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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของพระ
นักเทศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ ๓. เพื่อเสนอการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๐ รูปหรือคน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๓๘ รูป เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๔๓ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การเทศน์ของ
พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเทศน์ในแบบท่ีเรียกว่า การเทศน์แบบ
ธรรมวัตร เป็นการอ่านบทเทศน์จากพระคัมภีร์ และการเทศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตาม
ประเพณีเท่านั้น เช่น การเทศน์ในงานบวช งานศพ หรืองานท าบุญต่าง ๆ เป็นต้น พระนักเทศน์ท่ี
ได้รับการฝึกอบรมและแต่งต้ังเป็นพระนักเทศน์แม่แบบหรือพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดจากมหาเถร
สมาคมก็ยังมีจ านวนน้อย คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรนีขันธ์ได้เคยมีจัดโครงการเพื่อฝึกอบรมพระ
นักเทศน์ประจ าจังหวัดข้ึน แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงต้องเลิกไป 
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๒. คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องประกอบด้วย           
๑.หลักองค์ธรรมกถึก ๒.เป็นพหูสูต ๓.หลักพุทธวิธี ๔ ส. (สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัม
ปหังสนา) ๔.มีความดีและจริยธรรม ๕.มีบุคลิกภาพท่ีดี ๖.มีความประพฤติการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี สามารถกล่าวได้ว่า การเป็นพระนักเทศน์ท่ีดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ 
แต่การเป็นพระนักเทศน์ต้นแบบ จะต้องมีการพัฒนาบุคคลด้วยการฝึกอบรมทางกายภาพและ
ความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีมากกว่านั้น ตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลัก ๓ ประการ 
คือ ๑. การศึกษา ๒.การฝึกอบรม  และ ๓. การพัฒนาความรู้ให้มีทักษะในการเทศน์ รู้วิธีการน าเอา
เทคโนโลยีมาเสริมการเทศน์ เสริมสร้างความเช่ียวชาญให้มากขึ้น 

๓.การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการต้องมีนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นพระนักเทศน์
แม่แบบและพระนักเทศน์ต้นแบบด้วยการให้การศึกษาการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ควรให้มีการจัดต้ัง
ชมรมพระนักเทศน์หรือสภาพระนักเทศน์ของจังหวัดข้ึนเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายท าหน้าท่ีบริหารจัดการ
เกี่ยวกับพระนักเทศน์ รวมถึงเป็นการตรวจสอบวัดผลประเมินคุณภาพของพระนักเทศน์ด้วย 
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Abstract 

Objectives of this research were; 1 .  to study general conditions and 
problems of preachers in Prachuap KhiriKhan Province.  2 .  to study characteristics of 
the model preachers in Prachuap Khirikhan Province and 3 .  to propose the model 
preachers development in Prachuap Khirikhan Province.   

Methodology was the mixed methods:  The qualitative method collected 
data from 19 key informants by in-depth-interview, from 10 participants in focus group 
discussion, purposefully selected from experts and analyzed data by descriptive 
interpretation.  The quantitative research collected data from 338 samples who were 
monks in the area with questionnaires with reliability value at 0. 943, analyzed data 
with frequency, percentage, mean and standard deviation, SD 

The findings were as follow. 
1.  Conditions, problems and obstacles of the model preachers were that 

the majority of preacher monks in Prachuap Khirikhan Province used the same old 
method of preaching that is called Dhammavatra, citation from the scripture. And the 
preaching by this method is used in ceremonies such as in the ordination, wedding or 
funeral ceremonies.  The preacher monks who can be the good examples who were 
trained and assigned to be the provincial preachers by the Supreme Sangha Order 
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Council were limited.  The Prachuap Khirikhan Provincial Sangha Council used to have 
the model preachers training project and there were no participants, so the project 
came to an end. 

2.  The characteristics of the model preachers are composed of 6 
characteristics :  1)  Characteristics of Dhamma preaching, 2)  characteristics of the 
learned person and 3) characteristics of 4 S’s of Buddha’s teaching styles ; elucidation, 
inspiration, encouragement and gladdening.  4)  characteristics of goodness and 
virtuosity, 5) good personality, 6) good behave enough to be good example. The model 
preachers need to have more characteristics, must have specific ability, must pass 
through more process of development with 3 principles: 1) education, 2) training and 
3) development so that the model preachers would have more skill in preaching and 
using new technology to incorporate with the Dhamma delivery. 

3. The model preachers development in Prachuap Khirikhan Province were 
that administrate monks must have supporting policy to create more model preachers 
in the province by providing education, training and development periodically.  There 
should be provincial preacher clubs or preachers assembly to create network for 
management and also quality evaluation of the preacher monks in Prachuap Khirikhan 
Province. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส ำเร็จด้วยดีด้วยควำมช่วยเหลือและเมตตำจิตจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
หลำยท่ำน ดังต่อไปนี้ คณะกรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งได้กรุณำให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ช้ีแนะ 
ตรวจสอบ เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลให้มีควำมสมบูรณ์  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ท่ี
กรุณำให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์เพื่อควำมถูกต้องและสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชำญทุกท่ำน ท่ีอนุเครำะหต์รวจสอบเครื่องมือกำรวิจัยและให้ค ำปรึกษำท ำให้ดุษฎนีิพนธ์มี
ถูกต้อง ขอขอบคุณคณำจำรย์ในคณะสังคมศำสตร์ท่ีได้ให้ควำมเมตตำช้ีแนะแนวทำงในกำรศึกษำ  
ตลอดจนถึงกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปท่ีมีไมตรีจิต
ช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียน ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดถึงให้ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎนีิพนธ์นี้ 

กรำบขอบพระคุณ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช พระอุปัชฌำย์และผู้ให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
ขอเจริญพร นำงอำม่วย มุททำรัตน์ (โยมแม่) ท่ีให้แรงบันดำลใจในกำรศึกษำ  และขอกรำบ
ขอบพระคุณพระเถรำนุเถระซึ่งได้อนุเครำะห์ให้สัมภำษณ์ข้อมูลเชิงลึก และพระสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีตอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูลกำรท ำวิจัย 

สุดท้ำยนี้  ควำมดีใดๆ อันจะพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็นพุทธบูชำ 
ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และมอบบูชำเป็นกตเวทิตำคุณแก่บิดำมำรดำ ครูบำอำจำรย์ ตลอดจนผู้มีอุปกำระ
ทุกท่ำน ซึ่งให้ก ำลังใจสนับสนุนให้ข้ำพเจ้ำได้มีควำมรู้และประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบันและอนำคต 
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 

พระปลัดสุรพล นิปุโณ (พน น.ลัญฉกร) 
๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ 
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สารบญั 
 เร่ือง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฏ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (ฐ) 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๖ 
   
บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่ ๑๙ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการส่ือสาร ๔๗ 
 ๒.๔ บริบทพื้นท่ีการวิจัย ๗๔ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ 

๗๕ 
๗๕ 
๗๘ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๔ 
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    สารบญั (ต่อ)  

 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๕ 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๕ 

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๘๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๒ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๙๓ 
 ๔.๒ การสร้างคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ ๙๙ 
 ๔.๓ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๑๕ 
 ๔.๔ งานวิจัยเชิงปริมาณ ๑๓๒ 
 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๑๔๖ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๕๕ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๕๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๖๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑๗๐ 
๑๗๐ 
๑๗๐ 
๑๗๐ 

บรรณานุกรม   ๑๗๑ 
    
    
    
    



(ซ) 
 

    
    สารบญั (ต่อ)  

 เร่ือง  หน้า 
ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก    รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ๑๗๕ 
ภาคผนวก ข   ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ๑๘๑ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๘๖ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๘๘ 
ภาคผนวก จ รายนามผู้เข้าร่วมสนทากลุ่มเฉพาะ  ๒๐๘ 
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพประกอบการวิจัย ๒๑๘ 
ภาคผนวก ช ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ๒๒๗ 
ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๒๙ 
ภาคผนวก ฌ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๓๓ 

ประวัติผู้วิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

 
 
 
 

สารบญัตาราง 

ตารางที่ หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการพัฒนา  ๑๓ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา  ๑๘ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สภาพท่ัวไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๒๑ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่ตามหลักพุทธวิธีการสอน  ๔๓ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๔๖ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร  ๔๙ 
๒.๗ แสดงวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร  ๕๑ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๕๙ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร  ๗๒ 

๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ๗๗ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่  ๘๓ 

๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ๘๙ 
๔.๑ วิเคราะหส์ภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๙๘ 

๔.๒ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา : การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง 

 
๑๐๒ 

๔.๓ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมาทปนา คือ อธิบายให้เข้าใจจูงใจ 

 
๑๐๖ 

๔.๔ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา คือ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแกล้วกล้า 

 
๑๑๐ 

๔.๕ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา คือ สร้างความร่าเริง 

 
๑๑๔ 

๔.๖ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านผู้ส่งสาร (พระนักเทศน์) 

 
๑๑๘ 

๔.๗ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านสาร (หลักธรรมท่ีน ามาเทศน์) 

 
๑๒๒ 

๔.๘ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด  ๑๒๗ 



(ญ) 
 

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทางส่ือ (รูปแบบการเทศน์) 
    
    

 สารบญัตาราง (ต่อ)   

ตารางที่  หน้า 
๔.๙ วิเคราะหคุ์ณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ ผู้รับสาร (ประชาชนผู้ฟังธรรม) 
 

๑๓๑ 
๔.๑๐ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๓๒ 
๔.๑๑ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยภาพรวม 

 

๑๓๔ 
๔.๑๒ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านส่งสาร 

 

๑๓๕ 
๔.๑๓ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
สาร 

 

๑๓๖ 
๔.๑๔ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ช่องทาง 

 

๑๓๗ 
๔.๑๕ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ด้านผู้รับสาร 

 

๑๓๘ 
๔.๑๖ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
ตามหลักพุทธลีลาการสอน โดยภาพรวม 

 

๑๓๙ 
๔.๑๗ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์              
ด้านสันทัสสนา 

 

๑๔๐ 
๔.๑๘ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ด้านสมาทปนา 

 

๑๔๑ 
    



(ฎ) 
 

    
    
    

 สารบญัตาราง (ต่อ)   

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๙ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์              
ด้านสมุตเตชนา 

 

๑๔๒ 
๔.๒๐ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ี

มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านสัมปหังสนา 

 

๑๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฏ) 
 

 
 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน้า 
๒.๑ พุทธวิธีการเผยแผ่  ๒๔ 
๒.๒ การวิเคราะห์การพัฒนาพระนักเทศน์ด้วยระบบ SWOT  ๔๔ 
๒.๓ โครงสร้างและทฤษฎีการส่ือสาร  ๕๔ 
๒.๔ หลักการส่ือสาร  ๖๐ 
๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๘๔ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย  ๑๕๕ 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฐ) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหา
จุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิงใช้ระบุอักษรย่อช่ือ
คําภีร์ เล่ม/ ข้อ/ หน้า ตัวอย่างเช่น วิ. มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓๓/๒๔๗ 
หมายถึง วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๑๖๖ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และ วินัยปิฎก มหาวิภังฺค์ ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๒๓๓ หน้า ๒๔๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ โดยเรียงตามลําดับคําภีร์ ดังนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) =  ตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  มหาวาวรรค  (ภาษาไทย) 
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) 
 
 



๑ 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยพุทธกาลจวบกระท่ังถึงปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการ
รูปแบบการเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการเผยแผ่อันดีงามของพระพุทธศาสนาในนานา
ประเทศ แม้ว่าในประเทศท่ีพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ความแตกต่างกันในแต่ละชนชาติ พระพุทธศาสนาก็ได้อนุโลมวิวัฒนาการไปตามรูปแบบวิถีของชน
ชาตินั้นๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพุทธบริษัทท้ังส่ี ท าหน้าท่ีการเป็นสาวกท่ีดีช่วยกัน
ประกาศพระศาสนา เผยแผ่ธรรมะสู่หมู่ชนในลักษณะรูปแบบต่างๆ กันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยสังคมปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุท่ีท าให้วิถี
ชีวิตของคนในสังคมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตไปด้วย การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็น
อีกสาเหตุท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนมีความใกล้ชิดหรือห่างไกลพระพุทธศาสนา 

หลังจากท่ีพระพุทธองค์ได้ส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเมืองต่างๆ 
ยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็มีการสืบทอด
และพัฒนาไปตามยุคตามสมัย มีรูปแบบและวิธีการเผยแผ่สืบทอดกันมาหลากรูปแบบ เช่น การแสดง
ธรรม๑ การสนทนาธรรม๒ การแนะน าส่ังสอน๓ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีน่าเล่ือมใส๔ และการ
ตอบปัญหาข้อข้องใจ๕ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานหลักการและเทคนิคการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งหมายความว่า ท าให้พระพุทธศาสนามีศาสนทายาท
สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ต่อความเจริญ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา มีหน้าท่ีเผยแผ่ธรรมะ น าหลักธรรมไปสอนประชาชน 
ให้ด ารงตนอยู่ในคลองธรรม และประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาปฏิบัติ  ก่อให้เกิดความสงบสุขท้ังต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคม  

ปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทย พระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่มี
การศึกษาน้อย ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งและไม่เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบันจึงส่ือสารกับประชาชน

                                                             
๑ วิ.ม. (ไทย) ๑๐ / ๒๐ / ๒๗. 
๒ ส .ส. (ไทย) ๑๙ / ๙๐๑ / ๔๓๔. 
๓ ส .ส. (ไทย) ๑๗ /๘๗ / ๑๔๗. 
๔ วิ.ม. (ไทย) ๔ / ๖๐ / ๗๒. 
๕ ส .ส. (ไทย) ๑๗ /๘๒๗ / ๔๐๐. 



๒ 
 

อย่างด้อยประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่            
การท่ีมีพระสงฆ์เข้าใจพุทธธรรมได้ลึกซึ้งเข้าใจชีวิตและสังคมในปัจจุบันและมีความสามารถในการ
ส่ือสารมีความส าคัญต่อประเทศไทยและต่อโลกมาก สมควรท่ีจะให้ความสนใจต่อเรื่องนี้  และเมื่อ
กล่าวถึงการเรียนรู้ของพระสงฆ์ว่าควรเรียนรู้ใน ๓ เรื่องใหญ่ คือ ๑) เรียนรู้พุทธธรรมให้ลึกซึ้งท้ังทาง
ปริยัติและปฏิบั ติ  ๒) เรียนรู้ เข้าใจสังคมปัจจุบันให้รู้ เท่าทัน สังคมเพื่อประโยชน์ในการสอน               
๓) เรียนรู้การติดต่อส่ือสารให้เป็นท่ีสนใจของผู้คน ให้จับใจคน ให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
หรือท่ีเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ นั่นเอง รวมท้ังการใช้เครื่องติดต่อส่ือสารสมัยใหม่ด้วย  จากปัญหา
ดังกล่าว ท าให้มองเห็นว่า สาเหตุใดพระสงฆ์ ในประเทศไทยท่ีมีความรู้ความเข้าใจในทาง
พระพุทธศาสนา แต่ยังขาดการแสวงหาความรู้ หรือท่ีมีความรู้อยู่แล้วไม่สามารถน าความรู้ท่ีตนเองมี
อยู่มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ามาถ่ายทอดเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ร่วมกันและเข้าใจได้  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การส่งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรนักธรรม -บาลี
สนามหลวง การอบรมพิเศษ การสัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ และการจัดกิจกรรมในวันส าคัญๆ 
เป็นต้น การจัดการศึกษาเพื่อเผยแผ่พระธรรมส่ังสอนให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งวิธีการเผยแผ่พระธรรมค าสอนนั้น พระพุทธเจ้าทรงเปรียบบุคคลผู้มีความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียนไว้เป็น ๔ จ าพวก มีปรากฏอยู่ในอุคฆฏิตัญญุสูตรและมโนรถปูรณี ประกอบด้วย 
อุคคฏิตัญญู (พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิ) วิปจิตัญญู (พวกท่ีมีสติปัญญาปานกลาง
เป็นสัมมาทิฏฐิ) เนยยะ (พวกท่ีมีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิ) ปทปรมะ (พวกท่ีไร้สติปัญญาและ
ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ) นอกจากนั้น พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามพุทธพจน์
ท่ีว่า๖ “ตุมฺเหหิ กิจจ  อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา, เธอท้ังหลายต้องท าความเพียรเพื่อเผากิเลสเอง 
ตถาคตเจ้าเป็นผู้ช้ีบอกทางให้” พุทธวิธีการเผยแผ่ คือ พระสังฆาธิการมีภารหน้าท่ีส าคัญอย่างยิ่งใน
การเผยแผ่ศาสนกิจให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ บุคคลท่ีเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติ
ส าคัญ ๒ ประการ คือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึง ความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวท่ีเหมาะสม
และปรหิตปฏิบัติ หมายถึง ความมีน้ าใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์การพระพุทธเจ้าทรง
เพียบพร้อมไปด้วยอัตตหิตสมบั ติและปรหิตปฏิบั ติ  จึงสามารถใช้ภาวะผู้น าบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัตตหิตสมบัติท่ีส าคัญในการบริหารของพระพุทธเจ้าก็คือ 
ความสามารถในการส่ือสารกับคนท่ัวไป การส่ือสารเพื่อการบริหารแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก 
๔ ส. ประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่๗ ได้แก่ สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) สมาทปนา (จูงใจ) สมุตเตชนา              
(แกล้วกล้า) และสัมปหังสนา (ร่าเริง) 

                                                             
๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๓. 
๗ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 



๓ 
 

การเผยแผ่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อศึกษาถึงการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในแต่ละ
วัดแล้ว ปรากฏว่า ปัญหาอุปสรรคโดยภาพรวมด้านการเผยแผ่พระธรรมค าสอนหลายอย่างคล้ายกัน 
รวมถึงปัจจัยการส่ือสารท่ียังไม่ท่ัวถึง บางครั้งก็ยังมีการด าเนินงานท่ีล่าช้า การจัดกิจกรรมในทางพุทธ
ศาสนาในแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึงกัน และท่ีเห็นได้ชัด คือ การขาดความร่วมมือ
ระหว่างวัดต่างๆ ผู้มีจิตศรัทธาท่ีให้ความอุปถัมภ์บ ารุงวัดไม่เหมือนกัน๘ ส่วนปัญหาอุปสรรคการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ตามหลักการท างาน ๕ ประการ ได้แก่ การวางแผนท่ีผ่านมามี
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางองค์กร พร้อมกับเป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ ยังไม่
ชัดเจน การจัดองค์การ การจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การบริหาร
บุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีไม่ เหมาะสม ไม่พร้อมท่ีจะปฏิบั ติงานด้านการเผยแผ่                      
การอ านวยการ ไม่มีศิลปะการสร้างความเข้าใจ การรู้จักจูงใจและก ากับให้ผู้ท างานทุกคนและทีมงาน
ต่างๆ ท างานโดยทุ่มเทและเสริมประสบการณ์ การควบคุม การติดตามทรัพยากรท้ังปวงท่ีไม่มีการ
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่อง
ขาดความรู้ด้านการเผยแผ่ และความเป็นเอกภาพในการเผยแผ่ 

ในปัจจุบันนี้ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประการหนึ่งนั้น คือ การขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกวิธีเพราะส่วนมากยังยึด
ธรรมเนียมนิยมแบบเก่า คือ เทศน์ตามคัมภีร์ เป็นการเทศน์ตามแบบพิธีกรรม นับว่าไม่เกิดผล
เท่าท่ีควร แม้จะมีพระนักเทศน์แบบใหม่ คือ เทศน์แบบปฏิภาณโวหารอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็ยังขาด
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาท่ีจะส่ือความหมายของหลักธรรมต่อสาธารณชน                    
ใช้ศัพท์ภาษายากแก่การเข้าใจของประชาชน ขาดการก าหนดหัวข้อธรรมท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่มีการ
วิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่พระ พุทธศาสนา บางทีนิทานหรือตัวอย่างท่ีน ามา
ประกอบในการเทศน์หรือบรรยาย ไม่ค่อยเหมาะกับกาลสมัย ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกับสังคมในยุค
ปัจจุบันได้ เมื่อผู้เผยแผ่ไม่ปรับปรุงแก้ไขเทคนิควิธีการเทศน์ ไม่ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมหรือ
วิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน การเผยแผ่หลักธรรมจึงไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควรจากเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะมี
ปัญหาในบางประการท่ีท าให้พระสงฆ์ไทยยังไม่สามารถน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่ ในทางพระ พุทธศาสนา
มาผ่านกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรของพระสงฆ์เองอย่างเต็มศักยภาพ  

จากการท่ีผู้วิจัยได้พบและเห็นว่าพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีรูปแบบการ
เทศน์เพียงรูปแบบเดียว คือ การเทศน์บนธรรมาสน์ ใช้วิธีการอ่านพระคัมภีร์ต้ังแต่ต้นไปจนจบ ผู้วิจัย
จึงสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อท่ีจะน าเอาความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพระสงฆ์ ผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนา 
                                                             

๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 



๔ 
 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีความส าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการองค์กรให้ดี และเป็นต้นแบบ (Prototype) เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรมีลักษณะ

อย่างไร 
๑.๒.๓ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิ จัย เรื่องนี้  ผู้วิ จัยได้ ใช้ระ เบียบวิธีการวิ จัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นข้อมูลหลัก และใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาเพื่อศึกษาคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบตามหลักพุทธ
ลีลาการสอน ๔ ส. ได้แก่ ๑) สันทัสสนา : การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง ๒) สมาทปนา คือ อธิบายให้
เข้าใจจูงใจ ๓) สมุตเตชนา คือ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแกล้วกล้า ๔) สัมปหังสนา คือ สร้างความร่าเริง 
และรูปแบบการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร ใน ๔ ด้าน 
คือ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver)  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักพุทธลีลาการสอน ๔ ส. ได้แก่ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา 
และสัมปหังสนา และหลักการส่ือสาร ได้แก่ ผู้ส่ง สาร ช่องทางและผู้รับ 

๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ตามหลักพุทธลีลา ๔ ส. และหลักการ
ส่ือสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบ 



๕ 
 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ จ านวน ๒,๖๘๕ รูป๙  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระปริยัตินิเทศ  ครูพระสอน

ศีลธรรมและผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๙ รูปหรือคน 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/คน  

กำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม ด้วยการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน               
๓๓๘ รูป 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตท าการศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่ม
พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระปริยัตินิเทศ ครูพระสอนศีลธรรม พระสงฆ์ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจัยต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๘ เดือน 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรพัฒนำ หมายถึง กระบวนการสร้างความเจริญก้าวหน้า เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
ซึ่งเป็นได้ท้ังการพัฒนาทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ 

พระนักเทศน์ หมายถึง พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่หลักธรรมค าสอน โดยการแสดงธรรม
เทศนา 

พระนักเทศน์ต้นแบบ หมายถึง พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่หลักธรรมค าสอน  และมี
คุณลักษณะตามหลักพุทธวิธีการสอน ๔ ส. และหลักการส่ือสาร 

พุทธวิธีกำรสอน ๔ ส หมายถึง  หลักการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการสอน ประกอบด้วย 
๑. สันทัสสนา (การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง) ๒. สมาทปนา (อธิบายให้เข้าใจจูงใจ) ๓. สมุตเตชนา           
(ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแกล้วกล้า) ๔. สัมปหังสนา (สร้างความร่าเริง) 

                                                             
๙ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สถิติพระภิกษุสำมเณรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.

๒๕๖๑, (ประจวบคีรีขันธ์ : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๖๑)  



๖ 
 

หลักกำรสื่อสำร หมายถึง กระบวนการส่ือสารท่ีพรนักเทศน์น ามาประยุกต์ใช้กับการ
เทศน์ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความรูความเข้าใจ 
ความรู้สึกตา่ง ๆ ระหว่างกันและกัน  

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพท่ัวไปและปัญหาการเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑.๖ .๒  ท าให้ทราบคุณ ลักษณะของพระนัก เทศน์ ต้นแบบ ท่ี ต้องการของหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑.๖.๓ ท าให้ทราบการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้ ท่ีได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบไปใช้

ส่งเสริมการบริหารงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศน าไปบูรณาการหรือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพระนักเทศน์ต่อไป 

 



บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ  
ท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม และการศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยตามล าดับ ดังนี้  

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่ 

 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร 

 ๒.๔ บริบทพื้นท่ีการวิจัย 

 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 

การพัฒนาเป็นการบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องส าคัญของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาจึงมีความส าคัญในองค์กรเพื่อท่ีจะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ขององค์กรและมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา               
ซึ่งมีนักปราชญ์ นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของ “การพัฒนา” ไว้มากมาย ดังนี้ 

การพัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญขึ้น การพัฒนามีความหมายว่าเป็นกระบวนการของการ
พัฒนาและการท าให้บุคลากรได้แสดงความเชียวชาญ (Expertise) โดยใช้การพัฒนาองค์การ         
การฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน๑ และเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ขององค์การ  (Organizational learning) โดยผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้รับผิดชอบ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการท างานซึ่งเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มี

                                                             
๑ Richard A.  Swanson & Elwood F.  Holton III.  Foundations of Human Resource 

Development, (San Francisco, USA : Berrett-Koehler Publisher, Inc., 2001) p. 90. 



๘ 

 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการเป้าหมายขององค์การและความต้องการของบุคคลให้สอดรับกัน๒  
ราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “การพัฒนา” ในภาษาไทย มาจาก “วฑฺฒน”ในบาลี 
และ “วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความเจริญ๓ ค าภาษา อังกฤษว่า Development แปลว่า 
การเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้น
เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิมหรือก้าว หน้าไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์จนเป็นท่ี
น่าพอใจ๔ ในหนังสือ “ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หมวดพุทธศาสตร์” กล่าวถึง
การพัฒนาไว้สรุปได้ว่า บุคคลพึงพัฒนาจากภายในมาสู่ภายนอกคือ จะต้องพัฒนาในด้านพฤติกรรมให้
มีระเบียบวินัยในตนก่อน หมายถึง จะต้องพัฒนาอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และจิตใจ ให้พร้อม
รับมือกับสถานการณ์ความเป็นไปตามเหตุ และปัจจัยของธรรมดาอันเกิดขึ้นในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาจึงรวมไปถึง การพัฒนาตามบุคลิกภาพท่ีแสดงออก 
คือ เป็นคนกินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น ดูเป็น ฝ่ังเป็น เป็นตน การพัฒนาในความประพฤติ                   
คือ คบเสวนาเป็น สังคมเป็น พูดเป็น ส่ือสารเป็น การพัฒนาด้านจิตใจ คือ วางท่าทีต่อเรื่องท่ีเหตุขึ้น
เป็น ฉลาดและท าใจเป็น และมีปัญญาท่ีจะคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนรู้จักดับทุกข์เป็น ๕ ค าว่า 
พัฒนา หมายถึง การกระท าให้เจริญขึ้น ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ท้ังการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ 
เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาจิต เป็นต้น แต่ท่ีส าคัญ
พระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงใช้ในการพัฒนาจิตนั้น ท่านใช้ค าว่า ภาวนา หมายถึง การท าให้มี การท าให้
เกิดขึ้น ท าให้เจริญ การอบรมการบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการ
บ าเพ็ญสมาธิ และค าว่าวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญ การอบรมหรือการบ าเพ็ญวิปัสสนา๖  

                                                             
๒ Rothwell, W.J. & H.J. , ASTD Reference Guide to Professional Human Resource 

Development Roles and Competencies, volume II, (2 nd ed.), (Amherst, MA : HRD Press, 1922), 
p. 320. 

๓ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับ
ลิเคชันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 

๔ ปกรณ์  ปรียากร , ทฤษฎีและแนวคิด เ ก่ียวกับการพัฒ นาในการบริหารการพัฒ นา , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 

๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษทัศน์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หมวดพุทธศาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗-๖๙. 

๖ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺ โณ) , การพัฒนาจิต , พิมพ์ครั้งที่  ๖ , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



๙ 

 

ในพระพุทธศาสนามีการใช้ค าว่า ภาวนา แปลว่า การเจริญ ๗ หมายถึง การท าให้มีขึ้น       
เป็นขึ้น การฝึกอบรมท าส่ิงท่ียังไม่มีให้มีข้ึน การบ าเพ็ญ ต่อมานิยมใช้ค าว่า “พัฒนา” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่
ในภาษาไทยแต่เดิม ใช้ค าว่า เจริญ  พระพุทธศาสนาใช้ค าว่ า เจริญ  เป็น การใช้ ฝึกอบรม                
เช่น เจริญสมถะ เจริญวิปัสสนา แต่เดิมนั้น พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า ภาวนา คือ สมถะภาวนา
ฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบ วิปัสสนาภาวนาฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจความเป็นจริง        
เมื่อกล่าวถึงค าว่า พัฒนา ก็คือกล่าวถึงความเจริญ เป็นค าเรียกให้เข้าใจง่าย๘  

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นเครื่องพัฒนา ท าให้เจริญ ท าให้เป็น ให้มีข้ึน ฝึกอบรม 
คือ ภาวนา มี ๔ ประการ คือ๙ 

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้ จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง ๕ ด้วยดี และปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ 
ไม่ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

๓. จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง 
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจส่ิงท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ 
ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มท่ีตัวบุคคล หมายความว่า บุคคลท่ีอยู่ในชุมชน
หรือสังคม ควรท่ีจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ท้ัง ๔ ด้าน คือ ทางด้านกาย ทางด้านศีล ทางด้าน
จิตใจ และทางด้านปัญญา เมื่อบุคคลมีการพัฒนาแล้วจึงจะส่งผลต่อไปยังการพัฒนาสังคม 

การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มแต่งให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ หรือท่ีเคยปฏิบัติ
อยู่ ตลอดจนการท่ีสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อการ
                                                             

๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๔), 
หน้า ๙.  

๘ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ป ยุตฺโต ) , หลักแม่บทของการพัฒนาตน , พิมพ์ครั้ งที่  ๑๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐-๑๕. 

๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑–๘๒. 



๑๐ 

 

พัฒนาถูกก าหนดความหมายจากหลายแหล่งและหลายสาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลาย
ประการ แต่ลักษณะท่ีส าคัญมีดังต่อไปนี้๑๐  

๑. เป็นการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพปริมาณและส่ิงแวดล้อมของส่ิงใดส่ิง
หนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปล่ียนแปลงในด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ 

๒. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอนและ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งได้ 

๓. มีลักษณะเป็นพลวัต คือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแต่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็ว หรือช้าๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได้ 

๔. เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปล่ียนแปลงไป
ด้านใดด้วยวิธีการใดเมื่อไรใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๕. เป็นวิธีการพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีท่ีน ามาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

๖. เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการท่ีต้องน ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะ
เกิดผลตามท่ีต้องการ 

๗. เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวท่ีสามารถจัดท าแผนโครงกา รและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและส่ิงต่างๆ           
ได้ การเปล่ียนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอื่นๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

๘. ผลท่ีเกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุขเพราะการ
พัฒนาเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 

๙. มีเกณฑ์หรือเครื่องช้ีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าอะไรขณะท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนท่ีจะเกิด
การเปล่ียนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการช้ีวัดในด้านต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง

                                                             
๑๐ กันตยา เพ่ิมผล, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : บ.บุญศิริการพิมพ์ 

จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๑ 

 

เปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วย การพัฒนาใหม่ๆ              
จนเกิดขึ้นอยู่เสมอ๑๑ 

การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท้ังในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ 
(มากขึ้น) และส่ิงแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว๑๒ 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ 

๑. การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออ านวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องท่ีได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง            
เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่ งตามทัศนะของการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้น                  
ควร หมายถึง เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

๒. การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจเป็น
ระบบท่ีมั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั่นคงทางสังคม เป็นสังคมท่ีสงบสุข สังคมท่ีสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียน 
แปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่และในการพัฒนาก็ต้องค านึงถึง
เรื่องนี้ด้วย 

๓. การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึง            
ความเป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะท่ีว่าประชาชนทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามควร ดังนั้น   
การพัฒนาท่ีเราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบท่ีช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วยจาก
ความหมายท้ังหมด 

สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปล่ียน 
แปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งท่ี
คุณค่าเพิ่มขึ้น และต้องการมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

การท าให้ เจริญขึ้นท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ท้ังการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ                 
เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนาจิต เป็นต้น แต่ศัพท์

                                                             
๑๑ สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 

๒๕๔๕), หน้า ๕-๖.  
๑๒ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๑๒ 

 

ทางพระ พุทธศาสนาท่ีแท้จริงท่ีใช้ในการพัฒนาจิตนั้น ท่านใช้ค าว่า ภาวนา หมายถึง การท าให้มีการ
ท าให้เกิดขึ้น ท าให้เจริญ การอบรม การบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม 
หรือบ าเพ็ญสมาธิ และค าว่า วิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบ าเพ็ญวิปัสสนา๑๓ 
การพัฒนาแบบพุทธ เป็นการพัฒนาสังคมท่ีจะก่อให้เกิดสันติสุขต้องเป็นการพัฒนาท่ีถือมนุษย์เป็น
สาระโดยมุ่ ง ให้ เกิดพัฒ นาการในบุคคลท่ีประกอบกัน เป็น สังคมพัฒนาการของบุคคลนี้                            
ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา คือ การท าให้เจริญ ซึ่งมีความหมายต่างจาก วัฒนะ ท่ีแปลว่า 
รก การพัฒนาสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา คือ การท าให้สังคมนั้นมีภาวะท่ีเอื้อให้บุคคลมีชีวิต
ท่ีดีงามนั้น หมายถึง ชีวิตท่ีไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความบีบค้ันรัดรึง ท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
สามารถท่ีจะก าหนดความเป็นอยู่ของตนด้วยสติปัญญาและความพากเพียรของชีวิตเช่นนี้ ย่อมไม่ถูก
กดดันครอบง าให้จ ากัดอยู่กับตัวเอง จึงมีจิตใจเป็นอิสระและแผ่กว้างไปยังเพื่อนมนุษย์และสรรพชีวิต
ภาวะชีวิตดังกล่าวในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า อิสรภาพ ซึ่ง แปลว่า ความเป็นใหญ่ในตนเอง๑๔ 

สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึงการกระท าเพื่อมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนท่ีอยู่ร่วมกันมีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นท้ังในด้านวัตถุและจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความ
เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข มีความรักใคร่สามัคคีกันของสมาชิกในสังคมปราศจากภัยคุกคาม ซึ่งส่ิง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมี
ความสุข การพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจน
เป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและการท าความเจริญ 
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ถ้าเป็นกิริยา ใช้ค าว่า พัฒนา 
หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น การพัฒนายังเป็น
แนวทาง วิธีการในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์เปล่ียนแปลงไปตามทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า            
และน าสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งส่ิงท่ีดีงามและเป็นประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น สังคมท้ังด้านวัตถุ
และจิตใจ อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นหนทางน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นผลตามมา 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๓ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), “การพัฒนาจิต”, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 
๑๔ พระไพศาล วิสาโล, “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม”, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง , 

๒๕๔๓), หน้า ๑๘-๑๙. 



