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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆและ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนชี้นำขอเสนอแนะตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ  
กลุมตัวอยาง ไดแก 1) พระสงฆที่จำพรรษาอยูในวัดในพื้นที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี จำนวน 240 รูป และ 2) ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ครอบคลุม 13 หมูบาน ๆ ละ 
10 คน รวมตัวอยาง 130 คน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆและประชาชนที่มีตอ
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.91) เม่ือพิจารณา 
เปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีดานเทคนิคการเผยแผ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 4.08) รองลงมาคือ ดานรูปแบบบุคลิกภาพ ( X = 3.92) ดานรูปแบบการเผยแผ ( X = 3.85) 
และดานสื่อการเผยแผ ( X = 3.77) สำหรับปญหาและอุปสรรค คือ 1) การไมคอยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการที่พระสงฆจะเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา และ 2) ขาด
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรของคณะสงฆเอง รวมท้ังจากหนวยงานของรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของ 
จึงขอเสนอแนะวาพระสงฆควรทำความเขาใจกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือเขาไปทำ 
การเผยแผพระพุทธศาสนา เชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ควรใหการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการเผยแผอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

 
คำสำคัญ : บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา/  พระสงฆ/  อำเภอจอมบึง/  จังหวัดราชบุรี 
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Abstract 

The study aimed 1) to investigate the roles in propagating Buddhism of the 
Buddhist monks in Chombueng, Ratchaburi, 2) to discover the potential problems, 
and impediments in doing so, and 3) to propose recommendations for  
the propagation. The sample group consisted of 1) 240 Buddhist monks in the 
temples in area of Chombueng District, Ratchaburi, and 2) 130 residents who lived 
in 13 villages across the area (10 representatives from each village). The findings 
revealed that the perspectives of the Buddhist monks and the residents towards 
Buddhist Propagation was at a high level overall ( X =3.91). When considering each 
aspect, the result maintained at a high level in all aspects.  The highest mean 
score was from the techniques used for the propagation ( X =4.08), followed by 
the monks’ personality ( X =3.92), the methods used for the propagation ( X =3.85), 
and the means used for the propagation ( X =3.77), respectively. Regarding the 
problems and impediments, they were encompassed with 1) a lack of cooperation 
gained from the organizations to allow the monks to enter for performing propagation 
of the Buddhism, and 2) a lack of supports from Buddhist federal organizations 
and from relevant public organizations. The recommendation was proposed for 
the Buddhist monks to make an attempt to communicate for a better understanding 
among those organizations about the benefits that could occur from Buddhist 
propagation. In addition, the relevant public organizations such as the Provincial 
Office of Buddhism should provide fully supports for the monks in order to help 
them carry on Buddhist propagation consistently and appropriately. 

 
Keywords:   Roles in propagating Buddhism/ Buddhists/ Chombueng District/  

       Ratchaburi   
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บทนำ 

การเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนที่แพรหลายในทุกยุคทุกสมัยนั้น พระสงฆสาวกนับวา
เปนผูมีบทบาทสำคัญ เพราะพระสงฆเปนสวนหน่ึงของพระรัตนตรัยและยังถือวาเปนองคประกอบ
หนึ่งของหลักการศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนานั้นทำกันหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติตนท่ี 
นาเลื่อมใส การสนทนา การแนะนำ การตอบปญหาขอของใจและการแสดงธรรม เปนตน ในฐานะ
ที่พระสงฆเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา จึงไดกลายเปนผูนำทางจิตใจของประชาชน และจากการ 
ที่พระสงฆเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำใหชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูมีศีลธรรม มีความ
บริสุทธิ์และเสียสละเพื่อผูอื่น ตางยอมรับนับถือและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเต็มใจ  
โดยเฉพาะประชาชนไทยสวนใหญรอยละ 95 ใชพระพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหน่ียวจิตใจ  
(ปราณี เกื้อทอง. 2545, หนา 11 - 12) 

ปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันคือ พระสงฆในประเทศไทยมักยึดถือ 
เปนประเพณีวาการประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำส่ังสอนจะตองไดรับ 
การอาราธนาจากญาติโยมกอน ถาญาติโยมไมอาราธนา การที่ภิกษุจะออกเผยแผพระพุทธศาสนา
ดูเปนการผิดประเพณี นอกจากน้ี กิจของสงฆมักยึดธรรมเนียมนิยม เชน การเทศนาธรรมแก
ประชาชน มักเปนเรื่องเกา ซ้ำซากไมเขากับสมัยนิยม ไมมีการประยุกตหลักธรรมใหเขากับสังคม
หรือชีวิตปจจุบัน จึงกลายเปนเร่ืองไกลตัว คนรุนใหมจึงใหความสนใจตอวัดและพระสงฆนอยมาก 
เมื่อมองจากภาพรวมทั้งหมด เราจะเห็นวาปจจุบันยังหาหนวยงานที่รับผิดชอบตองานเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยตรงไมได เพราะตางก็มีลักษณะตางคนตางทำ ดังที่เกิดสำนักสงฆตาง ๆ 
มากมาย (พระราชวรมุนี (ประยุทธ   ปยุตฺโต). 2531, หนา 98)  

จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีวัดอยูเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนท่ี 5 ตำบล มีวัดท่ีข้ึนทะเบียนของกรมการศาสนาท้ังหมด 34 วัด รวมสำนักสงฆ 
อีกจำนวน 8 สำนัก (สำนักงานกองงานเลขานุการเจาคณะอำเภอจอมบึง. 2559, หนา 3)  
ซึง่มีพระภิกษ ุจำนวน 342 รปู พระสงฆจะตองมีการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยดี มีความถูกตอง มีความเหมาะสม มีความบริสุทธิ์ มีความยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักธรรม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปจจุบัน  
ซึ่งเปนเง่ือนไขสำคัญในการบงช้ีความสำเร็จในการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน
ถาวร ดังคำกลาวที่วาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบตอไปก็ตอง
อาศัยพระสงฆ เนื่องจากพระสงฆเปนผูใกลชิดประชาชนและเปนที่เคารพเล่ือมใสศรัทธาของ
ประชาชน (กรมการศาสนา. 2542, หนา 2) 

ประชาชนผูที่เปนพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยูใน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไดนำธรรมะ
ที่พระสงฆแตละวัดทำการเผยแผหลักธรรมคำสอนตาง ๆ ไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
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ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาบทบาทการเผยแผพระพทุธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบงึ 
จังหวัดราชบุรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของพระสงฆและประชาชนในอำเภอจอมบึง เพื่อที่
จะไดทราบระดับความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสงฆอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีที่ไดไปประยุกตใชในการเผยแผธรรมะใหแก
พุทธศาสนิกชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ 
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานพื้นที่  
มุงศึกษาเฉพาะพระสงฆที่จำพรรษาในวัดท่ีตั้งอยูในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน

วัดทั้งหมด 34 วัด  
2. ขอบเขตดานเนื้อหา   
 ครอบคลุม 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานรูปแบบบุคลิกภาพ 2) ดานเทคนิคการเผยแผ 

3) ดานสื่อการเผยแผ และ 4) ดานรูปแบบการเผยแผ  
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก 

อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามัญ 
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบบุคลิกภาพ ดานเทคนิค 
การเผยแผ ดานสื่อการเผยแผ และดานรูปแบบการเผยแผ 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผูวิจัยไดดำเนินการตาม 
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคือ พระสงฆ จำนวน 342 รูป 

และกลุมที่สองคือ ประชาชน จำนวน 9,903 คน ทั้ง 2 กลุมอยูในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  
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กลุมตัวอยางกำหนดแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุมพระสงฆมี  
จำนวน 240 รูป และกลุมประชาชนครอบคลุม 13 หมูบาน ๆ ละ 10 คน รวมตัวอยาง 130 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ฉบับ โดยมี

ลักษณะและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ 
 2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ  
  ฉบับท่ี 1 สำหรับพระสงฆ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก  
  ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) ไดแก อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และ
วุฒิการศึกษาสามัญ 

  ตอนท่ี 2 บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆอำเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Numerical rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด  

  ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปนคำถามแบบปลายเปด (Open ended) 

  ฉบับท่ี 2 สำหรับประชาชน แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก  
  ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามแบบตรวจสอบ

รายการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพในปจจุบัน  
  ตอนท่ี 2 บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆอำเภอจอมบึง  

จงัหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา มี 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด  

  ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เปนคำถามแบบปลายเปด  

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) โดยนำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน พิจารณาเน้ือหา
และโครงสรางของคำถาม รวมทั้งภาษาท่ีใช แลวนำมาปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบหาคาความสอดคลองกับเน้ือหา (Index of 
Item-Objective Congruence, IOC) ถือเอาความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญตาม 
รายขอ ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปเปนเกณฑ ปรากฏวาไดคาความสอดคลอง ตั้งแต 0.67–1.00  
ทกุรายการ ตอจากน้ันหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื (Reliability) โดยนำแบบสอบถามทีแ่กไขแลว 
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ไปทดลองใช (Try out) กับพระสงฆในอำเภอใกลเคียงที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 รูป  
นำมาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา 
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 จึงจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริง
ในการวิจัยตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
ผูวจิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูกลุมพระสงฆดวยตนเอง จากวดัทัง้หมดในตำบลจอมบงึ 

จำนวน 34 วัด รวมพระสงฆที่ใหขอมูล จำนวน 240 รูป สวนกลุมประชาชนผูวิจัยขอความรวมมือ
จากผูนำหมูบานท้ัง 13 หมูบานใหชวยเก็บขอมูลชาวบานหมูบานละ 10 คน รวมประชาชน 
ที่ใหขอมูลจำนวน 130 คน  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation ทำการแปลผลคะแนนรายขอที่ใชคาเฉล่ียตั้งแต 1.00–5.00 
โดยพิจารณาตามเกณฑ (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541, หนา 75) ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 มีบทบาทในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย    3.50-4.49 มีบทบาทในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 มีบทบาทในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 มีบทบาทในระดับนอย  
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 มีบทบาทในระดับนอยที่สุด 
สวนการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เปนคำถามแบบปลายเปด  

ใชการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนำเสนอแตละประเด็น ดังนี้ 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
 1.1 พระสงฆที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 38.30 

รองลงมาคือมีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.50 และมีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 29.20 
มีพรรษา 5-10 พรรษา คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือมีพรรษา 16 พรรษาขึ้นไป คิดเปน 
รอยละ 24.20 มีพรรษาต่ำกวา 5 พรรษา คิดเปนรอยละ 14.20 ไมมีพรรษา คิดเปนรอยละ 11.30 
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และมีพรรษา 11-15 พรรษา คิดเปนรอยละ 10.40 มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก คิดเปนรอยละ 
38.80 รองลงมาคือนักธรรมชั้นโท คิดเปนรอยละ 34.20 นักธรรมชั้นตรี คิดเปนรอยละ 26.70 
และไมมีวุฒินักธรรม คิดเปนรอยละ 0.40 ไมมีวุฒิเปรียญธรรม คิดเปนรอยละ 93.80 รองลงมาคือ
มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมตั้งแตประโยค 1-2-ป.ธ.3 คิดเปนรอยละ 4.60 มีวฒุิการศึกษาเปรียญ
ธรรมตั้งแต ป.ธ.4-ป.ธ.6 คิดเปนรอยละ 1.30 และมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมตั้งแต ป.ธ.7-ป.ธ.9 
คิดเปนรอยละ 0.40 มีวุฒิการศึกษาสามัญต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.30 รองลงมาคือ 
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.10 และมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 6.70 

