเช่ือมประสานความสัมพันธ์โลกทั้ง ๓ คือ 
มนุษย์โลก เทวโลก และยมโลก  

๓. ด้านการรักษาพระธรรมวินัย พระมหาโมคคัลลานะได้รักษาพระธรรมวินัยไว้ทั้งใน
ส่วนของคันถธุระและวิปัสสนาธุระ และหลังจากบรรลุโลกุตตรธรรมแล้วท่านได้อบรมสั่งสอนศิษย์
ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันสมควรแก่ธรรม จนกระทั่งบรรลุยถาภูตญาณทัสสนะ คือรู้ย่ิง
เห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามความเป็นจริง 

พระมหาจรูญ ปญฺญาวโร (อินทร์ยงค์) ได้ศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทต้ังแต่ชีวิตเริ่มต้น 
จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน มีความโดดเด่น คือความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ พระมหากัสสปเถระ เป็น
แบบอย่างของผู้สันโดษที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสของผูม้ีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย อันเป็นธรรมเนียม
ของนักบวชที่ควรใช้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติด้านน้ี ๙๑ 

ความเป็นผู้คงแก่เรียน ท่านพระมหากัสสปเถระ แม้บวชเมื่ออายุมาก ท่านก็ไม่ทอดธุระ
ในพระศาสนามุ่งประพฤติปฏิบัติจนเกิดความสมบูรณ์ในไตรสิกขาจนถึงจุดหมายคือพระอรหัตผล เป็น
ผู้แตกฉานในองค์ธรรม อบรมสั่งสอนภิกษุทั้งทางตรงและทางอ้อม จนเป็นที่เคารพของหมู่ภิกษุผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  

ท่านพระมหากัสสปเถระ ได้เป็นแบบอย่างของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จนเป็นที่เคารพ
ยําเกรงของเพ่ือนภิกษุ ถือเป็นการสั่งสอนด้วยการปฏิบัติ ซึ่งมีผลมากกว่าการพูดอบรมสั่งสอนโดยตรง  

มหาสังฆปาโมกข์ พระมหากัสสปเถระ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการทํา
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกในปีพุทธปรินิพพาน อันเป็นการรักษาหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ใช้เป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อมา ซึ่งเป็นต้นแบบของพระพุทธศาสนาเถรวาทสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน 

พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ์) ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จากการศึกษาพบว่า เน้ือหาพุทธธรรมของพระราชวรมุนีมีจุดเด่น 
คือ มีเน้ือเร่ืองบรรยายธรรมเป็นลําดับช้ัน เป็นขั้นตอน แต่ละประเด็นจะมีความรู้ใหม่ๆ ให้ขบคิดอยู่
เสมอ โดยใช้ภาษาร่วมสมัย๙๒ ฟังเข้าใจง่าย อธิบายพุทธธรรมได้ลุ่มลึก ชัดเจน โดยสามารถสรุป
ประเภทเน้ือหาของพุทธธรรมได้ ๔ ประเภท ดังน้ี 

๑. เน้ือหาประเภทพัฒนาจิตใจเพ่ือชีวิตที่ดีงาม  
๒. เน้ือหาประเภทบูรณาการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. เน้ือหาประเภทพระธรรมเทศนา  

                                                            

 
๙๑ พระมหาจรูญ ปญฺญาวโร (อินทร์ยงค์),การศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐). 

 ๙๒ พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ(พรมพิมพ์), ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓). 



  ๕๘

๔. เน้ือหาประเภทวิชาการ  
จากการศึกษาวิจัยหนังสือและผลงานของพระราชวรมุนี จํานวน ๔๒ เรื่อง  พบว่า  พระ

ราชวรมุนี ท่านมีเทคนิคและวิธีการนําเสนอพุทธธรรมที่เด่นชัด ๖ วิธี ดังน้ี  
๑. นําเสนอโดยการยกอุทาหรณ์และการเลา่นิทานประกอบ  
๒. นําเสนอโดยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ  

 ๓. นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โคลง บท
ประพันธ์ และบทกลอน เป็นต้น  

๔. นําเสนอโดยวิธีการพูดเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ  
๕. นําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอย่างประกอบการบรรยาย  
๖. นําเสนอโดยวิธีการแทรกด้วยเรื่องที่ทําให้เกิดอารมณ์ขัน  

ผลการสํารวจทัศนคติของพระภิกษุสามเณรทั้งสองกลุ่มที่มีต่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระราชวรมุนี ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มใหญ่เห็นด้วยอย่างย่ิงและเห็นด้วยต่อบุคลิกลักษณะ 
เน้ือหาพุทธธรรม และเทคนิควิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนีที่นําเสนอ และมีความพอใจ
อยู่ในระดับดีมากต่อการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนีในปัจจุบัน หนังสือสองเรื่องที่พระภิกษุ
สามเณรทั้งสองกลุ่มอ่านมากกว่าครึ่ง คือเรื่องปลุกปลอบใจยามวิกฤตและพระพุทธศาสนาในยุคโลกา
ภิวัตน์ 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสสฺ ี (โอฐสู) ได้ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราช
วิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จากการศึกษาพบว่า หลวงพ่อคูณท่านเป็นพระที่ประชาชนศรัทธา
เคารพนับถือเป็นอย่างมาก เพราะท่านประสบความสําเร็จในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา หรือ
ตอบปัญหา หรือว่าการใช้สื่อสัญลักษณ ์คือการเคาะหัวแทนการประพรมนํ้าพุทธมนต์ และวัตถุมงคล 
การฝังตะกรุด จะมีคนทุกระดับเข้าไปหาท่านมิได้ขาด โดยเฉพาะนักข่าว หรือสื่อมวลชนจะติดตาม
เสนอข่าวสารของท่านอยู่เสมอ ไม่ว่าท่านจะพูดอะไร คําพูดน้ันมักเป็นที่สนใจกันเป็นอย่างมาก มีเรื่อง
ที่จะต้องศึกษา๙๓ 

พระมหาสัญญา ปญฺญาวิจิตฺโต (โปร่งใจ) ได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธ
ธรรมของพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน์ กญฺจนิโก “หลวงตา แพรเย่ือไม้”) จากการศึกษาพบว่า 
ท่านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเทศน์มหาชาติ และการเทศน์ธรรมวัตรตามแบบประเพณีโบราณ
ดังกล่าว มาเป็นการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์และนําเข้าสู่การปาฐกถาธรรม-บรรยายธรรม 
อภิปราย โต้วาที และการสนทนาธรรมแบบร้อยแก้ว เป็นต้น นอกจากน้ี ยังใช้การเผยแผ่พุทธธรรม
ผ่านสื่อมวลชนต่างๆเช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แถบบันทึกเสียง 
และจัดพิมพ์หนังสือธรรมะออกเผยแผ่ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายคือ มุ่งที่จะให้ผู้ฟังที่มีโลภะ โทสะ 
โมหะ ก็ให้หายจากโลภะ โทสะ โมหะ ลงบ้าง ผู้ฟังที่มีความทุกข์ก็ให้คลายจากความทุกข์บ้าง ผู้ฟังที่มี
ความประพฤติไม่ดีอย่างใดอย่างหน่ึงก็ให้เลิก ลด ละได้ หรือผ่อนให้คลายลงได้ โดยเฉพาะวรรณกรรม
เรื่องสั้นสะท้อนให้เห็นค่านิยมและปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมไทยสมัยน้ัน ท่านได้ให้คําแนะนํา
                                                            

 ๙๓พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู), “ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม 
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 



  ๕๙

และเสนอความคิดเห็นเชิงแก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ชักจูงโน้มน้าวจิตใจบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดความสงบสุขใน
ครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคม และส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกในเรื่องต่างๆ ที่สังคมไทย
ยังบกพร่อง๙๔  

ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข ได้ศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ 
หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข พบว่า จากความคิดเห็นของวิทยากรจํานวน ๒๐ คน 
(ร้อยละ ๖๒.๕) และผู้เข้าอบรมจํานวน ๒๒๖ คน (ร้อยละ ๖๙.๘) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการ
สื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจและประสิทธิผลของสื่อ การเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาพบว่า เกิด
ประสิทธิผลของสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เน่ืองจาก
ผู้ส่งสารอันได้แก่คุณแม่ดร.สิริ กิรินชัยและวิทยากรสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสาร/ผู้เข้าอบรม ให้คล้อย
ตามเน้ือหาสาระ/ธรรมะโดยการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทําให้ผู้รับสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการรู้และสํานึก อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตน ให้เป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของระดับเจตนาในการรักษาศีล ๕ และงดเว้นอบายมุข
หรือสิ่งเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ยาบ้า กัญชา โคเคน เล่นการพนัน เที่ยงกลางคืน พบว่า ก่อนเข้าอบรม
ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับงดเว้นได้มากที่สุดเท่ากับ ๔.๖๖ หลังเข้าอบรมค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเดิมแต่
มีค่าเฉล่ียสูงเพ่ิมขึ้นเท่ากับ ๔.๘๑”๙๕ 

สรุปจากเอกสารวรรณกรรม และ วิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด  จะเห็นได้ว่าบทบาทของพระ
ธรรมที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีการพัฒนาไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  ต้องอาศัย
วิธี และ รูปแบบในการเผยแผ่ที่ถูกต้อง อาศัยทฤษฎี และ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับ และ 
เหมาะสมกับความเป็นพระสงฆ์  จะต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ดังน้ัน  การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาจึงต้องอาศัยรูปแบบเทคนิควิธีการที่ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติของพระธรรมทูตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์  หรือ 
แม้กระทั่งในอินเตอร์เน็ตก็สามารถเผยแผ่ธรรมได้ แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่ขัดกับหลักธรรมวินัยไม่ให้
เกิดความเสียหายสมณะสารูป  ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้นําเอาเทคนิค และวิธีการต่างที่เห็นว่าจะเป็น
เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ประกอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นเทคนิคการเทศน์ วิธีการพูด วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้
ประยุกต์ใช้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต เพ่ือให้เป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่มาก
ย่ิงขึ้น 

 
 

                                                            

 ๙๔ พระมหาสัญญา ปญฺญาวิจิตฺโต(โปร่งใจ), ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระ
ครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน์ กญฺจนิโก, “หลวงตา-แพรเย่ือไม้”). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 

 ๙๕ ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ หลักสูตรการพัฒนาจิต
ให้เกิดปัญญาและสันติสุข, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒). 
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๒.๕   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

งานวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังน้ี 
       ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม (ต่อปี) สถานที่ในการฟังธรรม และ
ระยะเวลาในการฟังธรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ใน  ๓  ด้าน  ด้านเน้ือหาการ
อบรมบรรยาย  ด้านเทคนิควิธีการการแสดงธรรมของพระธรรมทูต ด้านปัญหาอุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ  ดังแผนภาพที่ ๒.๑  

 
           ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

         (Independent Variables)                     (Dependent Variables) 
 
 

 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ข้อมูลส่วนบคุคลของ 
ตอบแบบสอบถาม 

-  สถานภาพ 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศกึษา 
-  จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม (ต่อปี) 
-  สถานที่ในการฟังธรรม 
-  ระยะเวลาในการฟังธรรม 

บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิทร ์
๑) ด้านเน้ือหาการอบรมบรรยาย 
๒) ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของ              
    พระธรรมทูต  
๓) ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   



บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง
จะแสดงให้เห็นถึงทัศนคติความรู้ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเป็นข้อมูลสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวิธีศึกษา ดังน้ี 

๓.๑.๑ ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจากหนังสือ 
วารสาร เอกสาร บทความ การสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการอาศัยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

๓.๒.๑ ประชากร 
ประชากรท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครู และ นักเรียนที่มีความคิดเห็นกับบทบาทของพระ

ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มี
จํานวน ๑๐,๑๐๐ คน (ข้อมูลจาก : กองงานพระธรรมทูตอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์, มิถุนายน 
๒๕๕๔)  
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๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู และ นักเรียนที่มีความคิดเห็นกับบทบาท

ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ในการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๑ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางที่ ๓.๑ 