๑๓ 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กันตยา เพิ่มผล,  
(๒๕๕๒. หน้า ๑๐-๑๑) 

การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มแต่งให้ดี
ขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ หรือท่ีเคยปฏิบัติอยู่ ตลอดจนการท่ี
สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องต่างๆ             
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ปกรณ์ ปรียากร,  
(๒๕๓๘,หน้า ๕). 

ค าภาษา อังกฤษว่า Development แปลว่า การ
เปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอน
ต่าง ๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้น หรือ
ก้าว หน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นท่ีน่าพอใจ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๒. หน้า ๖๗-๖๙). 

การพัฒนาไว้สรุปได้ว่า บุคคลพึงพัฒนาจากภายในมา
สู่ภายนอกคือ จะต้องพัฒนาในด้านพฤติกรรมให้มี
ระเบียบวินัยในตนก่อน หมายถึง จะต้องพัฒนา
อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และจิตใจ ให้พร้อม
รับมือกับสถานการณ์ความเป็นไปตามเหตุ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๓. หน้า ๘๑–๘๒). 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นเครื่องพัฒนา ท าให้
เจริญ ท าให้เป็น ให้มีขึ้น ฝึกอบรม คือ ภาวนา มี ๔ 
ประการ 
     ๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย 
การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง ๕ ด้วยดี  
     ๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความ
ประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ในระเบียบ 
     ๓. จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต 
การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง  
     ๔ . ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา 
พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
 (๒๕๔๔. หน้า ๙).  

ในพระพุทธศาสนามีการใช้ค าว่า ภาวนา แปลว่า การ
เจริญ หมายถึง การท าให้มีขึ้นเป็นขึ้น การฝึกอบรมท า
ส่ิงท่ียังไม่มีให้มีข้ึน 



๑๔ 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๗. หน้า ๑๐-๑๕). 

“พัฒนา” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ในภาษาไทยแต่เดิมใช้ค าว่า 
เจริญ  พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า เจริญ  เป็นการใช้
ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถะ เจริญวิปัสสนา 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 
(๒๕๔๓. หน้า ๒). 

ค าว่า พัฒนา หมายถึง การกระท าให้เจริญขึ้น ท าให้
รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ท้ังการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ 
เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนา
สติปัญญา การพัฒนาจิต เป็นต้น 

ราชบัณฑิตสถาน,  
(๒๕๔๖). หน้า ๗๗๙). 

“การพัฒนา” ในภาษาไทย มาจาก “วฑฺฒน”ในบาลี 
และ “วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความเจริญ 

สนธยา พลศรี,  
(๒๕๔๗, หน้า ๓). 

การพัฒนา สามารถแบ่งได้ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ 
 ๑. การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า  
 ๒. การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง  
 ๓. การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง 

สนธยา พลศรี,  
(๒๕๔๕. หน้า ๕-๖). 

การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจ
ด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิม
ก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในการช้ีวัดในด้านต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วย 

Richard A. Swanson & Elwood F. 
Holton III.,  
(2001. p. 90). 

การพัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญขึ้น เป็นกระบวนการ
ของการพัฒนาและการท าให้บุคลากรได้แสดงความ
เชียวชาญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

Rothwell. W.J. & H.J.,  
(1922. p. 320). 

จุดประสงค์ในการปรับปรุงการท างานซึ่งเน้นการท าให้
บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการ
เป้าหมายขององค์การและความต้องการของบุคคลให้
สอดรับกัน 

 
 
 



๑๕ 

 

๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

การพัฒนาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน “ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นกลุ่มท่ีมี
ความส าคัญควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิรูป
บทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบของหน่วยงานหรือองค์การ รวมท้ังต้องมีการบริหารงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนแม่บท การพัฒนาทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้องในการ
ปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานในความรับผิดชอบไปสู่แนวทางการบริหารจัดการท่ีเน้นผลลัพธ์ของ
งานเป็นหลัก๑๕ กระบวนการของกลุ่มกิจกรรมท่ีปฏิบัติจัดท าขึ้นในช่วงเวลาท่ีก าหนด เป็นไปเพื่อให้
เกิดผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จากกิจกรรมการศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม ในแต่ละ
วิธีการย่อมมีจุดเน้นในการพัฒนาบุคลากรท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรม
การศึกษาจะเน้นท่ีตัวบุคคลโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
และความรู้ความช านาญในวิชาชีพเฉพาะสาขาซึ่งจะสามารถน าติดตัวไปประกอบอาชีพหรือเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานในอนาคต ในขณะท่ีการพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรมการ
ฝึกอบรมจะเน้นท่ีคนหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมมาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในการท างานของบุคลากรในขณะนั้น ส่วนการพัฒนาบุคลากร
โดยวิธีการสุดท้าย คือ โดยกิจกรรมการพัฒนานั้นจะเน้นท่ีตัวบุคลากร องค์การ และสังคมพร้อมๆ   
กัน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน๑๖ 

ในหนังสือ “ศาสนากับการพัฒนาคนและสังคม” สรุปความไว้ว่า การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ได้แก่ มีความรู้ดี คือ มีความรู้ ท้ังทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพอนามัยดี คือ 
สุขภาพทางกายและจิตใจดี มีความสามารถดี คือ สามารถน าความรู้ท่ีเรียนรู้แล้วไปพัฒนาตนเองได้มี
ความคิดดี คือ คิดเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ มีการกระท าดี คือ เว้นจากทุจริตทางกาย ๓ ประกอบ
สุจริตและมีจิตใจดี คือ มี จิตใจท่ีสะอาด สว่าง สงบ ยึดมั่นในคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา              
ความกตัญญูรู้คุณท่าน และมีสัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ๑๗  

ท้ังนี้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มมีลักษณะ ดังนี้ 

                                                             
๑๕ ธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์, ส านักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ., การ

ปฏิรูประบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓.  
๑๖ ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : เพื่อการปฏิรูประบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 

อาทิตย์ : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๔.  
๑๗ สมพร เทพสิทธา, “ศาสนากับการพัฒนาคนและสังคม”, (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๙-๑๐. 



๑๖ 

 

กลุ่มท่ี ๑ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง การเจริญเติบโต (Growth) คือ เป็นการ
เพิ่มผลผลิตซึ่งกระท าโดย ระบบสังคมร่วมกับส่ิงแวดล้อม เช่น การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น การสร้างถนน
สะพาน เข่ือน เป็นต้น 

กลุ่มท่ี ๒ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงระบบการกระท าการ 
เช่น มีการเปล่ียนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และระบบบริหาร  

กลุ่มท่ี ๓ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา เป็นการเน้นถึงวัตถุประสงค์หลักถ้าเป็นการบริหาร
ก็ต้องบริหารด้วยวัตถุประสงค์ คือ การท างานท่ีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลัก กล่าวคือ การพัฒนาต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความต้องการท่ีได้รับความเห็นชอบ หรือการสนับสนุนจากบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง๑๘  

คุณสมบัติของผู้น าในการพัฒนาองค์การท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จมี ๔ ประการ คือ๑๙ 
 (๑) การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Creating a Vision) วิสัยทัศน์ใหม่ และการเข้ามีส่วนร่วม

ก าหนดเป้าหมาย ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันกับเป้าหมายนั้น และด าเนินการให้บรรลุเป้า 
หมายนั้น ๆ 

 (๒ )  ก า ร เป็ น ผู้ ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ส่ื อ ส า ร  (Meaning through 
Communication)  

 (๓ ) การเป็น ผู้ ท่ี มอบอ านาจให้ กั บ ผู้ปฏิ บั ติ งาน  (Empowerment) โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเมื่อเป้าหมายนั้นบรรลุผลผู้ปฏิบัติงานก็
จะเกิดความพึงพอใจ ผู้น าให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย 

 (๔) เป็น ผู้ท่ีเข้าใจตนเอง (Self-Understanding) โดยรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของ
ตนเองและเป็นผู้ท่ีต้องการข้อมูลย้อนกลับของผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มท่ีตัวบุคคล หมายความว่า บุคคลท่ี
อยู่ในชุมชนหรือสังคมควรท่ีจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ท้ัง ๔ ด้าน คือ ทางด้านกาย ทางด้าน
หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทางสังคม คือ อปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม  ได้แก่ 
ธรรมไม่ท าให้เส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ คือ  

๑) มันประชุมกันเนืองนิตย์  

                                                             
๑๘ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๕), หน้า ๘. 
๑๙ Don Hellriegel, John W.  Slocom and Richard W.  Woodman, Organizational 

Behavior, 8th ed., (Ohio : South-Western College Publishing, 1998), p. 303-304. 



๑๗ 

 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจท่ีพึงท า  
๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีกรรม

ตามท่ีวางไว้เดิม  
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน

ว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง  
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือถูกคร่าขืนใจ  
๖) เคารพสักการเจดีย์ของวัชชีท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีท่ี

เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเส่ือมทรามไป  
๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ท้ังหลายต้ังใจว่าขอ

พระอรหันต์ท้ังหลายท่ียังไม่ได้มา พึงมาสู่แคว้นท่ีมาแล้วพึงอยู่ในแคว้นผาสุข  
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เจ้าวัชชีท้ังหลายผู้ปกครองรัฐโดย

ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรับหรือยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการ
รบไม่ได้นอกจากจะใช้การเกล้ียกล่อมหรือท าให้เกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุ่มของวัดชีจึงจะมี
สิทธิ์ชนะ จะเห็นได้ว่า อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ มีสามัคคีธรรม เป็นคุณธรรมท่ีคอยเกื้อหนุนให้
การปฏิบัติตามนั้นเกิดเป็นผลจริง ฉะนั้น สามัคคีธรรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้การพัฒนาสังคม
เป็นไปตามแนวทางท่ีชุมชนหรือสังคมต้ังเป้าหมายเอาไว้ ได้แก่ ความมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๒๐  

สรุปได้ว่า  แนวคิดการพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงแก้ ไข การท าให้ เจริญขึ้น                    
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ การเปล่ียนแปลง
ความทันสมัย หรือการเจริญเติบโต การพัฒนาเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี
เปล่ียนจากส่ิงท่ีเคยเป็นในอดีตไปสู่ส่ิงท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการพัฒนาของแต่ละ
สังคม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคข้อบกพร่องต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยฟื้นฟู
องค์กรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสร้างสมรรถนะในองค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๐ อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘. 



๑๘ 

 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์, (๒๕๔๓, หน้า ๔๓). การพัฒนาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมี

ทักษะในการปฏิรูปบทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบ
ของหน่วยงานหรือองค์การ 

ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, (๒๕๔๑, หน้า ๑๘๔).  กิจกรรมการพัฒนานั้นจะเน้นท่ีตัวบุคลากร องค์การ 
และสังคมพร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน 

สนธยา พลศรี, (๒๕๔๕, หน้า ๘). แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่มมีลักษณะ 

     กลุ่มท่ี ๑ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง 
การเจริญเติบโต (Growth) 
     กลุ่มท่ี ๒ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงระบบการกระท าการ 

     กลุ่มท่ี ๓ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา เป็นการเน้น
ถึงวัตถุประสงค์หลักถ้าเป็นการบริหารก็ต้องบริหารด้วย
วัตถุประสงค์ 

สมพร เทพสิทธา, (๒๕๔๒, หน้า ๙-๑๐). การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้แก่ มีความรู้ดี คือ 
มีความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม มีสุขภาพอนามัยดี 
คือ สุขภาพทางกายและจิตใจดี มีความสามารถดี คือ 
สามารถน าความรู้ ท่ีเรียนรู้แล้วไปพัฒนาตนเองได้มี
ความคิดดี คือ คิดเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ 

Don Hellriegel, John W.  Slocom 
and Richard W.  Woodman, ( 1998, 
p. 303-304). 

คุณสมบัติของผู้น าในการพัฒนาองค์การท่ีจะท าให้
ประสบความส าเร็จมี ๔ ประการ คือ 
     (๑) การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)  
     (๒) การเป็น ผู้ ท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร 
(Meaning through Communication)  
     (๓) การเป็น ผู้ ท่ีมอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบั ติงาน 
(Empowerment)  
     (๔) เป็นผู้ท่ีเข้าใจตนเอง (Self-Understanding) 



๑๙ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่ 

นับจากท่ีพระพุทธองค์ได้ส่งพระสาวกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เมืองต่างๆ  ท าให้
พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มีประชาชนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก             
จนพระพุทธศาสนาเจริญไปสู่เมืองต่างๆ  การเผยแผ่พระพุทะศาสนามีการสืบสานสืบทอดและพัฒนา
ไปตามยุคสมัย จากพระบรมศาสดาสู่พระสาวก รูปแบบวิธีการเผยแผ่ท่ีใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบ             
เช่น การแสดงธรรม๒๑ การสนทนาธรรม๒๒ การแนะน าส่ังสอน๒๓ การปฏิบัติตนให้เป็นท่ีน่าเล่ือมใส๒๔ 
และการตอบปัญหาข้อข้องใจ๒๕ โดยพระพุทธเจ้าได้ประทานหลักการและเทคนิคการเผยแผ่ให้พระ
สาวกยึดถือปฏิบัติเป็นหลักในการเผยแผ่ เมื่อพระพุทธศาสนามีความมั่นคงแล้ว พระบรมศาสดาก็
ประกาศดับขันธปรินิพพาน ดังพุทธด ารัสว่า “มารผู้มีบาป ท่านจงอย่ากังวลเลย อีกไม่นาน                   
การปรินิพพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน”๒๖ จากพระพุทธด ารัสนี้ 
แสดงถึงความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา เพราะมีศาสนทายาทสืบทอดครบท้ังบริษัท ๔ ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนตามอุดมการณ์ท่ีได้ทรงวางไว้  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต ก็มีการพัฒนารูปแบบพัฒนาวิธีการเผยแผ่มาตามล าดับ๒๗ พระสงฆ์
สาวกเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนให้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติ  

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้วิจัยได้
ประมวลมาจากแนวคิดของนักวิชาการ โดยจะน าเสนอในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาของพระพุทธเจ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

หลักการสอนด้วยพระวาจาของพระพุทธเจ้าเรียกกันว่า ภิสสมาจาร คือความประพฤติ
เสมอเรียบร้อยทางวาจา ๔ ประการ ได้แก่ ไม่ตรัสวาจาท่ีประกอบด้วยค าเท็จ ไม่ตรัสวาจาส่อเสียดซึ่ง
ท าให้แตกความสามัคคี ไม่ตรัสวาจาเพื่อมุ่งเอาผลในการแพ้ชนะ ไม่ตรัสวาจาท่ีท าให้เกิดการแข่งดีกัน 

                                                             
๒๑ วิ.ม. (ไทย) ๑๐ / ๒๐ / ๒๗. 
๒๒ ส  .ส. (ไทย) ๑๙ / ๙๐๑ / ๔๓๔. 
๒๓ ส  .ส. (ไทย) ๑๗ / ๘๗ / ๑๔๗. 
๒๔ วิ.ม. (ไทย) ๔ / ๖๐ / ๗๒. 
๒๕ ส  .ส. (ไทย) ๑๙ / ๘๒๗ / ๔๐๐. 
๒๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐ / ๑๗๕ / ๑๒๔. 
๒๗ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ , สมัยแรกพระพุทธศาสนาเป็นประธานของประเทศใน

สุวรรณภูมิอยู่ที่น่ี ที่แผ่นดินสยาม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕) หน้า ๒๓-๒๔. 



๒๐ 

 

ตรัสวาจาท่ีประกอบด้วยปัญญาเหมาะสมตามกาล ส่วนเนื้อหาหรือถ้อยค าท่ีตรัสสอนนั้ น เรียกว่า   
กถาวัตถุ มี ๑๐ ประการ คือ ถ้อยค าท่ีชักน าให้มีความปรารถนาน้อย (อัปปิจฉกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้
สันโดษยินดีตามท่ีมีตามท่ีได้ (สันตุฏฐิกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้สงัดกายสงัดใจ (ปวิเวกกถา) ถ้อยค าท่ีชัก
น าไม่ให้ระคนด้วยหมู่ (อสังสัคคกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้ปรารภความเพียร (วิริยารัมภกถา) ถ้อยค าท่ี
ชักน าให้ต้ังอยู่ในศีล(สีลกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้ท าใจให้สงบ(สมาธิกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้เกิดปัญญา 
(ปัญญากถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้ท าใจให้พ้นจากกิเลส(วิมุตติกถา) ถ้อยค าท่ีชักน าให้สนใจและเข้าใจ
เรื่องความรู้ความเห็นในภาวะท่ีหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ (วิมุตติญาณทัสสนกถา) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงเริ่มต้นการประกาศพระพุทธศาสนาให้
แพร่หลายเป็นท่ีรู้จัก ทรงใช้วิธีการเผยแผ่ในเชิงรุกท่ีเรียกว่า พุทธวิธีการบริหาร ดังต่อไปนี้๒๘ การรับ
บุคคลเข้าบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ด าเนินการ
คัดเลือกในการให้อุปสมบทแก่กุลบุตร เรียกว่า ญัตติจตุถกรรม เมื่อบวชแล้วก็ต้องศึกษาตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนาคือ หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา  เนื่องด้วยพระพุทธองค์ประสงค์ให้
ศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งเรียกได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติ
พร้อมท้ัง อัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ จึงบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญไปได้ด้วยดี            
ทรงเป็นธรรมราชาใช้หลักธรรมาธิปไตยในการบริหารปกครอง เมื่อปรินิพพานก็มิได้แต่งต้ังผู้ใดแทน
พระองค์เอง แต่ให้คณะสงฆ์ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองหมู่สงฆ์ ทรงบัญญัติพระ
วินัย ๒๒ ข้อ เป็นเครื่องก ากับดูแลคณะสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยบัญญัติหรือไม่ โดยมีบทลงโทษตามพระวินัยในข้อนั้น ๆ ทรงก าหนดให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์
ทุกกึ่งเดือนในวันพระ ๑๔ ค่ า หรือ ๑๕ ค่ า เพื่อเป็นการตรวจและเตือนใจให้ปฏิบัติตามพระวินัย             
ทรงให้พระสงฆ์ท าปวารณา คือการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ในวันออกพรรษา พระพุทธเจ้า
ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสอนท่ียิ่งใหญ่ ทรงมีพระปรีชาสามารถมากในการอบรมส่ังสอน ทรงมี
คุณสมบัติของความเป็นผู้สอน เช่น ด้านบุคลิกภาพ คือ ทรงมีพระวรกายท่ีสง่างาม พระสุรเสียง
ไพเราะโน้มน้าวให้ผู้ฟังอยากจะฟัง ด้านคุณธรรม ทรงมีท้ังพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณและพระมหา
กรุณาคุณ ทรงมีลีลาการสอน คือ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้าและร่าเริง ในวิธีการสอนของพระองค์ทรง
ใช้วิธีการสอนแบบสนทนา แบบบรรยาย แบบตอบปัญหาและแบบวางกฎข้อบังคับ ส่วนกลวิธีและ
อุบายประกอบในการสอน เช่น การยกอุทาหรณ์ การเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้อ
อุปมา การใช้อุปกรณ์การสอนด้วยการท าเป็นตัวอย่าง การใช้ภาษาใช้ค า  อุบายการเลือกคน การรู้จัก
จังหวะและโอกาส การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การลงโทษและการให้รางวัล วิธีการสอนท่ีพระพุทธเจ้า

                                                             
๒๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕ 



๒๑ 

 

ทรงน ามาใช้ในการเผยแผ่ท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปท่ัวอินเดีย ไม่เลือกช้ันวรรณะต้ังแต่
พระมหากษัตริย์ไปถึงประชาชนท่ัวไป๒๙ 

สรุปได้ว่า สภาพท่ัวไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 
ทรงเริ่มต้นการประกาศพระพุทธศาสนาให้เป็นท่ีรู้จักด้วยวิธีการเชิงรุก เรียกว่า พุทธวิธีการบริหาร 
ด้วยการท่ีทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกแล้ว ทรงวางแผนในการเผยแผ่โดยส่งพระสาวกไปยังสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ัวทุกสารทิศ ส าหรับการรับบุคคลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทรงให้สิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มี
การกัดกันเรื่องชนช้ันวรรณะดังเช่นศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ เมื่อบวชแล้ว จะต้องให้ความเคารพกัน
ตามล าดับการบวชก่อนหลัง โดยไม่ค านึงถึงอายุ เมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้น พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้
คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารจัดการกันเอง โดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลักในการบริหารการปกครอง และทรง
บัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใช้ในเป็นข้อบังคับควบคุมพระสงฆ์ 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สภาพท่ัวไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๕๑, หน้า ๕) 

พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยพระวาจา เรียกกันว่า      
ภิสสมาจาร คือ มีความประพฤติเรียบร้อยทางวาจา ๔ 
ประการ ได้แก่ ไม่กล่าวค าเท็จ ไม่กล่าวส่อเสียด ไม่
กล่าวาจาเพื่อมุ่งในการแพ้ชนะ ไม่กล่าวเพื่อแข่งดีกัน  
ส่วนเนื้อหาหรือถ้อยค าท่ีตรัสสอนเรียกว่า กถาวัตถุ 
๑๐ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๒) 

พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ในการปกครอง
ให้กับคณะสงฆ์ โดยทรงวางพระธรรมวินัยให้เป็นหลัก
ในการบริหาร ทรงให้พระสงฆ์ศึกษาไตรสิกขาและปาก
ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์จนถึงซึ่งความหลุดพ้น 
ทรงให้ความเสมอภาคแก่บุคคลไม่แบ่งชนช้ันวรรณะ 

 
 
 
 
 

                                                             
๒๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด

, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒. 



๒๒ 

 

๒.๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธวิธีการสอน 
บุคคลท่ีถือว่าเป็นนักเผยแผ่ท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมล้นไป

ด้วยพระเมตตา พระมหากรุณาล้นพ้นแก่เหล่าเวไนยสัตว์ทุกจ าพวก ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้านเช้ือชาติ
วรรณะ หรือความเป็นอยู่ พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาส่ังสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในส่ิง
เดียวกัน ต่างแต่พื้นเพของจิตใจของเวไนยสัตว์เป็นส าคัญว่าจะสามารถรองรับพระธรรมค าสอนของ
พระองค์ได้แค่ไหน ดังนั้น หลักพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงนับว่ามีคุณค่าเป็นอเนกอนันต์ต่อ
การด าเนินชีวิตของเหล่าไวเนยสัตว์ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาข้อมูล
แล้วสามารถจับประเด็นได้ในคราวท่ีพระพุทธองค์ทรงส่งพระภิกษุสาวก ๖๑ รูป รวมท้ังพระพุทธองค์
ไปยังทิศต่างๆ เพื่อท าการเผยแผ่พระธรรมค าสอน เพื่อให้เวไนยสัตว์ท้ังหลายพบความจริงของชีวิต 
รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตและท าชีวิตของตนให้ดีงาม ซึ่งมีพุทธพจน์ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย 
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียว
ไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อเกื้อกูล เพื่อประโยชน์และเพื่อ
ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” จากพุทธพจน์ข้างต้นนี้ ท าให้ทราบและเข้าใจถึงแนวทางใน
การเผยแผ่พระธรรมค าสอน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เป็นหลัก
มิใช่เพื่อลาภสักการะ เพื่อความไร้สาระของชีวิต และมิใช่เพื่อความงมงาย การส่ือสารเป็นส่ิงเกี่ยวข้อง
กับสังคม บุคคลผู้ท าหน้าท่ีการเผยแผ่ควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบและกระบวนการส่ือสารต่างๆ            
เพื่อน าไปปรับใช้ในการติดต่อส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระ
ศาสนาได้อย่างแพร่หลายด้วยพุทธปรีชาญาณ พุทธวิธีการส่ือสารท่ีทรงใช้ประกาศ การส่ือสารของ
มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ย่อมมีรากฐานมาจากปรัชญา ศาสนา ค่านิยมของสังคมและประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ท าหน้าท่ีก าหนดบทบาทและวิธีการส่ือสารของสมาชิกในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา การเมืองการปกครอง           
ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่ือสาร ได้มีการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการส ารวจวิเคราะห์เชิง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับทฤษฎีการส่ือสารหมายถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่ือสาร ท่ีมีการ
พัฒนาการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง ได้มีนักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์              
นักประวัติศาสตร์ นักวิศวกรและนักนิเทศศาสตร์เป็นต้น พยายามศึกษาทฤษฎีและท าการวิจัยการ
ส่ือสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจักได้น าเสนอข้อมูลหลักพุทธวิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 

๑) การเผยแผ่ตามหลักพุทธวิธีการสอน 
พระพุทธเจ้า ทรงใช้หลักพุทธธรรมท่ีได้ตรัสรู้โดยชอบแล้วออกเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ตาม

เพราะยังไม่มีพระสงฆ์คอยช่วยเหลือในการเผยแผ่พระศาสนา และมีกลุ่มบุคคลผู้ยอมรับนับถือถวาย
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ตนถึงพระพุทธและพระธรรมว่าเป็นสรณะ เรียกว่า เทวาจิก เฉพาะกรณีของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้า
จึงเป็นเทววาจิกอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา คือ ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งอัน
ประเสริฐ พระองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยตรัสว่า             
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดย
ชอบเถิด” และทรงให้อ านาจแก่พระสงฆ์ในการอุปสมบทแก่ผู้มีศรัทธาจะบวชในพระพุทธศาสนา        
โดยวิธีให้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยครบ ๓ ครั้ง และเรียกวิธีนี้ว่า “ติสรณคมนูปสัมปทา” หรือไตร
สรณคมน์ คือการบวชด้วยการถึงไตรสรณคมน์ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการบรรพชาอุปสมบทประเภท
สุดท้ายเพิ่มขึ้น มาอีก เรียกว่า “การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา” เป็นการประกาศให้
พระสงฆ์เป็นใหญ่มีอ านาจในการบวชให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา โดยทรงปรารภพราหมณ์แก่ช่ือ ราธะ 
ประสงค์จะบวชเป็นพระภิกษุแต่ไม่มีใครจะบวชให้ ท าให้เกิดความทุกข์ใจตรอมใจ พระองค์จึงทรง
ตรัสถามพระภิกษุท้ัง หลายว่า “มีใครระลึกถึงคุณของพราหมณ์คนนี้หรือไม่” พระสารีบุตรนั่งอยู่ในท่ี
นั้นจึงกราบทูลว่า “ระลึกถึงคุณของเขา โดยเขาได้ท าบุญใส่บาตรข้าวสวยมาทัพพีหนึ่ง เมื่อไปรับ
บิณฑบาตท่ีเมืองราช คฤห์” และให้การอุปสมบทแก่ราธะนี้ เป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนา               
พระสังฆาธิการมีหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค โดยท่ีคณะบุคคลผู้ท าหน้าท่ีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ควรจะศึกษาความเป็นมาและกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีเป้า หมาย เพื่อความสะดวกต่อการท าความเข้าใจหลักธรรมค าส่ังสอน                  
เมื่อศึกษาแล้วก็จะเห็นได้ว่า ในเบ้ืองต้นพระพุทธเจ้า ทรงก าหนดรู้ภูมิธรรมของบุคคลแต่ละคนท่ีได้รับ
ฟังค าส่ังสอน ถ้าหากว่าบุคคลมีระดับสติปัญญาน้อย พระองค์ใช้วิธีสอนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าผู้มี
สติปัญญาแก่กล้าแล้วก็จะปรับใช้อีกวิธีหนึ่ง ดังนั้น วิธีการเผยแผ่ พระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธลีลาการ
สอน หมายถึง กลยุทธ์ช่วยให้ผู้ฟังธรรมเทศนาเกิดความเล่ือมใส และเข้าใจอรรถและธรรม สันทัสสนา 
แจ่มแจ้ง (Clear) อธิบายแจ่มแจ้งดุจน ามาวางให้ตรงหน้า สมาทปนา จูงใจ (Persuasive) พูดจูงใจ
อยากปฏิบัติตามท่ีสอน สมุตตเตชนา อาจหาญ (Encouraging) ท าให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญมั่นใจท่ี
จะปฏิบัติตาม   สัมปหังสา ร่าเริง (Meaningful) ให้ผู้ฟังเกิดฉันทะในการฟัง สนุกสนานไปกับการ
สอน ไม่เบ่ือ ซึ่งการเผยแผ่ตามหลักพุทธลีการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้๓๐ 
  

                                                             
๓๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘. 
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แผนภาพที่ ๒.๑ พุทธวิธีการเผยแผ่ 
จากแผนภาพท่ี ๒.๔ พุทธวิธีการเผยแผ่ เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้า

ทรงมีเทคนิคการสอนท่ีสามารถพูดให้บุคคลทุกระดับฟังแล้วมีความสุข เกิดความเช่ือศรัทธาต่อพระ
ธรรมค าส่ังสอนอย่างไม่ต้องสงสัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. สันทัสสนา แสดงได้อย่างแจ่มแจ้ง (Clear) วิธีการพูดช้ีแจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร
ก็ช้ีแจงจ าแนกแยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง 
เหมือนกับว่าจูงมือไปดูเห็นกับตา สันทัสสนา เป็นการช้ีแจงให้เห็นชัด คือเมื่อพระองค์จะทรงสอน
อะไร ก็ทรงช้ีแจง จ าแนก แยกแยะ อธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง           
รู้เรื่องราวท่ีพระองค์แสดง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นประจักษ์กับตา ท าให้ผู้รับการเผยแผ่เกิดความ
ประทับใจ เพราะตามปกติแล้วจะเป็นใครก็ตาม เมื่อสามารถพูดให้คนอื่นรู้เรื่องในบางกรณีได้ ก็จะ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ฟังว่า ผู้พูดผู้สอนมีความรู้ในเรื่องท่ีพูดท่ีสอนจริง เป็นเหตุให้เกิดความเคารพ
ความเช่ือถือสันทัสสนา คือ เทศน์ได้แจ่มแจ้ง สอนได้แจ่มแจ้ง ดุจเห็นด้วยตาของตนเอง เช่น การสอน
ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงสอนได้แจ่มแจ้งชัดเจน เห็นภาพพจน์ปรากฏเป็นรูปธรรม จนได้รับค าช่ืนชม
นิยมยกย่องว่า เทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งเหลือเกิน เหมือนจับภาชนะท่ีคว่ าให้หงาย เหมือนเปิดของ 
ท่ีปิดอยู่ เหมือนการจุดประทีปในท่ีมืด เหมือนการช้ีทางแก่ผู้หลงทาง การแสดงธรรมหรือการประกาศ 
เผยแผ่หลักค าสอนพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย พระพุทธเจ้าทรงยึดถือหลักการอนุปุพ 
พิกกถา แสดงธรรมไปตามล าดับ ส่วนใดท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ถึงแม้จะมีเพียงคนเดียวก็จะไม่
ตัดเนื้อความให้เสีย แสดงจากง่ายไปหายากตามล าดับ อนุปุพพิกถา มีอยู่ ๕ ประการ ได้แก่ ทานกถา 
เรื่องทาน สีลกถา เรื่องศีล สัคคกถา เรื่องสวรรค์ กามาทีนวกถา เรื่องโทษของกามคุณท้ังหลาย 
เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามคุณท้ังหลาย การเทศน์ หมายถึง การยกหัวข้อ
ธรรมขึ้นแสดง เพื่อส่ังสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจ จะได้ละช่ัวท าดี มีสวรรค์และนิพพานเป็น

สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) 

สัมปหังสนา (ร่าเริง) 

สมาทปนา (จูงใจ) 

สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) 

พุทธวิธีการเผยแผ ่
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จุดหมายนักเทศน์ หมายถึง ผู้เช่ียวชาญในการแสดงธรรมสามารถยกหลักธรรมขึ้นอธิบายได้อย่าง   
แจ่มแจ้ง เป็นท่ีประทับใจของท่านผู้สดับรับฟัง ท าให้ผู้ฟังมีจิตเล่ือมใสในค าสอนและจดจ าไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนากาย วาจาและใจ ให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความช่ัว นักเทศน์ หมายถึง พระผู้น า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ไปแสดงให้ผู้ฟังได้รู้และเข้าใจ โดยผู้ฟังเหล่านั้นสามารถปฏิบัติให้
บรรลุผล ตามสมควรแก่การปฏิบัติ๓๑ ส าหรับพระนักเทศน์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ นักเทศน์ปฏิภาณ 
ไม่อ่านคัมภีร์หรือนักเทศน์ปากเปล่า คือ นักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์
ประคองไว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็นการแสดงถึงความสามารถของนักเทศน์
ท่ีมีไหวพริบปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะ นักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการ
ฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี นักเทศน์อ่านคัมภีร์ หมายถึง การเทศน์ไปตามคัมภีร์ท่ีมีผู้แต่งไว้หรือท่ี
ตนเองแต่งไว้ เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเทศน์แบบใดก็ตาม ก็มีแนวการพรรณนาความ
เพียง ๒ ลักษณะ คือ ปุคคลาธิษฐานเทศนาพรรณนา โดยยกบุคคลเป็นท่ีต้ัง เช่น ยกเรื่องนิทานหรือ
ยกเหตุการณ์มาเล่าประกอบธรรมาธิษฐานเทศนา พรรณนาความโดยเน้นหลักธรรมเป็นท่ีต้ัง อธิบาย
ให้เห็นอาการของธรรมะ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท่ีเป็นนามธรรม ไม่ยกนิทาน ไม่ยกเหตุการณ์ ไม่ยก
บุคคลมาเป็นตัวอย่าง ถ้าเทศน์แบบปุคคลาธิษฐาน มีนิทานสาธกและยกเรื่องท่ีคนสนใจมา
ประกอบการเทศนา จะเป็นท่ีนิยมชมชอบเพราะนิทานจะช่วยในการขยายธรรมให้เป็นเทศนาท่ีเข้าใจ
ง่าย ฟังง่ายและง่ายต่อการจดจ า น าไปประพฤติปฏิบัติ จัดเป็นเทศนาท่ีนิยมท่ีทรงน ามาแสดงมาก
ท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการเทศน์แต่ละครั้ง ผู้เทศน์ต้องต้ังเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะให้
ธรรมะอะไรแก่ผู้ฟัง แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของเทศน์ คือ วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้นจาก
กิเลสจนถึงมรรคผลนิพพาน การเทศน์จนถึงวิมุตตินั้นเป็นเรื่องยากท้ังผู้เทศน์และผู้ฟัง แต่ถึงอย่างไร
แล้วผู้เทศน์ก็ต้องใช้ความสามารถในการเทศน์อย่างจริงจัง รู้จิตใจของผู้ฟังว่าเขาต้องการฟังอย่างไร 
ผู้ฟังก็ควรมีอุปนิสัยในการฟังเพื่อถึงวิมุตติ เมื่อท าได้เช่นนี้ แม้จะไม่ถึงวิมุตติตามพุทธประสงค์ แต่ผู้
เทศน์ก็ต้องนึกไว้ทุกครั้งท่ีเทศน์ว่า วิมุตติ คือ จุดหมายของการเทศน์ เพราะวิมุตติมิใช่มีอย่างเดียว     
แต่มีถึง ๕ อย่าง คือ วิกขัมภนนิโรธ ดับหรือพ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้ เช่น การดับกิเลสของท่านผู้
บ าเพ็ญฌานถึงปฐมฌาน ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในฌานนั้น ตทังคนิโรธ ดับด้วยองค์นั้นๆ 
คือ ดับกิเลสด้วยธรรมท่ีเป็นคู่ปรับหรือธรรมตรงกันข้าม เช่น ดับสักกายทิฏฐิ ด้วยความรู้ท่ีก าหนด
แยกรูปนามออกได้ เป็นการดับช่ัวคราวกิเลสยังเกิดขึ้นได้อีก สมุจเฉทนิโรธ คือ ดับด้วยตัดขาด 
หมายถึง ดับกิเลสส้ินเด็ดขาดด้วยโลกุตตรมรรค กิเลสย่อมไม่เกิดขึ้นอีก ปฏิปัสสัทธินิโรธ คือ ดับด้วย

                                                             
๓๑ เสนาะ ผดุงฉัตร, วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๓), หน้า ๑๖๔. 