 1.2 ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.00 
และเพศหญิง คดิเปนรอยละ 40.00 มอีาย ุ31-40 ป คดิเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือมอีาย ุ41-50 
ป คิดเปนรอยละ 29.2 มีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 18.50 มีอายุ 51-60 คิดเปนรอยละ 15.40 
และลำดับทายคือมีอายุ 61 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.90 มีระดับการศึกษาอยูในระดับ อนุปริญญา
หรอืเทยีบเทา คดิเปนรอยละ 31.50 รองลงมาคือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา คดิเปนรอยละ 
28.50 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.50 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 11.50 สูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.70 และลำดับสุดทายคือ ไมเกินประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 2.30  
มีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 33.10 รองลงมาคือมีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 23.80  
มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 22.30 มีอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 12.30 ไมได
ทำงาน คิดเปนรอยละ 4.60 และลำดับสุดทายคือเปนขาราชการบำนาญ คิดเปนรอยละ 3.80 

2. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 2.1 พระสงฆ มีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพิจารณารายดานแตละดานก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดาน
เทคนิคการเผยแผ มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากสูงสุด ( X =4.03) รองลงมาคือดานรูปแบบ
บุคลิกภาพ ( X =3.93) ดานรูปแบบการเผยแผ ( X =3.87) และดานสื่อการเผยแผ ( X =3.83) ตาม
ลำดับ 

 2.2 ประชาชน มีความคิดเห็นวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ 
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.90) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานแตละดานก็อยูในระดับมากเชนกัน โดยดานเทคนิคการเผยแผ มีคะแนนเฉล่ียอยูใน
ระดับมากสูงสุด ( X =4.13) รองลงมาคือดานรูปแบบบุคลิกภาพ ( X =3.92) ดานรูปแบบ 
การเผยแผ ( X =3.83) และดานสื่อการเผยแผ ( X =3.71) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพระสงฆและประชาชน 
  ที่มีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
  จำแนกตามบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาและประเภทกลุมตัวอยาง 

จากตารางท่ี 1  พบวา ความคิดเห็นของพระสงฆและประชาชนท่ีมีตอบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานก็อยูในระดับมากเชนกัน โดยมีดานเทคนิคการ
เผยแผ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.08) รองลงมาคือดานรูปแบบบุคลิกภาพ ( X = 3.92) ดานรูป
แบบการเผยแผ ( X = 3.85) และดานสื่อการเผยแผ ( X = 3.77) ตามลำดับ 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 3.1 สำหรับพระสงฆ 
  3.1.1 ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   3.1.1.1 ไดรับความรวมมือนอยจากหนวยงานที่ เกี่ยวของในการท่ี

พระสงฆจะเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา 
   3.1.1.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรของคณะสงฆ และจาก

หนวยงาน ของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
  3.1.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   3.1.2.1 พระสงฆควรทำความเขาใจกับหนวยงานตาง ๆ  เพื่อเขาไป

เผยแผพระพุทธศาสนา 
   3.1.2.2 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนา 

แหงชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ
อยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

 3.2 สำหรับประชาชน 
  3.2.1 ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

 
    

X S.D. X S.D. X S.D. 
 3.93 0.83 3.92 0.81 3.92 0.82  
 4.03 0.78 4.13 0.73 4.08 0.75  

 3.83 0.92 3.71 0.96 3.77 0.94  
 3.87 0.78 3.83 0.73 3.85 0.75  
 3.92 0.83 3.90 0.81 3.91 0.82  
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   3.2.1.1 ขาดเทคนิคที่ใชในการนำเสนอ การใชรูปแบบเดิม ๆ ทำใหนาเบื่อ 
   3.2.1.2  การนำเสนอเน้ือหาในแตละหัวขอธรรมยังไมชัดเจนและเขาใจยาก 
  3.2.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   3.2.2.1 ควรมกีารเตรียมพรอมและมเีทคนคิการนำเสนอท่ีดงึดดูใจแปลกใหม 
   3.2.2.2 ควรชี้ถึงประโยชนของการเผยแผพระพุทธศาสนาที่เขาใจงายโดย

มีตัวอยางประกอบเปนรูปธรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
1. พระสงฆและประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับ
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาจากคาเฉลี่ยมากไปนอยคือดานเทคนิคการเผยแผ ดานรูปแบบ
บุคลิกภาพ ดานรูปแบบการเผยแผ และดานสื่อการเผยแผ  