 
ตารางท่ี ๓.๑  จํานวนครูและนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยจําแนกตามระดับโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา    จํานวน    ๑๙    แห่ง    ๘,๘๕๘  คน 
 โรงเรียนขยายโอกาส          จํานวน       ๖   แห่ง   ๑,๒๔๒  คน 

รวม ๑๐,๑๐๐  คน 
  
 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๘๔ คน 
 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพ่ือวัด บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีขั้นตอนลักษณะ และ การตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกับปัจจัยมีผลต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา  จากเอกสาร และ งานวิจัยที่เคยมีผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้ 
๒.  กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.  กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ ที่

ปรึกษา 
๔. สร้างเคร่ืองแล้วนําเสนอร่างเคร่ืองมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข   
๕.  นําเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะดําเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๖.  ปรับปรุงแก้ไข 

                                                            

 ๑ ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (นนทบุรี : 
บริษัท เอส  อาร์  พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑, หน้า ๔๗. 
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๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  
กับกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) จําแนกตาม. สถานภาพ  เพศ. อายุ. ระดับการศึกษา 
การฟังธรรม สถานที่ และระยะเวลา จํานวน ๗ ข้อ 

ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามเ ก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านเน้ือหาการ
อบรมบรรยาย  ๒)  ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอ  ๓) ด้านรูปแบบการบรรยายธรรม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) ๒ มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  ๕ หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ๔ หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ๓ หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ๒ หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

 ๑ หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตอนท่ี  ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open Ended) ประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแก้ไขในการเผยแผ่  

 
๓.๓.๓  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ 
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และ ความครอบคลุมของเน้ือหาที่ต้องการศึกษาแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม สําหรับ
ผู้ชาญท่ีตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจํานวน ๕ ท่าน ดังน้ี 

                                                            

๒ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน
สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๙-๑๔๐. 
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(๑) ผศ.สําราญ อ่ิมจิตต์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒) ผศ.ธวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

(๓) ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) อาจารย์ผดุง วรรณทอง อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) อาจารย์เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC)๓  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ มีบางข้อที่
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตํ่ากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

๓. หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาความ
เช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาช(Cronbach)๔ ได้ค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๓๖ 

 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังน้ี 
๓.๔.๑ การเตรียมการก่อนการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๑) ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือความร่วมมือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียน เพ่ือขอ
อนุญาตทําการแจกแบบสอบถามกับครู และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จํานวน ๓๘๔ ฉบับ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
วิจัยขอความร่วมมือและขออนุญาตเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) นัดหมายวัน เวลาในการเก็บรวบรวมแบบทดสอบคืน ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
 
 
 

                                                            

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

& Row,1971), p. 223. 
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๓.๔.๒ การดําเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑) เข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแนะนําตนเอง และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอ

ความร่วมมือพร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม รอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง 
๒) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้ครบ

ตามจํานวนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกฉบับการดําเนินการภายหลังเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยต้องรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วนทุกรูปและ
ผู้วิจัยจะดําเนินการ ดังน้ี 

๓) นําแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทําลงรหัส 
(Coding) และตรวจสอบการลงรหัสด้วยผู้วิจัยเองโดยเรียงลําดับต้ังแต่ ๐๑-๓๘๔ 

๔) นําข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
สําเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ 

 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๑) นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถามแล้ว
นํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลง
ในแบบลงรหัส (Coding Form) 

 ๒) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล 

(๑) ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 

(๒) ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ใช้สถิติการวิเคราะห์เป็น
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 (๓) แปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์๕ ดังน้ี 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 

 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
 

                                                            

๕ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, หน้า ๑๐๘. 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษา เรื่อง “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระธรรมทูต
ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อ 
เสนอแนะในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้
อมลูโดยใช้โปรแกรม์สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ใช้ค่าสถิติความถี่ (frequence) ร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวัด
ความสําคัญของบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยให้คะแนนแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Ratio  Scale)  สําหรับ
ลักษณะคําถามประกอบด้วยข้อความท่ีให้ความสําคัญในแต่ละด้าน  การวัดระดับความสําคัญความพึง
พอใจใช้มาตราวัดของไลเคิร์ท (Likert’ Scale)  ในการแปลผลเพ่ือเขียนรายงาน 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้
อมูลเป็น ๔ ตอน ดังน้ี 
 ๔.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๒ รูปแบบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบคิดเห็นของครู และ นักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   

๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   

 
 
 

 

 

 

 



 
 

๖๗

๔.๑   ข้อมูลทั่วไปเก่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ ๔.๑ แสดงจํานวน และค่าร้อยละ จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 (n = ๓๘๔) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
๑. สถานภาพ   

ครู ๑๖ ๔.๒๐ 
นักเรียน ๓๖๒ ๙๔.๓๐ 
อ่ืน ๆ ๖ ๑.๕๐ 

๒. เพศ   
ชาย ๑๓๗ ๓๕.๗๐ 
หญิง ๒๔๗ ๖๔.๓๐ 

๓. อายุ   
๑๐ – ๑๒ ปี ๑๐ ๒.๖๐ 
๑๓ – ๑๕ ปี ๒๔๗ ๕๘.๙๐ 
๑๖ – ๑๘ ปี ๑๒๖ ๓๒.๘๐ 
๑๙ ปีขึ้นไป ๒๒ ๕.๗๐ 

๔. ชั้นปทีี่ศึกษา/วุฒิการศกึษา   
                    ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๓๐ ๕๙.๙๐ 
                    ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓๒ ๓๔.๔๐ 
                    ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๒   ๐.๕๐ 
                    ปรญิญาตร ี ๑๔   ๓.๖๐ 
                    สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๖๐ 
๕. จํานวนครัง้ที่ฟังธรรม   

๑  ครั้ง 
๒  ครั้ง 
๓  ครั้ง 
๔  ครั้ง 
๕  ครั้งขึ้นไป 

๓๐ 
๖๔ 
๘๐ 
๓๒ 
๑๗๘ 

๗.๘๐ 
๑๖.๗๐ 
๒๐.๘๐ 
๘.๓๐ 
๔๖.๔๐ 

 

 

 

 



 
 

๖๘

ตารางที่  ๔.๑  (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

       ๖.  สถานที่ในการฟงัธรรม 
  

วัด   
โรงเรียน 
อ่ืน ๆ 

๑๗๕ 
๑๘๕ 
๒๔ 

๔๕.๖๐ 
๔๘.๒๐ 
๖.๓๐ 

๗. ระยะเวลาในการฟังธรรม 
  

น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง ๓๑ ๘.๑๐ 
๑  ช่ัวโมง ๒๐๗ ๕๓.๙๐ 
น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง 
๒ ช่ัวโมงขึ้นไป 

๕๔ 
๙๒ 

๑๔.๑๐ 
๒๔.๐๐ 

รวม       ๓๘๔        ๑๐๐.๐๐ 
   

 จากข้อมูลตารางที่ ๔.๑  จํานวน และ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจําแนกตาม 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ๓๘๔  คน สามารถอธิบายได้ดังน้ี   
 ๑. สถานภาพ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ ๙๔.๓๐ มีสถานภาพเป็นนักเรียน รองลงมา คือ ร้อยละ ๔.๒๐ มีสถานภาพเป็นครู  ร้อยละ  
๑.๕๐  เป็นสถานภาพอ่ืน ๆ ตามลําดับ  
 ๒. เพศ  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ ๖๔.๓๐ เป็นเพศหญิง  ร้อยละ ๓๕.๗๐ เป็นเพศชาย ตามลําดับ 
 ๓. อายุ จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ ๕๘.๙๐ มีอายุ ๑๓-๑๕ ปี รองลงมา คือ ร้อยละ ๓๒.๘๐ มีอายุ ๑๖-๑๘ ปี ร้อยละ ๕.๗๐ มีอายุ 
๑๙ ปี ขึ้นไป และร้อยละ ๒.๖๐ มีอายุ ๑๐-๑๒ ปี ตามลําดับ 
 ๔. ชั้นปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๕๙.๙๐ กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ ร้อย 
๓๔.๔๐ กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ ๓.๖๐ มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ร้อยละ ๑.๖๐ วุฒิการสูงกว่าปริญญาตรี และร้อยละ ๐.๕๐ วุฒิการศึกษาที่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ตามลําดับ 
  ๕. จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ ๔๖.๔๐ มีจํานวนครั้งที่ฟังธรรมจํานวน ๕  ครั้งขึ้นไป รองลงมา คือ ร้อยละ 
๒๐.๘๐  มีจํานวนคร้ังที่ฟังธรรมจํานวน ๓ ครั้ง  ร้อยละ ๑๖.๗๐ มีจํานวนคร้ังที่ฟังธรรม ๒ ครั้ง และ
ร้อยละ ๗.๘๐ มีจํานวนคร้ังที่ฟังธรรม ๑ ครั้ง ตามลําดับ 



 
 

๖๙

 ๖. สถานที่ในการฟงัธรรม จากข้อมูลผูต้อบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๔๘.๒๐ ใช้สถานที่ฟังธรรมที่โรงเรียน รองลงมาคือ ร้อยละ ๔๕.๖๐ ใช้
สถานที่ฟังธรรมที่วัด และร้อยละ ๖.๓๐ ใช้สถานที่ฟังธรรมอ่ืน ๆ  ตามลาํดับ 
 ๗. ระยะเวลาในการฟังธรรม  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๘๔ คน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๕๓.๙๐ มีช่วงระยะเวลาในการฟังธรรม ๑ ช่ัวโมง รองลงมา คือ ร้อยละ 
๒๔.๐๐ มีช่วงระยะเวลาในการฟังธรรม ๒ ช่ัวโมงขึ้นไป ๑๔.๑๐ มีช่วงระยะเวลาในการฟังธรรม น้อย
กว่า ๒ ช่ัวโมง  และร้อยละ ๘.๑๐ มีช่วงระยะเวลาในการฟังธรรม น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๐

๔.๒  รูปแบบบทบาทของพระธรรมทูตที่ มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

 ระดับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ วิเคราะห์โดยใช้  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของครู และนักเรียน แปลค่าเฉลี่ย
โดยยึดระดับเกณฑ์ความคิดเห็น แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี98 

 ระดับค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากที่สุด                      
ระดับค่าเฉล่ีย ๓.๔๑ – ๔.๒๐  มาก 

 ระดับค่าเฉล่ีย ๒.๖๑ – ๓.๔๐  ปานกลาง 
 ระดับค่าเฉล่ีย ๑.๘๑ – ๒.๖๐  น้อย 
 ระดับค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๘๐  น้อยที่สุด 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยภาพรวม และรายด้าน 

(n = ๓๘๔)  

ที่ บทบาทของพระธรรมทูต ระดับความคดิเห็น 
x   S.D. การแปลผล 

๑ ด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรมทูต ๔.๑๗ .๔๕๐ มาก 
๒ ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต ๔.๐๓ .๕๐๒ มาก 
๓ ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต ๓.๙๔ .๕๗๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๕ .๔๔๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์  มีความพึงพอใจต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕  เมื่อ
พิจารณาโดยรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรม
ทูต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ รองลงมา คือ ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๔.๐๓ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔  

 

                                                            

  
98 ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน

สุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



 
 

๗๑

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อบทบาท
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเนื้อหาการอบรม 

 (n = ๓๘๔)  

ที่ บทบาทของพระธรรมทูต 
ด้านเนื้อหาการอบรม 

ระดับความคดิเห็น 
x   S.D. การแปลผล 

๑ หัวข้อธรรมที่อบรมบรรยายเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ๔.๐๑ .๖๙๕ มาก 

๒ เน้ือหาตรงกับหัวข้อที่อบรมบรรยาย ๔.๐๔ .๖๖๕ มาก 
๓ ให้แง่คิด นําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน ๔.๒๘ .๗๑๗ มากที่สุด 
๔ ใช้การประยุกต์คําสอนฟังเข้าใจง่าย ๓.๙๘ .๗๐๔ มาก 
๕ หัวข้อธรรมเหมาะสมกับผู้ฟัง ๔.๑๐ .๗๐๐ มาก 
๖ สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ๔.๑๕ .๗๔๓ มาก 