๒๖ 

 

สงบระงับ หมายถึง อาศัยโลกุตตรมรรค ดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผล กิเลสเป็นอันสงบ
ระงับไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับ ในขณะแห่งผลนั้นช่ือว่า ปฏิปัสสัทธินิโรธ นิสสรณนิโรธดับ
ด้วยความปลอดโปร่ง คือ ดับกิเลสส้ินเชิง ด ารงอยู่ในภาวะท่ีกิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้น
ช่ือว่า นิสสรณนิโรธ คือ อมตธาตุ๓๒ 

การเทศน์ทุกครั้งนักเทศน์ทุกคนจะต้องวางจุดหมายของการเทศน์ไว้ ๒ ช้ัน คือ จุดหมาย
ช้ันสูงสุด ได้แก่ วิมุติ คือ เทศน์ให้ผู้ฟังเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นจากกิเลสจนบรรลุมรรคผลนิพพาน จุดหมาย
ช้ันต่ าลงมา คือ ให้ผู้ฟังได้อานิสงส์การฟังธรรมอย่างน้อย ๕ ประการ คือ อสฺสุต  สุณาติ คือ ได้ฟังส่ิงท่ี
ยังไม่เคยฟัง สุต  ปริโยทเปติ คือ เข้าใจชัดส่ิงท่ีได้ฟังแล้ว กงฺข  วิหนติ คือ แกล้วกล้าในเรื่องท่ีได้ฟังแล้ว 
ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ คือไม่เป็นโรคร้ายแรง จิตฺตมสฺส ปสีทติ คือ เป็นผู้มีมิตร๓๓ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ เรื่องท่ีนักเทศน์จะต้องรู้นั้นมีอยู่มากมาย แต่ส าหรับเรื่อง
ท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง คือเรื่องการเทศนาจรรยา
นักเทศน์ การสังเกตบุคคล ประเมินผลเทศนา รู้คุณค่าสมาธิ๓๔  หลักการเทศนาส าหรับนักเทศน์ 
นักเทศน์ช้ันแนวหน้าท่านถือหลักว่า ก่อนจะเทศน์ต้องเตรียม ถ้าไม่เตรียมก็เสียเหล่ียมนักเทศน์                    
การเตรียมตัวของการเป็นนักเทศน์ท่ีดีนั้น จะต้องเตรียมส่ิงท่ีเป็นพื้นฐาน คือ เตรียมตัว เป็นการเรียนรู้
วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของจรรยา หรือศาสนพิธีท่ีเกี่ยวกับการเทศน์ เตรียมใจ คือ
ควบคุมใจให้มีสมาธิ มีใจปลอดโปร่ง สร้างความเช่ือมั่นไม่หวั่นไหว ไม่กังวล พรรณนาว่าในใจไปเป็น
ตอนๆ เตรียมวิจัยผู้ฟัง คือ รู้ลักษณะคนฟังและเลือกวิธีการเทศนาให้เหมาะสมกับคนฟัง เหมือนกับ
การป้อนข้าวว่าจะป้อนค าเล็กหรือค าโต เตรียมหลักการเทศน์ คือ ถ้าต้องการให้เทศนางามในเบื้องต้น 
ในท่ามกลางและในท่ีสุด ก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส คือ๓๕  สันทัสสนา คือ เทศน์ได้แจ่มแจ้ง 
สมาทปนา คือเทศน์ได้จูงใจ สมุตเตชนา คือเทศน์ปลุกให้แกล้วกล้า สัมปหังสนา คือเทศน์ให้ร่าเริง๓๖ 
ข้อควรปฏิบัติพื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ ในการเทศน์นั้นควรมีข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานท่ีเป็นวินัยธรรม
เนียมและจรรยาเกี่ยวกับการเทศน์ท่ีนักเทศน์ควรจะเรียนรู้ไว้ เพื่อการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม
แบบแผนของการเป็นนักเทศน์ท่ีดี ซึ่งข้อควรปฏิบัติพื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์มี ดังนี้  

                                                             
๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๔. 
๓๓ อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๒๑/๓๖๓. 
๓๔ พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ), ความรู้พื้นฐานการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐. 
๓๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 
๓๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๕. 



๒๗ 

 

ในเรื่องวินัยนักเทศน์ นักเทศน์ต้องใส่ใจเรื่องวินัยเกี่ยวกับการแสดงธรรม เพราะถือว่าเป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญท่ีเรียกกันว่า ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ มี ๑๖ ข้อ คือ ๑) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ี
ไม่เป็นไข้ท่ีถือร่มในมือ ๒) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีมีไม้พลองในมือ ๓) เราจะไม่แสดง
ธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีมีศาตราในมือ ๔) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีมีอาวุธในมือ                
๕) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีสวมเขียงเท้า ๖) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีสวม
รองเท้า ๗) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีไปในยาน ๘) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้
ท่ีอยู่บนท่ีนอน ๙) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีนั่งรัดเข่า ๑๐) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ี
ไม่เป็นไข้ท่ีพันศีรษะ ๑๑) เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีคลุมศีรษะ ๑๒) เรานั่งอยู่บนแผ่นดิน
จะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีนั่งอยู่บนอาสนะ ๑๓) เรานั่งอยู่บนอาสนะต่ าจะไม่แสดงธรรมแก่
คนท่ีไม่เป็นไข้ ท่ีนั่งอยู่บนอาสนะสูง ๑๔) เรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ ท่ีนั่งอยู่                  
๑๕) เราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีเดินไปข้างหน้า ๑๖) เราเดินไปนอกทางจะ
ไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ท่ีไปในทาง๓๗  

ส าหรับจรรยาของนักเทศน์ จรรยาเป็นเรื่องส าคัญของนักเทศน์ เพราะ จรรยาเป็นเครื่อง
เชิดชูความรู้ความสามารถของนักเทศน์ให้เด่น ถ้าไร้มรรยาทขาดจรรยา ถึงจะเทศนาได้ยอดเย่ียมก็ไม่
มีใครเช่ือถือ ค าสอนก็จะไม่ศักด์ิสิทธิ์และส้ินความหมาย สมจริงด้วยค าท่ีว่า “ความเก่งจะไร้ความ 
หมายถ้าขาดหายซึ่งความดี” พระพุทธเจ้าทรงเป็น “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ทรงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะเพราะทรงมีวิชชาและจรณะเต็มร้อย จึงทรงเป็นพระบรมศาสดาท่ีสามารถส่ังสอนได้
ท้ังเทวดาและมนุษย์ วิชชาคือความรู้ดี จรณะหรือจรรยาคือความประพฤติดี เป็นหัวใจส าคัญของ
นักเทศน์และนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ค าว่า จรรยา หมายถึง ความดี คือดีด้วยมารยาทและรู้ศาสนพิธีดี๓๘ 
๑. ดีด้วยมารยาท หมายถึง นุ่มห่มเรียบร้อย ถ้อยค าอ่อนหวาน กริยาอาการสุภาพนุ่ม 

นวลน่าเล่ือมใส มีวินัยสังวรและรู้จักวางตนเมื่ออยู่ในพิธี มารยาทในการปรากฏตัวก็มีบุคลิกสง่าหน้า 
ตาแจ่มใส มารยาทสุภาพเรียบร้อย  

๒. เกี่ยวกับย่าม ขณะจะขึ้นธรรมาสน์หรือเข้าไปสู่พิธี ควรพับหูย่ามแล้วหิ้วเข้าไปอย่า 
สะพายบ่า เวลาจะยกมือไหว้พระเถระ ควรวางย่ามหรือแขวนย่ามท่ีข้อศอกก่อนแล้วจึงยกมือไหว้ 

                                                             
๓๗ องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร , วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, 

๒๕๕๓), หน้า ๒๐. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 



๒๘ 

 

๓. การแสดงความเคารพ ถ้าเทศน์ท่ีวัด เมื่อเข้าไปถึงบริเวณพิธีพึงกราบพระพุทธรูปก่อน
ถ้ามีพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในท่ีนั้นด้วย จะกราบหรือไหว้ท่าน ให้ดูความเหมาะสม ถ้าท่านนั่งบนเก้าอี้ท่ีมี
ญาติโยมอยู่ด้วย เพียงแต่ยกมือไหว้ ไม่ต้องกราบ 

๔. การนั่ง การนั่งไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือท่ีไหน ๆ ต้องส ารวจดูเทียนส่องธรรม คัมภีร์
ธรรมาสน์และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้อื่นๆ ว่ามีอยู่พร้อมหรือยัง ถ้าเห็นว่ายังขาดควรบอกเจ้าหน้าท่ีจัดหาให้ 

๕. รู้ศาสนพิธีดี หมายถึง เข้าใจขั้นตอนของพิธีการงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีและสามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง ไม่บกพร่องหรือผิดพลาด เริ่มต้ังแต่เทศน์จนเทศน์จบ 

๖. การขึ้นธรรมาสน์ ควรวางเข่าลงบนธรรมาสน์และยกตัวขึ้น หมุนตัวกลับรีบปรับชายผ้า
ให้เรียบร้อยโดยเร็ว นั่งส ารวมกาย วาจา ใจให้สงบเรียบร้อย 

๗. ข้อควรปฏิบัติขณะนั่งบนธรรมาสน์ ควรนั่งตัวตรง ทอดสายตาลงต่ า ส ารวมกิริยาไม่ใช้
มือลูบหน้า ลูบศีรษะ ควบคุมอารมณ์ให้สงบ 

๘. การให้ศีล เมื่อพิธีกรกล่าวอาราธนามาถึงค าว่า “ทุติยมฺปิ มย  ภนฺเต” พึงจับพัดมาต้ังให้
ตรง ระวังอย่าให้กลับหน้าพัด การจับพัดนั้นให้จับใต้ใบพัดลงม าประมาณ ๔ นิ้ว โดยเหยียด
นิ้วหัวแม่มือไปตามด้ามพัด เมื่อค าอาราธนาจบก็ต้ัง นะโม ให้ศีลต่อไป 

๙. การเคารพพระคัมภีร์ เมื่อพิธีกรเริ่มอาราธนาถึงค าว่า “พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี” พึงยก
มือไหว้เคารพพระธรรมแล้วจับคัมภีร์มาคล่ีผ้าออก การคล่ีผ้านั้น อย่าใช้มือข้ามคัมภีร์เป็นภาพไม่งาม 
ขาดการเคารพพระธรรม 

๑๐. การต้ังนะโม และอุเทศคาถา การถือพระคัมภีร์ขณะต้ังนะโม และขณะเทศน์นั้นต่าง 
กัน ขณะต้ังนะโมพึงประนมมือถือคัมภีร์ พอกล่าวนะโมไปถึงจบท่ี ๓ พึงเปิดคัมภีร์โดยแยกมือห่างจาก
กันพอประมาณ ถือคัมภีร์ไว้ในระดับพองาม 

๑๑. หลังเทศน์จบ ข้อควรปฏิบัติต่อคัมภีร์หลังเทศน์จบ คือ เมื่อเทศน์จบแล้ว ควรยก
คัมภีร์ขึ้นจบและวางไว้ทางด้านขวา 

๑๑. หลังเทศน์จบ ข้อควรปฏิบัติต่อคัมภีร์หลังเทศน์จบ คือเมื่อเทศน์จบแล้ว ควรยก
คัมภีร์ขึ้นจบและวางไว้ทางด้านขวา 

๑๒. ข้อควรปฏิบัติเมื่อลงมาจากธรรมาสน์ คือควรกราบพระพุทธรูปและพระเถระผู้ใหญ่
ในพิธี จากนั้นรับประเคนเครื่องภัณฑ์ ถ้าสตรีประเคนพึงใช้ชายผ้ากราบด้านท่ีพับปูลาดรับเครื่องภัณฑ์ 
และใช้มือท้ังสองประคองจับชายผ้ากราบอีกด้านหนึ่งไว้๓๙ 

สรุปได้ว่า นักเทศน์หรือนักเผยแผ่ จ าเป็นต้องมีนิทานไว้เป็นส่ือสอนธรรม โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ในรูปของนิทาน เพื่อส่งเสริมศิลปะใน

                                                             
๓๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒. 



๒๙ 

 

การส่ือค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน เพื่ออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศน์นัก 
ปราชญ์ทางศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ไว้มิให้สูญ และเทคนิคประกอบการสอนไว้ว่า ส าหรับครู
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความเคารพในพระธรรม คือ พูดตามธรรม เอาความถูกต้อง ไม่เอาความถูกใจ 
วิธีการสอนแบบใดคงไม่ดีไปกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้า เพราะการสอนของพระองค์แต่ละครั้งจะ
ด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จนั้น พระองค์มีกลวิธีและเทคนิคในการสอน ดังนั้น เทศน์แบบสันทัสสนา 
เป็นการสอนท่ีช้ีให้แจ่มแจ้งชัดเจน มิใช่การพูดมากหรือพูดยาวๆ แต่หมายถึง การอธิบายให้คนเข้าใจ
เรื่องท่ีพูดนั้นชัดเจน เห็นจริงตามท่ีพูดจนยอมรับ อยากน าเอาไปปฏิบัติตาม การจะท าได้เช่นนี้
ครูผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี โดยใช้วิธีการตีความหมาย การขยายความหมาย การอุปมาอุปมัย 
การยกอุทาหรณ์ และใช้อุปกรณ์ประกอบ 

๒. สมาทปนา แสดงได้อย่างจูงใจ (Persuasive) วิธีการพูดชักชวนให้อยากจะน าไป
ปฏิบัติตาม คือส่ิงใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความ 
ส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญ จนใจยอมรับนับถืออยากลงมือท าหรืออยากน าไปปฏิบัติสมาทปนาการ
ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือเมื่อทรงช้ีแจงให้เห็นชัดแล้ว ก็จะตรัสพระวาจาจูงใจให้เห็นจริง 
เป็นความจริง ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบัติ โดยส่ิงใดควรปฏิบัติก็ทรง
แนะน าหรือบรรยายให้เขาเห็นคุณค่า มองเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับอยาก
ลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ สมาทปนา คือ เทศน์ได้จูงใจสอนให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม และเช่ือมั่นในหลักธรรม ส่งเสริมบุคลากรให้มีความอดทน ใจเย็น 
เรียกว่า ขันติ อดทนต่อความล าบากตรากตร า เช่น ทนต่อความหนาว ความร้อน ทนต่อการเผยแผ่
พระธรรม ค าสอนแก่ ผู้อื่นโดยไม่คิดเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายเป็นต้น อดทนต่อทุกขเวทนา                   
เช่น เมื่อเวลาเกิดอาพาธ ความเจ็บป่วย เป็นต้น ก็ไม่แสดงอาการทุรนทุราย วุ่นวายจนเกินกว่าเหตุ 
จนเลิกล้มความต้ังใจในการพร่ าสอนผู้อื่นไปเสีย อดทนต่อความเจ็บใจ เช่น ในคราวท่ีได้ประสบ
อนิฏฐารมณ์มีค าด่าว่าเสียดสี ค าสาปแช่งของผู้อื่น แม้ว่าค านั้นไม่มีมูลความจริงก็อดทนได้ เป็นต้น 

เทศน์ได้จูงใจบุคลากรให้มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้า นักเผยแผ่ท่ีดีในทัศนะพระพุทธ 
ศาสนานั้น ยังมีหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งท่ีต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจและในการด าเนินชีวิต 
รวมท้ังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่าอธิปไตย ๓ ประการ ได้แก่ ความมีตนเป็นใหญ่ 
(อัตตาธิปไตย) นักเผยแผ่ต้องมีความสามารถท่ีจะเป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ แก่ผู้อื่นได้ 
เช่น ในด้านความประพฤติ การพูดจา และการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะของตน เป็นต้น 
ความมีโลกเป็นใหญ่ (โลกาธิปไตย) นักเผยแผ่ต้องรู้จักวิธีการประยุกต์การเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ           
ให้สอด คล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเป็นส าคัญ อนุโลมตามความเจริญและความจริงขโลก 
เป็นต้น ความมีธรรมเป็นใหญ่ (ธรรมาธิปไตย) นักเผยแผ่ต้องสามารถรู้จักเลือกสรรเนื้อหาของการ



๓๐ 

 

สอนให้ถูกจริต อุปนิสัยของผู้คนท่ัวไปว่า “เขาชอบเรื่องอะไร เขามุ่งหวังอะไร แต่ท้ังนี้ก็ต้องเป็นเรื่องท่ี
ถูกต้องดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมได้” หลักอธิปไตย ๓ ประการนี้ผู้เป็นนักเผย
แผ่ต้องยึดเอาเป็นแบบแห่งการพร่ าสอนให้ได้ จึงจะสามารถท าให้การสอนนั้นเกิดผลท่ีปรารถนาได้
สมบูรณ์ นอกจากนั้น การเผยแผ่โดยละเว้นจากอคติ ๔ ประการ ได้แก่ ฉันทาคติ ได้แก่ ความล าเอียง
เพราะรักใคร่กัน โทสาคติ ได้แก่ ความล าเอียงเพราะไม่ชอบกัน โมหาคติ ได้แก่ ความล าเอียงเพราะ
ความเขลา ความไม่รู้จริง ภยาคติ ได้แก่ ความล าเอียงเพราะกลัว อคติ ๔ ประการนี้ นักเผยแผ่
สามารถละเว้นได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาย่อมประสบผลส าเร็จตามความปรารถนาได้ทุกประการ 
เทศน์ได้จูงใจให้คนมีความรอบคอบ การท่ีนักเผยแผ่จะสามารถท าการเผยแผ่ได้ผลดีนั้นนักเผยแผ่ยัง
ต้องประกอบตัวให้เกิดความรอบคอบโดยยึดหลักธรรมอุปการะมาก ๒ ประการ ได้แก่ สติ ความระลึก
ได้ หมายความว่าผู้เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นผู้ไม่ประมาท และการไม่ประมาทนั้นก็
คือต้องมีสติอยู่เสมอ ไม่ให้เผลอ ไม่ว่าจะท าอะไรอยู่  ให้ระลึกได้เสมอว่าเราเป็นใครอยู่ในฐานะใด 
ก าลังท าอะไรอยู่ เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นต้น สัมปชัญญะ ความรู้สึกตัว หมายความว่า เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีดีหรือไม่ดีขึ้น เรื่องใดๆ ก็ตาม นักเผยแผ่ต้องรู้จักควบคุมตน รู้จักนิ่ง มั่นคงไว้ก่อนแล้ว
ค่อยๆ พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างถี่ถ้วนถึงเหตุการณ์และวิธีแก้ไขเหตุการณ์นั้น 

เทศน์ได้จูงใจคน ให้มีความประพฤติน่าเคารพบูชา หลักธรรมอีกหมวดท่ีนักเผยแผ่ต้องมี
หรือต้องฝึกหัดตนเอง เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล คือ มีความประพฤติดีเป็นปกติทางกายและวาจา
สมาธิ คือ มีจิตใจต้ังมั่น ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคปัญหาท้ังหลาย ปัญญา คือ มีปัญญาความรอบรู้ในส่ิงท่ี
ตนสอนและสรรพส่ิงรอบๆ ตัวในโลก หลักธรรมท้ัง ๓ นี้ จัดเป็นหลักธรรมท่ีส่งเสริมให้เป็นผู้น่าเคารพ
นับถือของผู้คนท่ัวไป และสามารถท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลมากท่ีสุด นักเทศน์ต้องรู้จัก
สติปัญญาของผู้ฟัง การท่ีนักเผยแผ่จะสามารถรู้จักภูมิปัญญาหรืออุปนิสัยของผู้คนท่ัวไปได้นั้น นักเผย
แผ่ต้องมีหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการประจ าใจ๔๐ (๑) รู้หลักและรู้จักเหตุ ได้แก่ รู้หลักความจริงของ
ธรรมชาติ รู้หลักการ กฎเกณฑ์แบบแผนหน้าท่ี ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระท าการได้ส าเร็จผลตามความมุ่ง
หมาย (๒) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ได้แก่ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือ
หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ี รู้ผลท่ีประสงค์ของกิจท่ีจะกระท า (๓) รู้จักตน ได้แก่ รู้ฐานะ ภาวะเพศ 
ก าลังความรู้ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ของตนตามเป็นจริง (๔) รู้จักประมาณ ได้แก่รู้จัก
ความพอเหมาะพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและรู้จักประมาณในการพูด เป็นต้น             
๕) รู้จักกาล เช่น รู้ว่าเวลาไหน ควรท าอะไร เป็นต้น (๖) รู้จักชุมชน ได้แก่ รู้จักถิ่น รู้จักท่ีชุมชน รู้จัก
มารยาท กฎระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อควรรู้ควรปฏิบัติอื่นๆ ต่อชุมชนนั้นๆ               

                                                             
๔๐ แสง จันทร์งาม, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า , (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ์ , ๒๕๕๓),            

หน้า ๒๔ 



๓๑ 

 

(๗) รู้จักบุคคล ได้แก่ รู้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม 
เป็นต้น 

คุณสมบัติของการเป็นนักเทศน์  
การจะเป็นนักเทศน์ช้ันดี ก็เพราะมีดีครบวงจร คือ รู้ดีเทศน์ดี ประพฤติดี นอกจากนั้น

คุณสมบัติของนักเทศน์ การเทศนาท่ีจะงดงามและมีความไพเราะจับใจท้ังในเบื้องต้น ท่ามกลาง               
และเบ้ืองปลาย ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ๖ ประการ คือ ลีลาสวยรวยสาระ จังหวะดี ช้ีหลักธรรม 
ใจความกระชับ เหมาะกับเวลา๔๑  ลีลา หมายถึง จังหวะหรือท่วงท านองของการเทศน์ เพราะการ
เทศน์จะดีต้องมีลีลาโดยเริ่มต้ังแต่การขึ้นต้นต้องว่าอย่างมีลีลาท่ีช้าและชัด พอเริ่มเข้าสู่เนื้อหาก็เริ่ม
เพิ่มความไวไปตามล าดับตามความเหมาะสม และเมื่อเข้าสู่ตอนจบจึงค่อยๆ ลดความเร็วลง ลักษณะ
เช่นนี้เป็นลีลาส่วนหนึ่งในบรรดาลีลามาตรฐานของการเทศน์ซึ่งยกมาเป็นข้อ สังเกตของการเทศน์ 
ลีลานักเทศน์มี ๖ ประการ คือ ไพเราะเหมาะเจาะ หมดจด ได้รสได้สาระ ได้ธรรมะชัดเจน วิธีการ
เทศนาจุดส าคัญของการเทศน์อยู่ท่ีการน าเสนอ จะน าเสนออย่างไรจึงจะเร้าใจผู้ฟังเป็นเรื่องส าคัญท่ี
นักเทศน์ควรเรียนรู้ ซึ่งมีการแนะน าไว้ว่า ขึ้นต้นให้ต่ืนเต้น ตอนกลางให้กลมกลืน สรุปจบให้จับใจ อีก
แบบหนึ่งกล่าวว่า ข าขันในตอนต้น ให้เหตุผลในตอนกลาง ให้ตาสว่างในตอนจบ จะใช้วิธีไหนนักเทศน์
เลือกใช้ได้ตามถนัด แต่ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล และในการเทศน์นั้นท่านได้วางโครงไว้ 
๓ ตอน กล่าวคือ อุเทศ ส่วนของหัวข้อเทศนา ซึ่งประกอบด้วยการเริ่มเรื่อง การปลุกใจให้คนสนใจฟัง
ธรรม และการน าใจความเทศนาเข้าหานิเทศต่อไป ซึ่งมีล าดับความ นะโม ๕ ช้ัน อุเทศคาถา 
อารัมภบทเช่ือมความท้ังหมดเข้าสู่นิเทศ นิเทศ ตอนจ าแนกแจกความอรรถาธิบายขยายความให้
ไพเราะ เหมาะเจาะ หมดจด ได้รส ได้สาระ ได้ธรรมะแจ่มแจ้งมีองค์ประกอบในการนิเทศ รู้นัยภาษิต 
คิดตีความหมาย กระจายประเด็น มีลูกเล่นลูกฮา สาธกเหตุการณ์ มีนิทานสาธิต ใส่ภาษิตค าสอน 
แทรกกาพย์กลอนท่ีกินใจ ปฏินิเทศ ตอนสรุปใจความ ได้แก่การเก็บเนื้อความท่ีอธิบายบรรยายมา 
ฝากไว้ให้คิดก่อนจะจบ มีล าดับความ สรุปใจความ ตามด้วยบทให้พร บทตอนเอวัง๔๒ 

สรุปได้ว่า นักเทศน์หรือนักเผยแผ่จ าเป็นต้องมีนิทานไว้เป็น ส่ือสอนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ในรูปของนิทาน เพื่อส่งเสริมศิลปะ
ในการส่ือค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน เพื่ออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศน์
นักปราชญ์ทางศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ไว้มิให้สูญ และเทคนิคประกอบการสอนส าหรับครู
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความเคารพในพระธรรม คือพูดตามธรรม เอาความถูกต้อง ไม่เอาความถูกใจ

                                                             
๔๑ พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ), ความรู้พื้นฐานการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๘. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 



๓๒ 

 

วิธีการสอนแบบใดคงไม่ดีไปกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้า เพราะการสอนของพระองค์แต่ละครั้งจะ
ด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จนั้นพระองค์มีกลวิธีและเทคนิคในการสอน ดังนั้น เทศน์แบบสมาทปนา
เป็นการสอนชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าเห็นความส าคัญท่ีจะต้อง
ฝึกฝนใจยอมรับ ท าให้อยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ เช่น ส่ิงใดท่ีบอกว่าดีมีประโยชน์ก็บอกให้ท าส่ิง
ใดท่ีไม่มีประโยชน์ก็เลิกเสีย แต่ต้องใช้หลักการพูดโน้มน้าวจิตใจ อย่างท่ีเขาพูดปลุกระดม ต้องใช้
วาทศิลป ์เรียกร้องความสนใจ เร้าใจให้เห็นประโยชน์อันจะพึงได้ จุดไฟปรารถนาและพาลงมือกระท า 

๓. สมุตเตชนา แสดงได้อย่างแกล้วกล้า (Encouraging) วิธีการพูดให้เกิดความเร้าใจอาจ
หาญ แกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าให้เกิดขวัญและก าลังใจ เพื่อต่อสู้ท าความพากเพียร ไม่ย่อถ้อหรืออ่อนแอ
เพราะสาเหตุใดก็ตาม จิตใจเข้มแข็ง ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวความทุกข์ล าบาก การเร้าใจให้อาจหาญ
แกล้วกล้า คือพร้อมกับท่ีตรัสพระวาจาจูงใจให้เห็นจริงนั้น พระองค์ก็จะตรัสเสริมเร้าใจให้แกล้วกล้า 
ปลุกเร้าใจผู้ฟังให้กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะ มีก าลังใจเข้มแข็ง มั่นใจท่ีจะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน 
ไม่หวั่นไหว ไม่กลัวต่อความเหนื่อยยากล าบากใดๆ ส าหรับสมุตเตชนาคือเทศน์ปลุกให้กล้า สอนให้มี
ความพยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธี โดยเฉพาะการบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวันหลักธรรมของนักเทศน์ พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู  เป็นยอดนักเทศน์ 
เหนือกว่าใครๆ ในโลกถึงอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงท าการใดๆ ก็ทรงถือธรรมเป็นใหญ่ โดยเฉพาะเรื่อง
การแสดงพระธรรมเทศนา ก็ทรงว่าไปตามหลักธรรม ด้วยเหตุนี้ พระพุทธานุศาสนีของพระองค์จึงทรง
มีอานุภาพเป็นท่ีซาบซึ้งตรึงใจของผู้ฟัง ดังนั้น นักเทศน์ก็เช่นเดียวกัน จะเทศน์ให้ดี เป็นท่ีประทับใจมี
ผู้เล่ือมใสศรัทธา ก็ต้องต้ังอยู่ในหลักธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน รู้จักน าหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงส่ังสอนไว้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ นอกจากนั้น การท่ีจะเป็นนักเทศน์ท่ีดีนั้นจะต้องมี
หลักการหรืออุดมการณ์ประจ าใจ เพราะส่ิงเหล่านี้จะช่วยบันดาลให้นักเทศน์ท างานเพื่อส่วนรวม               
มีเมตตากรุณาและอุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไป หลักการของนักเทศน์มี                     
๕ ประการ คือ อนุปุพฺพิกถ  หมายถึง เราจักแสดงธรรมไปตามล าดับ ปริยายทสฺสาวี หมายถึง เราจัก
แสดงอ้างเหตุอนุทยต  ปฏิจฺจ หมายถึง เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู น อามิสนฺตโร หมายถึง 
เป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรม อตฺตานญจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ หมายถึง ไม่แสดงธรรมกระทบตนและ
ผู้อื่น๔๓ 

นอกจากนี้นักเทศน์ก็ควรจะมีอิทธิบาทธรรมประจ าใจ เพราะอิทธิบาทธรรมเป็นเครื่อง
น าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีมุ่งหมายไว้ และถือเป็นหลักธรรมท่ีควรมีไว้คู่ตัว ซึ่งหลักอิทธิบาทธรรมก็คือ
ฉันทะ มีความใฝ่รู้คู่กับใฝ่เรียน วิริยะ มีความพากเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ จิตตะ มีความสนใจ ต้ังใจ
มั่น เอาจริงเอาจัง วิมังสา ใช่ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ วิเคราะห์พื้นฐานของนักเทศน์ จะเป็น

                                                             
๔๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 



๓๓ 

 

นักเทศน์ท้ังทีต้องมีดีครบวงจร ค าส่ังสอนจึงจะศักด์ิสิทธิ์ นักเทศน์ช้ันแนวหน้าท่ี เก่งกล้าสามารถมี
กิตติศัพท์เป็นที่ยอมรับของวงการนั้น ส่วนใหญ่แล้วมีพื้นฐานมาดีจากองค์ประกอบ ศิษย์มีครูมีความรู้
พอเพียง เสียงดังกังวาน ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด มารยาทเรียบร้อย คุณสมบัติเหล่านี้ คือ พื้นฐาน
ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ซึ่งจะรับประกันความมี คุณภาพของนักเทศน์ เมื่อก่อนนี้มีคนกล่าวว่า                
ถ้ารักจะเป็นนักเทศน์ ต้องปากไว ใจกล้า หน้าด้าน และเสียงดัง ฟังดูแล้วก็ชอบกล แต่พอได้ฟังเหตุผล
แล้วก็ท าให้ท่านท้ังหลายเห็นด้วยคือปากไว หมายถึง ชอบแสดงความคิดเห็น พูดคล่องไม่เอ้ออ้า
เหมือนคนติดอ่าง ใจกล้า หมายถึง มีจิตใจกล้าหาญ ไม่กลัวจนตัวแจ หน้าด้าน หมายถึง หน้าสู้คนใน
เวลาปรากฏตัวและก็สู้สายตาคนฟังได้อย่างอาจหาญ มีทีท่าสง่างาม มีบุคลิกเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่หน้า
ด้านไร้ยางอาย เสียงดัง หมายถึง แก้วเสียงดี มีพลังฟังชัด นอกจากนี้ยังต้องมีบุคลิกภาพท่ีดีอีก                  
๒ อย่าง คือ ปุพฺพภาสี หมายถึง ชอบโอภาปราศรัย ไต่ถาม เช้ือเชิญ อุตฺตานมุขี หมายถึง มีหน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใส 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักเผยแผ่จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการแห่ง
ความเป็นนักเผยแผ่ท่ีดีแล้วแล้วก็ตาม นักเผยแผ่ยังต้องมีความรอบรู้และเข้าใจถึงศักยภาพทางกาย
และปัญญาของผู้ท่ีตนส่ังสอนว่าเป็นอย่างไร ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งมนุษย์ออกเป็น              
๔จ าพวก โดยเปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า (๑) กลุ่มบัวพ้นน้ า (อุคฆฏิตัญญู) ได้แก่ ผู้ท่ีมีปัญญาเฉียบ
แหลมรู้ได้ฉับพลันเพียงท่านพูดให้ฟังเพียงแค่ยกหัวข้อธรรมก็สามารถรู้เข้าใจได้ทันที กลุ่มนี้เปรียบ
เหมือนดอกบัวเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์จะแย้มบานทันที (๒) กลุ่มบัวใต้ผิวน้ า (วิปจิตัญญู) ได้แก่ ผู้ท่ี
จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการขยายเนื้อความ หรืออธิบายเนื้อความนั้นจึงจะยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้ เปรียบดัง
ดอกบัวเพียงแค่รอวันจะโผล่พ้นน้ าขึ้นมารับแสงพระอาทิตย์แล้วแย้มบานในวันรุ่งขึ้น (๓) กลุ่มบัวท่ีจม
อยู่กลางน้ า (เนยยะ) ได้แก่ ผู้ท่ีพอจะฝึกฝนจะพัฒนาอบรมได้ หรือแนะน าให้มีความรู้ความเข้าใจได้ถ้า
มีการส่ังสอน การพัฒนาบ่อยๆ เปรียบเหมือนดอกบัวที่มีโอกาสท่ีจะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ าเพื่อรับแสงพระ
อาทิตย์แล้วแย้มบานได้ในวันข้างหน้า (๔) กลุ่มบัวในโคลนตม (ปทปรมะ) ได้แก่ มนุษย์ผู้ท่ีด้อยปัญญา
ในการฝึกฝนพัฒนา ไม่มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย เนื้อหาสาระ ถึงแม้ว่าจะมีการพร่ าสอนหรือ
พัฒนามากเพียงใดก็ตาม เปรียบดังดอกบัวที่ยังเป็นหน่อยังไม่โผล่พ้นโคลนตมขึ้นมา โอกาสท่ีจะเป็น
อาหารของปลาและเต่าก็มีอยู่มาก 

