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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาท       
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) พระสงฆ์
ที่จ าพรรษาอยู่ในวัดในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จ านวน 240 รูป และ           
2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ครอบคลุม  13 หมู่บ้านๆ 
ละ 10 คน รวมตัวอย่าง 130 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้านเทคนิคการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X=4.08) 
รองลงมาคือ ด้านรูปแบบบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X=3.92) ด้านรูปแบบการเผยแผ่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X=3.85) และด้านสุดท้าย คือ ด้านสื่อการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X=3.77) ส าหรับปัญหา อุปสรรค คือ 1) พระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่พระสงฆ์จะเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ 2) ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วน
ข้อเสนอแนะ คือ 1) พระสงฆ์ควรท าความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเข้าไปท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ่อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to study Buddhism propagation of 
Buddhist monks in Chombueng, Ratchaburi province and 2) to study the problems, 
obstacles and recommendations of Buddhist monks in Chombueng, Ratchaburi 
province. The sample groups of this research comprised 1) 240 of Buddhist monks 
who stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent in Chombueng, 
Ratchaburi province and 2) 130 of people who live in Chombueng, Ratchaburi 
province from 13 villages - 10 people from each village. The instrument used in the 
research was questionnaires. The statistics used in this research were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
 The result of the research showed that firstly, the opinions toward the 
Buddhism propagation of Buddhist monks in Chombueng, Ratchaburi province in 
propagation techniques aspect was overall in high level ( X=4.08). Secondly, in 
Buddhist monks personality aspect was overall in high level ( X=3.92). Thirdly, in 
pattern of propagation aspect was overall in high level ( X=3.85) and lastly in media 
of propagation aspect was overall in high level ( X=3.77). The problems and 
obstacles of the research showed that there were 1) insufficiency in cooperation 
from relevant organizations which obstructed Buddhist monks from Buddhism 
propagation and 2) insufficiency in founding among Buddhist monk organizations and 
from relevant government organizations. The recommendations of the research were 
1) Buddhist monks should understand each organization before the Buddhism 
propagation takes place and 2) relevant organizations, especially National Office of 
Buddhism or office of Buddhism in any provinces should support on Buddhism 
propagation in budged appropriately and continually. 
 
 
 