๗ ชักนําให้เกิดความรักความความสามัคคีกัน ๔.๒๗ .๗๒๑ มากที่สุด 
๘ ชักนําให้เกิดความรักความความสามัคคีกัน ๔.๒๗ .๗๔๔ มากที่สุด 
๙ เป็นแนวทางสร้างกฎระเบียบวินัยในกลุ่มได้ ๔.๑๐ .๗๔๖ มาก 
๑๐ ให้รู้จักแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๔.๔๐ .๖๗๘ มากที่สุด 
๑๑ ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการสอน ๔.๒๑ .๗๘๖ มากที่สุด 
๑๒ เน้นให้มีความเข้าใจหลักศีลธรรมที่ดีงาม ๔.๒๔ .๗๑๐ มากที่สุด 
๑๓ สอนให้รู้จักคิดเป็น ทําเป็น ๔.๒๖ .๖๗๗ มากที่สุด 

ภาพรวม ๔.๑๗ .๔๕๐ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด

สุรินทร์  มีความพึงพอใจต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้แง่คิด นําไปปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจําวัน ชักนําให้เกิดความรักความความสามัคคีกัน  ให้รู้จักแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการสอน  เน้นให้มีความเข้าใจหลักศีลธรรมที่ดีงาม  
สอนให้รู้จักคิดเป็นทําเป็น  ในอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 



 
 

๗๒

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อบทบาท 
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ   

(n = ๓๘๔) 

ที่ บทบาทของพระธรรมทูต 
ด้านเทคนิควิธกีารนําเสนอ 

ระดับความคดิเห็น 
x   S.D. การแปลผล 

๑ พระธรรมทูตมี เทคนิค และ วิธีการชักจูง ความ 
สนใจของผู้ฟัง ๔.๑๕ .๗๑๕ มาก 

๒ ความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง ๔.๐๔ .๗๑๔ มาก 
๓ มีการสร้างบรรยากาศในการอบรมบรรยายธรรม  ๔.๐๓ .๗๒๐ มาก 
๔ พระธรรมทูตพูดชักจูงให้อยู่ในอาการเงียบสงบ ๔.๐๔ .๗๘๗ มาก 
๕ พระธรรมทูตใช้ท่าทางประกอบการอบรมบรรยาย ๓.๙๓ .๘๐๐ มาก 
๖ พระธรรมทูตมีกิจกรรมหรือการตอบปัญหาธรรมะ ๔.๐๕ .๗๐๖ มาก 
๗ พระธรรมทูตนําสวดมนต์ไหว้พระ ๔.๑๓ .๗๗๒ มาก 
๘ พระธรรมทูตเล่านิทานชาดกประการบรรยาย ๓.๙๕ .๘๒๔ มาก 
๙ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ๓.๙๙ .๘๓๕ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๓ .๕๐๒ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด

สุรินทร์  มีความพึงพอใจต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๓

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อ 
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยม 
ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านรูปแบบการแสดงธรรม  

(n = ๓๘๔) 

ที่ บทบาทของพระธรรมทูต 
ด้านรปูแบบการแสดงธรรม 

ระดับความคดิเห็น 
x   S.D. การแปลผล 

๑ การใช้อุปกรณ์การในการบรรยาย ๓.๗๘ .๙๓๔ มาก 
๒ การยกอุทาหรณ์ เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ๓.๙๙ .๗๕๖ มาก 
๓ การทําเป็นตัวอย่าง ๓.๙๑ .๘๒๒ มาก 
๔ การเล่นภาษา เล่นคํา และการใช้คําในความหมาย

ใหม่ ๆ ๓.๙๐ .๘๒๔ มาก 

๕ อุบายเลือกคน และ การปฏิบัติรายบุคคล ๓.๙๐ .๘๑๖ มาก 
๖ การรู้จักจังหวะ และโอกาส ความยืดหยุ่นในการ

บรรยาย ๓.๙๔ .๗๗๖ มาก 

๗ การนําเสนอโดยวิธีการแทรกด้วยเร่ืองที่ทําให้เกิด
อารมณ์ขัน ๔.๑๐ .๗๖๗ มาก 

๘ ระยะเวลาในการบรรยายธรรมเหมาะสมมาก 
น้อยเพียงใด ๔.๐๔ .๗๔๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๔ .๕๗๒ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า  ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์  มีความพึงพอใจต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านรูปแบบการแสดงธรรมน้ัน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย ๓.๙๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 



 

 

 
 

 
 

๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และ นักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร์  จําแนกตามสถานภาพส่วนส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา จํานวนครั้งที่ฟังธรรม สถานที่ในการ
ฟังธรรม และ ระยะเวลาในการฟังธรรม ตามสมมติฐานที่ ๑-๗ ดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๖   ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามสถานภาพ 
 (n = ๓๘๔) 

บทบาของพระธรรมทูต 

สถานภาพ 

F Sig ครู 
(๑๖  คน) 

นักเรียน 
(๓๖๒ คน) 

อื่น ๆ (ผอ.โรงเรียน) 
(๖  คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๓๐ .๒๔๐ ๔.๑๗ .๔๕๕ ๔.๑๗ .๕๙๗ .๖๕๗ .๕๓๐ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๔.๒๐ .๔๖๘ ๔.๐๒ .๕๐๒ ๔.๐๗ .๖๓๘ .๙๕๐ .๓๘๘ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๙๖ .๔๖๙ ๓.๙๔ .๕๗๗ ๓.๙๗ .๕๘๓ .๐๒๐ .๙๘๐ 

ภาพรวม ๔.๑๕ .๓๑๗ ๔.๐๔ .๔๔๙ ๔.๐๗ .๕๙๙ .๔๕๖ .๖๓๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า  ครู นกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศกึษา อําเภอเมือง จงัหวดัสรุินทร์ ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทตูที่มีต่อการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา  ในโรงเรียนมธัยมศกึษา อําเภอเมือง จงัหวดัสรุินทร์  ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั  ตามระดบันยัสําคญัทางสถิติที่กําหนดไว้  ซึง่ปฏิเสธสมมติฐานการ

วิจยั 

 
 
 

๗๔ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๗   ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามสถานภาพ  โดยจําแนกตามเพศ 

 
 (n = ๓๘๔) 

* มีนัยสําคัญด้านสถิติที่ระดับ ๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีช่วงเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันในด้านเนื้อหาการอบรมของ
พระธรรม 

 

บทบาทของพระธรรมทูต 

เพศ 

t Sig ชาย 
(๑๓๗  คน) 

หญิง 
(๒๔๗ คน) 

x S.D.  x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรมของ ๔.๑๒ .๕๑๐ ๔.๒๐ .๔๑๒ ๙.๔๑๙ .๐๐๒** 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๔.๐๑ .๕๑๖ ๔.๐๔ .๔๙๕ .๗๗๘ .๓๗๘ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๙๒ .๕๗๓ ๓.๙๕ .๕๗๑ .๓๕๔ .๕๕๒ 

ภาพรวม ๔.๐๒ .๐๒๑ ๔.๐๖ .๔๓๒ ๓.๕๔๐ .๐๖๑ 

๗๕ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๘   ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามอายุ  

 (n = ๓๘๔) 

* มีนัยสําคัญด้านสถิติที่ระดับ ๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๘  พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ

ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาของ
พระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันในด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของพระธรรมทูต 

อายุ 

F Sig อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี 
(๑๐  คน) 

อายุ ๑๓ – ๑๕ ปี 
(๒๒๖คน) 

อายุ ๑๖ – ๑๘ ปี 
(๑๒๖คน) 

อายุ ๑๙ ปี ขึน้ไป 
(๒๒ คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๕๓ .๒๖๒ ๔.๑๖ .๔๘๐ ๔.๑๔ .๔๑๐ ๔.๒๖ .๓๕๙ ๒.๕๖๒ .๐๕๕ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๔.๒๓ .๔๘๔ ๔.๐๖ .๕๓๑ ๓.๙๓ .๔๓๓ ๔.๑๖ .๕๐๒ ๒.๙๔๑ .๐๓๓* 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๔.๒๒ .๖๙๑ ๓.๙๕ .๕๘๓ ๓.๘๘ .๕๕๓ ๓.๙๔ .๔๘๘ ๑.๒๖๓ .๒๘๗ 

ภาพรวม ๔.๓๒ .๔๐๑ ๔.๐๖ .๔๗๑ ๓.๙๙ .๔๐๓ ๔.๑๓ .๓๙๘ ๒.๓๘๔ .๐๖๙ 

๗๖ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๙  ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามชั้นปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา   

(n = ๓๘๔) 

บทบาทของพระธรรมทูต 

ชั้นปีทีศ่ึกษา/วุฒิการศึกษา  

F Sig 
ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
(๒๓๐ คน) 

ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 (๑๓๒ คน) 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 
(๒  คน) 

ปริญญาตร ี
(๑๕  คน) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(๖ คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๑๘ .๔๗๘ ๔.๑๕ .๔๑๓ ๔.๒๖ .๐๕๔ ๔.๓๐ .๒๕๗ ๔.๑๗ .๕๙๗ .๔๒๒ .๗๙๒ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๔.๐๖ .๕๓๕ ๓.๙๕ .๔๓๒ ๔.๔๔ .๐๐๐ ๔.๑๖ .๔๙๒ ๔.๐๗ .๖๓๘ ๑.๖๒๒ .๑๖๘ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๙๖ .๘๕๗ ๓.๙๐ .๗๕๕ ๓.๘๘ .๗๐๗ ๓.๙๗ .๖๘๕ ๓.๙๘ .๖๙๐ .๓๑๐ .๘๗๑ 

ภาพรวม ๔.๐๗ .๔๗๒ ๔.๐๐ .๔๐๕ ๔.๑๙ .๑๙๔ ๔.๑๔ .๓๓๖ ๔.๐๗ .๕๙๙ .๗๔๐ .๕๖๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .
๐๕  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํา
กว่าปริญญาตรีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
แตกต่างกันในด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ   

 
 
 

๗๗ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน   
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามจํานวนครั้งที่ฟังธรรม 

(n = ๓๘๔) 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีจํานวนครั้งที่ฟังธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ตาม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว้ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของพระธรรมทูต 

จํานวนครั้งทีฟ่ังธรรม  

F Sig ๑ ครั้ง 
(๓๐ คน) 

๒  ครั้ง 
 (๖๔ คน) 

๓  ครั้ง 
(๘๐ คน) 

๔  ครั้ง 
(๓๒ คน) 

๕  ครั้งขึ้นไป 
(๑๗๘ คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๐๘ .๓๘๙ ๔.๑๐ .๔๔๘ ๔.๒๑ .๔๔๙ ๔.๑๙ .๔๖๔ ๔.๒๐ .๔๕๙ ๑.๐๖๙ .๓๗๒ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๓.๘๗ .๕๓๖ ๔.๐๑ .๔๘๔ ๔.๑๒ .๔๙๕ ๔.๐๙ .๔๗๗ ๔.๐๑ .๕๐๗ ๑.๗๑๐ .๑๔๗ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๗๖ .๖๑๓ ๓.๙๒ .๕๗๔ ๓.๙๖ .๕๙๒ ๔.๐๔ .๕๐๐ ๓.๙๕ .๕๖๖ ๑.๐๕๗ .๓๗๘ 

ภาพรวม ๓.๙๐ .๔๗๑ ๔.๐๑ .๔๒๑ ๔.๑๐ .๔๓๖ ๔.๑๑ .๔๕๖ ๔.๐๕ ๔๕๓ ๑.๓๐๗ .๒๖๗ 

๗๘ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๑  ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน 
                   มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามสถานที่ในการฟังธรรม 

 
(n = ๓๘๔) 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีสถานที่ในการฟังธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ตาม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว้ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

บทบาทของพระธรรมทูต 

สถานทีใ่นการฟังธรรม 

F Sig วัด 
(๑๗๕ คน) 

โรงเรียน 
(๑๘๕ คน) 