บุคคลท้ัง ๔ จ าพวกนี้ นักเผยแผ่ท่ีดีต้องพิจารณาให้ละเอียดว่า คนท่ีตนพยายามส่ังสอน
นั้นจัดอยู่ในจ าพวกใด เมื่อรู้แล้วก็พยายามส่ังสอนในหลักการท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเป็นท่ีต้ัง               
ใช่อยากสอนอย่างไรก็สอนไปอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้ พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเผยแผ่ผิดจากหลักการ
และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ได้เลย ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงถือว่าผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีดีจึง
ต้องมีคุณสมบัติท่ีดีซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นผู้เผยแผ่หรือเรียกได้ว่า เป็นกัลยาณมิตรของ



๓๔ 

 

ผู้คนท่ัวไปในการศึกษาปฏิบัติธรรม ตามพระพุทธด ารัสท่ีว่า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๗ ประการ ควรเสพควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้ถูกขับไล่ ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน 
คือ ภิกษุเป็นท่ีรักใคร่พอใจ ๑ เป็นท่ีเคารพ ๑ เป็นผู้ควรสรรเสริญ ๑ เป็นผู้ฉลาดพูด ๑ เป็นผู้อดทน
ต่อถ้อยค า ๑ พูดถ้อยค าลึกซึ้ง ๑ ไม่ชักน าในทางท่ีไม่ดี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 
๗ ประการนี้แล ควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้ถูกขับไล่ 

คุณสมบัติของนักเผยแผ่ท่ีดีว่าต้องประกอบด้วยธรรม ๗ ประการท่ีเรียกว่า กัลยาณมิตร
ธรรม ๗ ประการ ได้แก่ (๑) ปิโย น่ารัก คือเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้
ผู้ฟังอยากสนใจซักถาม (๒) ครุ น่าเคารพ คือมีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะ ชวนให้เกิดความ
อบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งได้อย่างปลอดภัย (๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง
และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นท่ียกย่องน่าเอาอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้ (๔) วัตตา
รู้จักพูดช้ีแจงเผยแผ่ให้ได้ผล โดยอาจจะเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ
ได้ (๕) วจนักขะโม อดทนต่อถ้อยค าคือพร้อมท่ีจะรับฟังค าไต่ถาม ค าล่วงเกินตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆ อดทนได้ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เสียอารมณ์ แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจากลัทธิภายนอกมาขัดขวางต่อ
งานเผยแผ่ธรรมะ (๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา สามารถอธิบายหลักธรรมท่ีลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้นัก
เผยแผ่ท่ีดีจะต้องมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่าง และฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง เพื่อให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้ (๗) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าผู้ฟังให้
เดินผิดทาง แต่ต้องรู้จักชักจูงแนะน าในทางท่ีถูกท่ีควร นอกจากนั้น กุสโลบายประกอบการสอนของ
พระพุทธเจ้าอีก ๑๐ ประการ กล่าวคือ๔๔ 

๑. การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายและ
การเล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อความได้ง่ายและชัดเจนช่วยให้ผู้ฟังจ าได้
แม่นย า เห็นจริงและเกิดความเพลิดเพลินตามไปด้วย ท าให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น เช่น เมื่อจะ
อธิบายให้เห็นว่าคนมีความปรารถนาดีอยากช่วยท าประโยชน์ แต่หากขาดปัญญาและผู้ท่ีเราจะช่วย
นั้นเขาไม่ต้องการให้ช่วย เมื่อไปช่วยคนเช่นนั้นอาจท าลายประโยชน์ให้เสียหายได้ ก็ทรงเล่านิทาน
ชาดกเรื่องหนึ่งประกอบการบรรยายให้ผู้เรียนเข้าใจ พระพุทธองค์ทรงใช้อุทาหรณ์และนิทาน
ประกอบการสอนมากมายและเห็นได้จากคัมภีร์ต่างๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ท่ัวไป  

๒. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ค าอุปมาช่วยท าให้เรื่องท่ีลึกซึ้งเข้าใจยากปรากฏความ 
หมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเปรียบ 
เทียบกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมให้เห็นเด่นชัด หรือแม้เปรียบเทียบเรื่องท่ีเป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูป 

                                                             
๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๕๓), หน้า ๕๑. 



๓๕ 

 

ธรรมก็ช่วยให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้นเช่นตรัสว่า “ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวด้วย
แรงลมฉันใดบัณฑิตท้ังหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะค านินทาและสรรเสริญฉันนั้น” 

๓. การใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ท่ีจัดขึ้น
ไว้เพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบันเพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ หากจะใช้
อุปกรณ์การสอนบ้าง ก็จะอาศัยวัตถุส่ิงของท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรือเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีผู้คนใช้ประกอบ
อาชีพกันอยู่แล้ว เช่น ยานพาหนะมีรถและเกวียนเป็นต้น พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้อุปกรณ์การสอนใน
การแสดงธรรมเช่นกัน โดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองเป็นอุปกรณ์การสอนใน
กรณีสอนผู้เรียนท่ีมีอายุน้อยจะต้องอาศัยความเข้าใจจากวัตถุท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งจะท าให้เข้าใจได้ง่าย
กว่านามธรรม พระองค์ก็จะสอนด้วยวัตถุส่ิงของ ดังมีปรากฏในจูฬราหุโลวาทสูตรว่า วันหนึ่งพระองค์
เสด็จไปยังท่ีอยู่ของสามเณรราหุล ตรัสว่า “ราหุล เธอเห็นน้ าท่ีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้ไหม” 
สามเณร ราหุลกราบทูลว่า เห็นพระเจ้าข้า จึงตรัสว่า “คนท่ีพูดเท็จท้ังท่ีรู้อยู่ ก็มีคุณธรรมแห่งความ
เป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนกับน้ านี้แหละ” แล้วทรงคว่ าภาชนะน้ านั้นเสีย ตรัสถามว่า “เธอเห็น
ภาชนะท่ีคว่ านี้ไหม” สามเณรตอบว่าเห็นจึงตรัสว่า “คนท่ีไม่มีความละอายในการพูดเท็จท้ังท่ีรู้อยู่ 
ความเป็นสมณะของเขาก็ช่ือว่าคว่ าไปหมดแล้วเหมือนกัน” และทรงหงายภาชนะนั้นขึ้น แล้วตรัสว่า 
บุคคลผู้ไม่มีความละอายในการพูดเท็จท้ังท่ีรู้อยู่ คุณธรรมแห่งสมณะของเขาก็ว่างเปล่าเหมือนภาร
ชนะน้ านั้นเหมือนกัน” ดังนี้เป็นต้น ในการสอนสามเณรนี้ บางครั้งก็ทรงใช้วิธีการทายปัญหา ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกส าหรับเด็ก เช่น เรื่องสอนธรรมแก่สามเณรโดยปรากฏในสามเณรปัญหสูตรว่า 
“อะไรเอ่ยมีอย่างเดียว อะไรเอ่ยมีสองอย่าง อะไรเอ่ย มีสามอย่าง” ดังนี้ เป็นต้น 

๔. การท าเป็นตัวอย่างหรือสาธิตให้ดู วิธีสอนท่ีได้ผลดีท่ีสุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทาง
จริยธรรมก็คือการท่ีผู้สอนท าเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องใช้ค าพูด เป็นลักษณะการสาธิต
ให้ดู แต่ท่ีพระพุทธองค์ทรงปฏิบัตินั้นเป็นไปในลักษณะการท่ีเป็นผู้สอนท่ีดี การสอนโดยการท าให้ดู
เป็นตัวอย่าง คือ พระจริยาวัตรอันดีงามท่ีเป็นอยู่โดยปกติของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติเป็น
เรื่องราวเฉพาะก็มีเช่น ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ามีพระอานนท์ตามเสด็จ ได้เสด็จไปตามเสนาสนะท่ีอยู่ของ
พระสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วงนอนจมกองมูตรและคูถของตน
อยู่ไม่มีผู้พยาบาลดูแลรักษาจึงเสด็จเข้าไปหาจัดการท าความสะอาดให้ จัดหาท่ีนอนให้โดยเรียบร้อย
เสร็จแล้วจึงรับส่ังให้ประชุมสงฆ์และตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไม่มีมารดาไม่มีบิดาเมื่อเจ็บ 
ป่วยลง ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจะท าการรักษาใครเล่าจักพยาบาล ผู้ใดคิดจะบ ารุง
อุปัฏฐากเราขอให้ผู้นั้นพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด” 

๕. การใช้ภาษาและความหมายของค าใหม่วิธีนี้เป็นเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาผสม
กับปฏิภาณจะเห็นว่าบางครั้งบุคคลท่ีเข้าเฝ้าย่อมบริภาษพระองค์ด้วยค าพูดต่างๆ ท่ีรุนแรงพระองค์ก็



๓๖ 

 

ทรงยอมรับค าบริภาษนั้นแล้วทรงแปลความหมายเสียใหม่ แล้วอธิบายให้เป็นเรื่องท่ีดีงามเช่นกรณี
ของเวรัญชพราหมณ์และสีหเสนาบดีผู้รับแผนการท าลายมาจากนิครนถ์นาฏบุตร แม้ในด้านการสอน
หลักธรรมท่ัวๆ ไปพระองค์ก็ทรงรับเอาศัพท์ท่ีมีอยู่เดิมในลัทธิศาสนาเก่ามาใช้เหมือนกันแต่ทรง
ก าหนดความหมายเสียใหม่และเป็นการท าให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบด้วยว่าอย่างไหนถูกอย่างไหน
ผิดอย่างไร ค าว่าพรหม พราหมณ์ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟ บูชายัญ เหล่านี้ซึ่งเป็นค าท่ีใช้ในลัทธิท่ีเป็น
ศาสนาอื่นแต่มีใช้ในพระพุทธศาสนาด้วยแตกต่างกันคือความหมายแปลกกันออกไปเป็นอย่างใหม่ 

๖. อุบายการเลือกคนและเลือกปฏิบัติเป็นรายบุคคล ในการประกาศเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนานั้น การเลือกคนถือว่าเป็นอุบายส าคัญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าเมื่อทรงต้ังพระทัยแน่วแน่ว่าจะ
เผยแผ่ธรรมะท่ีพระองค์ตรัสรู้นั้น พระองค์ก็ทรงเลือกคนก่อนว่าควรจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนจะต้อง
ค านึงถึงพื้นฐานหรือภูมิปัญญาท่ีเป็นความรู้เดิมของผู้ฟังธรรมด้วย จึงจะท าให้ได้รับผลประโยชน์ตาม
เป้าหมาย ครั้งแรกทรงเลือกพระดาบสท้ังสองได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทรงเลือกบุคคลผู้สมควรอีกต่อไป 
จนกระท้ังเห็นว่าสมควรแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ท้ัง ๕ ก่อน เพราะท่านเหล่านี้มีปัญญาเคยส่ังสม
มาสามารถท่ีจะตรัสรู้ตามได้จึงเสด็จไปแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน และเริ่มประกาศพระสัจธรรม
ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและก็ได้ผลตามท่ีคิดไว้นั้นจริง จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีกุสโลบายในการ
ประกาศเผยแผ่ท่ีได้ผลดียิ่ง เพราะทรงเลือกบุคคลท่ีสมควรจะสดับธรรมก่อน  

๗. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนหรือนักเผยแผ่ท่ีดีจะต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้
เป็นประโยชน์ เมื่อยังไม่มีจังหวะและโอกาส เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอ ก็ต้อง
อดทนรอเวลาและโอกาสก่อน ไม่ข่มเขาโคขืน ให้กลืนหญ้า แต่ก็ต้องคอยหาโอกาสอยู่ เสมอ                      
ไม่ทอดอาลัยหรือท้อถอยเสียก่อน หากเมื่อใดมีโอกาสก็ต้องมีความฉับไวเข้าประชิดทันที ไม่ปล่อยให้
ประโยชน์ผ่านเลยไปเปล่า เรื่องเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีมาก จะแสดงธรรมทุกครั้ง
พระองค์ก็ทรงรอจังหวะและโอกาสเหมือนกันเช่น ครั้งหนึ่งในวันมาฆปุรณมี พระองค์ประทับอยู่ท่ีพระ
เวฬุวันมหาวิหาร พระสงฆ์สาวกจ านวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกัน ณ ท่ีนั่น พระองค์เห็นว่าเป็น
โอกาสท่ีเหมาะสม จึงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เหล่านั้น เพื่อเป็นหลักการของพระพุทธ 
ศาสนาและให้พระสงฆ์น าไปปฏิบัติเป็นหลักยึดถือร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน เพราะพระสงฆ์
เหล่านั้นจ าเป็นจะต้องแยกย้ายกันไปประกาศเผยแผ่พระศาสนา 

๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอน ๆ อย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหามานทิฏฐิเสียก็จะ
มุ่งไปยังผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคัญ แต่กลวิธีใดท่ีจะให้การสอนได้ผลดีท่ีสุดก็จะทรงใช้กลวิธีนั้น 
ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติไม่รู้สึกว่าแพ้ บางคราวเมื่อเห็นสมควรแพ้ก็ต้องยอมแพ้เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขา
เก่ง บางคราวสมควรข่มก็ต้องข่ม บางครั้งสมควรโอนอ่อน ผ่อนตามก็ยอมตาม เมื่อเห็นสมควรขัดก็
ต้องขัด เห็นสมควรคล้อยตามก็ต้องคล้อย ขณะใดเห็นสมควรปลอบก็ต้องปลอบ ดังพระพุทธพจน์ท่ี
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ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ดูก่อนเกสี เราย่อมฝึกบุรุษท่ีควรฝึกด้วยวิธีอ่อนละมุนละไมบ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง
ด้วยวิธีที่ท้ังอ่อนละมุนละไมและท้ังรุนแรงบ้าง” 

๙. การลงโทษและการให้รางวัล มีค ากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเอาไว้บทหนึ่งว่า “พระผู้
มีพระภาคจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาญา” นั่นก็หมายความว่าการใช้อ านาจขู่
บังคับลงโทษ ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตามการลงโทษของพระพุทธเจ้ามีเหมือน 
กันคือ การลงโทษตนเองซึ่งมีท้ังทางธรรมและทางวินัย เพราะมีบทบัญญัติท่ีวางไว้เป็นกฎระเบียบพึง
ประพฤติอยู่แล้ว และบทบัญญัติเหล่านั้นของพระองค์ทรงวางเอาไว้โดยเห็นความชอบร่วมกันของสงฆ์ 
พร้อมท้ังมีบทก าหนดลงโทษไว้เบ็ดเสร็จ เมื่อผู้ใดล่วงละเมิดก็ถือว่าเป็นการท าผิดต่อส่วนรวม ต้องไถ่
ถอนความผิดของตน มิฉะนั้นจะไม่เป็นท่ียอมรับของหมู่สงฆ์ ส่วนในทางธรรมภิกษุท่ีอบรมส่ังสอน
ไม่ได้จริงๆ พระองค์เห็นว่าเมื่อไม่ควรเป็นผู้ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนก็ทรงให้สงฆ์ใช้วิธีลงพรหมทัณฑ์คือ
ไม่พูด ไม่คบหาสมาคมด้วย ส่วนการให้รางวัล ก็ใช้วิธีการกล่าวชมเชยยกย่อง ส่วนมากเป็นไปใน
รูปแบบยอมรับคุณความดีของบุคคลนั้น ๆ ท่ีได้กระท าความดี เช่น กล่าวชมโดยบางครั้งก็ยกย่องให้
เป็นเอตทัคคะ คือเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นเพื่อให้ผู้นั้นเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติดีและการกระท าความดี
ของเขา แต่ไม่ได้เอาความเก่งนั้นไปข่มคนอื่น บางครั้งก็ทรงข่มเอาไว้เพื่อแก้การเข้าใจผิดอาจจะมี
เกิดขึ้นได้ ให้ท าในส่ิงท่ีถูกต้องเท่านั้น 

๑๐. กลวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบางครั้งต่างวาระกัน ย่อมมีลักษณะ
แตกต่างกันไป การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นพระองค์ทรงอาศัยปฏิภาณไหวพริบ คือ ความสามารถ
เฉพาะตัวในการประยุกต์หลักการวิธีการและเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

สรุปได้ว่า นักเทศน์หรือนักเผยแผ่จ าเป็นต้องมีนิทานไว้เป็น ส่ือสอนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศิลปะในการส่ือค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน เพื่ออนุรักษ์ธรรม
นิทานทุกรูปแบบของนักเทศน์ นักปราชญ์ทางศาสนาท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ไว้มิให้สูญ และเทคนิค
ประกอบการสอนไว้ว่า ส าหรับครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความเคารพในพระธรรม คือพูดตามธรรมเอา
ความถูกต้อง ไม่เอาความถูกใจ วิธีการสอนแบบใดคงไม่ดีไปกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้า เพราะการ
สอนของพระองค์แต่ละครั้งจะด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จนั้น พระองค์มีกลวิธีและเทคนิคในการสอน 
ดังนั้น เทศน์แบบสมุตเตชนา เป็นการสอนเร้าใจให้อารมณ์อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีก าลังใจเข้มแข็ง มั่นใจท่ีจะท าให้ส าเร็จ สู้งาน ไม่หวั่นไหว ไม่กลัว
ยากล าบาก การสอนแบบนี้ เป็นการสอนเพื่อให้มีความกล้าหาญ ให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง                
เมื่อกล่าวโดยสรุปงานทุกอย่างต้องอาศัยพลังธรรมเข้าช่วย มนุษย์ทุกคนก้าวหน้าและประสบ
ความส าเร็จได้ เพราะอาศัยอิทธิบาทธรรม คือ คุณธรรมเป็นเครื่องน าไปสู่ความส าเร็จท้ัง ๔ ประการ 
ได้แก่ ฉันทะ คือ เต็มใจท า รักงานท่ีรับผิดชอบ วิริยะ คือ แข็งใจท า มีความมานะอุตสาหะพากเพียร 
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จิตตะ คือ ต้ังใจท า ต้องดูแลสอดส่องเอาใจใส่ตลอดเวลา และวิมังสา คือ เข้าใจท า ต้องใช้ปัญญา
ไตร่ตรองให้รอบคอบ 

๔. สัมปหังสนา แสดงได้อย่างร่าเริง (Meaningful) วิธีการพูดปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่า
เริง คือ บ ารุงจิตใจให้แช่มช่ืน เบิกบานโดยช้ีให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับและทางท่ีจะ
ก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมีความหวัง ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ สัมปหังสนา การปลอบ
ชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือ พร้อมกับท่ีตรัสอธิบายให้เห็นชัดแจ้ง จูงใจให้อยากปฏิบัติ ปลุกเร้าใจให้
กล้าหาญ พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาในลักษณะท าบรรยากาศให้สนุก สดช่ืน แจ่มใส เบิกบานใจ 
เป็นการบ ารุงจิตใจของผู้ฟังให้แช่มช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ฟังไม่เบ่ือ และเป่ียมด้วยความหวัง มองเห็นผลดี
และทางส าเร็จอันเป็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้ จากการปฏิบัติอีกด้วยสัมปหังสนา คือ เทศน์ให้ร่าเริง        
สอนสนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริง ท าให้ผู้ฟังรักท่ีจะเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดชีวิต ไม่คิดล้มเลิกการเรียนรู้ เคล็ดลับและศิลปะของนักเทศน์นั้น
มีเคล็ดลับและศิลปะส าคัญท่ีนักเทศน์ควรท าความเข้าใจ ๓ ประการ คือ (๑) ทุน หมายถึง พื้นความรู้
และความสามารถท่ีมีอยู่เดิม ถ้าจะเป็นนักเทศน์ก็ต้องมีทุน อย่างน้อย ๖ ประการ คือ รู้หลักธรรม 
จ าหลักสูตร พูดฉะฉาน ปฏิภาณไว น้ าใจงาม มีความรอบรู้ (๒) ทาง หมายถึง วิธีเข้าถึงความส าเร็จ 
ต้องมีวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทาง คือ มีครูแนะน า ท่องจ าเทศนา ฝึกว่าปากเปล่า เข้าใจวางโครง                 
ฟั ง  เขี ยน  เพี ย รอ่ าน  ปฏิ ภ าณ ว่อ งไว จิ ต ใจสงบ  ชอบคบ บัณ ฑิ ต  เก าะ ติดสถานการณ์                        
(๓) ธรรม หมายถึง หลักการและอุดมคติของนักเทศน์๔๕ ส่ิงท่ีนักเทศน์ต้องค านึงถึงการเทศน์                  
คือ งานสอน ก่อนจะลงมือสอนควรจะพิจารณาถึงผู้ฟังว่าเป็นอย่างไร การจะเป็นนักเทศน์ก็ต้องรู้จัก
การสังเกต รู้ จักวิเคราะห์ เจาะลึกลงไปในเรื่องต่างๆ ให้มาก เช่น เรื่องบุคคล งาน สถาน ท่ี                     
และเหตุการณ์ท่ีคนสนใจ ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีนักเทศน์พึงต้องค านึงถึงเสมอ เพื่อให้การเทศน์นั้น
บรรลุผลท่ีวางไว้ ดังนั้นนักเทศน์ควรจะยึดหลัก เช่น การแสดงธรรมไม่ควรขาดปฏินิเทศ ผู้แสดงธรรม
ถ้าไม่มีปฏิบัติจะท าให้ไม่มีความชัดเจน ผู้ฟังจะไม่ เข้าใจมองภาพไม่ออก เรียกว่าฟังเทศน์ไม่รู้เรื่อง             
จึงควรมีปฏินิเทศก่อนจบการเทศน์ทุกครั้ง ต้องเลือกอุเทศให้เหมาะสม อุเทศนั้นต้องมีความเหมาะสม
กับบุคคล กาลเทศะ และการงาน จึงจะประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของการเทศน์ บุคคลผู้
เทศน์ต้องพิจารณาดูว่า ผู้ฟังเป็นคนระดับใด มีความรู้พื้นฐานระดับใด แล้วควรเลือกธรรมะให้
เหมาะสม การสังเกตบุคคลของนักเทศน์ ถ้าเป็นเด็กจะชอบฟังเรื่องอภินิหารเรื่องแปลกประหลาดและ
นิทาน ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวจะชอบฟังเรื่องสนุกปลุกใจให้ความหวัง ถ้าเป็นคนสูงอายุจะชอบฟังเรื่อง
เบื้องหลังท่ีผ่านมาในอดีต โดยเฉพาะเรื่องชาดก ถ้ารู้ลักษณะคนฟังดีแล้วไม่เป็นการยากท่ีจะ

                                                             
๔๕ องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, 

๒๕๔๖), หน้า ๔๙. 
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เตรียมการเทศน์ให้เหมาะสมกับคนฟัง กาละ ผู้เทศน์ควรรู้เวลาว่า เวลาในการเทศน์นั้นมีเท่าไร ไม่ควร
เทศน์เกินเวลา ดังค าพูดท่ีว่าเป็นนักปราชญ์อย่าให้เลยศาสนา เป็นนักเทศน์อย่าให้เกินเวลา เป็นนัก
ศรัทธาอย่าให้เกินก าลัง เทศะ ผู้เทศน์ควรพิจารณาภูมิประเทศท่ีแสดงว่าอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมือง 
ในท่ีชุมชนหรือมีคนน้อย ในตัวจังหวัดหรือนอกจังหวัดเพราะระดับสติปัญญาของคนแต่ละพื้นท่ีนั้ น
แตกต่างกันจึงควรค านึงถึงด้วยการงาน ผู้เทศน์ต้องทราบว่างานท่ีตนเองเทศน์นั้นเป็นงานอะไร              
งานมงคลหรืองานอวมงคล เพราะต้องเลือกเนื้อหาธรรมะท่ีมีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ การอธิบาย
นิเทศ ผู้เทศน์ต้องอธิบายความในส่วนของอุเทศ คือ หัวข้อธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง เพื่อให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งและเกิดความเห็นคล้อยตาม ยินดีในการปฏิบัติตาม เช่น เทศน์เรื่องศีล ๕ ต้องช้ีแจงให้ผู้
ท่ียังไม่เคยรักษาศีล ศรัทธาท่ีจะรักษาศีลส าหรับผู้รักษาอยู่แล้วก็เกิดศรัทธาท่ีจะรักษาเพิ่มเติม                  
ผู้เทศน์ต้องอธิบายให้ครบตามหลักท้ัง ๓ ประการ คือ ปริยัติ ได้แก่ ข้อท่ีควรรู้และเข้าใจ ปฏิบัติ ได้แก่ 
ข้อท่ีควรน ามาปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้แก่ ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรของนักเทศน์ ส าหรับนักเทศน์ต้อง
มีกิจวัตรท่ีต้องฝึกท าอยู่บ่อยๆ อย่างต่อเนื่องมี ๖ ประการ คือ ฝึกจิตทุกวัน หมายถึงฝึกคุมใจให้สงบ
ด้วยการเพ่งกสิณ หรือก าหนดลมหายใจเข้าออกอันเป็นสมถวิธีการฝึกสติด้วยการก าหนดรู้ดูการ
เคล่ือนไหวในทุกท่วงท่ากริยา หรือก าหนดดูให้รู้เท่าทันความคิดจิตใจของเราจะได้รู้เท่ากับความฝัน 
รู้ทันความจริง อันเป็นวิปัสสนาวิธี ขยันฟังธรรม หมายถึงการเก็บความรู้ดูข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนปัญญา
ด้วยการฟัง เพราะหมั่นฟังเสริมความรู้ หมั่นดูเสริมปัญญานักเทศน์ดังๆ ล้วนเคยเป็นนักฟังท่ีดีมาแล้ว
ท้ังนั้น ท่องจ าเทศนา หมายถึงท่องจ าส านวนของเทศนา เช่น ส านวนเริ่มต้น ส านวนพรก่อนจบ                 
และส านวนลงท้ายท่องจ าส านวนอธิบายธรรมะสุภาษิตค ากลอนและค าอุปมาอุปไมยเพื่อจะได้น าไปใช้
พรรณนาเวลาเทศน์ ฝึกว่าปฏิภาณ หมายถึง ว่าปากเปล่า นึกไปว่าไป จนเกิดความช่ าชองคล่องปาก 
ในช้ันต้นควรฝึกว่าด้วยเรื่องท่ีอยากว่าพรรณนาไปไม่ต้องมากบางท่านแนะน าว่าการฝึกเทศน์ใน
เบ้ืองต้นควรเทศน์ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนก่อน เช่น ประวัติของตน ณธรรมของตนเป็นการสอนตนไปใน
ตัว ถ้าสอนตัวเราได้น่าฟัง ก็มีหวังสอนคนอื่นได้เช่นกัน ดังค าท่ีว่า “ตัวของเราเฝ้าสอนส่ังบ้างเป็นไร 
สอนตัวได้แล้วสอนเขาเราจึงดี” ฝึกอ่านคัมภีร์ หมายถึง อ่านหนังสือออกเสียงเพื่อจะได้ดูวรรคตอน 
และเพื่อฝึกออกเสียงพยัญชนะ ค าควบกล้ าแต่ละค าให้ถูกต้องถ้าจะให้ดีควรน าคัมภีร์พระไตรปิฎกมา
อ่านเพราะจะได้ประโยชน์พร้อมกันไปหลายอย่างเหมือนเสียกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัว ยิ่งดีถ้าฝึก
เขียนหมายถึงเขียนเรียงความเขียนบันทึกเพื่อฝึกสมองให้คมและคิดได้คล่องอีกท้ังยังช่ าชองในการใช้
ภาษาวิธีปฏิบัติท่ีนิยมท ากัน คือ บันทึกเรื่องส้ันประจ าวันวันละหนึ่งเรื่องหรือจะฝึกเขียนจดหมาย
บรรยายความรู้สึกของตนก็ได้๔๖  

                                                             
๔๖ พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ), ความรู้พื้นฐานการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 



๔๐ 

 

สรุปได้ว่า นักเทศน์หรือนักเผยแผ่จ าเป็นต้องมีนิทานไว้เป็นส่ือสอนธรรมะ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ในรูปของนิทาน เพื่อส่งเสริมศิลปะ
ในการส่ือค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน เพื่ออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศน์ 
ส าหรับครู อาจารย์ผู้สอนต้องมีความเคารพในพระธรรม คือ พูดตามธรรม เอาความถูกต้อง ไม่เอา
ความถูกใจ วิธีการสอนแบบใดคงไม่ดีไปกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้า เพราะการสอนของพระองค์แต่
ละครั้งจะด าเนินไปจนบรรลุผลส าเร็จนั้น พระองค์มีเทคนิคในการสอน ดังนั้น เทศน์แบบสัมปหังสนา
เป็นการสอนแบบปลอบชโลมใจให้รื่นเริง คือ บ ารุงจิตใจให้แช่มช่ืน เบิกบาน โดยมุ่งช้ีให้เห็นผลดีหรือ
คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ และทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น ท าให้บรรยากาศในท่ีนั้นๆ สดช่ืน 
แจ่มใส ไม่ท าให้เขาซบเซาหดหู่ แต่ท าให้เรียนแจ่มใสปลอดโปร่ง แต่ท าให้เขาแจ่มใสทางจิตใจและสี
หน้าก็พลอยอิ่มเอิบไปด้วย หลักการพูดให้ร่าเริง หมายถึงการพูดการสอนท่ีท าให้ผู้ฟังมีจิตใจร่าเริง     
พูดหักมุม หมายถึง การพูดหักมุมจากความคิดเดิมของเขา พูดทันสมัย หมายถึงค าพูดท่ีทันเหตุการณ์ 
เหมาะกับวัยของผู้ฟัง พูดคล้องจอง หมายถึงการพูดสัมผัสอักษรคล้องจองได้ความหมายเอามาพูด
เช่ือมโยงกันได้อย่างสนุก สนาน พูดสร้อยค า หมายถึง การพูดต่อกันเป็นกลอนให้เกิดความสนุกสนาน 
หรือประดับค าพูดให้แพรวพราวมองเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พูดตรงไปตรงมา หมายถึง พูดตรง
ประเด็นให้เห็นชัดเจน พูดพร้อมกับแสดงท่าประกอบ หมายถึงพูดพร้อมแสดงให้ท าตาม พูดแบบแต่ง
เติมค า หมายถึงการเปล่ียนแปลงค าเก่าท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดค าใหม่ท่ีน่าสนใจยิ่งขึ้นพูดเล่าเรื่องข าขัน 
หมายถึงการเล่าเรื่องประกอบท่ีข าขัน ไม่หยาบโลน ท าให้เกิดประโยชน์ในขณะนั้นหรือท าให้
บรรยากาศไม่เครียด 

๕. วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สภาพปัจจุบันการเทศน์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเทศน์มีอยู่ ๒ แนวทาง              

คือการอ่านคัมภีร์ เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิม และการเทศน์ปฏิภาณ คือการแสดงธรรมโดยใช้
โวหารความสามารถ มีท้ังเทศน์เด่ียว เทศน์คู่ เทศน์ปุจฉาและวิสัชนา ๒ หรือ ๓ ธรรมาสน์ก็มี โดยยึด
หลักธรรมเนียมปฏิบัติในการสมมติเต็มรูปแบบ หรือตามความเหมาะสมแก่โอกาส สถานท่ีบุคคล
ส าหรับรูปแบบท่ีได้ประยุกต์ตามกาลสมัย การปาฐกถา คือการแสดงธรรมโดยการยืนหรือนั่งก็ได้                 
แต่ไม่ได้อ่านคัมภีร์ การอภิปราย คือการจัดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันแต่ต่างทัศนะ โดยมีผู้
ควบคุมการอภิปราย การสนทนา คือรายการทางส่ือมวลชนท่ีจัดในรูปแบบให้พระภิกษุสามารถ
สนทนากับคฤหัสถ์ เพื่อสอบถามประเด็นส าคัญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม พิธีกรรายการ คือเป็นผู้รับ
ด าเนินรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเผยแผ่ธรรม และสามารถสอดแทรกหลักธรรมะได้ทุกขั้นตอน
ผู้บรรยาย คือเป็นผู้รับด าเนินรายการทางส่ือมวลชน เพื่อบรรยายในรายการ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
การเขียนบทความทางวิทยุและโทรทัศน์ คือการเผยแผ่แนวคิด ข้อธรรมะผ่านบทความ โดยผู้ด าเนิน



๔๑ 

 

รายการโทรทัศน์ อาจน าบทนั้นไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ได้ เช่น พุทธานุภาพ หลวงตา หลวงพี่ เป็นต้น
การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ์ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด มัคคุเทศก์ คือ ผู้น าชมพุทธศาสน
สถาน และปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ ครู อาจารย์หรือวิทยากร ได้แก่ บุคคลท่ีได้รับนิมนต์ให้ไป
สอนในสถานศึกษา เช่น โครงการครูพระสอนหนังสือในโรงเรียนของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น   
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์  ได้แก่  การด าเนินรายการทางส่ือมวลชน โดยใช้หลายวิธี                     
เช่น การเทศน์ ปาฐกถา สนทนาธรรม บรรยายธรรมเป็นต้น การแสดงธรรมนั้น ควรพิจารณาถึง
ระเบียบปฏิบัติท่ีถูกต้องเป็นหลักก่อน เพื่อความเรียบร้อยดีงาม และความศรัทธาเล่ือมใสต่อผู้ฟัง              
เมื่อกล่าวโดยหลักธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์มีอยู่ ๑๖ ประการ พระภิกษุพิจารณาส าเหนียกอยู่เสมอว่า 
จักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลท่ีไม่เป็นคนไข้ แก่ผู้มีร่มในมือ มีไม้พลองในมือ มีศาสตราในมือ มีอาวุธในมือ 
สวมเขียงเท้า สวมรองเท้า ไปในยาน อยู่บนที่นอน นั่งรัดเข่า พันศีรษะ คลุมศีรษะ นั่งบนอาสนะ คนท่ี
นั่งอาสนะสูงกว่าผู้แสดงธรรม คนท่ียืนแต่ผู้แสดงธรรมนั่งอยู่ คนท่ีเดินไปข้างหน้า แต่ผู้แสดงอยู่ข้าง
หลังและไม่แสดงธรรมแก่คนท่ีไม่เป็นไข้ซึ่งก าลังเดินทาง 

การวิเคราะห์การเผยแผ่ของของพระสังฆาธิการ เมื่อศึกษาข้อมูลจะเห็นได้ว่า                     
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยนับถือมานาน พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับต้ังแต่สมัยสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนับถือพระพุทธศาสนาเป็นอัครศาสนูปถัมภก ท า ให้พระ
พุทธ ศาสนาต้ังมั่นและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดท่ีจะต้องมี
การ ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้สถาบันพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ๔๗ (๑) ค าสอนใน
พระพุทธศาสนากลายเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อความเช่ือ การปฏิบัติตน ท้ังเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทย สร้างความสามัคคีก่อให้เกิดสันติสุขข้ึนในสังคม จึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทยเคียงคู่กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๙ ก าหนดไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนตามค าสอนใน ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ                 
(๓) แม้จะไม่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาประจ าชาติ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ 
ซึ่งนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ การวิเคราะห์การเผยแผ่ของพระสังฆาธิการ 

                                                             
๔๗ กองพุทธศาสนศึกษา , แผนแม่บทการเผยแผ่พระศาสนา , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๙. 