2. ปญหาอุปสรรคของพระสงฆและประชาชนตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีคือ พระสงฆไมคอยไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของในการเผยแผพระพุทธศาสนาขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรของคณะสงฆเอง 
และจากหนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของ ประชาชนเห็นวาพระสงฆขาดเทคนิคท่ีใชในการ 
นำเสนอ ทำใหนาเบื่อ และเนื้อหายังไมชัดเจน เขาใจยาก สวนขอเสนอแนะคือ พระสงฆควร
ทำความเขาใจกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนา พระสงฆควรเตรียมพรอม
และมีเทคนิคการนำเสนอท่ีดึงดูดใจ แปลกใหม ชี้ถึงประโยชนของการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ี
เขาใจงาย มีตัวอยางประกอบอยางเปนรูปธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือสำนักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดควรใหการสนับสนนุงบประมาณในการเผยแผอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ืองบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี สามารถนำมาอภิปรายผลได ดังนี้ 
1. ดานรูปแบบบุคลิกภาพ จากการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผพระพุทธ

ศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก เพราะบุคลิกภาพที่ดีเปน
องคประกอบสำคัญประการหนึ่งของนักเผยแผ นอกเหนือจากคุณสมบัติดานคุณธรรม บุคลิกภาพ
ที่สงางาม เปนเหตุนำมาซ่ึงความเลื่อมใสแกผูพบเห็นได สอดคลองกับธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี  
(2550, หนา 29) ที่ระบุวา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองคทรงมีพระวรกายท่ีสงางามประกอบดวย
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ลักษณะมหาบุรุษ ดังมีจังกีพราหมณชมวา “พระสมณโคดมมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส  
มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนักดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหม โอกาสท่ีจะพบเห็นยากนัก” ดังนั้น  
การเผยแผพระพุทธศาสนานอกจากมีความรูความสามารถในการเผยแผแลว คุณสมบัติของ 
นักเผยแผก็เปนสิ่งหนึ่งที่สรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นได เพราะนักเผยแผที่ดีนั้นแมจะไมออกปาก
พูดก็สามารถเผยแผพุทธธรรมได บุคลิกลักษณะท่ีดีงามก็ยังความผองใสแหงจิตใจใหเกิดศรัทธาแก
ผูที่พบเห็นอีกดวย เนื่องจากบุคลิกภาพเปนสิ่งสำคัญในปจจุบันที่มีแตความเจริญ พระสงฆสราง
ศรัทธาใหกับประชาชนในการปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา ทำตัวใหเปนผูมีวุฒิเหมาะสม สามารถ
ชี้แจงหลักธรรมไดถูกตอง วางตัวตามแบบอยางของสมณะสารูป เปนตัวอยางและแบบอยางที่ 
ดีงาม มีมารยาทที่เรียบรอย บุคคลจึงควรไดรับการศึกษา  

2. ดานเทคนิคการเผยแผ จากการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก สอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง เพราะเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนามีหลายวิธี ทั้งวิธีการพูด วิธีการทำตัวอยาง
ใหดู วิธีการเขียน แตไมวาจะเผยแผดวยวิธีการใด ๆ ก็ตามพระสงฆมีกุศโลบายในการเผยแผธรรม
เพื่อผูฟงจะไดเขาใจงาย สามารถยืดหยุนตามกาลและสถานท่ี แตยังรักษาคำสอนของพระพุทธเจา
อันบริสุทธิ์ไว สอดคลองกับผลการวิจัยของพระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (2537, บทคัดยอ) พบวา 
ทานมีบทบาทในการเผยแผในลักษณะการใหคำแนะนำให คำปรึกษา สนทนา ตอบปญหา 
ขอของใจและแสดงธรรมโดยที่ทานไดรับฟงจากพระพุทธเจา แลวนำไปถายทอดหรือเผยแผแก
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาและบุคคลทั่วไปดวยวิธีการที่ตาง ๆ เชน การบรรยาย การอธิบาย
ขยายขอความ เปรียบเทียบและถามตอบ เปนตน จนเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสและยอมรับนับถือ
พระรัตนตรัยกันอยางแพรหลาย แตก็มีบางสวนท่ีมิไดหันมานับถือพระรัตนตรัยเพราะยังยึดติดอยู
กับลัทธิดั้งเดิม ถึงกระนั้นก็ยังมีความเคารพนับถือในตัวทานเปนกรณีพิเศษ ซึ่งก็เทากับวาทานได
สรางความเขาใจอันดี 