อื่น ๆ ..... 
(๒๔ คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๑๕ .๔๘๗ ๔.๑๙ .๔๒๗ ๔.๒๐ .๓๕๗ .๓๖๒ .๖๙๗ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๔.๐๕ .๕๑๙ ๔.๐๓ .๔๘๓ ๓.๘๙ .๕๒๖ ๑.๐๘๔ .๓๓๙ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๙๐ .๕๗๓ ๓.๙๘ .๕๗๒ ๓.๙๒ .๕๖๔ .๗๙๗ .๔๕๑ 

ภาพรวม ๔.๐๓ .๔๗๑ ๔.๐๗ .๔๒๖ ๔.๐๐ .๔๒๓ .๓๔๙ .๗๐๖ 

๗๙ 



 

 

 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๒  ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยจําแนกตามระยะเวลาในการฟังธรรม 

 (n = ๓๘๔) 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ครู นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่มีระยะเวลาในการฟังธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ตาม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว้  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 

บทบาทของพระธรรมทูต 

ระยะเวลาในการฟังธรรม 

F Sig น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง 
(๓๑ คน) 

๑ ชั่วโมง 
(๒๐๗ คน) 

น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
(๕๔ คน) 

๒  ชั่วโมงขึ้นไป 
(๙๒ คน) 

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 
ด้านเนื้อหาการอบรม ๔.๐๗ .๕๐๕ ๔.๑๗ .๔๒๗ ๔.๑๕ .๔๙๙ ๔.๒๓ .๔๕๓ ๑.๑๔๑ .๓๓๒ 
ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอ ๓.๙๒ .๕๔๐ ๔.๐๖ .๔๖๓ ๓.๙๖ .๕๔๔ ๔.๐๖ .๕๔๖ ๑.๒๑๐ .๓๐๖ 
ด้านรูปแบบการแสดงธรรม ๓.๗๖ .๗๑๖ ๓.๙๖ .๕๒๗ ๓.๘๕ .๕๙๕ ๔.๐๑ .๕๙๑ ๒.๐๓๕ .๑๐๘ 

ภาพรวม ๓.๙๑ .๕๑๐ ๔.๐๖ .๔๑๐ ๓.๙๘ .๔๘๕ ๔.๑๐ .๔๗๔ ๑.๗๖๗ .๑๕๓ 

๘
๐ 

 



 

 
 

 

๘๑

ตารางที่ ๔.๑๓  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

 

 

สมมติฐาน t F Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

          สมมติฐานที่ ๑  ครู และ 
นักเรียนที่มีสถานภาพต่างกัน  มี
ความพึงพอใจต่อบทบาทของพระ
ธ ร ร ม ทู ต ที่ มี ต่ อ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา   ในโรง เ รียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  แตกต่างกัน 

- ๓.๔๕ ๐.๖๓   

สมมติฐานที่ ๒  ครู และ 
นักเรียนที่มี เพศต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูต
ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

๓.๕๔ - ๐.๐๖  

 

สมมติฐานที่ ๓  ครู และ 
นักเรียนที่มีอายุต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูต
ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

- ๒.๓๘ .๐๖  

 

สมมติฐานที่ ๔ ครู และ 
นักเรียนที่มีระดับช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิ
การศึกษาแตกต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูต
ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

- .๗๔๐ ๐.๕๖  

 



 

 
 

 

๘๒

ตารางที่  ๔.๑๓  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน t F Sig   
ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ ๕  ครู และ 
นักเรียนที่มีจํานวนคร้ังที่ฟังธรรม
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

- ๑.๓๐ ๐.๒๖   

สมมติฐานที่ ๖  ครู และ 
นักเรียนที่มีสถานที่ในการฟังธรรม
แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

- ๐.๓๔ ๐.๗๐ 

 

 

สมมติฐานที่ ๗  ครู และ 
นักเรียนที่มีระยะเวลาในการฟัง
ธรรมแตกต่างกัน  มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน 

- ๑.๗๖ ๐.๑๕   

 
จากตารางที่ ๑๓ พบว่า  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  ที่ยอมรับสมมติฐาน  

ได้แก่ สมมติฐานที่ ๒  สมมติฐานที่ ๓ และสมมติฐานที่ ๔  ส่วนสมมติฐานที่ ๑, ๕, ๖, และ ๗   
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 

 

 

 



 

 
 

 

๘๓

๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากคําถาม
ปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง ตามด้าน
ของการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 ๑)  ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต   
 ตารางที่ ๔.๑๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเน้ือหาการอบรม
ของพระธรรมทูต 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน/คน ร้อยละ 
๑. ขาดอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการอบรม

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาการบรรยายที่มากขึ้น ๓๔ ๘.๘๕ 

๒. ไม่คอยมีการสาธิต หรือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เพ่ือให้
นักเรียนมีความเข้าใจได้มากขึ้น ๖๓ ๑๖.๔๐ 

๓. ขาดความเข้าใจในเนื้อหาบางคําที่ผู้ฟังๆ แล้วไม่เข้าใจที่พระ
ธรรมทูตพูดนําเสนอที่เป็นภาษาพระเกินไป ๑๒๐ ๓๑.๒๕ 

๔. เวลาในการบรรยายน้อยเกินไป ไม่มีช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
ได้สนทนาสอบถาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติให้
ชัดเจน 

๑๔๓ ๓๗.๒๓ 

๕. พระธรรมทูตควรยึดหลักการสอนศีลธรรมให้มาก ๒๔ ๖.๒๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔   พบว่าปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านเนื้อหาการอบรมของ
พระธรรมทูต ส่วนใหญ่ พบว่าพระธรรมทูตมีเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป ไม่มีช่วงที่เปิดโอกาสให้
ผู้ฟังได้สนทนาสอบถาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติให้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๓  

 

 

  

 

 



 

 
 

 

๘๔

 ๒)  ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต 
 ตารางที่ ๔.๑๕  ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่
มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านเทคนิค
วิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน/คน ร้อยละ 
๑. ขาดสื่ออุปกรณ์ในการนําเสนอประกอบการบรรยาย เพ่ือจูง

ใจให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากขึ้น ๔๘ ๑๒.๕ 

๒. ความจูงใจ โดยขาดการใช้วิธีการสนทนา ถามตอบปัญหาจาก
เรื่องที่ได้บรรยายแล้ว ๙๘ ๒๕.๕๒ 

๓. พระธรรมทูตบางรูปยังขาดความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดหลักศีลธรรม ๕๖ ๑๔.๕๘ 

๔. พระธรรมทูตบางรูปยังขาดการใช้วิธีนําเสนอที่ดี เพราะขาด
ความรู้ทางทางธรรมะ ๓๗ ๙.๖๓ 

๕. ขาดการวัดความรู้ของผู้ฟังก่อน และ หลัง ทําให้ไม่ทราบ
ความรู้ความต้องการของผู้ฟัง ๑๔๕ ๓๗.๗๖ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่าปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านเทคนิควิธีการ
นําเสนอของพระธรรมทูต ส่วนใหญ่ พบว่าพระธรรมทูตขาดการวัดความรู้ของผู้ฟังก่อน และ หลัง 
ทําให้ไม่ทราบความรู้ความต้องการของผู้ฟัง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 
 

 

๘๕

 ๓)  ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 
 ตารางที่ ๔.๑๖  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่
มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านรูปแบบการ
แสดงธรรมของพระธรรมทูต 
 

ปัญหา อุปสรรค จํานวน/คน ร้อยละ 
๑. พระธรรมทูตบางรูปใช้เวลาบรรยายยาวเกินไป ทําให้เกิดดึง

เคลียดแก่ผู้ฟัง ๒๒ ๕.๗๒ 

๒. หลักธรรมที่นําเสนออาจจะสูงเกินไป ทําให้เกิดความสนใจ
น้อยเพราะฟังแล้วไม่เข้าใจ ๗๔ ๑๙.๒๗ 

๓. พระธรรมทูตบ้างรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเสนอ
รูปแบบ ที่ไม่เหมาะกับวัย ๖๕ ๑๖.๙๒ 

๔. พระธรรมทูตบางรูปที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนยังมีทักษะไม่พอ ๘๖ ๒๒.๓๙ 

๕. อยากให้พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้
มากกว่าน้ี ๑๓๙ ๓๖.๑๙ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๖   พบว่าปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ด้านรูปแบบการ
แสดงธรรมของพระธรรมทูต ส่วนใหญ่ พบว่าครูและนักเรียนอยากให้พระธรรมทูตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มากกว่าน้ี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

๘๖

๔.๕ ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ใน ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านเน้ือหา
การอบรมของพระธรรมทูต (๒) ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต (๓) ด้านรูปแบบการ
แสดงธรรมของพระธรรมทูต สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 (๑) ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญถึงประเด็นด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรมทูตน้ัน 
พบว่า พระธรรมทูตในจังหวัดสุรินทร์มีการประชุมกันทุกเดือน เพ่ือทราบปัญหา และสภาพความ
เป็นอยู่ของโรงเรียนที่จะไปอบรม และเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งที่ขัดข้อง สําหรับปัญหาและอุปสรรค
ในด้านเน้ือหาการอบรมของพระธรรมทูตก็คือ เวลาในการบรรยายน้อยเกินไป ไม่มีช่วงที่เปิดโอกาสให้
ผู้ฟังได้สนทนาสอบถาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติให้ชัดเจน๑ 
 (๒) ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญถึงประเด็นด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรม
ทูต น้ัน พบว่า พระธรรมทูตในจังหวัดสุรินทร์ มีการเรียนรู้เทคนิคการอบรมนานๆครั้ง ส่วนมากจะใช้
อุปกรณ์เท่าที่มีตามสภาพที่เป็นอยู่ จึงเข้าสู่กระบวนการอบรมเด็กได้เท่าที่ควร๒ 
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูตจังหวัด
สุรินทร์น้ันก็คือ ขาดการวัดความรู้ของผู้ฟังก่อน และ หลังทําให้ไม่ทราบความรู้ความต้องการของ
ผู้ฟัง๓ 
 (๓) ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญถึงประเด็นด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรม
ทูตน้ัน พบว่า พระธรรมทูตในจังหวัดสุรินทร์ได้มีการเข้ามาอบรมเรียนรู้รูปแบบการนําเสนอ ทั้งใน
ส่วนกลางตามระยะเวลาที่ส่วนกลางจัด เพ่ือนํารูปแบบไปใช้อบรมเด็กและเยาวชนต่อไป๔  
 สําหรับปัญหาและอุปสรรคน้ันพบว่า ระยะเวลาการอบรมยังมีน้อย ครูและนักเรียน
อยากให้พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มากกว่าน้ี๕ 
 

                                                            

 ๑ สัมภาษณ์ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  วัดศาลาลอย พระอาราม
หลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
 ๒ สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร), รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดพรหมสุรินทร์ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
 ๓ สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมาภรณ์ (เปี่ยม ปุณฺณโก, เจ้าคณะอําเภอเขวาสินรินทร์ วัดโพธ์ิรินทร์วิเวก 
ตําบลเขวาสินรินทร์ อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
 ๔ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุณ คุณวฑฺฒโน,) ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอเมืองสุรินทร วัดแสง
บูรพา ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
 ๕ สัมภาษณ์ พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธ์ิ ขนฺติสาโร), เจ้าคณะอําเภอเมืองสุรินทร์ วัดจุมพล
สุทธาวาส ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕. 