๔๒ 

 

หมายถึง พุทธวิธีการเผยแผ่๔๘ เป็นการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงส่ังสอน
ประชาชนให้เป็นคนดีในสังคม เช่น การศึกษา อบรม สัมมนา จัดให้มีการเทศน์หรือปาฐกถาธรรมเป็น
ประจ า แต่ในสภาพการปัจจุบัน การเผยแผ่ หมายถึงกิจกรรมเพื่อสังคม กลยุทธ์การเผยแผ่ของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และเป้าหมายส าคัญ โดยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์๔๙ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
องค์การด าเนินงานอยู่และสภาพแวดล้อมภายในตัวกิจการ ผู้จัดการจะต้องท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ท้ังสภาพแวดล้อมท่ัวไปและสภาพ แวดล้อมการแข่งขันเพื่อค้นหาโอกาสและ
อุปสรรค โดยโอกาสเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมท่ัวไปและสภาพแวดล้อมการแข่งขันมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดศักยภาพต่อกิจการในการบรรลุเป้าหมาย 

สรุปได้ว่า วิธีการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน การเทศน์มีอยู่ ๒ แนวทาง                     
คือ การเทศน์อ่านคัมภีร์เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมเดิม และการเทศน์ปฏิภาณคือการแสดงธรรมโดยใช้
โวหารความสามารถ มีท้ังเทศน์เด่ียว เทศน์คู่ เทศน์ปุจฉาและวิสัชนา ๒ หรือ ๓ ธรรมาสน์ก็มี โดยยึด
หลักธรรมเนียมปฏิบัติในการสมมติเต็มรูปแบบ หรือตามความเหมาะสมแก่โอกาส สถานท่ีบุคคล
ผู้บริหารมีภารหน้าท่ีในการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคนิคการ
สอนท่ีสามารถพูดให้บุคคลทุกระดับฟังแล้วมีความสุข เกิดความเช่ือศรัทธาต่อพระธรรมค าส่ังสอน
อย่างไม่ต้องสงสัย เช่น สันทัสสนา หมายถึงเทศน์ได้แจ่มแจ้ง สมาทปนา หมายถึงชักจูงใจ พูดชักชวน
ให้อยากจะน าไปปฏิบัติตาม สมุตเตชนา หมายถึงแนะน าให้เกิดความแกล้วกล้า และสัมปหังสนา
หมายถึงสร้างอารมณ์ร่าเริง พูดปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕ 
๔๙ อ านาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : มาเธอร์ บอส แพคเก็จจิ้ง จ ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๑๔. 



๔๓ 

 

ตารางที่ ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่ตามหลักพุทธวิธีการสอน 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๗.) 

พระองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เองซึ่งวิธีนี้ เรียกว่า 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท า
ท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” 

เสนาะ ผดุงฉัตร,  
(๒๕๕๓, หน้า ๑๖๔.) 

การเทศน์ หมายถึง การยกหัวข้อธรรมข้ึนแสดง เพื่อส่ังสอน
ประชาชนให้รู้และเข้าใจ แล้วท าดีละช่ัว 
ส าหรับพระนักเทศน์แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ นักเทศน์
ปฏิภาณ นักเทศน์อ่านคัมภีร์ 

พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๕๓ หน้า ๒๕.) 

พุทธวิธีการเผยแผ่  เป็นการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดง
พระธรรมเทศนาในเชิงส่ังสอนประชาชนให้เป็นคนดีใน
สังคม 

พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา 
อาคมปุญฺโญ),  
(๒๕๕๓, หน้า ๘, ๑๐ และ ๒๙) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ จ าเป็นท่ีจะต้องรู้ก่อนใน
เบ้ืองต้นมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย ๕ เรื่อง คือเรื่องการเทศนา 
จรรยานัก เทศน์การสังเกตบุคคล ประเมินผลเทศนา          
รู้คุณค่าสมาธิ 

อ านาจ ธีระวนิช, 
(๒๕๕๓, หน้า ๔๑๔.) 

การแสดงพระธรรมเทศนาในเชิงส่ังสอนประชาชนให้เป็นคน
ดีในสังคม การเทศน์หรือปาฐกถาธรรม เป็นประจ าทุก
สัปดาห์ แต่ในสภาพปัจจุบันการเผยแผ่ หมายถึง กิจกรรม
เพื่อสังคมหลายประการ  
กลยุทธ์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าได้แก่ การก าหนดวิสัย 
ทัศน์  ภารกิจ ค่านิยม และเป้าหมายส าคัญ  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อน าไปก าหนดกล
ยุทธ์ 

 



๔๔ 

 

๒.๒.๓ การวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระนักเทศน์ต้นแบบ 

โดยการวิเคราะห์กิจการเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีมีศักยภาพในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งของความเสียเปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น กลยุทธ์
ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีอยู่บนพื้นฐานการใช้จุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อหาประโยชน์
จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคท่ีท าให้ขัดขวางการบรรลุภารกิจและเป้าหมาย 
การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ควรจะสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังหมด            
กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ประสบความส าเร็จในภารกิจ โดยแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งของ
องค์การท าให้อุปสรรคเป็นกลางและหลีกเล่ียงหรือแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งสามารถวิเคราะห์การเผยแผ่พระ
พุทธ ศาสนาด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค (SWOT) ดังต่อไปนี้๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ การวิเคราะห์การพัฒนาพระนักเทศน์ด้วยระบบ SWOT 

จากแผนภาพที่ ๒.๒ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์               
เมื่อศึกษาข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ระบบการจัดการ เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค             
จะเห็นได้ว่า  

                                                             
๕๐ กองพุทธศาสนศึกษา, แผนแม่บทการเผยแผ่พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธ 

ศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๖๒. 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

โอกาส (Opportunities) ปัญหาอุปสรรค (Threats) 

การวิเคราะห์ระบบ SWOT 

การพัฒนาพระนักเทศน์ 



๔๕ 

 

จุดแข็ง (Strengths) ในปัจจุบัน (๑) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีประชาชนนับถือ
มากกว่าร้อยละ ๙๐  (๒) พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภก                     
(๓)กฎหมาย คณะสงฆ์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน                 
๔) มีองค์กรปกครองคณะสงฆ์ท่ีเข้มแข็งและท าหน้าท่ีเป็นพระนักเทศน์ท่ีเป็นท่ีศรัทธาและเคารพนับ
ถือ (๕) มีศาสนสถานกระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี (๖) มีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็น
หน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานของคณะสงฆ์อยู่ในทุกจังหวัด 

จุดอ่อน (Weaknesses) ของสถานการณ์ในปัจจุบัน (๑) วัดท่ีมีความพร้อมในการจัด
การศึกษาอบรมมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนวัดท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี (๒) มีกลุ่มผลประโยชน์มากกว่า
มุ่งเผยแผ่พุทธธรรม (๓) ประชาชนส่วนใหญ่ยึดบุคคลและพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมค าสอน                      
(๔) วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบันท าให้ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ ละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม (๕) บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
พุทธศาสนิกชน ๖) ไม่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ (๗) บุคลากร
ผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่ท่ีมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศยังมีน้อย 

โอกาส (Opportunities) การพัฒนาพระนักเทศน์ในปัจจุบัน (๑) สถาบันพระพุทธ 
ศาสนาของชาติมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น (๒) มีวัดกระจายอยู่ เต็มพื้น ท่ี ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล                   
(๓)พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์ (๔) มีเครือข่ายท่ีให้การสนับสนุนการพัฒนา 
พระนักเทศน์ (๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
องค์กรเอกชน ประชาชนเครือข่าย เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการท านุบ ารุงส่งเสริม
กิจการพระศาสนา (๖) ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยเอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ปัญหาอุปสรรค (Threats) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน (๑) สภาพภูมิประเทศ
บางแห่งไม่เอื้อต่อการด าเนินการ (๒) ขาดพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่              
(๓) วัดยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง (๔) การศึกษาสงฆ์ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าท่ีควร (๕) อุปสรรคท่ีเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม
ตามโลกาภิวัตน์ ตลอดท้ังส่ือท่ีไม่สร้างสรรค์ (๖) นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีการเปล่ียนนโยบาย 
ท าให้ แผนและการปฏิบั ติ งาน เป็น ไปไม่ ต่อ เนื่ อง (๗ ) ภัย คุกคามจากลัทธิและศาสนาอื่ น                     
(๘) ขาดงบประมาณสนับสนุน (๙) ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (๑๐) บุคลคลผู้เข้า
มาบวชลดจ านวนน้อยลง 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์การพัฒนาพระนักเทศน์ควรจะก าหนดถึงจุดแข็ง ได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีกฎหมายคณะสงฆ์และนโยบายรัฐเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ก าหนดไว้ชัดเจน มีองค์การปกครองคณะสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง จุดอ่อนการพัฒนาพระนักเทศน์ในปัจจุบัน 



๔๖ 

 

ได้แก่ การจัดการศึกษาอบรมมีน้อยประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือศาสนบุคคลและพิธีกรรมมากกว่าหลัก 
ธรรมค าสอน บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอ โอกาสการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน สถาบันพระพุทธศาสนาของชาติมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น มีวัดกระจายอยู่เต็มพื้นท่ี ชุมชน
หมู่บ้าน ต าบล พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์ ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาพระ
นักเทศน์ ขาดพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการเทศน์ การศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าท่ีควร ปัญหาอุปสรรคจากการเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดท้ัง
ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีไม่สร้างสรรค์ ภัยคุกคามจากลัทธิและศาสนาอื่น ๆ ขาดงบประมาณสนับสนุน ผู้เข้ามา
บวชลดจ านวนน้อยลงทุก ๆ ปี 

ตารางที่ ๒.๕  แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กองพุทธศาสนศึกษา,  
(๒๕๕๓, หน้า ๖๒). 

การพัฒนาพระนักเทศน์  จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบันคือ 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีกฎหมายคณะสงฆ์และ
นโยบายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชัดเจน มีองค์กรปกครอง
คณะสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง จุดอ่อนคือ ขาดแคลนพระนักเทศน์ ขาด
พระท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึงภัยคุกคามจากลัทธิอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
๒.๓.๑ ความหมายของการสื่อสาร 
การศึกษาการส่ือสารมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของตะวันตก มีผู้ให้ความหมายต่าง ๆ กันไป 

สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดข่าวสาร (Message) จากบุคคลหนึ่งท่ีเรียกว่า 
ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านทางส่ือ (Channel)    
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน รูปภาพ สัญลักษณ์ การแสดงและพฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีอิทธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมซึ่งกันและกัน๕๑ การส่ือสารจะเป็นท้ังศาสตร์ (science) และศิลป์ (arts) 
ของกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ข่าวสารข้อมูล ความรู้ภูมิปัญญา ค่านิยมความเช่ือ 
มรดกทางวัฒนธรรมหรือท่ีเรียกรวม ๆ ว่าเป็นการถ่ายทอดสารจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง                 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคนหนึ่งถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
และบุคคลหลังมีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นเรื่องของสัญลักษณ์และมีการปฏิสัมพันธ์ ( interaction)๕๒                  
การส่ือสารของมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย และมีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่น
ตลอดจนถึงสังคมท่ีแต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะท าส่ิงใดล้วนต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือช่วย
ให้บรรลุจุดประสงค์ 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร ไ ด้มี ผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกไว้ว่า                   
การส่ือสาร (Communication) หมายถึง การถ่ ายทอดข่ าวสารจาก ท่ีหนึ่ ง ไปยั งอีก ท่ีหนึ่ ง                      
หรือกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง (ผู้ส่งสาร) ส่งส่ิงเร้าใจ (ภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม
ของบุคคลอื่น ๆ (ผู้รับสาร) โดยมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการท่ีจิตใจของบุคคลหนึ่ง อาจจะ
มีผลต่อจิตใจของอีกบุคคลหนึ่ง ท้ังยังมีความหมายรวมถึงภาพการแสดง และพฤติกรรมของมนุษย์
ด้วย๕๓ 

นักวิชาการและนักวิจัยมักให้ค านิยามและความหมายของการส่ือสาร คือ ๑) การส่ือสาร
เป็นพฤติกรรม (act) หรือกระบวนการ (process) มีบางกลุ่มนิยามว่าการส่ือสารเป็นเพียงพฤติกรรม
หนึ่ง ๆ ท่ีสามารถส่ือความหมายหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น อีกบางกลุ่มมองว่า การส่ือสารเป็น
กระบวนการถ่ายทอดสาร (message) จากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ๒) การส่ือสารจะต้องกระท าขึ้นอย่าง

                                                             
๕๑ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข , การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), ๓๙. 
๕๒ อุบลรัตน์  ศิริ ยุวศั ก ด์ิ , สื่ อสารมวลชนเบื้ อ งต้น  : สื่ อมวลชน วัฒ นธรรม และสั งคม , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 
๕๓ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 



๔๘ 

 

ต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมนั้น 
ควรสนใจเฉพาะสถานการณ์ส่ือสารท่ีผู้ส่งสาร (sender) มีเจตนา (conscious intent) ท่ีจะถ่ายทอด
สารให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร ๓) การส่ือสาร กระท าโดยผ่านภาษา (language)๕๔  

๒.๓.๒ องค์ประกอบของการสื่อสาร 
การส่ือสารโดยท่ัวไปจะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ S – M – C – R  ได้แก่              

ผู้ ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสารและผู้รับสาร ๕๕ และต่อมาได้มีนักวิชาการได้ ช้ีให้ เห็นว่า 
องค์ประกอบของการ ส่ือสารมี อย่ างน้ อย  ๕  ประการ คื อ  ๑ ) ผู้ ส่ งสาร หรือ ผู้ เข้ ารหั ส 
(sender/encoder) ๒ ) ผู้ รับสาร ห รือ ผู้ถอดรหั ส  ( receiver/decoder) ๓ ) สาร (message)                
๔) ช่องทางการส่ือสาร (channel)  ๕) สภาพแวดล้อมการส่ือสาร (context/environment)๕๖ 

๒.๓.๓ รูปแบบการสื่อสาร 
การก าหนดประเภทของการส่ือสารได้มีผู้แบ่งประเภทโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาตาม

จุดประสงค์ของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะน าเสนอซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
การส่ือสารสามารถแยกระดับการส่ือสารเป็น ๔ ระดับ คือ  
๑) การส่ือสารระดับบุคคล หรือระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
๒) การส่ือสารระดับกลุ่มบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม (Group Communication) 
๓) การส่ือสารระดับองค์กร (Organization Communication) 
๔) การส่ือสารระดับมวลชน (Mass Communication)๕๗  
ส าหรับรูปแบบของการส่ือสาร ประกอบด้วย  
๑) การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เป็นการส่ือสารท่ีผ่านส่ือมวลชน

ทุกชนิด คือ วิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์ โทรเลข โทรสาร ภาพยนตร์ เป็นต้น 
๒) การส่ือสารสองทาง (two-way communication) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล    

เช่น การส่ือสารในกลุ่มการพูดคุยการสนทนา นอกจากนี้ ลักษณะของการส่ือสาร ยังสามารถแยก
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  การส่ือสารเชิงวัจนภาษา  (verbal communication) เช่น การพูด                   
การบรรยาย การเขียนจดหมาย บทความและการ ส่ือสารเชิ งอวัจนภาษา (non-verbal 

                                                             
๕๔ George Gerbner, was a professor of communication and the founder of cultivation 

theory, (August 8, 1919 – December 24, 2005), p. 16 
๕๕ David K. Berlo, The Process of Communication, 1960, p. 12. 
๕๖ พัชนี เชยจรรยา, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๑), 

หน้า ๒๕๓. 
๕๗ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔. 



๔๙ 

 

communication)เป็นการส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ เช่น อาการภาษา กาลภาษา เทศภาษา สัมผัสภาษา 
เนตรภาษา วัตถุภาษา และปริภาษา เป็นต้น 

ตารางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 
(๒๕๔๕, หน้า ๓๙) 

เป็นกระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดข่าวสารจาก
บุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังอีกบุคคล
หนึ่ ง  เรียกว่ า  ผู้ รับสาร (Receiver) โดย ผ่าน ส่ือ 
(Channel) ซึ่งมีสาร (Message) ภาษาพูดภาษาเขียน  

 ภาพสัญลักษณ์ ดนตรี การแสดงและพฤติกรรมต่าง ๆ 
โดยมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมต่อกันและกัน 

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 
(๒๕๔๗, หน้า ๙) 

การส่ือสารจะเป็น ท้ังศาสตร์ (science)และศิลป์ 
(arts) ของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิด 
อารมณ์ข่าวสารข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา ค่านิยม
ความเช่ือ มรดกทางวัฒนธรรมเรียกรวม ๆ ว่าเป็นการ
ถ่ายทอดสารเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และการส่ือสารสามารถแยกเป็น ๔ ระดับ คือ  
     ๑) การส่ือสารระดับบุคคลหรือระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Communication)  
     ๒) การส่ือสารระดับกลุ่มบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม  
(Group Communication)  
     ๓ ) ก าร ส่ือสารระดับองค์กร (Organization 
Communication)  
     ๔ )  ก า ร ส่ื อ ส า ร ร ะ ดั บ ม ว ล ช น  ( Mass 
Communication 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

๑. บุคคลคนหนึ่งถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
๒. บุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบโต้  
๓. เป็นเรื่องของสัญลักษณ์  
๔. ท้ังท่ีเป็นภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด  
๕. การมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) 

 



๕๐ 

 

ตารางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสาร (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
George Gerbner 
(2005, p. 16) 

การส่ือสารเป็นพฤติกรรมหรือกระบวนการ เป็นเพียง
พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ท่ีส่ือความหมายหรือมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น อีกบางกลุ่มมองว่า การส่ือสารเป็นกระบวน 
การถ่ายทอดสาร จากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง การส่ือสาร
อาจจะกระท าขึ้นอย่างต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ นักวิชาการ
บางท่านกล่าวว่า การส่ือสารจะกระท าโดยผ่านภาษา 
 

David K. Berlo 
(1960, p. 12) 

การส่ือสารโดยท่ัวไปจะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ S 
– M – C – R  ได้แก่  ผู้ ส่งสาร สาร ช่องทางการ
ส่ือสารและผู้รับสาร 

พัชนี  เชยจรรยา 
(๒๕๓๘, หน้า ๗) 

๑. การส่ือสารเป็นพฤติกรรมหรือกระบวนการ               
๒. การส่ือสารต้องกระท าขึ้นอย่างต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ 
๓. การส่ือสารกระท าโดยผ่านภาษาและไม่ผ่านภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

๒.๓.๔ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
การส่ือสาร เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีมนุษย์ใช้ในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้านต่าง 

ๆวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ล้วนแต่เป็นส่ิง
ส าคัญอย่างหนึ่งท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จของการส่ือสาร หากผู้รับสารมีปฏิกิริยา
ตอบรับไปในทางท่ีดีเป็นไปตามความต้ังใจ  

วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารท่ีบรรดานักวิชาการมีทัศนะท่ีหลาก 
หลาย แม้จะเป็นมุมมองท่ีแตกต่างกัน แต่ท้ังหมดก็ล้วนแต่ให้ความส าคัญกับการส่ือสาร เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีมนุษย์ทุกคนต้องเกี่ยวข้องด้วยท้ังส้ิน และเป็นหนทางไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เดวิด              
เค เบอร์โล (David K. Berlo) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์พื้นฐานของคนเราในการท าการส่ือสารนั้นก็
เพื่อท่ี จะเป็นหน่วยท่ีมีอิทธิพล (affecting agent) หรือเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้อื่น ต่อส่ิง
แวด ล้อมรอบตัวเราและต่อตัวเอง๕๘ หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม ผู้รับสารมีความเข้าใจไม่ตรงตามท่ี
ผู้ส่งสารต้องการ โดยอาจรู้ได้จากปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่ตรงตามท่ีผู้ส่งสารต้ังใจ ผลท่ีตามมากลับ
กลาย เป็นความล้มเหลวของการส่ือสาร (Communication Breakdown) การพิ จารณาถึง
วัตถุประสงค์ท้ังสองฝ่ายจึงเป็นส่ิงพึงตระหนักรู้อย่างยิ่ง ท้ังนี้เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มี
วัตถุประสงค์การส่ือสารจึงถือเอาลักษณะส าคัญของการส่ือสารท่ีมนุษย์ทุกคนต้องใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ตารางที่ ๒.๗ แสดงวัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร 
เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อทราบ 
เพื่อสอนหรือให้การศึกษา เพื่อศึกษา 
เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง เพื่อหาความพอใจ 
เพื่อน าเสนอหรือชักจูงใจ เพื่อการลงมือปฏิบัติหรือการตัดสินใจ 

 
จากตารางท่ี ๒.๖ วัตถุประสงค์การส่ือสาร เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ลักษณะของการ 

ส่ือสารดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่าย ผู้ส่งสารมีความประสงค์ท่ีจะบอกแจ้งหรือ
ช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูลหรือส่ิงอื่นใด เพื่อแจ้งให้ผู้รับสารได้รับทราบ ในขณะท่ีผู้รับ
สารก็มีความต้องการท่ีจะทราบในส่ิงเหล่านั้น เพื่อใช้ในการพิจารณาถึงความสอดคล้องของข่าวสาร
ข้อมูลนั้นกับส่ิงท่ีตนเองรับรู้อยู่ก่อนว่ามีมากน้อยเพียงไร ผู้รับสารก็จะได้ใคร่ครวญข่าวสารข้อมูลให้ดี
                                                             

๕๘ David K.Berlo, The Process of Communication, (New York:  Holt, Rinehart and 
Winston, 2009), p.11. 



๕๒ 

 

ความน่าเช่ือถือหรือมีความถูกต้องมากกว่ากัน ตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะนี้ เช่น ผู้ประกาศ
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงมีความประสงค์ในการช้ีแจงข่าวสารไปสู่ประชาชนผู้รับฟัง ได้รับทราบและ
ประชาชนก็สามารถรับทราบข่าวสารท่ีส่งมานั้น เป็นต้น  

ผู้ส่งสาร มีความประสงค์ท่ีจะสอนหรือให้การศึกษา ในความรู้หรือเรื่องราวท่ีมีลักษณะ
เป็นวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะท่ีผู้รับสารก็มีความประสงค์ในการ
แสวงหาความรู้จากผู้ส่งสารเพื่อการเรียนรู้ และสามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของ
ผู้ส่งสารมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะนี้ เช่น การท่ีครู อาจารย์มีความประสงค์ท่ีจะ
สอนและให้ความรู้แก่นักเรียน โดยท่ีนักเรียนได้รับรู้เพิ่มข้ึนจากการสอนของครู อาจารย์ตามท่ีตนเอง
ต้องการ ผู้ส่งสาร มีความประสงค์ท่ีจะสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง จากสารท่ีตนส่งออกไปไม่
ว่าจะด้วยรูปแบบของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง ในขณะท่ีผู้รับสารนั้นก็ยังต้องการ
ความบันเทิง ต้องการการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างความพอใจ ให้ เกิดขึ้นจากการรับสาร
นอกเหนือไปจากเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะนี้ เช่น นักร้องมีความ
ประสงค์ในการร้องเพลง เพื่อสร้างความพอใจและให้ความบันเทิงแก่ ผู้ฟัง ในขณะท่ีผู้ฟังก็รู้สึก
เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปตามเสียงอันไพเราะตามท่ีตนเองต้องการ เป็นต้น 

ผู้ส่งสาร มีความประสงค์ท่ีจะเสนอแนะส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อผู้รับสารหรือต้องการจูงใจให้ผู้รับ
สารมีทัศนคติท่ีคล้อยตามเห็นด้วยและยอมรับการปฏิบัติตามท่ีผู้ส่งสารเสนอแนะไป ในขณะท่ีผู้รับ
สารก็ต้องการข้อมูลต่างๆ จากผู้ส่งสาร เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง                
ซึ่งความประสงค์ในลักษณะนี้ ผู้รับสารจะต้องประสบอยู่เสมอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ข้อมูลท่ีผู้
ส่งสารเสนอแนะมาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพยายามสร้างความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผู้รับสารใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าหรือตัดสินใจส่ิงใดส่ิงหนึ่ ง ตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะนี้                       
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เพื่อชักจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคก็ได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ  

วัตถุประสงค์ท่ีเกิดผลทันที คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความต้องการส่ิงท่ีจะได้รับจากสาร
นั้นโดยตรงและทันทีทันใดตัวอย่างเช่น การน าเสนอข่าวท่ัวไปทางหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีจะรู้ของผู้อ่านว่าใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม ซึ่งข่าวประเภทนี้
สามารถอ่านเข้าใจง่าย หรือทันทีทันใด เช่น ข่าวอาชญากรรม บันเทิง กีฬา เป็นต้น และยังอาจมีผล
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมในขณะท่ีได้อ่านหรือฟังข่าวสารนั้น วัตถุประสงค์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ คือผู้ส่ง
และผู้รับ ไม่ต้องการให้เกิดในทันทีทันใดในขณะนั้น แต่สารท่ีให้หรือได้รับนั้น ผู้ส่งและผู้รับต้องการท่ี



๕๓ 

 

จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อน าไปสู่การกระท าอย่างอื่นต่อไป๕๙ ผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจได้รับความ
พอใจท่ีช้าจากสารนั้น เช่น การเสนอข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง บทวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือ
สถานการณ์การเมือง ฯลฯ โดยเรียกข่าวประเภทนี้ เพราะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจ
สามารถน าไปใช้การสนทนาหรือน าข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ต่อไป การส่ือสาร
(Communication) เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคล
ต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบ 
เช่น ผู้ส่งสารคือผู้ท่ีท าหน้าท่ีส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางท่ีเรียกว่า ส่ือ ถ้าหากเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวผู้ส่งจะท าหน้าท่ีส่งเพียงประการเดียว แต่ถ้าเป็นการส่ือสาร ๒ ทาง ผู้ส่งสารจะเป็น
ผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่งสารต้องมีทักษะในการส่ือสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องท่ีจะส่ง ต้องมี
ความรู้ในเนื้อหาท่ีจะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับก็จะท าให้การส่ือสารมีป ระสิทธิภาพ 
ข่าวสารในกระบวนการติดต่อส่ือสารก็มีความส าคัญ ข่าวสารท่ีดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกในการ
ส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องท าให้การส่ือความหมายง่ายขึ้น               
ส่ือหรือช่องทางในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสท้ังห้า คือ ตา หู  จมูก ล้ิน และกายสัมผัส                    
และตัวกลางท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ส่ิงพิมพ์ กราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับสาร คือ ผู้ท่ีเป็น
เป้าหมายของผู้ส่งสาร การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้มีเจต
คติท่ีดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง นอกจากนั้น การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องกับการคิด การรับรู้ การเรียนรู้ของบุคคล และมีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอื่นและสังคมด้วย
เป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน มีลักษณะเป็นนามธรรม ยากท่ีจะอธิบายให้ชัดเจนได้ว่า การส่ือสาร
มีสภาพท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร หรือมีปรากฏการณ์อะไรบ้างท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการส่ือสาร นักวิชาการ
การส่ือสารได้พยายามศึกษา ต้ังสมมติฐาน คิดค้นหาค าอธิบาย และสร้างแผนผังหรือแบบจ าลอง
ขึ้นมาเพื่ออธิบายลักษณะหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการส่ือสาร ซึ่งแบบจ าลองหรือแผนผัง
เพื่ออธิบายการส่ือสารดังกล่าว ทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เบอร์โล (David Berlo) เขาได้สร้าง
แบบจ าลองซึ่งแสดงให้เห็นองค์ ประกอบต่างๆ ของการส่ือสารไว้อย่างชัดเจน องค์ประกอบท่ีส าคัญใน
กระบวนการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โล มี ๔ องค์ประกอบกล่าวคือ  ผู้ส่งสาร (Source)                   
สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) นิยมเรียกกันแพร่หลายท่ัวไปตาม

                                                             
๕๙ กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๕๐), หน้า ๘. 



๕๔ 

 

อักษรย่อว่า S-M-C-R โดยปัจจัยย่อยต่างๆ ขององค์ประกอบท้ัง ๔ อย่าง ต่างก็มีส่วนช่วยให้การ
ส่ือสารได้ผลสมบูรณ์มากิ่งขึ้น ซึ่งแบบจ าลองของเดวิด เค บอร์โล (David K. Berlo)๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓  โครงสร้างและทฤษฎีการส่ือสาร 
จากแผนภาพท่ี ๒.๓ โครงสร้างและทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เบอร์โล (David Berlo) 

เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของเดวิด เบอร์โล 
ด้วย เหตุผลท่ีว่าการท่ีการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและ
ปัจจัย กล่าวคือ ผู้ส่งสาร (Sender) ปัจจัยของผู้ส่งสารประกอบด้วยทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ
ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรม สาร (Message) ปัจจัยของสารประกอบด้วยรหัส เนื้อหา การจัด
เสนอ ท้ังรหัส เนื้อหาและการจัดเสนอเอกสารนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบและโครงสร้าง ช่องทาง
(Chanel) ส่ือมีความหมายหลายประการ คือหมายถึงการเข้ารหัสและการถอดรหัส หมายความถึงส่ิง
ท่ีน าสาร เช่น คล่ืนแสง คล่ืนเสียง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หมายความถึงพาหนะของส่ิงท่ี
น าสาร เช่น อากาศ ส่ือในความหมายนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิค เป็นเรื่องวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ใน
กระบวนการส่ือสารของมนุษย์ ส่ือตามความหมายของเบอร์โล คือ ช่องทางท่ีจะน าสารไปสู่ประสาท
ในการรู้สึก หรือการถอดรหัสของผู้รับสาร ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กล่ินและการ
ล้ิมรส ผู้รับสาร (Receiver) ปัจจัยของผู้รับสารประกอบด้วยทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู้ 

                                                             
๖๐ บุญเลิศ ศุภดิลก, ทฤษฎีการสื่อสาร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), หน้า 

๓๒. 



๕๕ 

 

ระบบสังคมวัฒนธรรม การส่ือสารท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารถือเป็นกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ๖๑ แหล่งสาร ผู้เข้ารหัสสาร เนื้อหาข่าวสาร ช่องสาร ผู้ถอดรหัสสาร ผู้รับสาร 

๒.๓.๕ คุณสมบัติของผู้ส่งสารตามแนวพระพุทธศาสนา 
การเรียนการศึกษาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาถือว่า ผู้สอน (ผู้ส่งสาร) กับผู้ฟัง              

(ผู้รับสาร) มีความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรกัน นักเผยแผ่ท่ีดีจึงต้องมีคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์แห่ง
กัลยาณมิตร ดังนี้ 

๑) คุณสมบัตินักเผยแผ่ ต้องมีองค์ของกัลยาณมิตร ๗ อย่าง ดังนี้ 
 (๑) ปิโย เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวน

ให้ผู้ฟังอยากสนใจท่ีจะซักถาม  
 (๒) ครุ เป็น ท่ีเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะแก่ฐานะ ชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ 

เป็นท่ีพึงได้อย่างปลอดภัย  
 (๓) ภาวนีโย เป็นท่ียกย่อง คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝน

ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เป็นท่ียกย่องน่าเอาอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้ 
 (๔) วัตตา เป็นนักพูด โดยอาจจะเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออธิบายให้

ผู้ฟังเข้าใจ  
 (๕) วะจะนักขะโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค าไต่ถาม ค าล่วงเกิน ค า

ตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ อดทนได้ไม่เบ่ือหน่ายไม่เสียอารมณ์ แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจากกลุ่ม
อื่นท่ีขัดขวางต่องานเผยแผ่ 

 (๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เป็นผู้พูดค าท่ีลึกซึ้งได้ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย นักเผยแผ่ท่ีดีจึง
ต้องมีความรู้ในศาสตร์หลาย ๆ อย่าง และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่าง ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง เพื่อให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตาม 

 (๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน าในอฐานะ ไม่ชักน าให้ผู้ฟังให้เดินผิดทางไปนอกพุทธ
ด ารัส แต่ต้องรู้จักชักจูงแนะน าในทางท่ีถูกท่ีควร๖๒ 

๒) คุณสมบัติของผู้ส่งสารท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธ คือ คุณสมบัติ ๗ ประการท่ีเรียกว่า 
สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ 

 (๑) ธัมมัญญุตา คือ เป็นผู้รู้ธรรม คือ หลักการและความจริงในเนื้อหาสาระ สามารถจะ
ส่ือสารรู้แจ้งแทงตลอดท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์ 

                                                             
๖๑ ปรม สตเวทิน, หลักนิเทศศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 
๖๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓ – ๔๔. 