3. ดานส่ือการเผยแผ จากการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผพระพุทธ
ศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ีอยูในระดับมาก เพราะพระสงฆมีสื่อการเผยแผ
หลายประเภท ไมวาจะเปนการเผยแผโดยเอกสารทางวิชาการ วารสารหรือนิตยสารตาง ๆ ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเปน
กิจกรรมท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาไดดีในปจจุบัน ดังที่พระมหาสุนันท สุนนฺโท (รุจิเวทย) (2554, 
หนา 86) กลาววาสื่อในการเผยแผพระพุทธศาสนาน้ันมีหลายประเภทดวยกัน เชน การแจกซีดี
ธรรม พระไตรปฎกหรือวิธีการปฏิบัติตัวของชาวพุทธใหทั่วถึงในทุกหนวยงานและองคกรท่ัวไป 
หนังสือธรรมะเลมเล็ก ๆ อานเขาใจงาย พรอมทั้งมีภาพประกอบเพ่ือความเขาใจไดงาย การสราง
หองสมุด จัดหาหนังสือที่เกี่ยวของกับหลักธรรม การปฏิบัติและการดำเนินชีวิต เปนตน  
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4. ดานรูปแบบการเผยแผ จากการวิจัย พบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวากิจการคณะสงฆ
ดานการเผยแผมีคุณภาพท่ีดี แตบทบาทบางอยางท่ีจำเปนตองเปล่ียนแปลง เชน รูปแบบการ
เผยแผพุทธธรรมทั้งพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม และบทความ ตองนำเสนอ
เนื้อหาสาระธรรมอยางมีอรรถรส เพ่ือใหเกิดความนาสนใจมากย่ิงขึ้น การนำเสนอควรมีวิธีการท่ี
ชัดเจน ซึ่งทุกวัดในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตางก็ใหความสำคัญกับการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา บุคคลท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งท่ีจะทำใหงานเผยแผพระพุทธศาสนาเขาถึงพุทธศาสนิกชน
ชาวพุทธไดอยางท่ัวถึงก็คือ พระสังฆาธิการ พระภิกษุและสามเณรที่อาศัยอยูในวัด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของพระณัฐพงษ สิริวํโส (ตนศิริ) (2555, บทคัดยอ) ที่พบวา ดานรูปแบบการเผยแผ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
1. ผลการวิจัย พบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อำเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พระสงฆจึงควรใหความสำคัญกับการจัด
บุคลากรในการเผยแผ โดยภิกษุผูแสดงธรรมจะตองเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผูแสดงธรรมตองมี
ความรูอยางแทจริงและสามารถถายทอดความรูของตนใหกับผูอื่นรูแจงเห็นจริงตามดวย 

2. ผลการวิจัย พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ  
คือ 1) การไมคอยไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการที่พระสงฆจะเขาไปเผยแผ
พระพทุธศาสนา 2) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรของคณะสงฆเอง รวมทัง้จากหนวยงาน
ของรัฐที่มีสวนเก่ียวของ 3) การขาดเทคนิคที่ใชในการนำเสนอโดยใชรูปแบบเดิม ๆ ทำให 
นาเบ่ือ และ 4) การนำเสนอเน้ือหาในแตละหัวขอธรรมยังไมชัดเจนและยากตอความเขาใจน้ัน 
พระสงฆควรไดรับความรวมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือสำนักงานพระพุทธ
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในเร่ืองของงบประมาณดานตาง ๆ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา และ
พระสงฆเองควรมีเทคนิคการเผยแผหรือนำเสนอเน้ือหาแตละหัวขอธรรมท่ีทันสมัยโดยการใชสื่อ
ตาง ๆ เชน รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักธรรมและเปนรูปธรรมเพ่ือใหงายตอ
การทำความเขาใจของประชาชน 
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