 

 
 

 

๘๗

๔.๖ บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยเร่ือง บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยผู้วิจัยได้ทําการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมี
การสํารวจความคิดเห็นของครู และ นักเรียนกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งผู้วิจัยถือว่าประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างเหล่าน้ีสามารถตอบโจทย์ของผู้ทําวิจัยได้ตามที่ผู้วิจัยต้องการท่ีจะทราบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม ถามความคิดเห็น
แบบอิสรภาพ ไม่ปิดก้ัน และในการทําวิจัยครั้งน้ีทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความคิดของครู และ นักเรียน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ทําให้ทราบถึงความต้องการท่ีจะให้พระธรรมทูตเข้าไปมีบทบาทในการเผยแผ่ 
ด้วยสื่อการสอนและเทคนิคต่างๆ มากย่ิงขึ้น 
 ดังน้ัน หลังจากผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยแล้ว ทําให้รู้ทราบถึงความรู้ใหม่ว่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ของพระธรรมทูตต้องมีการปรับกลยุทธ์วิธีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้วิจัย
ขออธิบายเป็นแบบโมเดลได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

๘๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี ๕.๑ ผู้วิจัยขอสรุประบบขั้นตอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูต  ตามความคิดใหม่ที่ผู้วิจัยได้จากการทําวิจัย โดยสรุปเป็นโมเดล โมเดลดังกล่าวน้ันเรา
สามารถมองเห็นได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต  น้ันพระธรรมทูตเองจะต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดีงานตามคุณลักษณะแบบอย่างของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๙ ประการ เพ่ือการทํางานด้านเผยแผ่ในสังคมปัจจุบันต้องก้าวเท่าทันโลกและอยู่ในโลก
ปัจจุบันอยู่รู้ทัน  โดยวิธีการสอนและเทคนิคต่างๆก็ต้องมีความพร้อมที่จะนําเสนอในรูปแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับกับครูและนักเรียนในโรงเรียนในยุคอีกด้วย 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ โมเดลผลสรุปของการวิจัย 

มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีความสามารถแก้ไขปัญหา 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ใฝ่รู้ใฝ่คิด 

มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล 

เป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา 

ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต 

ความสอดคล้องต้องกันของครู นักเรียน 

พระธรรมทูต 

โรงเรียน 

ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 

ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต 



บทท่ี ๕  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาบทบาท
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  เพ่ือเปรียบเทียบคิดเห็นของครู และ นักเรียนต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทของพระธรรมทูต ที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู และ นักเรียน จํานวน ๓๘๔ คน การวิจัยครั้งน้ีสร้างแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบร่วมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
สถานภาพ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา จํานวนคร้ังที่ฟ้งธรรม สถานที่ในการฟังธรรม  
ระยะเวลาในการฟังธรรม และสอบถามแบบปลายเปิด (Openond  questions) เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ตอบแบบสอมถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ได้แก่ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบบทบาท
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ด้านเน้ือหาการอบรมบรรยาย ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอ และด้านรูปแบบการบรรยาย
ธรรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การทดสอบค่าความถ่ี (t-test) ใน
กรณีตัวแปรสองกลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรสามกลุ่มขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย
วิธีการผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕  ซึ่งผลการวิจัยได้สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย  

 ๕.๑.๑  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ๑.  ผู ้ตอบแบบสอบถามคือ ครู และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จํานวน ๓๖๒  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๐ เพศ  
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๔๗  คนคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๐  ช่วงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง ๑๓-๑๕ ปี จํานวน ๒๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๐ ระดับช่วงช้ันเรียนที่ศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๒๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๙๐ จํานวนคร้ังที่ฟัง
ธรรม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนคร้ังที่ฟังธรรม ๕ ครั้งขึ้น ไป จํานวน ๑๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๔๐ 
สถานที่ในการฟังธรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานที่ฟังธรรมที่โรงเรียน จํานวน ๑๘๕ คิดเป็นร้อยละ 



 

 
 

๙๐

๔๘.๒๐ ระยะเวลาในการฟังธรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ฟังธรรม ครั้งละ ๑ ช่ัวโมง จํานวน 
๒๐๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๐ 
 
 ๕.๑.๒ รูปแบบบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ 
 ๑.  ในภาพรวม พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ในภาพรวม  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๔.๐๕  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาการอบรมของพระ
ธรรมทูต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านรูปแบบการนําเสนอของ
พระธรรมทูต  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  ๓.๙๔ 
    ๒. ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในด้านเน้ือหาการอบรมของพระ
ธรรมทูต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านให้รู้จักแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ  มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๗  ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือใช้การ
ประยุกต์คําสอนฟังเข้าใจง่าย  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๘  
      ๓. ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต พบว่า ครู และนักเรียน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านด้านเทคนิคและ
วิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓  เมื่อพิจารณาเป็
นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พระธรรมทูตมีเทคนิค และ 
วิธีการชักจูง ความ สนใจของผู้ฟัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๕ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ พระธรรม
ทูตใช้ท่าทางประกอบการอบรมบรรยาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๓ 
      ๔. ด้านรูปแบบการบรรยายธรรมของพระธรรมทูต พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านรูปแบบการบรรยายธรรม
ของพระธรรมทูต โดยรวมอยู่ในระดับมาก คืดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๙๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียเท่ากับมากที่สุด คือ การนําเสนอโดยวิธีการแทรกด้วยเร่ืองที่
ทําให้เกิดอารมณ์ขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ ส่วนข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือการใช้อุปกรณ์การในการ
บรรยาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  ๓.๗๘ 
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 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และ นักเรียนต่อบทบาทของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สถานภาพ  พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน  โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

๒. เพศ  พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ที่
มีเพศแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๒  
ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู 
และนักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันในด้านเน้ือหาการ
อบรมของพระธรรมทูต   
 ๓. อายุ  พบว่า  ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
ที่มีอายุ  แตกต่างกัน   มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  
๐.๕  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู และนักเรียนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันในด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต   
 ๔. ชั้นปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร์  ที่มีช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .๐๐ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  ในภาพรวม และรายด้าน พบว่า เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครู และนักเรียนที่มีช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา  แตกต่างกัน ระดับวุฒิ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันในด้านเทคนิค
วิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต     
 ๕. จํานวนครั้งที่ฟังธรรม พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  ที่มีจํานวนคร้ังฟังธรรม แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และ
รายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
 ๖. สถานที่ในการฟังธรรม  พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์  ที่มีสถานที่ในการฟังธรรมแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม และ
รายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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 ๗. ระยะเวลาในการฟังธรรม  พบว่า ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุรินทร์  ที่มีระยะเวลาในการฟังธรรมแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ใน
ภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
   
   ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเ ก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มี ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ครู และ 
นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จํานวน ๓๘๔ คน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในด้านต่าง ๆ คือด้านเน้ือหาการอบรม
ของพระธรรมทูต ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต และด้านรูปแบบการบรรยายธรรม
ของพระธรรมทูต  ผลการศึกษานําสู่การอภิปรายผล ดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เน่ืองจากว่าบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ย่อม
เป็นพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่พระธรรมทูตผู้ทําหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ผ่านการอบรมมาจากหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายน้ัน ๆ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ  สมคิด  เพ็งอุดม๑  ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมบทบาทเป็นผล
มาจากปัจจัยทางจิตวิทยาได้แก่ ความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
ตําแหน่งสถานภาพต่างๆ ของบุคคลที่ประกอบด้วยความคาดหวังจากสังคมให้บุคคลที่ครองตําแหน่ง
น้ันๆ ปฏิบัติบทบาทแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่หยุดน่ิงของสถานภาพ แต่ละบุคคลได้รับการกําหนด
สถานภาพและครองสถานภาพน้ัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพอ่ืนๆ เมื่อบุคคลใช้สิทธิและหน้าที่
ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสถานภาพ จึงแยกจากกันไม่ได้ 

จากความหมายดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บทบาทเป็นแบบแผนหรือพฤติกรรมหรือการ
กระทําของบุคคล ตามสิทธิ อํานาจ และหน้าที่ ตามความรับผิดชอบของสถานภาพหรือฐานะของ
ตําแหน่งทางสังคมที่บุคคลน้ันดํารงอยู่ 

ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก คือ พระธรรมทูตมีหลักสําหรับหลักปฏิบัติเก่ียวกับเน้ือหาสาระที่นําไป
เผยแผ่น้ัน  ผู้รับสารหรือบุคคลผู้ฟังธรรม และหลักการสําหรับนําไปปฏิบัติแก่ครู และนักเรียน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ประยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่สําคัญ 
มี ๔ ประการ ดังน้ี 

                                                            

  
๑

 สมคิด เพ็งอุดม, อ้างแล้ว, หน้า ๙. 
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๑.  มั่นใจในคุณค่า ความดีงาม ของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จะต้องมีความมั่นใจว่าเรามีดีที่จะให้แก่เขา หมายความว่าพระ
ธรรมทูตต้องมั่นใจในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่ดีแท้เป็นสิ่งที่เลิศ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ และเป็นประโยชน์ที่จะช่วย
เหลือเขาได้เป็นข้อสําคัญอันดับแรก 

๒.  ต้องเป็นผู ้เข้าใจปัญหาและความต้องการของถิ่นฐาน ที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่  
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย คือ ไปในถิ่นของเขา ถ้าไม่รู้จักเขาให้เพียงพอ ก็จะรู้สึกหว่ันไหวได้
ง่าย จึงต้องรู้เท่าทันเขาตามความเป็นจริง เช่น รู้ว่าเขามีปัญหาอะไร ขาดอะไร ต้องการอะไร โดยการ
สังเกตสังคมของเขาทั้งจุดเด่นและจุดด้อย พร้อมรู้จักภูมิหลังของเขาด้วยว่าเจริญด้านไหน อะไรเป็น 
เหตุปัจจัยแห่งความเจริญและไม่เจริญ เพ่ือช่วยเขาได้อย่างถูกต้อง  

๓.  มีวิธีการที่จะสื่อสาร ทั้งรู้จักปัญหาและความต้องการของคนที่พระธรรมทูตจะไปช่วย
ก็ต้องมีวิธีที่จะช่วยเขา งานพระธรรมทูตก็คือการนําเอาธรรมไปให้มหาชน ด้วยการพัฒนาวิธีการ คือ 
เพ่ือจะนําสิ่งที่ดีไปให้แก่มหาชนและไปสนองความต้องการของมหาชน นําเขาไปสู่ทางที่ดีงามมี
ความสุขได้สําเร็จ  

  ๔ .   มุ่ งมั่ นแน ่วแน ่ต ่อ อุดมการณ ์ของพระพุทธศาสนา  เ พ่ือจุดมุ ่ งหมายใน
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์แต่เดิมทําหน้าที่เป็นพระธรรมทูต เริ่มแต่ยุคพระอรหันต์สาวกรุ่นแรกๆ ที่ 
พระพุทธเจ้าได้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนา๒ 

จากความหมายดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่า  การประกาศพระพุทธศาสนาปัจจุบันน้ี ไม่ควร
ใช้วิธีเทศน์อย่างเดียว ควรเปิดโอกาสให้ผู้สงสัยได้ซักถาม และอธิบายให้ผู้ฟังคลายความสงสัยและได้
ทราบข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้ง เป็นการประเมินผลไปในตัวตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ 
ซึ่งประกาศพระศาสนาให้ชาวต่างประเทศฟัง จะต้องมีการศึกษาเรียนรู ้ด ้านภาษา มีปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทา  ปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือไหวพริบในการที่จะโต้ตอบ แต่ต้องโต้ตอบโดยฉับพลัน 
และความรู้ต้องแน่นต้องพร้อม ธรรมะที่เรียนไปแล้วต้ังแต่นักธรรมตรี นักธรรมโทและนักธรรมเอก มี
ประโยชน์มากที่สุด ในปัจจุบันความรู้เรื่องการเจริญกรรมฐาน เป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมาก 
เพราะฉะนั้น การมีความรู้พร้อมทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ดีจะได้รับความสนใจมากเป็น 
พิเศษหากมีความรู้ด้านปริยัติเพียงอย่างเดียวจะได้รับความสนใจจากคนบางกลุ่มเท่าน้ัน คนที่ปฏิบัติ
ได้แต่อธิบายไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการเผยแผ่ให้คนอ่ืน  ได้รู้วิธีการและผลแห่งการปฏิบัติ 

ด้านเทคนิคและวิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก คือ พระธรรมทูตมีการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ทุก
เรื่อง   ถึงแม้ผู้ถ่ายทอดจะมีความรู้ดีสักเพียงใดก็ตาม หากขาดอุบายการสอนที่ดึงดูดให้ผู้เรียนมีความ
สนใจได้ การสอนน้ันก็จะไม่ประสบความสําเร็จ หรือภาษาปัจจุบันเรียกว่าขาดเทคนิคในการสอนการ
อบรม  ในการใช้กลวิธีหรือเทคนิคการสอนเป็นอย่างย่ิง ซึ่งสอดคลองกับ พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ  
(พรมพิมพ์)   ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  จาก
                                                            

 ๒ พระธรรมปิฎก (ประยุตฺโต ปยุตฺโต), บทบาทและหน้าท่ีของพระธรรมทูตในต่างแดน, อนุสรณ์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (รุ่นท่ี ๑), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า 
๒๒-๒๕. 