๕๖ 

 

 (๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของ
การส่ือสารท่ีแน่นอนชัดเจน  

 (๓) อัตตัญญุตา คือ รู้จักตนเอง รู้ว่าตนพร้อมหรือไม่ อย่างไร การรู้จักตนเองเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีก็จะสามารถรับรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิจารณญาณท่ีรอบคอบท า
ให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 (๔) มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ และรู้จักความพอดี การส่ือสารบางอย่างหากมาก
เกินไปผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอแก่ผู้รับ การรู้จักประมาณในการส่ือสาร ไม่ส่ง
สารซ้ าซ้อนมากเกินไป หรือน้อยเกินไป  

 (๕) กาลัญญุตา คือ รู้จักกาลเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการส่ือสารว่าเวลาไหนควร
เวลาไหนไม่ควร การส่ือสารนั้นก็จะไม่ประสบความส าเร็จ หรือท าให้มีอุปสรรคต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย 
การรู้จักเวลาจึงเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้ส่งสารตามแนวทางแห่งพุทธะ  

 (๖) ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน รู้จักสังคม รู้กลุ่มผู้รับสารว่าเป็น กลุ่มไหนมี เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร ยิ่งรู้กลุ่มเป้าหมายมาก การส่ือสารก็มีประสิทธิ 
ภาพมาก 

 (๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้ว่าผู้รับสารแต่ละคน   
แต่ละกลุ่มมีลักษณะจ าเพาะของตนเอง มีจริต มีอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยเพียง ใด 
การรู้ความแตกต่างของบุคคลนั้น ก็จะท าให้สามารถแยกแยะผู้รับสารได้ดี๖๓ 

๒.๓.๖ หลักของการสื่อสารในพระพุทธศาสนา 
หลักการส่ือสารในพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ด้านเนื้อหาหรือเรื่องท่ี

สอน ด้านตัวผู้รับ และด้านรูปแบบการสอน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
๑) ด้านเนื้อหาหรือเรื่องท่ีสอน มีหลักการ คือ 

  (๑) สอนจากส่ิงท่ีรู้เห็นเข้าใจง่าย หรือเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาส่ิงท่ียังไม่รู้ ส่ิงท่ีเข้าใจหรือ
ยังไม่เข้าใจ 

  (๒) สอนเนื้อเรื่องท่ีค่อย ๆ ลุ่มลึกยากลงไปตามล าดับ และความต่อเนื่องกันเป็นสาย
ลงไป อย่างท่ีเรียกว่า สอนเป็นอนุบุพพิกถา  

  (๓) ถ้าส่ิงท่ีสอนเป็นส่ิงท่ีแสดงได้ ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง 
อย่างท่ีเรียกว่าประสบการณ์ตรง 

                                                             
๖๓ สมาน งามสนิท, บทความเรื่อง “ผู้ส่งสารที่พึงประสงค์ตามแนวทางแห่งพุทธะ , ในวารสาร 

ครบรอบ ๑๐ ปี นนทบุรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๙๓-๙๕. 



๕๗ 

 

  (๔) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอก
เรื่องโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา 

  (๕) สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ อย่างท่ีเรียกว่า สนิทานัง 
  (๖) สอนเท่าท่ีจ าเป็นพอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอน

เท่าท่ีตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก 
  (๗) สอนส่ิงท่ีมีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขา

เอง๖๔ 
 ๒) ด้านตัวผู้รับ ในการแสดงธรรมนั้น ผู้ท่ีเป็นนักเผยแผ่จะกล่าวหรือแสดงธรรมต้องรู้

ค านึงถึง และสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ประเภท๖๕ ตามระดับ
สติปัญญา กล่าวคือ 

  (๑) อุคฆฏิตัญญู ผู้สามารถรู้ได้อย่างฉับพลัน เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็อาจรู้ได้ 
ทันที 
  (๒) วิปจิตัญญู ผู้สามารถรู้ได้เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดแล้วซักถามทบทวน       
  (๓) เนยยะ ผู้สามารถเข้าใจได้เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดแล้วซักถามทบทวน 
  (๔) ปทปรมะ ผู้ไม่สามารถเข้าใจอะไรท่ีลึกซึ้งและมีความเห็นผิดอย่างรุนแรง 
 ๓) ด้านรูปแบบการสอน มีหลักการดังนี้ 
  (๑) แบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีท่ีผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท าให้การ

เรียนการสอนมีความสนุกสนาน๖๖ 
  (๒) แบบบรรยาย เป็นวิธีท่ีใช้เมื่อมีผู้ฟังจ านวนมาก  
  (๓) แบบวางกฎข้อบังคับ โดยใช้วิธีการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อบังคับให้สาวกหรือ

สงฆ์ปฏิบัติ มีความเห็นชอบร่วมกัน  
 ๔) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน มีกลวิธีและอุบายประกอบการสอนท่ีหลากหลาย 

ทรงสอนแบบท านามธรรมให้เป็นรูปธรรม หรือจากง่ายไปหายาก ดังเช่น 
  (๑) การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ เฉพาะคัมภีร์ชาดกอย่างเดียวก็มี

นิทานชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง 

                                                             
๖๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓-๓๔ 
๖๕ ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๓๓/๑๘๓. 
๖๖ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์ 

จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๕๔. 



๕๘ 

 

  (๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาเข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้ในการอธิบายส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมเปรียบให้เห็นชัดด้วยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น “ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวด้วย 
แรงลมฉันใด บัณฑิตท้ังหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะค านินทาและสรรเสริญฉันนั้น” 

  (๓) การใช้อุปกรณ์การสอน โดยอาศัยวัตถุส่ิงของท่ีมีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่าง 
ๆ ท่ีผู้คนใช้กันอยู่  

  (๔) การท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน ท านองว่าเป็น
การสาธิตให้ดูด้วยจริยาวัตรอันดีงามท่ีเป็นอยู่โดยปกตินั่นเอง 

  (๕) การเล่นภาษาเล่นค า เป็นการใช้ค าในความหมายใหม่ ท่ีมีความหมายไปในทางดี
งาม 

  (๖) การรู้จักจังหวะและโอกาส ใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์  เช่น เมื่อ
ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาชุมนุมพร้อมกัน ณ ท่ีนั้น และเป็นโอกาสเหมาะ ก็ทรงแสดง
โอวาทปาติโมกข์ ส าหรับเป็นหลักยึดถือร่วมกันของสงฆ์ ท่ีจะแยกย้ายกันไปบ าเพ็ญศาสนกิจ 

  (๗) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการสอน มุ่งท่ีผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
  (๘) มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ

ประยุกต์หลักวิธีการและกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นครั้ง ๆ ไป๖๗   
สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธวิธีการเผยแผ่ ได้แก่ ผู้บริหารสามารถน าหลักการ

ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือท าหน้าท่ีในการเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึกหรือส่ิงท่ีต้องการ
จะส่ือสารให้อยู่ในรูปของสัญญาณหรือรหัสหรือสัญลักษณ์ ซึ่งใช้แทนความหมายของส่ิงท่ีเราต้องการ
จะส่ือได้และเรียบเรียงเป็นสาร เพื่อส่งผ่านไปยังผู้รับสาร สัญญาณในท่ีนี้ หมายถึง ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาท่าทาง วัตถุส่ิงของ ฯลฯ ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นหรือเลือกใช้เพื่อแสดงความหมายของส่ิงต่างๆ
ทฤษฎีของ เดวิด เบอร์โล ได้สร้างแบบจ าลองซึ่งแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของการส่ือสารไว้
อย่างชัดเจน องค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการส่ือสารตามแนวคิดนี้มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ผู้ส่ง
สาร สาร ช่องทางและผู้รับสาร บุคคลท่ัวไปนิยมเรียกกันตามอักษรย่อว่า S-M-C-R กระบวนการ
ส่ือสารดังกล่าวนั้นมีส่วนช่วยให้การติดต่อส่ือสารได้ผลสมบูรณ์ เช่น บุคคลผู้ท าหน้าท่ีส่งข่าวสาร
ส่ือสารมวลชน การถ่ายทอดข่าวสารผ่านวิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ ทฤษฎี
องค์การได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคน เทคนิคความรู้ ข่าวสาร โครงสร้างและเป้าหมาย ซึ่งเป็น
องค์ประกอบขององค์การ ส่วนการจัดการก็คือการปฏิบัติกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีต้องอาศัยองค์ 

                                                             
๖๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๑-๖๘ 
 



๕๙ 

 

ประกอบต่างๆ ขององค์การมาใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ทฤษฎีองค์การและการจัดการ จึงมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยการจัดการต้องอาศัยความรู้ของทฤษฎีองค์การแต่ละด้าน 
เช่น เรื่องของการจัดองค์การให้มีความเหมาะสมก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างจากทฤษฎีองค์ 
การมาช่วยในการพิจารณา เป็นต้น ทฤษฎีจึงเปรียบเสมือนข้อเสนอแนะน าส าหรับการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหา โดยทฤษฎีการจัดการของ เฮนรี ฟาโยล์ ได้พยายามช้ีให้ เห็นกิจกรรมต่างๆ                   
ซึ่งประกอบด้วยภารกิจท่ีส าคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน 
และการควบคุม ซึ่งหลักการทฤษฎีดังกล่าวนี้ ผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่พระ
พุทธ ศาสนาได้อย่างดี สอดคล้องกับการบูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันท้ังเชิงรับ
และเชิงรุก 

ตารางที่ ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
David K.Berlo,  
(๒๐๐๙, p.๑๑) 

การส่ือสาร เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีมนุษย์ใช้ในการแสดงออกซึ่ง
ความต้องการด้านต่างๆ วัตถุประสงค์พื้นฐานของคนเราในการ
ท าการส่ือสารนั้นก็เพื่อท่ีจะเป็นหน่วยท่ีมีอิทธิพล หรือเพื่อให้
เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้อื่น ต่อส่ิงแวดล้อมรอบตัวเราและ
ต่อตัวเอง 

กิติมา สุรสนธิ,  
(๒๕๕๐, หน้า ๘.) 

วัตถุประสงค์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ คือวัตถุประสงค์ท่ีผู้ส่งและผู้รับไม่
ต้องการให้เกิดในทันทีทันใดในขณะนั้น แต่สารท่ีให้หรือได้รับนั้น
ผู้ส่งและผู้รับต้องการท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อน าไปสู่การ
กระท าอย่างอื่นต่อไป 

บุญเลิศ ศุภดิลก,  
(๒๕๕๐, หน้า ๓๒) 

กระบวนการส่ือสารตามแนวคิดของ เบอร์โล มีองค์ประกอบ คือ 
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร 

ปรม สตเวทิน,  
๒๕๕๐, หน้า ๔๕. 

ได้อธิบายถึงหลักการของการส่ือสารท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารถือ
เป็นกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๖ ประการ แหล่งสาร 
ผู้เข้ารหัสสาร เนื้อหาข่าวสาร ช่องสาร ผู้ถอดรหัสสาร ผู้รับสาร 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑๖) 

ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝ่าย
บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ หน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการ 
คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ 
การประสานงาน และการควบคุม 

 



๖๐ 

 

๒.๓.๗ การเผยแผ่ตามหลักการสื่อสาร 
การส่ือสาร เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของมนุษย์ท่ีใช้ในการแสดงออกซึ่งความต้องการด้าน

วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ล้วนแต่เป็นส่ิงส าคัญ
อย่างหนึ่งท่ีนักนิเทศศาสตร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จ หากผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบรับ
ไปในทางท่ีดี เป็นไปตามความต้ังใจ ท่ีผู้ส่งสารต้องการ ผลของการส่ือสารนั้นจัดว่าบรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสารได้ต้ังไว้ หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม ผู้รับสารมีความเข้าใจ
ไม่ตรงตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ โดยอาจรู้ได้จากปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไม่ตรงตามท่ีผู้ส่งสารต้ังใจไว้ ผลท่ี
ตามมากลับกลายเป็นความล้มเหลว การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของท้ังสองฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพ
การส่ือสาร เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการแสดงความต้องการ               
จึงถือเอาลักษณะส าคัญของการส่ือสารท่ีมนุษย์ทุกคนต้องใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๔  หลักการส่ือสาร 
จากแผนภาพท่ี ๒.๔ หลักการส่ือสาร เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่า การส่ือสารมี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเทศน์ นักเทศน์ต้องมีเทคนิคการสอนท่ีสามารถพูด บรรยาย อธิบายขยาย
ความหมายหลักธรรมให้บุคคลทุกระดับฟังแล้ว มีความเช่ือศรัทธาต่อหลักการสอนท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ส่งสาร (Source) การส่ือสารไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลหรือการส่ือสารมวลชน      
ต่างก็ เพื่อถ่ายทอดสารไปสู่ผู้รับสาร และเกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา ปรากฏเป็น
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว กระบวนการส่ือสารเช่นนี้จะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้ หากปราศจากผู้
ส่งสาร ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้ริเริ่ม หรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคล
หนึ่งไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่ หรือเป็นผู้ท าหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางหนึ่งไปยังผู้รับสาร ดังนั้น การท่ี

ผู้ส่งสาร ( Source ) 

สาร ( Message ) หลักการสื่อสาร ผู้รับสาร ( Receiver ) 

ช่องทาง ( Channel ) 



๖๑ 

 

พฤติกรรมการส่ือสารภายในสถานการณ์หนึ่ง ๆ จะเป็นไปในรูปแบบใด หรือมีผลอย่างไร ผู้ส่งสารย่อม
มีบทบาทส าคัญในการช้ีน าเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้ส่งสารคอยท าหน้าท่ีผู้
กระตุ้น (Stimulus) เพื่อให้ผู้รับสารเกิดการตอบสนอง (Response) ตามท่ีตนต้องการ ในทางปฏิบัติ
บางครั้งผู้ส่งสารอาจมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และหากผู้ส่งสารต้องการส่งสารนั้นต่อสาธารณชน บทบาท
หน้าท่ีของผู้ส่งสารนั้นอาจไม่ได้กระท าในฐานะท่ีเป็นตนเอง หรือท่ีเรียกว่าเป็นบทบาทเฉพาะตัว              
แต่กระท าในฐานะตัวแทนของหน่วยงานหรือสถาบัน เช่น ในฐานะผู้แทนจากรัฐบาล ตัวแทนของ
บริษัท ผู้แทนจากองค์กรศาสนาเป็นต้น การตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะดังกล่าวจึงต้องมี
มากกว่าในฐานะปัจเจกบุคคล เพราะแม้ว่าจะยังไม่ได้กล่าวค าพูดใดๆ ออกไป แต่พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพก็ย่อมมีผลต่อทัศนคติ ความรู้สึก ความเช่ือมั่นท่ีผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นไปในเชิง
บวกหรือในเชิงลบ บทบาทและหน้าท่ีอันส าคัญของผู้ส่งสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระดับใดก็ตาม 
จ าแนกได้ ๔ ประการ คือ ผู้ส่งสารเป็นผู้มีวัตถุประสงค์ในการส่ือสารท่ีแจ่มชัด ผู้ส่งสารเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาเรื่องราวท่ีตนจะต้องส่ือสาร ผู้ส่งสารเป็นผู้ความพยายามท่ีจะเข้าใจ
ความสามารถและความพร้อมในการรับสาร ผู้ส่งสารเป็นผู้รู้จักเลือกใช้วิธีการในการส่ือสารให้เหมาะ 
สมกับโอกาส๖๘ การส่ือสารนั้นแม้ว่าจะด าเนินไปตลอดเวลาในชีวิตประจ าวัน และอาจสลับหน้าท่ีกัน
ไปมาระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซึ่งจะเป็นด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม หากพิจารณากันอย่างเป็น
กระบวนการแล้ว การส่ือสารถือว่าเริ่มต้นขึ้นจากฝ่ายผู้ส่งสาร เพราะมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้
การส่ือสารมีความเคล่ือนไหวไปตามทิศทางและบรรลุผลดังท่ีได้คาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ บทบาทของผู้
ส่งสารจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้งานส่ือสารประสบความส าเร็จ
พระพุทธเจ้า ผู้ส่ือสาระธรรมด้วยพระบารมีท่ีทรงบ าเพ็ญมาอย่างยาวนาน จนถึงกาลตรัสรู้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เผยแผ่พุทธธรรมแก่เวไนยสัตว์ พระพุทธคุณจึงมากล้นเหลือคณายิ่งนัก ท้ังนี้
สามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะ ๓ ด้าน คือ  

๑) พระปัญญาคุณ พระคุณในด้านปัญญาของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่อาจหาผู้ใดในโลก
เทียบเท่าได้ โดยปรากฏให้ทราบจากพระอัจฉริยภาพท่ีมีต่องานเผยแผ่พระศาสนา เป็นประโยชน์ต่อ
สรรพสัตว์ ทุกหมู่เหล่า ได้แก่ ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ และปฏิสัมภิทา ๔ ดังท่ีพระพุทธองค์               
ตรัสแก่ท่านพระสารีบุตรว่า สารีบุตรก าลังของตถาคต ๑๐ ประการนี้ ท่ีตถาคตมีแล้ว เป็นเหตุให้
ปฏิญญาฐานะท่ีองอาจ บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท๖๙ อย่างท่ีไม่มีผู้ใดในโลกเสมอ
เหมือน  

                                                             
๖๘ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , กระบวนการสื่อสาร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 

๒๕๕๐), หน้า ๑๔๕. 
๖๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔. 



๖๒ 

 

๒) พระวิสุทธิคุณ พระคุณทางด้านความบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสท้ังปวง ไม่กระท าความ
ช่ัวทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่มีเหตุท่ีใครจะยกขึ้นต าหนิได้ เมื่อพระองค์มีความบริสุทธิ์แห่งจิต
เช่นนี้ จึงเป็นตัวอย่างท่ีดีเลิศในด้านความเช่ือถือท่ีมีต่อค าสอน ความเล่ือมใสของบรรดาพระสาวกและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อพระองค์ เพราะทรงกระท าได้อย่างท่ีทรงสอน ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ตถาคตกล่าว
อย่างใด ก็ท าอย่างนั้น ท าอย่างใด ก็กล่าวอย่างนั้น”๗๐  ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน               
ทรงสอนผู้อื่น ด้วยมุ่ งหวังประโยชน์แก่ เขาอย่างเดียว ไม่มีพระทัยเคลือบแฝงด้วยความหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรืออามิสตอบแทนใดๆ เห็นได้จากค าสรรเสริญของบุคคลต่างๆ ในครั้งพุทธกาล 
เช่น ในนาคิตสูตร ท่ีตรัสแก่ท่านพระนาคิตะว่า พระองค์นั้นไม่ติดยศ และยศก็ไม่ติดพระองค์ พร้อมท้ัง
ทรงสรรเสริญให้เจริญในเนกขัมมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข สัมโพธิสุข ท่ีพระองค์ได้ตามความปรารถนา 
โดยไม่ยากไม่ล าบาก เพราะหาไม่แล้วผู้นั้นก็ยังยินดีสุขท่ีไม่สะอาดจากการนอนหลับบ้างจากลาภ
สักการะและการสรรเสริญบ้าง๗๑ 

๓) พระกรุณาคุณ พระองค์เสด็จไปช่วยเหลือ แนะน าส่ังสอนมนุษย์ท้ังท่ีเป็นกลุ่มชนและท่ี
เป็นรายบุคคล โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบาก พึงเห็นได้จากค าสรรเสริญและคุณธรรมอื่นๆ    
ท่ีแสดงออก ดังเช่นในพรหมายุสูตร อุตตรมาณพกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคให้พรหมายุ
พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังตอนหนึ่งว่า “ท่านพระโคดมพระองค์นั้น ไม่ทรงด าริเพื่อเบียดเบียน
พระองค์ ไม่ทรงด าริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทรงด าริเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝ่าย ประทับนั่งทรงด าริแต่
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่พระองค์ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท้ังสองฝ่าย และส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่โลกท้ังปวงเท่านั้น”๗๒ พระองค์ทรงมีแผนงานไว้อย่างเรียบร้อย ทรงท าไปตามแผน
ผลงานของพระองค์จึงได้ส่วนสมดุลกัน คนทุกชนช้ันทุกฐานะรู้สึกว่าได้รับพระเมตตาจากพระองค์
อย่างท่ัวถึง ดังจะเห็นได้จากพุทธกิจประจ าวัน ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกเป็นส าคัญ อาศัย
ความกรุณาแต่อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการท าหน้าท่ีเผยแผ่ให้สมบูรณ์ อุเบกขา คือความวางใจ
เป็นกลางอย่างถูกต้องถือเป็นคุณธรรมส าคัญท่ีผู้ส่งสารพึงระลึกอยู่เสมอ เพราะในเป็นความจริง 
มนุษย์และสัตว์โลกท้ังหลายนั้นมีความพร้อมด้านสติปัญญาและบารมีท่ีได้ส่ังสม อบรมมาแตกต่างกัน 
แม้พระองค์เองก็ยังไม่อาจช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ท้ังหมด 

คุณลักษณะพิเศษของสาระธรรมนั้นต้องอาศัยคุณธรรมภายในจิตใจของผู้ส่งสารเป็นแรง
บันดาลใจท่ีส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความเป็นกัลยาณมิตร พระผู้มีพระภาคทรงด ารงอยู่ในฐานะ
กัลยาณมิตรของเหล่าสัตว์ ทรงเป็นเพื่อน เป็นผู้น าทางชีวิต จุดประทีปให้ ส่องสว่างเพื่อเปิดดวงตา

                                                             
๗๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗. 
๗๑ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๐/๔๒. 
๗๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๘๐. 



๖๓ 

 

ปัญญาให้มองเห็นทางเดินไปสู่เป้าหมาย ดังท่ีตรัสไว้ในกัลยาณมิตตสูตรว่า “ภิกษุท้ังหลาย เมื่อดวง
อาทิตย์ก าลังอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด กัลยาณมิตตตาก็เป็นตัวน าเป็น
บุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น”๗๓  “อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้
มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้น
จากมรณะ ผู้มีโสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอุปายาสเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะ              
ทุกข์โทมนัสและอุปายาส”๗๔ ความเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ท่ีมีอยู่ในภายในเช่นนี้  ท าให้
พระองค์สงสารสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งช้ันวรรณะ ประกาศธรรมจักรเพื่อคนท้ังโลก พระองค์
เป็นปรโตโฆสะแก่เหล่าสัตว์ ดังท่ีพระองค์ทรงแสดงไว้ในทุติยมิตตสูตรว่า๗๕ ภิกษุท้ังหลายมิตร
ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ เป็นผู้ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม ได้แก่ 
เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ เป็นท่ีเคารพ เป็นท่ียกย่อง เป็นนักพูด เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า เป็นผู้พูดถ้อยค า
ลึกซึ้งได้ และไม่ชักน าในอฐานะ 

องค์คุณท้ัง ๗ นี้ เป็นคุณลักษณะท่ีผู้สอนหรือครูผู้มีความกรุณาโดยท่ัวไปจะมีได้ ไม่จ ากัด
เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถือเป็นคุณสมบัติภายในส าคัญอีกประการท่ีผู้ส่งสารท้ังหลายพึงระลึกไว้ใน
ตนเอง กัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนให้ด าเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรม
ด้วยตัวของผู้เรียนเองเป็นส าคัญ ดังท่ีทรงก าหนดบทบาทของพระองค์ว่า “ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก
ทาง”๗๖ ดังนั้น คุณธรรมภายในของพระผู้มีพระภาคท่ีทรงแสดงธรรมแก่ผู้คนโดยท่ัวไป จนเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือศรัทธานั้น เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การส่ือสาระของพระองค์ในฐานะผู้ส่งสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร คือวัตถุประสงค์ของการส่ือสารเพื่อแสดงความ
ต้องการ เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ท้ังสองฝ่าย ผู้ส่งสาร 
คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้ริเริ่ม หรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะมีความต้ังใจ
หรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ท าหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางหนึ่งไปยังผู้รับสาร ดังนั้น การท่ีพฤติกรรมการ
ส่ือสารภายในสถานการณ์หนึ่งๆ จะเป็นไปในรูปแบบใด หรือมีผลอย่างไร ผู้ส่งสารย่อมมีบทบาท
ส าคัญในการช้ีน าเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของตน 

 
 

                                                             
๗๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
๗๔ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๓/๕. 
๗๕ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๗๖ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๗/๘๓. 
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๒. สาร (Message) 
สารเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการของการส่ือสารท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนถึงเนื้อหาสาระท่ี

ถูกน าเสนอ เพื่อให้ ส่ิงท่ีผู้ส่งสารส่งไปนั้นสอดรับกับความต้องการของผู้รับสาร สาร (Message)               
คือ เรื่องราวอันมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามท่ีสามารถท า
ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิดความคิดขึ้นและต้องการจะส่งหรือถ่าย 
ทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่น ความหมายท่ีใช้ส่ือสารกันหรือความหมายท่ีเกิดจากการส่ือสาร 
จึงเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการทางสัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นค าพูด ตัวหนังสือ รูปภาพเครื่องหมาย 
หรือกิริยาท่าทางต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีผู้รับสารสามารถถอดความหมายของส่ิงเหล่านั้น เพื่อการเข้าใจถึง
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการของผู้ส่งสาร โดยภาษา (Language) ถือเป็นสาระส าคัญ พื้นฐานท่ี
สมาชิกในสังคมใช้ติดต่อส่ือสารกัน ภาษา คือระบบการส่ือสารอย่างมีความ หมายของมนุษย์อาจจะ
ส่ือสารด้วยท่าทาง เครื่องหมาย เสียงพูด งานเขียนหรือด้วยตัวกลางอื่นๆ ก็ได้ ค าว่าภาษา โดยมากมัก
เล็งถึงการส่ือสารด้วยเสียงพูดหรือการเขียน และรับสารด้วยการฟังหรือการอ่านเป็นส าคัญ๗๗ 

การถ่ายทอดวัฒนธรรมท าให้สังคมคงอยู่ต่อไป ช่วยก าหนดหน้าท่ีและควบคุมกลุ่มต่างๆ
สารหรือภาษาจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ (๑) วัจนสารหรือวัจนภาษา (Verbal message or 
language) ท่ีแสดงออกมาในรูปของถ้อยค า ค าพูดหรือตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นต้น
การรู้จักเลือกใช้ถ้อยค านั้น มีผลต่อความประทับใจแก่ผู้รับสารในระดับท่ีแตกต่างกันไป จึงเป็นส่ิงท่ีพึง
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน ซึ่ งมี  ๒ ลักษณะ ได้แก่  นัยตรง 
(Denotative Meaning) หมายถึง ค าท่ีมีความหมายตามพจนานุกรม ซึ่งจะเป็นความหมายแสดงได้
ด้วยความ สัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Sign or Symbol) และวัตถุ (Object) 
โดยตรงตัวอย่างเช่น ค าว่าแม่ น้องสาว ภาพวาด หนังสือ สีฟ้า เป็นต้น ส าหรับลักษณะอีกประการ
เรียกว่า นัยประหวัด(Connotative Meaning) หมายถึง ค าท่ีมีความหมายเปล่ียนแปลงไปตามการ
รับรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายของนัยประหวัดก็คือ ในค าๆ หนึ่งจะมีความหมาย
เฉพาะส าหรับคนๆ หนึ่งเช่น ค าว่าค้อนท่ีหมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับตอก แต่หากผู้ใช้ไม่ระวังก็อาจ
ได้รับบาดเจ็บ ความหมายนัยประหวัดของค้อน จึงหมายถึงส่ิงท่ีสร้างความเจ็บปวด และควรจะอยู่ให้
ห่างๆ จากมันไว้  (๒) อวัจนสารหรืออวัจนภาษา (Nonverbal message or language) ไม่ ได้
แสดงออกโดยใช้ถ้อยค า ค าพูด หรือตัวอักษรโดยตรง แต่แสดงออกในทางอื่นท่ีสามารถส่ือความหมาย
บางอย่างได้ เช่น ระยะห่างระหว่างบุคคล สายตา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง การสัมผัสเป็นต้น นอกจากนี้ 
ความยาวของสารและการจัดสาร(Message handling or organization) เช่น วิธีการวางต าแหน่ง

                                                             
๗๗ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา   

ธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒๙. 



๖๕ 

 

ของสาร การจัดล าดับค า ฯลฯ ก็เป็นส่ิงท่ีผู้ส่งสารควรให้ความสนใจ รวมทั้งการเปิดรับสาร (Message 
exposure) ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การชมหรือการฟังนั้น ส าหรับผู้รับสารแล้ว ส่ิงเหล่านี้จะเป็นไปอย่าง
ต่ืนตัว หรือเร้าให้เกิดความสนใจ (Attention) 

การท่ีสารนั้นจะท าหน้าท่ีเร้าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้ความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบ 
สนองอย่างไรตามท่ีพึงประสงค์นั้น ขึ้นอยู่กับทักษะในการส่งและรับสารท่ีสอดคล้องตรงกัน                   
เช่นความสามารถในการคิด พิจารณา หรือทักษะในทางภาษาท้ังการพูดและเขียน อันส่ งผลให้
พฤติกรรมในการรับสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องกับโอกาสและคู่
สนทนาถือว่าเป็นเครื่องหมายของผู้มีการศึกษา ภาษามีผลต่อการหล่อหลอมความคิดของสังคม สังคม
ท่ีดีต้องเริ่มต้นจากการใช้ภาษาท่ีดี ทักษะในการใช้ภาษาจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถถ่ายทอดความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดีร่วมกันของผู้คนในสังคม อย่างไรก็ตาม 
ความหมายของสารท่ีถูกตีความออกมานั้น ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับตัวสาร หากแต่อยู่ท่ีตัวผู้รับสารท่ีจะ
ตีความสารนั้นออกมาอย่างไร และท่ีส าคัญก็คือ ความหมายของสารท่ีผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารได้
ทราบนั้น ผู้รับสารสามารถตีความหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่ ท้ังนี้เพราะคุณสมบัติ
ของผู้รับสาร เช่น พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ ความคาดหวัง อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ รวมถึง
สภาพแวดล้อมของการส่ือสาร เหล่านี้มีผลต่อการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) ของผู้รับสาร 
ผู้ส่งสารควรให้ความสนใจอย่างยิ่งในการตรวจสอบ เพื่อน ามาปรับให้คุณภาพของสารนั้นดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม หลักการหรือค าสอนใดก็ตามท่ีเป็น
เพียงการคิดค้นหาเหตุผลในเรื่องความจริงเพื่อสนองความต้องการทางปัญญา โดยมิได้มุ่งหมายและ
มิได้แสดงแนวทางส าหรับประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตจริง นั่นให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนา เพราะ
ห่างไกลจากค าสอนเดิม ทัศนะส าคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ การมองว่าสรรพส่ิง
ท้ังหลายล้วน มีเหตุปัจจัยท่ีท าให้เกิดขึ้น ต้ังอยู่ และแตกดับไป ดังท่ีพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งและ
จ าแนก แจกแจงความจริงของชีวิตได้อย่างเป็นกระบวนการ ท่ีเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ตรัสว่า                 
“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นช่ือว่าเห็นธรรม”๗๘ ท้ังนี้ทรงมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนมีทัศนคติต่อส่ิง
ท้ังหลายไปตามเหตุปัจจัยด้วยสติปัญญา 

การท่ีพระองค์บ าเพ็ญบารมีท้ังหลาย ก็เพื่อมาตรัสรู้เข้าถึงความจริงอันนี้ ท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมดา๗๙ ปุถุชนคนธรรมดาท้ังหลายผู้ไม่รู้ความจริงของส่ิงท่ีเรียกว่ากฎธรรมชาติ จึงปฏิบัติหรือ
จัดการต่อส่ิงต่างๆ ในชีวิตอย่างขาดสมดุล ด้วยความคิดเห็นท่ีเอนเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งตามความ

                                                             
๗๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๙. 
๗๙ พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓. 



๖๖ 

 

พอใจ โดยท่ัวไปมนุษย์เรานั้นมักมีความโน้มเอียงท่ีจะไปสุดโต่ง ความสุดโต่งมีอยู่สองอย่าง คือ สุดโต่ง
ในทางความคิดอย่างหนึ่ง และสุดโต่งในทางปฏิบัติอย่างหนึ่ง๘๐ จนก่อให้เกิดทิฏฐิ ยึดถือความคิดหรือ
การปฏิบัติในแนวทางท่ีตนเองเห็นว่าดี โดยแฝงเจตนาข่มขี่ทัศนะของผู้อื่นท่ีคิดเห็นไปในทางตรงข้าม
อยู่เสมอ เป็นท่ีถกเถียงวิวาทะกันได้ไม่ส้ินสุดว่าอย่างใดมีความส าคัญกว่ากัน ระหว่างปัจเจกชนและ
สังคมบ้าง ระหว่างสาระและรูปแบบบ้าง ระหว่างการสมัครใจและการบังคับบ้าง ระหว่างร่างกายและ
จิตใจบ้าง ฯลฯ พระพุทธศาสนาไม่เอียงสุดไปด้านใดด้านหนึ่ง แต่ยอมรับความส าคัญของแต่ละส่ิงตาม
ความเป็นจริงของมัน หรือตามคุณค่า ท่ีมันมีอยู่ ส่ิงท้ังหลายแต่ละอย่างมีความส าคัญตามส่วนของมัน
ดังท่ีพระองค์ทรงถือเป็นหลักของการบัญญัติค าสอน ซึ่งต้องประกอบพร้อมท้ังธรรมและวินัย ในส่วน
ของธรรม ครอบคลุมเนื้อหาความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นหลักอริยสัจ หรือความจริงท่ี
บุคคลจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญาของตนเอง รวมถึงคุณธรรมความดี อันเป็นหลักการหรือแบบแผนให้
บุคคลยึดถือปฏิบัติด้วยความชอบธรรม โดยมีส่วนสัมพันธ์กับวินัย ซึ่งเป็นเรื่องของสังคมท่ีมนุษย์ต้อง
เกี่ยวข้อง เพราะเป็นรูปแบบและการประพฤติปฏิบัติด้านกายวาจา เป็นแบบแผนท่ีบังคับให้ทุกคน
เสมอกันเพื่อช่วยหล่อหลอม สร้างสภาพชีวิต สภาพแวดล้อม และสภาพสังคมในการชักจูงบุคคลให้
เข้าหาธรรม เพื่อเอื้อต่อการน าธรรมมาใช้ปฏิบัติ ตลอดจนการท่ีจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรม และ
เข้าถึงธรรม ท้ังธรรมและวินัยจึงต้องอิงอาศัยและประสานสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังท่ีนิยม
เรียกเป็นค าศัพท์เอกพจน์ว่าธรรมวินัย อันเป็นช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ด้วยลักษณะ
เด่นชัดประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่ีไม่เอียงไปหาท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ข้อปฏิบัติท้ังสองทาง
นี้จึงไม่ถูกต้อง เพราะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงได้บัญญัติหลักความจริงสายกลางท่ีเรียกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา โดยการเจริญให้ยิ่งในอริยมรรค ซึ่งทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์
กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นต้น ท้ังนี้ก็เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตตามเป็นจริงของแต่ละบุคคล   

สรุปได้ว่า การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร คือวัตถุประสงค์ของการส่ือสารเพื่อแสดงความ
ต้องการ เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์การส่ือสาร โดยวัตถุประสงค์ท้ังสอง
ฝ่าย สารคือเรื่องราวอันมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามท่ี
สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิดความคิดขึ้นและต้องการจะ
ส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่น 

 
 

                                                             
๘๐ พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๖๗ 

 

๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
การส่ือสารใดๆ ก็ตาม ผู้ส่งสารย่อมจะต้องอาศัยช่องทางหรือส่ือให้ท าหน้าท่ีน าสารไปยัง

ผู้รับสาร ท้ังสองอย่างนี้อาจมีลักษณะคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน จนบางครั้งเราไม่สามารถแยกความ
แตกต่างของสาร และส่ือให้เกิดความชัดเจนได้เท่าท่ีควร มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) 
ให้ความเห็นว่า ส่ือก็คือสารนั่นเอง๖๓ (the medium is the message) เมื่อมีการกล่าวถึงลักษณะ
ของการส่ือสาร เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน หรืออากัปกิริยาต่างๆ บางคนอาจจัดลักษณะการส่ือสาร
เช่นนี้ว่าเป็นตัวสาร ในขณะท่ีบางคนอาจจัดว่าเป็นส่ือก็ได้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการ
น ามาใช้ว่าเป็นไปในลักษณะใด ค าว่าส่ือกับช่องทางนั้นแม้มีความหมายท่ีใกล้เคียงกัน และอาจถูกมอง
ว่าใช้แทนกันได้ แต่ท่ีจริงแล้วช่องทาง หมายถึงทางซึ่งท าให้ ผู้ส่งสารกับผู้รับสารติดต่อกันได้ซึ่ง
โดยท่ัวไปแล้ว สารท่ีถูกส่งเข้าสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์นั้นจะผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทาง ช่องทางการรับสารจึงได้แก่อวัยวะรับสัมผัส ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ การเห็นโดยประสาทตา 
การได้ยินโดยประสาทหู การได้กล่ินโดยประสาทจมูก การล้ิมรสโดยประสาทล้ิน การสัมผัสโดย
ประสาทกาย 

ขณะท่ีส่ือหมายถึงส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ แสง เสียง ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการส่ือสารต่างๆ ท่ีมนุษย์คิดขึ้น ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อส่งสารถึงกัน เดวิด              
เคเบอร์โล (David K.Berlo) จ าแนกความหมายของส่ือออกเป็น ๓ ประการ คือ (๑) วิธีการเข้ารหัส 
และถอดรหัสสาร ได้แก่ กิริยาของการสร้างสาร เช่น การพูด หรือการเขียน ถือเป็นการเข้ารหัส                
และการตีความ เช่น การตีความค าพูดหรือภาษามาสู่ความคิด ก็ถือได้ว่าเป็นการถอดรหัสสารเป็นต้น 
(๒) ตัวน าสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ คล่ืนเสียง ภาพถ่ายเป็นต้น ซึ่งถือเป็นพาหะท่ีน าข่าวสาร
ไปสู่ผู้รับ (๓) ตัวน าพาหะ ได้แก่ ตัวน าซึ่งท าหน้าท่ีพาหะในการน าข่าวสาร เช่น สายเคเบ้ิลทีวีสายส่ง
สัญญาณเคเบ้ิลทีวีหรืออากาศ เป็นตัวน าคล่ืนเสียงวิทยุหรือสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นต้น๘๑ การแบ่ง
ประเภทลักษณะของส่ือออกเป็นประเภทต่างๆ นั้น จึงสามารถแบ่งได้ในหลายลักษณะด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นการแบ่งตามวิธีการเข้าและถอดรหัส การแบ่งตามประสาทการรับรู้ การแบ่งตามระดับการ
ส่ือสารหรือจ านวนผู้รับสาร การแบ่งตามยุคสมัย การแบ่งตามลักษณะของส่ือ การแบ่งตามการใช้งาน
และแบ่งตามการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร การท่ีพระผู้มีพระภาคได้ทรงถ่ายทอดสาระธรรมไปสู่ชน
ท้ังหลายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยส าคัญอีกประการท่ีเป็นควบคู่ไปกับสาระธรรม ช่วยให้งานเผยแผ่
พุทธธรรมของพระองค์ประสบความส าเร็จด้วยดี ปัจจัยดังกล่าวก็คือ ช่องทางหรือส่ือธรรม ดังท่ี
ปรากฏในพุทธวิธีการส่ือสารธรรม โดยสามารถจ าแนกเป็นลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

                                                             
๘๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๘. 



๖๘ 

 

ส่ือเพื่อการปฏิบัติธรรม ส่ือในลักษณะนี้เป็นการพิจารณาในฐานะส่ือส าคัญท่ีเป็นปัจจัย
ของกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรมภายในตน เพราะมีผลโดยตรงต่อความทุกข์และสุขของมนุษย์
ตลอดจนคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน ท่ีมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ อายตนะเป็นจุดเริ่มต้น และเป็น
หัวเล้ียวหัวต่อของทางแยกระหว่างกุศลกับอกุศล ทางสายหนึ่งน าไปสู่ความประมาทมัวเมา ความช่ัว
และการหมกติดอยู่ในโลก อีกสายหนึ่งน าไปสู่ความรู้เท่าทัน การประกอบกรรมดี และความหลุดพ้น
เป็นอิสระ๘๒ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถึงอายตนะว่าเป็นโลก๘๓ เป็นส่ิงท้ังปวง๘๔ ท่ีมนุษย์พึงก าหนดรู้
แล้วละเสีย อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนั้น เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการรับรู้ขึ้น ซึ่งอาศัยการ
กระทบหรือสัมผัสท่ีเกิดขึ้นจากส่ือท้ังสองนั้น มีผลให้เกิดความรู้สึกต่างๆ พร้อมท้ังความสามารถใน
การก าหนดจดจ า แล้วปรุงแต่งไปตามความจงใจในอารมณ์นั้นๆ โดยแรงผลักดันอันทะยานอยากท่ีฝัง
รากลึกภายในจิตใจของปุถุชนเสมอมา กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ดังกล่าวมานี้ แม้ทางด้านจิตวิทยาตะวันตก ก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างสอดคล้องและน่าสนใจด้วย
เช่นกัน 

ส่ือเพื่อการเผยแผ่ธรรม ส่ืออายตนะในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นส่ือเพื่อการปฏิบัติธรรม
เฉพาะบุคคล ดังท่ีพระผู้มีพระภาคทรงประจักษ์แจ้งความจริงอย่างเป็นอิสระด้วยพระปัญญาคุณและ
เป็นผลให้เกิดพระบริสุทธิ์คุณในดวงจิตของพระองค์ ไม่เพียงเท่านี้ ด้วยพระมหากรุณาคุณท่ีมีต่อสรรพ
สัตว์ พระองค์ทรงน าอรรถประโยชน์จากสาระธรรมท่ีได้จากการประจักษ์ในความจริงเหล่านั้นเผยแผ่สู่
ประชาชน โดยอาศัยทุกส่ือหรือช่องทางท่ีมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ ส่ือวัจนะเครื่องมือส าคัญท่ีมนุษย์ใช้
ส่ือสารเพื่อบ่งบอกถึงความต้องการ บรรยายความรู้สึก ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ก็คือการใช้
ภาษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน การมีภาษาหรือถ้อยค าไว้ใช้เพื่อการส่ือสารถึงกันนั้น      
แต่ละคนต้องได้รับประสบการณ์จากเรื่องราวหรือส่ิงต่างๆ เพื่อให้ก าหนดได้หมายรู้ไว้เป็นมโนภาพ
ของตนเองร่วมกับผู้อื่น จากนั้นจึงมีค าเรียกขานท่ีสมมติขึ้นส าหรับใช้แทนส่ิงนั้นๆ การพูดกันถึงส่ิงท่ี
แต่ละคนได้เคยมีประสบการณ์มาก่อน ย่อมช่วยให้เกิดความเข้าใจกันได้ด้วยดี แต่หากบางคนไม่เคยมี
ประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาก่อน ภาษาท่ีเคยใช้เป็นส่ือแทนก็อาจไม่ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ดี
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ือสาระแห่งสัจธรรมท่ีต้องเป็นการเข้าถึงเฉพาะตน ภาษาไม่
สามารถแสดง ถ่ายทอดความจริงหรือสัจธรรมได้โดยสมบูรณ์ มันเป็นเพียงตัวที่ส่ือผ่านโยงไปหาความ

                                                             
๘๒ พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด , 

๒๕๕๐),หน้า ๖๓. 
๘๓ ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๖๘/๕๘. 
๘๔ ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓/๒๒. 



๖๙ 

 

จริงนั้นอีกทีหนึ่ง โดยท่ีความจริงนั้นอยู่ในมโนคติ ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์มาก่อน๘๕ เช่น การพูดถึง
ค าว่าทุกข์ ผู้ฟังอาจไม่เข้าใจความหมายของค านี้อย่างชัดเจน หรือคลาดเคล่ือนไปจากนิยามท่ีเป็นจริง
ด้วยประสบการณ์ไม่พอต่อการเข้าใจเช่นนี้ มีผลให้การส่ือสารนั้นเกิดช่องว่างมากยิ่งขึ้น หรืออาจถึงกับ
ปฏิเสธการรับสารเช่นนั้นไปเสีย ประสบการณ์จึงกลายเป็นส่ิงส าคัญท่ีก่อให้เกิดภาษาเพราะถ้าเราพูด
ถึงส่ิงท่ีผู้รับสารไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็อาจท าให้ผู้รับสารไม่สามารถเข้าใจถึงสารท่ีเราส่งไปได้ 
ส่ิงใดท่ีเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ภาษาจึงไม่สามารถท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจในส่ิงนั้นได้โดย
สมบูรณ์ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการส่ือสารเพื่อแสดง
ความต้องการ เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ท้ังสองฝ่าย
ช่องทางผู้ส่งสารย่อมจะต้องอาศัยช่องทางหรือส่ือให้ท าหน้าท่ีน าสารไปยังผู้รับสาร ท้ังสองอย่างนี้อาจ
มีลักษณะคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน จนบางครั้งเราไม่สามารถแยกความแตกต่างของสาร และส่ือให้เกิด
ความชัดเจนได้เท่าท่ีควร เมื่อมีการกล่าวถึงลักษณะของการส่ือสาร เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน               
หรืออากัปกิริยาต่างๆ บางคนอาจจัดลักษณะการส่ือสารเช่นนี้ว่าเป็นตัวสาร ในขณะท่ีบางคนอาจจัด
ว่าเป็นส่ือก็ได้ ช่องทางการรับสารจึงได้แก่ อวัยวะรับสัมผัส และประสาทสัมผัสท้ัง ๕ เช่น การเห็น
โดยประสาทตา การได้ยินโดยประสาทหู การได้กล่ินโดยประสาทจมูก การล้ิมรสโดยประสาทล้ินการ
สัมผัสโดยประสาทกาย 

๔. ผู้รับสาร (Receiver) 
การท่ีผู้ส่งสารจะส่ือสารของตนไปสู่บุคคลอื่นๆ หรือมวลชนนั้น กระบวนการส่ือสารจะไม่

อาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ส่งสาร                     
องค์ ประกอบส าคัญดังกล่าวนั้นก็คือผู้รับสาร ผู้รับสารคือผู้ท่ีรับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
หนึ่ง เมื่อได้รับสารผู้รับสารจะเกิดการตีความและการตอบสนอง โดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม และส่ง
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) กลับไปให้ผู้ส่งสาร๘๖ ในแบบจ าลองการส่ือสารของนักวิชาการบาง
ท่ าน  ค าว่ า ผู้ฟั ง  (Audience) ถึ ง ใคร (To Whom) ห รื อ จุดห มายป ลายทาง (Destination)                       
ล้วนแล้วแต่มีความหมายเดียวกัน คือหมายถึงบุคคลผู้เป็นเป้าหมายของการส่ือสารท่ีเรียกว่า ผู้ฟัง 
ผู้อ่าน หรือผู้ชม แต่การเป็นผู้รับสารในช่วงระยะเวลาท่ีมีการส่ือสารได้นั้น ข้อก าหนดท่ีส าคัญก็คือ 
จะต้องเป็นผู้ท่ีเปิด รับสารท่ีถูกส่งมายังช่องทางของส่ือหนึ่งส่ือใดโดยผู้ส่งสาร เช่น มีความต้ังใจในการ

                                                             
๘๕ พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๔. 
๘๖ พัชนี เชยจรรยา, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๑), 

หน้า ๑๑. 



๗๐ 

 

ฟัง ไม่นั่งหลับขณะผู้ส่งสารก าลังบรรยาย ซึ่งจะต่างจากการไม่เข้าใจสาร เช่น ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน 
ในความหมายของภาษา เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้รับสารอยู่ อย่างไรก็ตาม
แม้ ผู้รับสารจะมีความหมายคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง แต่ในทางปฏิบัติ การส่ือสารระหว่างบุคคล                      
หรือมวลชนนั้น มักจะมีการสลับสับเปล่ียนฐานะในการเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่เสมอ และผู้รับ
สารนั้นยังอาจมีความหมายถึง บุคคลคนเดียว (Individual) เช่น ผู้ฟังการสนทนาระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล (Group) เช่น ผู้ชมการแสดงละครเวที รวมถึงมวลชน (Mass) เช่น ผู้ชมรายการโทรทัศน์ 
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น การส่ือสารท่ีจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้นผู้รับสารเองก็มีบทบาทส าคัญด้วย 
โดยจะต้องมีความ สัมพันธ์ที่ดีกับองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของการส่ือสารด้วย 

องค์ประกอบส าคัญท่ีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารก็คือผู้รับสาร โดยมุ่งเน้นถึง               
ศาสนิกชน ในครั้งพุทธกาล ท่ามกลางระบบสังคมท่ีเช่ือถือและยอมรับเรื่องวรรณะในศาสนาพราหมณ์
โดยมุ่งสอนให้ผู้คนให้ความสนใจกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติ (Supernatural) เทพเจ้า ฤทธิ์เดช
ปาฏิหาริย์ การดลบันดาล มองข้ามเรื่องของธรรมชาติ แต่พระพุทธศาสนากลับสอนให้อยู่กับความเป็น
จริง ให้ด าเนินชีวิตด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติท่ีเป็นไปตามกฎของมัน คือความเป็น
ตามเหตุปัจจัย๘๗ ความเข้าใจดังกล่าวนี้จึงต้องอาศัยการพิจารณาอย่างแยบคาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้รับสารในยุคท่ีมากไปด้วยข้อมูลข่าวสารเช่นในปัจจุบัน เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงต่อศีลธรรม                    
และจริยธรรมท่ีเป็นพฤติกรรมของคนในสังคม การจะสอนในเรื่องเหล่านี้อย่างได้ผลดี จะต้องให้เกิด
ความรู้สึกมองเห็นคุณค่าความส าคัญ จนมีความเล่ือมใสศรัทธาท่ีจะน าไปประพฤติปฏิบัติ๘๘ 

นอกเหนือไปจากความเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้อง ฝ่ายของศาสนิกชนผู้รับสารนั้นแต่ละ
คนมีท่ีมาแตกต่างกัน บางคนเข้าหาศาสนาด้วยเหตุผลทางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมมีจ านวน
ไม่น้อยท่ีเข้าหาศาสนาด้วยเหตุผลพิเศษทางจิตวิทยา เช่น เข้าหาเพราะชีวิตล้มเหลวด้านครอบครัว 
การงานหรืออะไรก็ตามแต่ การเข้าหาศาสนาอย่างทุ่มให้เต็มท่ีเช่นนี้ ง่ายท่ีจะน าไปสู่ความงมงายและ
อาจน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นโทษแก่ตนมากกว่าท่ีจะเป็นประโยชน์ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจผิดใน
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาในวิชาพระพุทธศาสนาไปอย่างน่าเสียดาย อีกท้ังเป็นการปิดกั้น
ความคิดและความฉลาดท่ีจะคิดพิจารณาวิเคราะห์หาเหตุผลในหลักพุทธธรรม ๘๙ การสอน 
ให้ท่องจ าและปฏิบัติตามโดยปราศจากการพิจารณาและวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอันสมควรนั้น ย่อมจะท า
                                                             

๘๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย
จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕๗. 

๘๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 
จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๙. 

๘๙ เชวง เดชะไกศยะ, พัฒนาตนด้วยศาสนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๕๐), 
หน้า ๕๐. 



๗๑ 

 

ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกอบรม ถูกส่ังให้ท า และท าให้รู้สึกเหมือนกับถูกบังคับ จนหมดความสนใจท่ีจะใฝ่
รู้และแสวงหาความรู้ ท้ังนี้ หากผู้ส่งสารมีคุณสมบัติพร้อมในการท าหน้าท่ีเป็นอย่างดี ย่อมสามารถ
วิเคราะห์ผู้รับสารได้ตรง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อให้การน าเสนอสารนั้นเหมาะ
และควรแก่ความพร้อมของบุคคล 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร คือวัตถุประสงค์ของการส่ือสารเพื่อแสดงความ
ต้องการ เพื่อให้เห็นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ท้ังสองฝ่ายผู้รับสาร 
คือ ผู้ท่ีรับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อผู้รับสารแล้วก็จะเกิดการตีความและการ
ตอบสนอง บุคคลผู้เป็นเป้าหมายของการส่ือสาร ท่ีเรียกว่า ผู้ฟัง ผู้อ่าน และผู้ชม ดังนั้น การเผยแผ่
ตามหลักการส่ือสารเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีความสอดคล้องตาม
แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว การน ากระบวนการและหลักการทฤษฎีการ
ส่ือสารมาประยุกต์ใช้จึงมีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมความส าเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการเชิงพุทธ และหลักวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

ตารางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๔๕). 

การ ส่ือสารไม่ ว่ าจะ เป็ น ระหว่ างบุ คคลหรื อการ
ส่ือสารมวลชนต่างก็เพื่อถ่ายทอดสารไปสู่ผู้รับสาร ผู้ส่ง
สารคอยท าหน้าท่ี ผู้กระตุ้น เพื่อให้ ผู้รับสารเกิดการ
ตอบสนอง ตามท่ีตนต้องการบทบาทและหน้าท่ีอัน
ส าคัญของผู้ส่งสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระดับใดก็
ตาม  จ าแน กได้  ๔  ประการ คื อ ผู้ ส่ งสารเป็ น ผู้ มี
วัตถุประสงค์ในการส่ือสารท่ีแจ่มชัด ผู้ส่งสารเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ผู้ส่ง 
สารเป็นผู้ความพยายามท่ีจะเข้าใจความสามารถ ผู้ส่ง
สารเป็นผู้รู้จักเลือกใช้วิธีการในการส่ือสารให้เหมาะสม
กับโอกาส 

พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๐, หน้า ๕). 

คนธรรมดาท้ังหลายผู้ไม่รู้ความจริงของส่ิงท่ีเรียกว่ากฎ
ธรรมชาติจึงปฏิบัติต่อส่ิงต่างๆ ในชีวิตอย่างขาดสมดุล 
ด้วยความคิดเห็นท่ีเอนเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งตาม
ความพอใจ มักมีความโน้มเอียงท่ีจะ 

 ไปสุดโต่ง ความสุดโต่งมีอยู่สองอย่าง คือสุดโต่งในทาง
ความคิดอย่างหนึ่ง และสุดโต่งในทางปฏิบัติอย่างหนึ่ง 

พระราชธรรมนิเทศ 
(ระแบบ ฐิตญาโณ), 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๙). 

หลักความสัมพันธ์หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็น
หลักส าคัญของวิปัสสนา ท่ีเป็นไปเพื่อท าลายความเห็น
ผิดเกี่ยวกับอัตตา ไม่ว่าจะเป็นสักกายทิฏฐิ อัตตานุทิฏฐิ 
หรืออัตตวาทุปาทาน เป็นต้น จนกระท่ังเกิดความรู้เห็น
จริง สามารถท าลายท่ีมาของความเป็น 
ตัวตนคืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมลงไปได 

เสนาะ ผดุงฉัตร,  
(๒๕๕๓, หน้า ๕๗). 

สารแห่งพุทธธรรมได้รับการเรียนรู้จดจ าและบอกต่อกัน
โดยวิธีเรียนด้วยมุขปาฐ นอกจากจะสร้างสัมพันธภาพ
อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแล้วยังเป็นการ
สร้างสมาธิ ฝึกจิตของผู้เรียนไปด้วย 

 



๗๓ 

 

ตารางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์การเผยแผ่ตามหลักการส่ือสาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พัชนี เชยจรรยา,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑). 

องค์ประกอบส าคัญก็คือ ผู้รับสาร ผู้รับสารคือผู้ท่ีรับสาร
จากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสาร ผู้รับ
สารจะเกิดการตีความและตอบสนอง โดยต้ังใจหรือไม่
ต้ังใจก็ตาม 

เชวง เดชะไกศยะ,  
(๒๕๕๐, หน้า ๕๐). 

บางคนเข้าหาศาสนาด้วยเหตุผลทางสังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวด ล้อมมีจ านวนไม่น้อยท่ีเข้าหาศาสนาด้วย
เหตุผลพิเศษทางจิตวิทยา เช่น เข้าหาเพราะชีวิตล้มเหลว 
ในด้านครอบครัว การงาน หรืออะไร ก็ตามแต่ การเข้า
หาศาสนาอย่างทุ่มให้เต็มท่ีเช่นนี้ง่ายท่ีจะน าไปสู่ความงม
งาย และอาจน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นโทษแก่ตนมากกว่า
ท่ีจะเป็นประโยชน์ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจผิดใน
คุ ณ ค่ า แ ล ะ ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใน วิ ช า
พระพุทธศาสนาไปอย่างน่าเสียดาย อีกท้ังเป็นการปิดกั้น
ความคิดและความฉลาดท่ีจะคิดพิจารณาวิเคราะห์หา
เหตุผลในหลักพุทธธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

๒.๔ บริบทพ้ืนท่ีการวิจัย 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัดจ านวน ๒๒๕ วัด๙๐ มีพระภิกษุสามเณร จ านวน ๒,๖๘๕ 
รูปต่อปีโดยประมาณ คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เคยจัดส่งพระสงฆ์เข้ารับการอบรมพระนัก 
เทศน์แม่แบบ ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่รุ่นท่ี ๘ – ๑๖ มีพระนักเทศน์แม่แบบ 
จ านวน ๑๒ รูป๙๑ ได้แก่  

 ๑. พระณัฐวัตร อุปคุตฺโต วัดเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๘ 
 ๒. พระมหาสวัสด์ิ ตปสีโล วัดเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๘ 
 ๓. พระปลัดสมเพียร ญาณวีโร วัดเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๘ 
 ๔. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช วัดบุษยะบรรพต อ าเภอหัวหิน รุ่น ๘ 
 ๕. พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม วัดดอนมะกอก อ าเภอบางสะพานน้อย รุ่น ๙ 
 ๖. พระชุมพล โอวาทการี วัดเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๙ 
 ๗. พระสมาน สมานฉนฺโท วัดปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๑๓ 
 ๘. พระอุดม  สุขิโต วัดปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี รุ่น ๑๓ และ รุ่น ๑๔ 
 ๙. พระมหาสวัสด์ิ ถิรธมฺโม วัดนิคมสามัคคี อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รุ่น ๑๕ 
 ๑๐.พระชาญณรงค์ อภิโกวิโท วัดธรรมิการามวรวหิาร อ าเภอเมือง รุ่น ๑๖ 
 ๑๑. พระบุญรว่ม กตปุญฺโญ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ าเภอเมือง รุ่น ๑๖ 
 ๑๒. พระสุเมธี สุขุมาโล วัดธรรมิการามวรวิหาร อ าเภอเมือง รุ่น ๑๖ 
 และได้มีจัดให้ท าหน้าท่ีในการอบรมให้แก่พระนักเทศน์ประจ าจังหวัดเพื่อส่งเสริมและ

ขยายผลในการสร้างพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้ครอบคลุมท่ัวทั้งจังหวัด จากจ านวนพระนักเทศน์ท่ี
เข้ารับการอบรมเป็นพระนักเทศน์แม่แบบ ยังถือว่าน้อยมาก และหลังจากรุ่น ๑๖ แล้วก็ไม่มีการส่ง
พระนักเทศน์ไปรับการอบรมเพิ่มอีก ท้ังๆ ท่ีท่ีวัดประยุรวงศาวาสยังคงมีการอบรมพระนักเทศน์ในทุก 
ๆ ปี จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อท าการพัฒนาพระนักเทศน์ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และสร้างพระ
นักเทศน์รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มด้วย 

 
 
 

                                                             
๙๐ ข้อมูลสถิติการส ารวจพระภิกษุสามเณรและวัด, ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เมื่อ

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑. 
๙๑ ข้อมูลรายชื่อพระนักเทศน์แม่แบบ รุ่นที่ ๘-๑๖ วัดประยุรวงศาวาส, กรุงเทพมหานคร,  [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/prakrusophon/ray-chux-nak-thesn, [๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

https://sites.google.com/site/prakrusophon/ray-chux-nak-thesn,%20%5b๑๑


๗๕ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้ทบทวน
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา จากการ

ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้ 
พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุน

มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบวง
ทุกข์ พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ี
วิธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่อง
ช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ สวนส าคัญท่ีจะสนับสนุน
เพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ี
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแหง “สมาธิ” 
และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาท่ีเรียกว่า ปัญญา๙๒ 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสูประชาคมอาเซียน” พบว่า บุคลากรต้องการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู ทักษะ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตน
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น                  
ท้ังเนื่องจากการฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ            
อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้บุคคล เกิดความรู ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ไดอย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไมว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ 
ด้านกิจกรรม การท่ีจะท าให้คนเรามีความรู ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากยิ่งขึ้น                 

                                                             
๙๒พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๖ 

 

การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี๙๓ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้
การศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุกสาระวิชา
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนไดส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ                
การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนาความรู้ โรงเรียนได
สนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี  ๓  ด้าน  ประกอบด้วย                           
๑) ศีล โรงเรียนไดให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานท้ัง                
๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักใน
การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน                
๓) ปัญญา โรงเรียนไดด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี Best Practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้๙๔ 

สรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้กับ
บุคคล หรือบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ให้มีศักยภาพท่ีมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส าเร็จได
ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ การพัฒนาจะต้องประกอบด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การประชุม 
สัมมนา แลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งการก าหนดนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  

 
 
 
 
 

                                                             
๙๓ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหา 

วิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือมุ่งสูประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖), หนา ๙๘ - ๙๙. 
๙๔ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๗). 



๗๗ 

 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

นักวิจัย สิ่งที่ค้นพบ 
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน),  
(๒๕๕๗) 

หลักแห่งการพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ไดแก 
๑) หลักอริยสัจส่ี   ๒) หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรค
มีองค์ ๘   ๓) หลักไตรสิกขา 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, 
(๒๕๕๖, หนา ๙๘ - ๙๙) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ให้บุคคล
เกิดความรูความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ เป็น
กระบวน การท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
หรือพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพไดเป็นอย่างดี 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี,  
(๒๕๕๗) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธ 
ศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย  ๑.การให้การศึกษา  
๒.การฝึกอบรม   ๓.การพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ จากการ

ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา ดังนี้ 
ทัศนีย์  เจนวิถีสุข  ได้วิ จัยเรื่อง“การส่ือสารเชิงพุทธกับการเป ล่ียนแปลงสังคม” 

ผลการวิจัยพบว่า การส่ือสารท่ีมีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคม คือ การส่ือสารมวลชน ส่วนการส่ือสารกับตนเองและ
การส่ือสารกับบุคคลอื่นท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม เป็นการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลและสัมพันธ์กับ
การเปล่ียนแปลงสังคม โดยการเปล่ียนแปลงมีลักษณะเป็นการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคม
เป็นส าคัญ ท้ังในระดับปัจเจก และระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ี
สังเคราะห์ได้จากการศึกษามีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติท่ีส าคัญ คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจและความเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของเหตุผล และผลตามความเป็นจริง 
ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและผู้ อื่นการส่ือสารเชิงพุทธนี้
เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีเป็นประโยชน์สุข โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจากภายใต้ตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม การส่ือสารกับตนเองและการ
ส่ือสารกับคนอื่นเป็นการส่ือสารท่ีไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมี
รูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการส่ือสารกับคนอื่น (ปรโตโฆสะ) ท าการส่ือสารกับตนเอง (โยนิโส
มนสิการ) ท าการส่ือสารตามแนวทางหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษา มีหลักฐานหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีส าคัญ 
คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของเหตุและผล
ตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
การศึกษาเชิงกลนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีท่ีเป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีเป็น
ประโยชน์สูง โดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจากภายในตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม๙๕  

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี ” ผลการวิจัยพบว่า๙๖        
                                                             

๙๕ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
๒๘๖-๒๙๕. 

๙๖ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๗๙ 

 

การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการ
บริหารท่ัวไป เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างานสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม 
พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัย
กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหาร
องค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎี
องค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น าเป็นต้น 

ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามา
ช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ท่ีมีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมท้ังศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี ก็ได้น าแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระ 
พุทธเจ้าและทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถบริหารองค์กรได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ความคิด หลักการ ทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี
ของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีของดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ 
ซึ่งเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ควรน ามาประกอบการบริหารองค์กร ซึ่งการบริหารไม่มี
รูป แบบตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ถ้าหากเรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้ว
จะท าให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเกินกว่าท่ีคิด และเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหารองค์กร
อื่นๆ ในพื้นท่ีต่อไป 

พระครูญาณเพชรรัตน (เทวินทร ปยทสฺสี) ไดวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนาเพื่อเยาวชน” ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน                 
มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแก  
ประเด็นท่ี ๑ เสริมศักยภาพและขีดความสามารถ มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูก 

ฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน และฝึกฝนทักษะ
เทคนิคการสอนท่ีเน้นผลลัพธ์ให้เยาวชนสามารถน าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ี
เหมาะสมกับวัยของตน  

ประเด็นท่ี ๒ สร้างการท างานเป็นเครือข่าย มีแนวทางในการด าเนินการโดยให้ความรูทาง
ศาสตร์สมัยใหม่ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายในการท างานและสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นท่ี
จากเล็กไปหาใหญ่   



๘๐ 

 

ประเด็นท่ี ๓ ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจ มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูกฝัง
จิตส านึกในบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคม และสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อ
ประโยชน์ในระดับจุลภาคและมหภาค 

๒. ยุทธศาสตร์การบูรณาการสาร(หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณปัจจุบัน มี ๑ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ไดแก การบูรณาการตัวสาร(หลักธรรม) เข้ากับเหตุการณในปัจจุบัน 

๓. ยุทธศาสตร์การรักษาและเพิ่มช่องทางการส่ือสาร มี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแก 
ประเด็นท่ี ๑ รักษาช่องทางการส่ือสารเดิม มีแนวทางในการด าเนินการโดยรักษาช่องทางการส่ือสาร
ธรรมะแกเยาวชน โดยอาศัยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นฐานและรักษาช่องทางการส่ือ
ธรรมะผ่านกิจกรรมของสถานศึกษา ประเด็นท่ี ๒ เพิ่มช่องทางการส่ือสารใหม่ มีแนวทางในการ
ด าเนินการโดยเพิ่มช่องทางการส่ือสารธรรมะผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ 

๔. ยุทธศาสตร์การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีแกผู้รับสาร มี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแก ปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีแก่ผู้รับสาร มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูกฝังคุณสมบัติของผู้รับสารท่ีดีและปลูกฝัง
องค์ประกอบเฉพาะตนของผู้รับสารท่ีดี๙๗ 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า๙๘ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นเป็นรูปแบบ
ขั้นบันใดมีการประสานงานแบบบนลงล่างศูนย์กลางอยู่ ท่ีกรุงเทพมหานคร หรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้วยการก าหนดนโยบายเผยแผ่และแบบแผนต่างๆ อยู่ท่ีส่วนกลางท้ังหมด 
เมื่อมีนโยบายหรือข้อก าหนดใหม่ก็จะส่งนโยบายนั้นๆ ลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล วัด ซึ่งระบบนี้จะรับนโยบายมาเป็นล าดับ ถ้ามีอุปสรรคตรงไหน ก็อาจจะเกิดปัญหา
และความล่าช้าในด้านการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรและงบประมาณได้ และด้วยความท่ี
ล้านนามีวิธีการท างานด้วยความเกรงใจ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมากในการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่างๆ ต่อฝ่ายบริหารในด้านแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น 
ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง มีการวางแผนไว้ตลอดปีตาม
ประเพณีด้ังเดิมท่ีเคยท าติดต่อกันมาโดยรับนโยบายจากส่วน กลางแล้วมาปรับใช้ประยุกต์เข้ากับ
ภูมิล าเนาท้องถิ่นของล้านนา 
                                                             

๙๗ พระครูญาณเพชรรัตน (เทวินทร ปยทสฺสี), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือเยาวชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๙๘ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓). 