 

 
 

๙๔

การศึกษาพบว่า เน้ือหาพุทธธรรมของพระราชวรมุนีมีจุดเด่น  คือ  มีเน้ือเรื่องบรรยายธรรมเป็นลําดับ
ช้ัน เป็นขั้นตอน แต่ละประเด็นจะมีความรู้ใหม่ ๆ ให้ขบคิดอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาร่วมสมัย ฟังเข้าใจ   
ง่าย อธิบายพุทธธรรมได้ลุ่มลึก ชัดเจน โดยสามารถสรุปประเภทเน้ือหาของพุทธธรรมได้ ๔ ประเภท  
ดังน้ี  
    ๑.  เน้ือหาประเภทพัฒนาจิตใจเพ่ือชีวิตที่ดีงาม  
    ๒.  เน้ือหาประเภทบูรณาการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓.  เน้ือหาประเภทพระธรรมเทศนา  
    ๔.  เน้ือหาประเภทวิชาการ 

 จากการศึกษาวิจัยหนังสือและผลงานของพระราชวรมุนี จํานวน  ๔๒  เรื่อง พบว่า  พระ
ราชวรมุนี  ท่านมีเทคนิคและวิธีการนําเสนอพุทธธรรมที่เด่นชัด  ๖ วิธี ดังน้ี 

๑.  นําเสนอโดยการยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ  
๒.  นําเสนอโดยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ  
๓.  นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต  สุภาษิต  ปรัชญา  คําคม  โคลงบท

ประพันธ์  และบทกลอน  เป็นต้น  
๔.  นําเสนอโดยวิธีการพูดเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ   
๕.  นําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอย่างประกอบการบรรยาย  
๖.  นําเสนอโดยวิธีการแทรกด้วยเรื่องที่ทําให้เกิดอารมณ์ขัน  

 ด้านรูปแบบการบรรยายธรรมของพระธรรมทูตพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก คือ มีรูปแบบการบรรยาย ใช้อุปกรณ์ข้อเปรียบเทียบ ยกข้อ
อุปมา  ยกสุภาษิตเรื่องขําขัน ทําให้เกิดความบรรเทิงแก่ผู้ฟัง  ซึ่งสอดคล้องกับธวัช เฟื่องประภัสสร์  
ได้กล่าวในหนังสือแนะนําวิธีการเทศน ว่า โครงของการเทศน์ประกอบด้วยส่วนสําคัญทั้งหมด ๓ องค์  
คือ อุเทศ ได้แก่    
 ๑) หัวข้อเรื่องที่เรายกข้ึนอ้างอิง   
 ๒)  นิเทศ ได้แก่ การอธิบายหัวข้อในเชิงปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยใช้วิธีอธิบายแบบ 
๔ ส. คือ สันทัสสนา เทศน์ได้แจ่มแจ้ง  สมาทปนา เกิดแรงจูงใจ สมุตเตชนา ชวนให้ทําตาม และสัม
ปหังสนา ทําให้เกิดความบันเทิงใจต่อผู้ฟัง ดังคําประพันธ์ที่ว่า“ช้ีแจงให้แจ้งช่ัวดีไฉน ชักจูงให้พอใจจัด
เต้า ปลุกใจให้เริงการประกอบดีพ่อ ให้เพลินพรหมพจน์เร้าสี่น้ีวิธีสอน”๓     
 ๓) ปฏินิเทศ ได้แก่ การสรุปใจความหรือสรุปสาระทั้งหมดพอสมควร  เป็นการฝากข้อคิด
คติธรรมก่อนจบเทศนาในแต่ละคร้ัง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง  
ความคิดเห็นต่อบทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา   อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตาม  สถานภาพ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิ
การศึกษา จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม สถานที่ในการฟังธรรม ระยะเวลาในการฟังธรรม  พบว่า 
                                                            

 ๓ ธวัช เฟ่ืองประภัสสร์, แนะนําวิธีการเทศน ์, (ขอนแก่น : คลังนานาธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๒-๓. 



 

 
 

๙๕

 ๑) ครู และ นักเรียน ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของของพระ
ธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ไม่
แตกต่างกัน  มีความสอดคล้อง ประสพสุข พันธุประยูร กล่าวว่า “บทบาทคือ การประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลตามตําแหน่งและสถานภาพในสังคม”๔ 

พระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และ ปลูกฝังความมีคุณธรรม
จริยธรรมให้เเก่เด็กและเยาวชนเเล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยซึ่งเป็น
วิธีการหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับภาพลักษณ์เเห่ง
ความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเเนวทางที่จะนําไปใช้ในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวัน ดังน้ี 

 ๒)  ครู และ นักเรียน ที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  แตกต่าง
กัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๕  ยอมรับตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  มีความสอด
คล้อง ผลการวิจัยของ ประกอบ  มีโคตรกอง  ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับบทบาทว่า  บทบาทหน้าที่ตามตํา
แหน่งใดตําแหน่งหน่ึงน้ัน จะถูกคาดหวังจากสังคมรอบด้าน  ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) และการแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหน่งหน้าที่จะมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียงใดขึ้นกับปัจจัย ๓ ประการ ดังน้ี 
  ๑.  ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองแสดงหรือปฏิบัติ  
  ๒.  ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท  
  ๓.  บุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท 
 ๓) จากการศึกษา พบว่า อายุแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของของพระธรรม
ทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๕  ยอมรับตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ มีความสอดคล้อง 
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ ได้กล่าวไว้ว่ากับแนวคิดของพุทธจริยธรรมทางสังคมที่ว่า  พระพุทธศาสนามี
ความสําคัญต่อสังคมไทยมาก  โดยเริ่มต้ังแต่หลักศีลธรรม การให้ทาน ความกตัญญ ูกตเวที๕ โดยมี
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  มีพระสงฆ์เป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ  และ
การพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆ กัน  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักเสียสละบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  เพ่ือนํา
บทบาทของวัดและพระสงฆ์กลับคืนมาจากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เนื่องจากระบบ
การพัฒนาแบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย เกือบ ๗๐-๘๐ ปี๖  

                                                            

 ๔ ประสพสุข พันธุประยูร, “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย”, รายงานการวิจัยเรื่อง, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕). 
 ๕ จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร ์, กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕),  
หน้า ๑๙๕-๑๙๙. 

 ๖ ทัศนีย์  ทองสว่าง, สังคมไทย, ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗). 



 

 
 

๙๖

๔) จากการศึกษา พบว่า ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๕  ยอมรับตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “การศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตต่อการฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๑” สรุปได้
ว่า การฝึกอบรมพระธรรมทูตมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ประสบการณ์ 
ทัศนคติที่ดี และมีบทบาทในการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆและช่วยพัฒนาสังคมไทยอย่างมี
ระบบมากข้ึน ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับพุทธดํารัสที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือ
ประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก”๗  

 ๕) จากการศึกษา พบว่า จํานวนคร้ังที่ฟังธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะว่าการฟังธรรมที่มีจํานวนครั้งมากน้อยกว่ากันไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดใน
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัย 
พระมหาประสิทธ์ิ รวมพิมาย ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บทบาทพระธรรมทูตภายในประเทศ : ศึกษา
จากกรอบความคิดโครงการพระธรรมทูตสํานักงานพระธรรมทูตสายที่ ๒ เฉพาะกรณีศูนย์งานพระ
ธรรมทูตจังหวัดลพบุรี” สรุปได้ว่า พระธรรมทูตเป็นทั้งบุคคลและสังคมในอุดมคติที่มีวิถีชีวิตอัน
ประเสริฐเรียบง่าย มีอิสรภาพทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ปราศจากการถูกครอบงําจากกรอบ
ความคิดความเช่ือหรือกระบวนทัศน์ที่ผิดพลาดและระบบโครงสร้างสังคมที่สูญเสียดุลยภาพและมี
เจตนารมณ์แปลกแยกขัดแย้งกับ พระธรรมทูต๘ 

๖) จากการศึกษาพบว่าสถานที่ในการฟังธรรมที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะว่า ครู และ นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ธรรมได้รับการอบรมพ้ืนฐาน
มาบ้างแล้ว จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสพสุข พันธุประยูร๙ กล่าวว่า “บทบาทคือ การประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลตามตําแหน่งและสถานภาพในสังคมพระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และ 
ปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้เเก่เด็กและเยาวชนเเล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างที่
ดีให้เด็กเห็นด้วยซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึม

                                                            

 ๗ พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี, “การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระ
ธรรมทูตต่อการฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๑“, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒). 

 ๘ พระมหาประสิทธ์ิ รวมพิมาย, “บทบาทพระธรรมทูตภายในประเทศ : ศึกษาจากกรอบความคิด
โครงการพระธรรมทูตสํานักงานพระธรรมทูตสายท่ี ๒ เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดลพบุรี”, 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘). 

 ๙ ประสพสุข พันธุประยูร, “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย”, รายงานการวิจัยเรื่อง, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕). 



 

 
 

๙๗

ซับภาพลักษณ์เเห่งความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเเนวทางที่จะนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ี  

๗) จากการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการฟังธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะว่า ระยะเวลาในการฟังธรรมของครู และนักเรียนไม่มีผลต่อ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ 
กรรณิการ์  ขวัญอารีย์  ได้แบ่งลักษณะบทบาทของคนในสังคมไว้ดังน้ี คือ๑๐ 

๑. บทบาทท่ีกําหนดไว้ หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed orIdeal 
Role) เป็นบทบาทตามอุดมคติที่กําหนดสิทธิ และหน้าที่ของตําแหน่งไว้ 

๒. บทบาทท่ีควรกระทํา (Perceived Role) เป็นบทบาทแต่ละบุคคลเช่ือว่าควรกระทํา
ในหน้าที่ของตําแหน่งน้ันๆ ซึ่งอาจไม่ตรง ตามบทบาทอุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกันไปแต่
ละบุคคลก็ได้ 

๓. บทบาทท่ีกระทําจริง (The performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริง
ตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสท่ีกระทําในแต่ละสังคมในช่วงเวลา
หน่ึงๆ 

๔. เมื่อกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทั่ง
เป็นไปในอนาคต จะเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างย่ิงในฐานะที่เป็นศูนย์
รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติ และ
อีกประการหน่ึง พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม
ของประเทศไทยทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม 

๕. ส่วนเหตุปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์ต้องมีการพัฒนาบทบาทของตนเอง เพ่ือความ
เหมาะสมในสังคมน้ัน ประกอบด้วย ๒ สาเหตุหลัก ดังน้ี๑๑ 

๑. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เน่ืองจากชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการสื่อสารมวลชน 
ค่านิยมด้านความเช่ือด้ังเดิม รวมไปถึงการแทรกแซงของภาครัฐ นักการเมืองนักธุรกิจเอกชน 

๒. ปัจจัยภายใน ได้แก่ องค์กรของพระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เน่ืองจากปัจจัย
ภายในองค์กรเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของพระสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์ การประชุม
พระสังฆาธิการ และทัศนคติของพระสงฆ์ที่ได้รับการกล่อมเกลามาอย่างยาวนาน 

พระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และ ปลูกฝังความมีคุณธรรม
จริยธรรมให้เเก่เด็กและเยาวชนเเล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยซึ่งเป็น
วิธีการหน่ึงที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับภาพลักษณ์เเห่ง

                                                            

 ๑๐ กรรณิกา ขวัญอารีย์, บทบาทผู้นําท้องถ่ินต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในชุมชนท่ีมีระดับการ
พัฒนาต่างกัน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕). 

 ๑๑ คนึงนิตย์  จันทรบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, งานวิจัยภาควิชา
ประวัติศาสตร์, (คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, ๒๕๓๐). 



 

 
 

๙๘

ความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเเนวทางที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังที่ 
วารุณี ธนวราณิช และคณะได้กล่าวว่า “เเบบอย่างจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
โดยการสังเกต ทําให้เกิดทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามลักษณะ 
แบบอย่างที่สังเกต นอกจากกระบวนการสังเกต จะทําให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมแล้ว 
บุคคลยังสามารถใช้กฎเกณฑ์เหล่าน้ี ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ได้เเก่ 
ความปีติเมื่อสามารถทําตามมาตรฐานที่ตนต้ังไว้หรือเสียใจ ละอายใจ เมื่อกระทําผิดจากกฎเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้๑๒ 

ซึ่งสถานภาพส่วนบุคคลของครู และนักเรียนที่มี สถานภาพ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิ
การศึกษา จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม สถานที่ในการฟังธรรม ระยะเวลาในการฟังธรรม ย่อมมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันไปตาม ประสบการณ์  แต่อย่างไรก็ตามบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับดีมาก 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลไปปฏิบัติ 
   ๑)  ผลการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ต่างๆ 
ในเขตอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  ๒)  หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ควรนําผลการวิจัยน้ีไปพัฒนาเผยแผ่ให้สอดคล้องกับ
องค์กรที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
  ๓)  ควรทําเป็นคู่มือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๔)  ควรศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน  เพ่ือประโยชน์ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑)  ควรมีการศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในต่างอําเภอต่างจังหวัด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและไกล้เคียงมากขึ้น 
  ๒)  ควรมีการศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับ
วัยรุ่น หรือ วัยทํางาน เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกัน และนําไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  ๓)  ควรมีการนําผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สังกัดให้
เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ 
 

                                                            

 ๑๒ จรินทร์ ยังสังข์, บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖). 



 

 

๙๙

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลี-ไทย :  
      ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ฏีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๙.                                                                   
อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฎฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
                วิทยาลัย, ๒๕๓๒.  
       ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ :  
กรมการศาสนา. คู่มือพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาในวัด ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑).  
กรมประชาสงเคราะห์, ระเบียบคณะพระธรรมจาริกว่าด้วยการบริหารโครงการพระธรรมจาริก. 

(กรุงเทพมหานคร : นีลนาราการพิมพ์, ๒๕๓๔. 
___________.  คู่มือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. 

๒๔๒๘.  
___________. คู่ มือพระสั งฆาธิการ ว่า ด้วยเรื่ องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ. สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๔๕-๔๖. 
ธวัช เฟ่ืองประภัสสร์. แนะนําวิธีการเทศน์. ขอนแก่น : คลังนานาธรรม, ม.ป.ป.  
ประเวศ วะสี. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ซีเมนต์ไทย, ๒๕๓๙. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์. มองอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา,๒๕๓๗. 
บรรจบ บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒๕๔๔. 
___________. เล่มนี้มีปัญหา. กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). งานพระธรรมทูตในพระธรรมทูตในต่างประเทศ.พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
___________. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจีการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พระมหาลิขิต รตนสํสี. การสอนยึดเด็กเป็นศูนย์กลางตามแนวพุทธศาสตร์. นิตยสาร 

สาระวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือน กรกฎาคม 



 

 

๑๐๐

บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). อุดมการณ์และบทบาทของพระธรรมทูต 
สายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์. อนุสรณ์พระธรรมทตูสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). นักศึกษาสงสัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช 
วิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). บุญเปน็ที่สุดแห่งการสร้างสรรคช์ีวิต. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ธรรมสภาและบันลือธรรม, ๒๕๔๓. 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). พุทธวิธเีผยแผ่พระพุทธศาสนา. : โรงพิมพ์มหามกุฏราช 
วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง,  
๒๕๔๔. 

พระวิสุทธิภัทรธาดา(ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํส)ี. พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์และกฎมหาเถรสมาคม.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระโสภณธรรมวาที(บุญมา อาคมปุญฺโญ). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง,  
๒๕๔๔. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ปฐมสมันตปาสาทกิาแปล ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. ความเช่ือและศาสนาในสังคมไทย. ใน เอกสารประกอบการสอน 
ชุด มนุษย์กับสังคม. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานสัมมนาโครงการฟืน้ฟพูระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

สมคิด โชติกวณิชย์. ประวัติและผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, ๒๕๔๐. 

สมบูรณ์ สุขสําราญ.  การพัฒนาชนบทแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวยจํากัด, ๒๕๓๐.  

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์. (ช่วง วรปุญฺโญ) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กองแผนงาน 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๔๐. 

สมาน  งามสนิท. องค์ประกอบของการสื่อสารที่พงึประสงค์ตามแนวแหง่พุทธะ. 
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

สุลักษณ์  ศิวลักษณ์. ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพ่ือการ
พัฒนา, ๒๕๓๔. 

 
 



 

 

๑๐๑

บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์, ๒๕๔๐.
อภิชัย พันธเสน. พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรคตอนท่ี ๓ ความหวังทางออกและทางเลือก 

ใหม่. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙. 
(๒) งานวิจัย 
กรมศาสนา. แนวทางการพัฒนาพระสังฆาธิการ. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กรรณิกา ขวัญอารีย์. บทบาทผู้นําท้องถ่ินต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในชุมชนท่ีมีระดับการ 

พัฒนาต่างกัน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์  
ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕. 

คะนึงนิตย์  จันทรบุตร. สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. งานวิจัยภาควิชา 
ประวัติศาสตร์. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 
๒๕๓๐. 

จรินทร์ ยังสังข์. บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖. 

ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข. ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ หลักสูตรการพัฒนาจิต 
ให้เกิดปัญญาและสันติสุข. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ทิพวรรณ เดาวางกูร. บทบาทของสตรีชนบทในการร่วมพัฒนาสหกรณ์การเกษตร : ศึกษากรณี 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลาดบัวขาว จํากัด. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๑. 

นงเยาว์ ปิฎกรัชต์. บทบาทในการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาเอกไทยคดีศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๐. 

ประสพสุข พันธุประยูร. บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดภาคเหนือของ 
ประเทศไทย. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕. 

ปรีชา พงษ์พัฒนะ. การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร (แก้วเหลา). บทบาทของพระสารีบุตรเถระ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระ 
ธรรมทูตต่อการฝึกอบรมประจําปี พ.ศ.๒๕๔๑. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.  



 

 

๑๐๒

บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

พระครูศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ์ ทินฺนาโภ). ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ 
พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐ ิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์  
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖. 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู). ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม 
 (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระมหาจิระศักด์ิ ธมฺเมธี (สังเมฆ). การศึกษาวิเคราะห์เรื่องปัญหาภาษาในพระพุทธศาสนา : 
ศึ กษา เ ฉพาะกร ณีแนวคิ ด เ รื่ อ งภาษาคนภาษาธรรมของ ท่ าน พุทธทาส . 
วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระมหาจรูญ ปญฺญาวโร (อินทร์ยงค์). การศึกษาบทบาทของพระมหากัสสปเถระในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  

พระมหาประสิทธ์ิ รวมพิมาย. บทบาทพระธรรมทูตภายในประเทศ : ศึกษาจากกรอบความคิด 
โครงการพระธรรมทูตสํานักงานพระธรรมทูตสายที่ ๒ เฉพาะกรณีศูนย์งานพระธรรม
ทูต จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘. 

พระมหาสนธิญาณ รักษาภักดี. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระ 
ธรรมทูตต่อการฝึกอบรม ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๑.วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.  

พระมหาสัญญา ปญฺญาวิจิตฺโต(โปร่งใจ). ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระ 
ครูพิศาลธรรมโกศล สุพจน์ กญฺจนิโก. หลวงตา-แพรเย่ือไม้. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระมหาอรุณ จิตฺตคุตฺโต. ศึกษากระบวนการสื่อสารเผยแผ่พุทธธรรมของสวนโมกขพลา 
ราม.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระมหาสุชญา โรจนญาโณ (ยาสุกแสง). การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

 
 
 



 

 

๑๐๓

บรรณานุกรม(ต่อ) 
 

พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ์). ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชวรมุนี 
 (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์, รวมข้อคิดเห็นและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเร่ืองบทบาทของพระสงฆ์ด้านการ 
 พัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา. ๒๕๒๘. 

ประกอบ มีโคตรกอง. บทบาทของพระสงฆ์ที่เก่ียวกับเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 

วารุณี ธนวราณิช และคณะ. ผลการใช้เทคนิคแม่เเบบที่มีต่อเเรงจูงใจในการประกอบอาชีพอิสระ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. วารสารการ
วิจัยทางการศึกษา, ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๖. 

วินัย เก่งสุวรรณ. ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษาในโรงเรียนพระ 
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ ๑๐. วิทยานิพนธ์สังคม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

สมคิด เพ็งอุดม. การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามทัศนะของพระสงฆ์และ 
เจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัดสุมทรสงคราม. ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
๒๕๓๕. 

สมศรี แก้วกิตติ. กระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระเทพบัณฑิต (ศรีจันทร์ บุญณรโต)     
                วัดบึงพระลานชัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์หลักสูตรการศึกษา   
              มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘. 
๒. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ). เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง           

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร). รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดพรหมสุรินทร์ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
พระครูปิยธรรมาภรณ์ (เป่ียม ปุณฺณโก). เจ้าคณะอําเภอเขวาสินรินทร์ วัดโพธ์ิรินทร์วิเวก                

ตําบลเขวาสินรินทร์ อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุณ คุณวฑฺฒโน). ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอเมืองสุรินทร์ วัดแสงบูรพา 

ตําบลสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิทร์, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธ์ิ ขนฺติสาโร). เจ้าคณะอําเภอเมืองสุรินทร์ วัดจุมพลสุทธาวาส 

ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
 



 

๑๐๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

๑๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๑

ผลตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและการหาค่า I.O.C 
เรื่อง   : บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

บทบาทของพระธรรมทูต ผู้เชีย่วชาญ / คนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค่า IOC หมายเหตุ

๑) ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต        
๑.  หัวข้อธรรมท่ีอบรมบรรยายเหมาสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐.๖  

๒.  เน้ือหาตรงกับหัวข้อที่อบรมบรรยาย ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๖  
๓.  ให้แง่คิด นําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘  
๔. .ใช้การประยุกต์คําสอนฟังเข้าใจง่าย ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘  
๕.  หัวข้อธรรมเหมาะสมกับผู้ฟัง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๖.  สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๗.  ชักนําให้เกิดความรักความความสามัคคกัีน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๘.  เป็นกําลังใจท่ีจะสร้างความดีมากขึ้น ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐.๘  
๙.  เป็นแนวทางสร้างกฏระเบียบวินัยในกลุ่มได้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐.๘  
๑๐.ให้รู้จักแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๑.ให้มคีวามขยันหมั่นเพียรในการเรียนการสอน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๒.เน้นให้มีความเข้าใจหลักศีลธรรมที่ดีงาม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๓.สอนให้รู้จกัคิดเป็น ทําเป็น ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐.๘  
๒) ด้านเทคนคิวิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต        
๑๔.พระธรรมทูตมีเทคนิค และวิธีการชักจูง ความ 

สนใจของผู้ฟัง 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๑๕.ความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผูฟั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๖. มีการสร้างบรรยากาศในการอบรมบรรยายธรรม  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๗.พระธรรมทูตพูดชักจูงให้อยู่ในอาการเงียบสงบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๘.พระธรรมทูตใช้ท่าทางประกอบการอบรมบรรยาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๑๙.พระธรรมทูตสื่อการนําเสนอในการอบรมบรรยาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๐.พระธรรมทูตมีกิจกรรมหรือการตอบปัญหาธรรมะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๑.พระธรรมทูตนําสวดมนต์ไหว้พระ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๒.พระธรรมทูตเล่านิทานชาดกประการบรรยาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  



 

 

๑๑๒

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของพระธรรมทูต ผู้เชีย่วชาญ / คนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ค่า IOC หมายเหตุ

๓) ด้านรปูแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต        
๒๓.กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐.๖  
๒๔.การใช้อุปกรณ์การในการบรรยาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๕.การยกอุทาหรณ์ เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐.๖  
๒๖.การทําเป็นตัวอย่าง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๗.การเล่นภาษา เล่นคํา และการใช้คําในความหมาย

ใหม่ ๆ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๒๘.อุบายเลือกคน และ การปฏิบัติรายบุคคล ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
๒๙.การรู้จักจังหวะ และโอกาส ความยืดหยุ่นในการ

บรรยาย 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๓๐.ระยะเวลาในการบรรยายธรรมเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

ผลรวม ๒๗ ๒๘ ๓๐ ๒๕ ๒๗ ๒๗.๔  
ผลเฉลี่ยรวม ๐.๙๐ ๐.๙๓ ๑ ๐.๘๓ ๐.๙๐ ๐.๙๑  



 

 

๑๑๓

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๔

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการหาค่า TRY OUT 
 

เรื่อง   : บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียน มัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

Reliability 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
A1          118.1615        163.3316        .4358         .               .9302 
A2          118.1328        162.6742        .4975         .               .9295 
A3          117.8984        161.7886        .5074         .               .9294 
A4          118.1901        162.3006        .4881         .               .9296 
A5          118.0703        161.9820        .5095         .               .9294 
A6          118.0234        161.4381        .5068         .               .9294 
A7          117.9063        160.9781        .5492         .               .9289 
A8          117.9036        161.1682        .5207         .               .9292 
A9          118.0729        161.1069        .5224         .               .9292 
A10        117.7760        162.8166        .4785         .               .9297 
A11        117.9688        160.4116        .5285         .               .9292 
A12        117.9297        161.3710        .5367         .               .9291 
A13        117.9167        161.5126        .5570         .               .9289 
B1          118.0286        161.0514        .5505         .               .9289 
B2          118.1328        159.8387        .6205         .               .9281 
B3          118.1406        161.0768        .5449         .               .9290 
B4          118.1328        162.0424        .4437         .               .9302 
B5          118.2396        160.2035        .5286         .               .9292 
B6          118.1276        160.3414        .5988         .               .9283 
B7          118.0495        160.9140        .5132         .               .9293 
B8          118.2240        159.6834        .5374         .               .9291 
B9          118.1875        158.0535        .6100         .               .9281 
C1          118.3958        158.1249        .5345         .               .9293 



 

 

๑๑๕

C2          118.1875        159.9909        .5747         .               .9286 
C3          118.2682        158.5832        .5941         .               .9283 
C4           118.2734        158.1626        .6131         .               .9280 
C5           118.2760        157.7722        .6398         .               .9277 
C6           118.2318        160.0427        .5555         .               .9288 
C7           118.0781        159.9939        .5653         .               .9287 
C8           118.1354        161.8876        .4834         .               .9297 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients     
N of Cases =  30 items N of Items =  30 

Alpha =   .9312      

 



 
 

๑๑๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 

๑๒๑

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ   
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑๒๒

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง   บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรนิทร์   

********************************* 

คําชี้แจง  : 
 ๑. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่อง” บทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์    

๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาท
ของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด
สุรินทร์   

๓. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามหรือหน่วยงานของท่าน และจะไมม่กีารเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง และตรงกับความเห็นของ
ท่านมากที่สุด คําตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและจะใช้สําหรับการทําวิจัยครั้งน้ีเท่าน้ัน 

 
 

พระครูวิเวกวราภรณ์  (ประสทิธ์ิ ฐานวโร) 
พระนิสิตปริญญาโท หลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชา  การจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๒๓

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง   บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุรนิทร์   

********************************* 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน      หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
๑.๑     สถานภาพ   
     คร ู      นักเรียน 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………….. 
๑.๒ เพศ 
     ชาย      หญิง 
๑.๓ อายุ 
     ๑๐-๑๒  ปี     ๑๓-๑๕  ปี   
     ๑๖-๑๘  ปี     ๑๙  ปีขึ้นไป   
๑.๔ ช้ันปีที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา  
     ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตรี   

   สูงกว่าปริญญาตร ี
๑.๕ จํานวนคร้ังที่ฟังธรรม 
     ๑  ครั้ง     ๒  ครั้ง 
     ๓  ครั้ง     ๔  ครั้ง 
     ๕  ครั้งขึ้นไป 
๑.๖ สถานที่ในการฟังธรรม 
     วัด      โรงเรียน 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
๑.๗ ระยะเวลาในการฟังธรรม 
     น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง    ๑  ช่ัวโมง 

 น้อยกว่า๒ ช่ัวโมง    ๒  ช่ัวโมงขึ้นไป 
 
 
 
 



 
 

 

๑๒๔

ตอนท่ี ๒  บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรนิทร ์  

คําชี้แจง :   โปรดอ่านข้อความต่อไปน้ีอย่างรอบคอบ ว่าตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติหน้าที่
ของท่านมากที่สุด และโปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่กําหนด 

บทบาทของพระธรรมทูต 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
มาก 

๑)  ด้านเนื้อหาการอบรมของพระธรรมทูต      

๑ หัวข้อธรรมที่อบรมบรรยายเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

     

๒ เน้ือหาตรงกับหัวข้อที่อบรมบรรยาย      
๓ ให้แง่คิด นําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน      
๔ ใช้การประยุกต์คําสอนฟังเข้าใจง่าย      
๕ หัวข้อธรรมเหมาะสมกับผู้ฟัง      

๖ สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

     

๗ ชักนําให้เกิดความรักความความสามัคคีกัน      
๘ เป็นกําลังใจที่จะสร้างความดีมากขึ้น      
๙ เป็นแนวทางสร้างกฏระเบียบวินัยในกลุ่มได้      
๑๐ ให้รู้จักแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ      
๑๑ ให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการสอน      
๑๒ เน้นให้มีความเข้าใจหลักศลีธรรมที่ดีงาม      
๑๓ สอนให้รู้จักคิดเป็น ทําเป็น      
๒)   ด้านเทคนิควิธีการนําเสนอของพระธรรมทูต      

๑๔ พระธรรมทูตมี เทคนิค และ วิธีการชักจูง ความ 
สนใจของผู้ฟัง 

     

๑๕ ความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง      
๑๖ มีการสร้างบรรยากาศในการอบรมบรรยายธรรม       
๑๗ พระธรรมทูตพูดชักจูงให้อยู่ในอาการเงียบสงบ      
๑๘ พระธรรมทูตใช้ท่าทางประกอบการอบรมบรรยาย      
๑๙ พระธรรมทูตมีกิจกรรมหรือการตอบปัญหาธรรมะ      
๒๐ พระธรรมทูตนําสวดมนต์ไหว้พระ      
๒๑ พระธรรมทูตเล่านิทานชาดกประการบรรยาย      
๒๒ กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์      
 



 
 

 

๑๒๕

บทบาทของพระธรรมทูต 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
มาก 

๓)   ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต      
๒๓ การใช้อุปกรณ์การในการบรรยาย      
๒๓ การยกอุทาหรณ์ เปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา      
๒๕ การทําเป็นตัวอย่าง      
๒๖ การเล่นภาษา เล่นคํา และการใช้คําในความหมาย

ใหม่ ๆ 
     

๒๗ อุบายเลือกคน และ การปฏิบัติรายบุคคล      
๒๘ การรู้จักจังหวะ และโอกาส ความยืดหยุ่นในการ

บรรยาย 
     

๒๙ การนําเสนอโดยวิธีการแทรกด้วยเร่ืองที่ทําให้เกิด
อารมณ์ขัน 

     

๓๐ ระยะเวลาในการบรรยายธรรมเหมาะสมมาก 
น้อยเพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๒๖

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ  เก่ียวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   

๓.๑    ปัญหา และ อุปสรรค  ด้านเนื้อหาการแสดงธรรมของพระธรรมทูต  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.๒  ปัญหา และ อุปสรรค  ด้านเทคนคิวิธีการนาํเสนอของพระธรรมทูต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๓.๓  ปัญหา และ อุปสรรคด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 
 
 

๑๒๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๒๘

แบบสัมภาษณ์ 
 

เรื่อง บทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
   ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรนิทร์ 

THE ROLE OF PREACHING IS TO APREAD BUDDHISM.  
IN GRAMMAR SCHOOL SURIN PROVINCE 

************** 

คําช้ีแจ้ง :  แบบสัมภาษณ์การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ บทบาทของ
พระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแปลผลการวิจัยภาพรวม  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็น
ความลับ และ ใช้ประโยชน์เฉพาะในการวิจัยครั้งน้ีเท่าน้ัน จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หรือ 
หน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

  การกําหนดขั้นตอนแบบสัมภาษณ์ของการวิจัยไว้ ๓ ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่  ๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่  ๒  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับประสิทธิผลบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
  ตอนที่  ๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ประกอบดัวย  ด้านเน้ือหา   ด้าน
เทคนิควิธีการนําเสนอ  ด้านรูปแบบการแสดงธรรม 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์ข้อมูล
ทางการวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณ และ อนุโมทนามา ณ โอกาสน้ี 
 
 

 
พระครูวิเวกวราภรณ์ 

นิสิตปริญญาโทหลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา การจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

๑๒๙

ตอนท่ี  ๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

  ช่ือ ................................................. นามสกุล ................................... อายุ ....................... 
อาชีพ ................................................................. ตําแหน่ง ................................................................... 
สถานศึกษา ........................................................ ตําบล ....................................................................... 
อําเภอ ................................................................ จังหวัด ..................................................................... 

วันที่ให้สัมภาษณ์ 

............./............../............. 

ตอนท่ี  ๒   แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับประสิทธิผลบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

๒.๑ ท่านคิดว่า  ปัจจุบันพระธรรมทูต  มีบทบาท  ด้านการเผยแผพระพุทธศาสนา 
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.๒ ท่านคิดว่า  เน้ือหาการแสดงธรรมของพระธรรมทูต  สอดคล้องกับปัจจุบันหรือไม่  
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.๓    ท่านคิดว่า  พระธรรมทูตมีเทคนิค  วิธีการ  นําเสนอ  น่าสนใจ และ เหมาะสมกับ
ผู้ฟังหรือไม่  อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



 
 
 

๑๓๐

๒.๔  ท่านคิดว่า  รูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต ควรปรับปรุงหรือไม่  อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 ๒.๕  ให้ท่านเสนอแนะ  แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต  ที่มี
ประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี  ๓    แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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๑๓๑

๓.๔  ด้านรูปแบบการแสดงธรรมของพระธรรมทูต 
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๓.๕  ด้านแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 
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๑๓๒

ประวัติผูท้ําวิจัย 

ชื่อ : พระครูวิเวกวราภรณ์  (ประสทิธ์ิ ฐานวโร)  
เกิด : วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
สถานทีเ่กิด : ๑๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
การศึกษา : จบประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านประทัดบุ-อาลอ พ.ศ.๒๕๒๓  
 : ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  
                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๔๙   
  : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) คณะสังคมศาสตร์  
                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์                   

รุ่นที่ ๕๖ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  : นักธรรมช้ันเอก พ.ศ.๒๕๓๗ 
อุปสมบท : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๕ 
สังกัด : วัดดอนวิเวก เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
หน้าที่ : ครูสอนพระปริยัติธรรมประจําศาสนศึกษาวัดดอนวิเวก พ.ศ.๑๕๓๙ 
 : รองเจ้าอาวาสวัดดอนวิเวก พ.ศ.๒๕๔๐ 
 : เลขานุการเจ้าคณะตําบลนาดี พ.ศ.๒๕๔๒ 
 : เจ้าอาวาสวัดดอนวิเวก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 : เลขานุการพระธรรมทูตประจําอําเภอเมืองสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 : พระธรรมทูตประจําอําเภอเมืองสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
                      :           พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโรงเรียนบ้านประทัดบุ-อาลอ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดดอนวิเวก เลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๕ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๐๖๖ ๑๕๓๖ 
E:mail : Prasit102.25@hotmail.com 

 

 

 

 

 