๘๑ 

 

แนวทางการบริหารจัดการ เจ้าอาวาสส่ังการให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ
มา ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมีการเตรียมงานโดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่าย
รับไปด าเนินการ ในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย 
ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการท่ีมีหน้าท่ีก าหนด
นโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเช่ือพิธีกรรมในล้านนา ซึ่งท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชนโดยความเมตตาอนุเคราะห์ตามสมควรของพระสงฆ์จึง
มุ่งเน้นให้ท าพิธีกรรมทางศาสนาตามศรัทธาเป็นหลักและการให้ทานเป็นส่วนมาก ส่วนการคิดหา
หลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการท่ีมีอยู่ตามประเพณีนิยม การบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมก็คือสายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กรมีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จากการศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพื่อให้
พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า๙๙ 

๑. รูปแบบการบริหารจัดการคณะสงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์       
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคง
เป็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติตามสืบต่อกันมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้า
กับแนวคิดและทฤษฎีของ กูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เค เบอร์โล และหลักพุทธ
วิธีการบริหารและการเผยแผ่ เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ เพื่อให้ท างานอย่างอย่างมีคุณภาพ 

๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค                    
๒ มีปัญหาท่ีชัดเจน องค์กรมีบุคลากรไม่พอเพียงท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่อง
แท้พระนักเผยแผ่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด 
เป็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคล่ือนไปจาก
ความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา 

                                                             
๙๙ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 



๘๒ 

 

๓. แบบการบริหารจัดการเผยแผ่ขององค์ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและ
หน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ 
ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการ
เผยแผ่อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาจัดท ารางานผลการด าเนินการเผยแผ่ จัดจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรม 
และบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป  

พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทเว็บไซต์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทาง
จริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้ังแต่ปี 
พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น 
เนื่องจากเว็บไซต์เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างวัยรุ่นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีการ
น าเสนอส่ือท่ีไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับรับเอาข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมผ่านส่ือดังกล่าว หากแต่การ
ควบคุมการบริหารของผู้จัดท าเว็บไซต์เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ปราศจากข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม
ผู้เข้าใช้ย่อมจะได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักจริยธรรม และเล็งเห็นว่าการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมวัยรุ่นและเยาวชนเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ส่ิงส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาจริยธรรมคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนส่ือสารมวลชน ในแขนงต่างๆ ควรค านึงถึงจรรยาบรรณเป็นท่ีสุด เหนือ
ส่ิงอื่นใดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่วัยรุ่นเยาวชนจ าต้องริเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตนเองเป็นส าคัญ 
จักยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป๑๐๐ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกอบด้วยการวางแผนล่วงหน้าไว้ ตามประเพณี
ด้ังเดิมท่ีเคยท าติดต่อกันมา ในการบริหารผู้บริหารสามารถบูรณาการกับพุทธวิธีการท่ีมีอยู่แล้วให้
เรียบง่าย กระชับรัดกุมและตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ไขปัญหาการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสานงานให้บุคลากรด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา กระบวนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามรูปแบบขั้นบันได มีการประสานงานแบบเบ้ืองบนลงล่าง การท าหน้าท่ี
ของพระสังฆาธิการแต่ละพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลการเผยแผ่อย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผล
การท างานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

                                                             
๑๐๐ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล , “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่น

กรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหน่ึงของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน”, 
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 



๘๓ 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ 

นักวิจัย สิ่งที่ค้นพบ 
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข,  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๘๖-๒๙๕) 

การส่ือสารท่ีมีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึง
สังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสังคม คือ การส่ือสารมวลชน ส่วนการส่ือสาร
กับตนเองและการส่ือสารกับบุคคลอื่น เป็นการส่ือสารท่ีมี
อิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงสังคม  

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, 
(๒๕๕๕) 

พระพุทธเจ้าทรงใช้ ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ปัจจุบันได้มีการน าเอาแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งก็สามารถเข้ากันได้กับ
หลักการบริหารของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี  

พระครูญาณเพชรรัตน์  
(เทวินทร์ ปิยทสฺสี),  (๒๕๕๗) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมียุทธศาสตร์ ๔ ประการ 
๑. การพัฒนาศักยภาพของผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่ 

 ๒. การบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับยุคสมัย 
๓. การเปิดกว้างในการเผยแผ่และการเข้าถึงหลักธรรม 
๔. การปลูกฝังค่านิยม 

พระครูภาวนาโสภิต 
(บุญรัตน์ เมืองวงศ์), 
(๒๕๕๓) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีองค์กรหรือหน่วยงาน
คอยก ากับดูแลเป็นศูนย์กลาง ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ 
ก ากับดูแลรวมถึงการก าหนดนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ 
(สุรางค์ สุจิณฺโณ), 
(๒๕๕๖) 

การบริหารจัดการแนวใหม่มีการบูรณาการตามแนวคิด
ทฤษฎีของกูลิคและเออร์วิค และทฤษฎีการส่ือสารของ
เดวิด เค เบอร์โล มีความสอด คล้องเข้ากันได้กับหลักพุทธ
วิธีการบริหารและการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า 

พรรณพนัช ไตรรัตนกูล,  
(๒๕๕๐, บทคัดย่อ) 

เว็บไซต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น 
เนื่องจากเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เข้าใช้
เว็บไซต์ หากน าเสนอส่ือท่ีไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับ
ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมผ่านส่ือ หากแต่การควบคุมการบริหาร
ของผู้จัดท าเว็บไซต์ปราศจากข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้
ย่อมจะได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 



๘๔ 

 

วิเคราะห์สภาพทั่วไปและ

ปัญหาของพระนักเทศน ์

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รูปแบบการพัฒนาพระ
นักเทศน์ต้นแบบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- ผู้ส่งสาร   
- สาร   
- ช่องทาง   
- ผู้รับสาร 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิ จัย ได้ ศึกษาโดย สัง เคราะห์ คุณ ลักษณะของพระนั ก เทศน์ ต้นแบบ  ๔  ด้าน                  

คือ ๑) สันทัสสนา ๒) สมาทปนา ๓) สมุตเตชนา ๔) สัมปหังสนา๑๐๑ และหลักพุทธลีลาการสอน ๔ ส.
คือ ๑) ผู้ส่งสาร ๒) สาร ๓) ช่องทาง ๔) ผู้รับสาร๑๐๒ โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                             
๑๐๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๘. 
๑๐๒ David K.Berlo, The Process of Communication, (New York:  Holt, Rinehart and 

Winston, 2009), p.11. 

คุณลักษณะของพระนักเทศน์
ต้นแบบตามหลัก 

พุทธลีลาการสอน ๔ ส. 
- สันทัสสนา(แจ่มแจ้ง) 
- สมาทปนา (จูงใจ) 
- สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) 
- สัมปหังสนา (ร่าเริง) 



๘๕ 
 

บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”            
โดยค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิจัย กรอบแนวคิดใน
การวิจัย ตามล าดับข้ันตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
   ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research)   
กับการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และการวิ จัย เชิ งปริม าณ  (Quantitative Research) ซึ่ ง เก็ บข้ อมู ลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังนี้ 

๑. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน 

๒. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้เทคนิคการวิจัยแบบส ารวจ โดยการแจกแบบสอบ 
ถามแก่พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๓๘ รูป 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้  

๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

ผู้วิจัย ได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วย
กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๙ รูปหรือคน ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์ พระปริยัตินิเทศ            
ครูพระสอนศีลธรรมและผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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๑. พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต)  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ 

๒. พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม)  ท่ี ป รึ ก ษ า เ จ้ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเขา
โบสถ ์

๓. พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ช านาญ เขมนนฺโท)  ร อ ง เ จ้ า ค ณ ะ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุย
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔. พระเมธีคุณาภรณ์ (อุดม สิริวณฺโณ)  เจ้าคณะอ าเภอเมือง เจ้าอาวาสวัด
เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕. พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ)  เล ข านุ ก า ร เจ้ าค ณ ะ จั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดคลองวาฬ 

๖. พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ)  เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน  เจ้าอาวาส
วั ด บุ ษ ย ะ บ ร ร พ ต  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๗. พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท)  เจ้าคณะอ าภเภอกุยบุรี เจ้าอาวาส
วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๘. พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ )  เจ้ าคณ ะอ า เภอสามร้อยยอด          
เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๙. พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ)  ร อ ง เ จ้ า ค ณ ะ อ า เภ อ หั ว หิ น           
เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐. พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค)  เจ้าคณะต าบลหนองพลับเขต ๑  
เจ้าอาวาสวัดไวยไทรงาม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๑. พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน)  เจ้ าคณ ะต าบ ล ไร่ เก่ า -ไร่ ให ม่           
เจ้าอาวาสวัดธรรมรังสี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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๑๒. พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร)  เจ้าคณะต าบลปากคลองปราณ 
เจ้าอาวาสวัดปากคลองปราณ 

๑๓. พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๔. นายวิวัฒน์ วันกุมภา  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ 

๑๕. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาว เทียม 
อ า เ ภ อ หั ว หิ น  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๖. ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร  รองคณบดีประจ าพื้นท่ีวิทยาเขต
วั ง ไก ล กั ง ว ล  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อ า เ ภ อ หั ว หิ น  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๗. นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ  ผู้ อ าน วยก าร โร ง เรียน หั วหิ น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑๘. นายจีรวัฒน์ พราหมณี  ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ 

๑๙. นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์  อ ดี ต วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๓.๒.๒ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  

ผู้วิจัย ได้ท าการสนทนากลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน เพื่อศึกษาการ
พัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. พระครูสถิตญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๓. พระครูพินิจสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๗. อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

 ๘. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๙. อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑๐. อาจารย์  โสภณ เปียสนิท อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓.๒.๓ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ            
พระนักเทศน์ พระปริยัตินิเทศ ครูพระสอนศีลธรรม และพระสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ กลุ่มพระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร  
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan)๑ กลุ่มประชากรเป็นพระสงฆ์ จ านวน ๒,๖๘๕ รูป๒ ได้ค่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๓๘ รูป 
โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๑ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 

๒๕๕๒) , หน้า ๔๙. 
๒ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์, สถิติพระภิกษุสามเณรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                

พ.ศ.๒๕๖๑, (ประจวบคีรีขันธ์ : ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๖๑) 
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ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี ประชำกรผู้ให้ข้อมูล ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
๑ พระสงฆ์ในอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ๔๔๓ ๕๖ 
๒ พระสงฆ์ในอ าเภอหัวหิน ๔๕๒ ๕๗ 
๓ พระสงฆ์ในอ าเภอปราณบุรี ๓๔๙ ๔๔ 
๔ พระสงฆ์ในอ าเภอสามร้อยยอด ๓๑๔ ๔๐ 
๕ พระสงฆ์ในอ าเภอกุยบุร ี ๓๐๘ ๓๙ 
๖ พระสงฆ์ในอ าเภอทับสะแก ๒๘๖ ๓๖ 
๗ พระสงฆ์ในอ าเภอบางสะพาน ๒๖๙ ๓๔ 
๘ พระสงฆ์ในอ าเภอบางสะพานน้อย ๒๖๔ ๓๓ 

 รวม ๒,๖๘๕ ๓๓๘ 

 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ เคร่ืองมือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ แบบไม่มีโครงสร้าง 

๓.๓.๒ เคร่ืองมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ แบบสอบถาม 
ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาจากหนังสือ เอกสารและ

ผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการศึกษาวิจัย 

๒. สร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยท่ีได้ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑ ตามวิธีการสร้างแบบ
สอบ ถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ 
พรรษา ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งทางการปกครอง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาพระนักเทศน์ มีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) ของ Likert (Method of Summatedratings : 
Likert Scale) โดยตรวจสอบถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับโครงสร้างแบบสอบถาม ซึ่งในค่า
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คะแนนด้านบวก (มากท่ีสุด) ไปยังทิศทางด้านลบ(น้อยท่ีสุด) ในทางเลือกการตอบ ๕ รูปแบบ๓              
โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนน ดังนี้ 

 ๕ หมายถึง  มีระดับความเห็น มากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มีระดับความเห็น มาก 
 ๓ หมายถึง  มีระดับความเห็น ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  มีระดับความเห็น น้อย 
 ๑ หมายถึง  มีระดับความเห็น น้อยท่ีสุด 
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ต้ังข้อค าถามในการวิจัยเพื่อการพัฒนาพระนักเทศน์

ออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ 
๒.๑ แบบสอบถามการวิจัย ตามหลักพุทธวิธีการสอน ๔ ส. 

ก. ด้านสันทัสสนา  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ข. ด้านสมาทปนา  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ค. ด้านสมุตเตชนา  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ง. ด้านสัมปหังสนา  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 

๒.๒ แบบสอบถามการวิจัย ตามหลักการส่ือสาร 
ก. ด้านผู้ส่งสาร(พระนักเทศน์) มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ข. ด้านข่าวสาร(ธรรมะท่ีเทศน์) มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ค. ด้านช่องทาง(รูปแบบท่ีใช้เทศน์) มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
ง. ด้านผู้รับสาร(ประชาชนผู้ฟังธรรม) มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางในการพัฒนาพระ
นัก เทศน์ ใน จังหวัดประจวบ คีรีขั น ธ์  ซึ่ งมี ลักษณ ะ เป็ นค าถามปลาย เปิ ด  (Open ended 
Questionnaires) ให้เลือกตอบโดยเสรี 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อการศึกษาวิจัยนั้น ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และทดสอบหาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้น าร่างแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม และแก้ไขปรับปรุง
ให้เกิดความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
                                                             

๓ พิมพ์พา หิรัญกิตติ, การวิจยัการตลาด, (กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๕๒), หน้า ๓๔. 



๙๑ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
จ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

(๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

(๔) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสน-ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ราย
ข้อ (Index of Item – Objective Congruence) : IOC๔ ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปจึงจะ
แปลผลว่าใช้ได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามได้
ค่า = ๐.๘๐ 

๒. การทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้ศึกษาวิจัยน าแบบสอบ 
ถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปทดสอบการใช้โดยการขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลตัวอย่าง (Try out) กับพระสงฆ์ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๓๐ ท่าน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๙๔๓ 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามแก่พระสงฆ์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๓๘ รูป โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
จากสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                                             
๔ ผศ .ดร.สุ รพล สุยะพรหม และ สุท ธิรัก ศรีจันทร์ เพ็ญ , ระเบี ยบวิธีวิจัยทางการจัดการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๖. 



๙๒ 
 

๒. ผู้ศึกษาวิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เสนอต่อเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลทางการศึกษา 
วิจัย 

๓. ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกจ่ายแบบสอบถามกับกลุ่มเป้า 
หมาย คือ พระสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ท้ังหมด 
๓๓๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview) ท่ีมี
โครงสร้าง จ านวน ๑๙ รูปหรือคน โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯ เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเองพร้อมกับบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
และจะก าหนดวัน เวลาและสถานท่ี ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เช่ียวชาญ              
ในการตอบค าถามแต่ละประเด็น และบันทึกภาพนิ่ง  

๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ การจัดสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญพิเศษ (Focus 
Group Discussion) ได้แก่ พระสังฆาธิการ พระนักเทศน์และผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน            
ซึ่งผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค า
รับรองจากผู้อ านวย การหลักสูตรฯ เพื่อขอเข้าร่วมการสนทนากลุ่มพร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ            
ท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มล่วงหน้า และจะก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีส่วนในขณะการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
จะขออนุญาตจากผู้เช่ียว ชาญใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องบันทึกภาพนิ่ง 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การีวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

วิเคราะห์แบบอรรถาธิบายและพรรณาความวิเคราะห์ลักษณะปัญหา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดล าดับและหมวดหมู่ข้อมูล 
๓. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป 
๔. สรุปผลการวิจัย เสนอแนะและน าเสนอผลการวิจัย 
๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Description Statistics) ส าหรับ
อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพระนักเทศน์ต้น 
แบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ”                 
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ข้อ เพื่อ ๑.ศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๒.ศึกษาคุณลักษณะของพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
๓.น าเสนอการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาการวิ จัยนี้เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ท าการศึกษาโดยใช้เครื่องมือในการ
วิจัยซึ่งประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๐ รูปหรือคน  
แบบสอบถาม (Questionnaireห) จ านวนท้ังส้ิน ๓๓๘ ชุด เพื่อหาการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลท าการวิจัยและประมวลผลท่ีได้โดยการวิเคราะห์ เชิง
พรรณนา (Descriptive Stations) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยดังนี้ 

 ๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔.๒ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔.๓ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

  ๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของการเทศน์ของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
พระนักเทศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่เป็นพระนักเทศน์ท่ีเทศน์ในแบบธรรมวัตร และเป็น
จ านวนมากท่ีเทศน์โดยการอ่านจากพระคัมภีร์ ท าให้ไม่เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ฟัง อีกท้ังการเทศน์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ เป็นเพียงส่วนประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานวันขึ้นบ้านใหม่            
งานแต่งงาน งานบวชและงานศพ เป็นต้น การเทศน์หรือการเทศน์ในแบบท่ีเป็นพิธีการ จึงมีรูป
แบบเดิมๆ ผู้เทศน์จึงไม่สามารถดัดแปลงหรือใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ประกอบการเทศน์ได้ ปัจจุบันใน
ยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากขึ้น พระนักเทศน์ได้มีการปรับตัว 
เปล่ียนวิธีการเทศน์ ประยุกต์รูปแบบการเทศน์  เพื่อให้เข้ากับความทันสมัยท่ีเกิดขึ้น เช่น การเทศน์
โดยไม่ใช้ส านวนโบราณ  การสอนธรรมะผ่านส่ือต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการเทศน์ด้วยวิธีการเหล่านี้สามารถ



๙๔ 
 

เข้าถึงผู้ฟังท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดีและมากกว่า เป็นการเทศน์แบบท่ีไม่ได้ใช้ท านองท่ีเป็นการเทศน์
พิธีการ และอาจสอดแทรกมุขลงไปท าให้น่าสนใจมากขึ้น มุ่งให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพื่อให้น าไป
ปฏิบัติได้เป็นส าคัญ 

๑) พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระนักเทศน์ในแบบธรรมวัตร ไม่มีรูปแบบ
การเทศน์แบบอื่นๆ เลย เช่น การเทศน์แหล่ การเทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเทศน์ ๓ ธรรมาสน์  ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดนั้น  ได้เคยมีการจัดส่งพระไปเข้ารับการ
อบรมเป็นพระนักเทศน์แม่แบบ แล้วให้กลับมาท าการฝึกอบรมให้แก่พระนักเทศน์ประจ าจังหวัดอีก
ทอดหนึ่ง แต่ก็มีพระเข้ารับการอบรมจ านวนน้อย จนหยุดการจัดการอบรมไปในท่ีสุด๑ 

๒) พระนักเทศน์ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเทศน์โดยการอ่านคัมภีร์ มักจะเป็นการเทศน์ตาม
ประเพณี เช่น งานบวช งานศพ งานท าบุญต่างๆ เป็นต้น มีน้อยมากท่ีจะเป็นการเทศน์เพื่อเผยแผ่
จริงๆ ซึ่งจะใช้เป็นการปาฐากถาธรรมแทน๒  

๓) พระนักเทศน์จะแสดงธรรมตามท่ีได้รับนิมนต์ แต่ผู้ฟังมักจะไม่ค่อยเข้าใจ หรือไม่
สามารถเข้าถึงในรายละเอียดของเรื่องท่ีเทศน์ได้ท้ังหมด อาจจะเนื่องด้วยอุปสรรคหลายอย่าง                
เช่น ผู้เทศน์เตรียมตัวไม่ดีพอ ผู้ฟังไม่ได้สนใจในการฟังเทศน์๓ 

๔) พระนักเทศน์ส่วนใหญ่จะเทศน์ด้วยการอ่านพระคัมภีร์และเป็นการอ่านไปเรื่อยๆ ไม่มี
การใส่มุก หรือการใช้ปฏิภาณไหวพริบเสริมการเทศน์ จึงท าให้ไม่น่าติดตาม ไม่น่าฟัง๔ 

๕) การแสดงธรรมของพระนักเทศน์มักจะเป็นการเทศน์โดยการอ่านพระคัมภีร์ จะมีบ้าง
บางรูปท่ีไม่ได้อ่านจากคัมภีร์แต่ก็มีจ านวนน้อย การเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมุ่งการเทศน์
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะเป็นส าคัญ๕ 

๖) พระนักเทศน์มีการพัฒนาในการเทศน์หรือแสดงธรรม มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ประกอบบ้างแต่ยังไม่มากนัก๖ 

                                                             
๑ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๙๕ 
 

๗) พระนักเทศน์มักจะเทศน์ตามรูปแบบเดิมๆ อ่านตามพระคัมภีร์ ไม่มีการประยุกต์ให้
เกิดความน่าสนใจ พระนักเทศน์ท่ีเทศน์อยู่ประจ าก็จะเป็นรูปเดิมไม่ค่อยมีรูปใหม่ๆ เกิดขึ้น๗ 

๘) พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังใช้รูปแบบการเทศน์ท่ีเป็นแบบท่ัวๆ                
ไป คือ การเทศน์บนธรรมาสน์ แสดงตามหลักพุทธศาสนสุภาษิต มักเป็นการเทศน์โดยการอ่านพระ
คัมภีร์ อาจจะมีบางรูปท่ีสามารถแสดงธรรมโวหารโดยไม่อ่านตามพระคัมภีร์ แต่ก็มีจ านวนน้อย             
พระนักเทศน์ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอายุมาก ไม่ค่อยมีลีลาในการเทศน์ท่ีท าให้ผู้ฟังเทศน์สนใจได้๘ 

๙) พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังแสดงธรรมกันในรูปแบบเดิมๆ ท าให้ไม่ค่อย
น่าสนใจ ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย จะเห็นได้ว่าเมื่อพระเริ่มเทศน์ผู้ฟังก็เริ่มพูดคุยกันไม่ได้ต้ังใจฟัง
เทศน์แสดงให้เห็นว่าพระนักเทศน์เองก็ยังไม่เป็นท่ีน่าเล่ือมใส ยังไม่สามารถเทศน์ให้เกิดความน่าสนใจ
ขึ้นได้๙ 

๑๐) ส่วนมากพระนักเทศน์จะเทศน์ตามรูปแบบของงาน เช่น งานบวช งานศพ เป็นต้น 
เรื่องท่ีเทศน์ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆ ท่ีไม่น่าสนใจ ผู้ฟังส่วนใหญ่จะไม่ต้ังใจในการฟังเทศน์สักเท่าไร๑๐ 

๑๑) การเทศน์ของพระนักเทศน์เป็นแบบเก่า ขึ้นธรรมาสน์แล้วเทศน์ตามพระคัมภีร์จึงท า
ให้ผู้ฟังเทศน์ไม่ค่อยต้ังใจฟัง อาจจะเป็นเพราะเป็นธรรมะท่ีได้ฟังแล้วหลายครั้งหลายคราจึงไม่
น่าสนใจ๑๑ 

๑๒) การเทศน์ของพระนักเทศน์ส่วนใหญ่จะเป็นการเทศน์แบบการอ่านตามพระคัมภีร์ท า
ให้ไม่น่าสนใจไม่น่าติดตาม มีภาพท่ีพบเห็นเป็นประจ าคือเมื่อพระเริ่มเทศน์ญาติโยมก็เริ่มคุยกัน๑๒ 

                                                                                                                                                                               
๖ สัมภาษณ์  พระครู วิจิตรธรรมวิภัช  (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ), เจ้ าคณะอ าเภอหัวหิน จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ์  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.  



๙๖ 
 

๑๓) จากท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มักจะเป็นพระสังฆาธิ
การเท่านั้น อาจเนื่องด้วยเจ้าภาพรู้จักและให้ความเคารพจึงเจาะจงนิมนต์เฉพาะพระสังฆาธิการท่ี
คุ้นเคยกัน และยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมพระนักเทศน์ใหม่ๆ ให้เข้ารับการอบรม๑๓ 

๑๔) พระนักเทศน์ท่ีมีความสามารถสูงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีจ านวนไม่มากนัก 
เพราะไม่มีการฝึกอบรมและพัฒนาพระนักเทศน์ท้ังใหม่และเก่า ตลอดจนขาดแคลนการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ ได้๑๔ 

๑๕) การเทศน์ของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเข้าใจง่ายมีการยกเอา
นิทานมาเป็นอุทาหรณ์ สถานการณ์ต่างๆ เข้ามาประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และชัดเจนเห็น
จริง๑๕ 

๑๖) มีพระนักเทศน์เป็นจ านวนไม่มากท่ีสามารถแสดงธรรมได้อย่างคล่องแคล่วน่าติดตาม 

มีความชัดเจนในหัวข้อธรรมะท่ีน ามาแสดง ท าให้ผู้ฟังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ าเป็นต้อง

มีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น๑๖ 

๑๗) พระนักเทศน์ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างความน่าสนใจความประทับใจต่อหลักธรรม
ค าส่ังสอนให้กับประชาชนได้ เพราะการเทศน์ยังเป็นรูปแบบเดิมท าให้ขาดความน่าสนใจ๑๗ 

๑๘) การแสดงพระธรรมเทศนาเป็นวิธีการท่ีมีแบบแผนมีหลักการท าให้ผู้ฟังได้รับความรู้
ความเข้าใจในพระธรรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถรักษาหลักค าสอนด้ังเดิมไว้ได้ แต่ด้วยรูปแบบ
การเทศน์ท่ีเป็นแบบเก่าจึงยังไม่ค่อยน่าสนใจ๑๘ 

๑๙) การแสดงธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีรูปแบบเดิมท่ียังส่ือและดึงดูดให้ความ
สนใจต่อเยาวชนประชาชนได้น้อย ซึ่งรูปแบบการเทศน์แบบเดิมอาจไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจ

                                                             
๑๓ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๙๗ 
 

ได้อย่างชัดเจน จ าเป็นต้องมีการการน าเอาเทคนิค เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการเทศน์เพื่อให้น่าสนใจ
เพิ่มขึ้น๑๙ 

สรุปได้ว่า สภาพท่ัวไปของการเทศน์ของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเป็น
การเทศน์ในแบบเดิมๆ หรือแบบโบราณ เป็นการเทศน์ท่ีผู้แสดงธรรมกล่าวไปโดยการพูดปกติ ไม่มี
การใส่ท่วงท านองในแบบท่ีเรียกว่า ท านองแหล่ จึงท าให้ไม่เป็นท่ีน่าดึงดูดความสนใจ แต่ก็มีพระ
นักเทศน์ท่ีมีความช านาญแล้วท่ีสามารถเทศน์ให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้เป็นคติ
ธรรมในการด าเนินชีวิตได้ ควรมีการสร้างพระนักเทศน์ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ให้มีการจัดฝึกอบรม
พัฒนาความสามารถของพระนักเทศน์ให้สามารถประยุกต์รูปแบบการเทศน์ท่ีแตกต่างไปจากแบบเดิม
ท่ีปฏิบัติกันอยู่ และให้น าเอาอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาใช้เสริมการเทศน์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งๆ ขึ้น การเทศน์แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน จ าเป็นต้องมี
การการน าเอาเทคนิค เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการเทศน์เพื่อให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๙ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑ วิเคราะห์สภาพท่ัวไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระนักเทศน์จะแสดงธรรมตามท่ีได้รับนิมนต์ผู้

เทศน์เตรียมตัวไม่ดีพอ ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการ
เทศน์โดยการอ่านคัมภีร์ไปเรื่อยๆ ไม่มีการใช้
ปฏิภาณไหวพริบเสริมการเทศน์ ท่ีไม่อ่านจาก
คัมภีร์แต่ก็มีจ านวนน้อย เทศน์ในแบบธรรมวัตร 
ไม่มีรูปแบบการเทศน์แบบอื่น เช่น การเทศน์
แหล่ การเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ 

๕ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ การพัฒนาในการเทศน์มีการน าเอาเทคโนโลยี
เข้ามาประกอบบ้างแต่ยังไม่มากนัก ไม่มีการ
ประยุกต์ลีลาการเทศน์ท่ีท าให้ผู้ฟังเกิดความ
น่าสนใจขึ้นได้ ส่วนมากจะเทศน์ตามรูปแบบ
ของงาน เช่น งานบวช งานศพ เป็นต้น เรื่องท่ี
เทศน์ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆ 

๕ ๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๓ การเทศน์เป็นแบบเก่าได้ฟังแล้วหลายครั้งจึงไม่
น่าสนใจไม่น่าติดตามขาดการสนับสนุนส่งเสริม
พระนักเทศน์ให้เข้ารับการอบรม 

๓ ๑๑,๑๒,๑๓ 

๔ พระนักเทศน์ท่ีมีความสามารถสูงยังมีจ านวนไม่
มากท่ีสามารถแสดงธรรมมีการยกเอานิทาน มา
เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วน่าติดตาม 

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 

๕ พระนักเทศน์ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างความ
น่าสนใจด้วยรูปแบบการเทศน์ท่ีเป็นแบบเก่าจึง
ไม่น่าสนใจยังส่ือและดึงดูดให้ความสนใจต่อ
เยาวชนประชาชนได้น้อย 

๓ ๑๗,๑๘,๑๙ 

 
 
 
 



๙๙ 
 

 

 

๔.๒ การสร้างคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔.๒.๑ สันทัสสนา : การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง  

๑) พระนักเทศน์ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
มีความคิดตริตรอง วิเคราะห์หาเหตุและผลให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมท่ีพระนักเทศน์น าไปแสดง
ให้เกิดปัญญา เข้าใจความเป็นจริง๒๐  

๒) พระนักเทศน์อธิบายเนื้อหาท่ีเป็นหลักธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น หลักแห่ง
ความเคารพซึ่งกันและกัน หลักแห่งความเมตตา มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน หรือหลักธรรมท่ีเป็นหน้าท่ี
ของทุกคน เช่น ความกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น ซึ่งอธิบายและช้ีให้เห็นอย่างง่ายๆ๒๑   

๓) เลือกเนื้อหาท่ีแสดงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฟังเป็นหลัก เป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
หลักธรรมท่ีน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม การเกรงกลัวต่อการท า
ความช่ัวพร้อมยกตัวอย่างใกล้ตัว๒๒  

๔) เนื้อหาการเทศน์เหมาะสมผู้ฟังสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น๒๓   

๕) วิธีการน าเสนอต้องอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจใน
การฟังเทศน์ พระนักเทศน์ต้องมีวิธีการน าเสนอให้เกิดแรงจูงใจหรือหาแนวทางในการน าเสนอด้วย
เทคนิคหลายอย่างหลายวิธีการ ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของผู้น าเสนอว่าจะมีวิธีการ
อย่างไร๒๔   

                                                             
๒๐ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ์  พระครู วิจิตรธรรมวิภัช  (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๐ 
 

๖) มีประสบการณ์การพูดท่ีเหมาะกับวัยของผู้ฟัง การใช้ค าพูดท่ีเป็นกันเอง แทรกอารมณ์
ขันเพื่อไม่ให้น่าเบื่อ ยกตัวอย่างประกอบมากๆ  เพื่อให้น่าสนใจและติดตามสอดแทรกเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นจริง ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ และต้องมีความรอบรู้ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันรวมท้ัง
วิเคราะห์ได้ดี๒๕  

๗) พระนักเทศต้องพูดและยกตัวอย่างบุคคลใกล้ตัวให้เห็น เช่น ยกตัวอย่างของ พ่อ แม่ 
ให้เห็นการกระท าท่ีผ่านมาแล้วหรือก าลังท าอยู่ให้เห็นประจักชัด๒๖  

๘) ใช้เทคนิคชักจูงให้ท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังสร้าง
บรรยากาศการบรรยายธรรมะได้เหมาะสม มีความสามารถในการใช้ค าพูดท่ีส่ือสารออกมาชัดเจน๒๗  

๙) พระนักเทศน์ต้องฝึกทักษะในการพูดชักจูงให้ผู้ฟังอยู่ในอาการเงียบสงบ ใช้เวลาการ
บรรยายธรรมะไม่ส้ันและยาวจนเกินไป กระจายให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการตอบปัญหา
ธรรม มีการประเมินผลหลังการบรรยาย๒๘  

๑๐) พระนักเทศน์ต้องวางตัวเป็นกันเองและท าความคุ้นเคยสนิทสนมเพื่อตัดช่องว่าง
ความเกรงกลัว มีบุคลิกภาพท่ีบ่งบอกถึงความมีเมตตา รักใคร่ และวางตัวให้เหมาะสมในการเป็นผู้
แสดงธรรม๒๙   

๑๑) พระนักเทศน์ต้องมีความสามารถบรรยายให้ผู้ฟังมองเห็นภาพเสมือนกับตนเองได้เข้า
ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น หรือก าลังท าส่ิงนั้นอยู่๓๐   

๑๒) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์สามารถท าให้ผู้ฟังมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง          
เป็นผู้ท่ีมีความสนใจติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ในปจัจุบันเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการเทศน์๓๑   

                                                             
๒๕ สัมภาษณ์  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒๗ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ์  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า-ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๑ 
 

๑๓) เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท้ังในอดีตและปัจจุบันได้ดี 
สามารถน าเอาความรู้ของผู้อื่นมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดี๓๒  

๑๔) เป็นผู้สามารถจับใจความค าอธิบายในหลักธรรมเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆ ของผู้ท่ี
สร้างคุณงามความดี ท้ังตัวบุคคล เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวสร้างความสนใจ
อันจะท าให้เกิดแรงจูงใจกับผู้ฟังท่ีจะท าความดีได้๓๓   

๑๕) ต้องเน้นการเทศน์ให้เป็นรูปธรรมมีการยกกรณีตัวอย่างหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็น
โดยท่ัวไปมาเป็นหัวข้อในการเทศน์โดยใช้การน าเสนอด้วยวิธีการสมมติ๓๔   

๑๖) เทศนาโดยการเล่านิทานประกอบเพื่อให้ชัดเจนเข้าใจง่ายฟังแล้วชดแจ้งเห็นจริงท า
ให้ผู้ฟังเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย๓๕  

๑๗) พระนักเทศน์ต้องเน้นการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีน ามาจากพระไตรปิฎก 
และความรู้นั้นสามารถท่ีจะน ามาแก้ไข้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริง๓๖   

๑๘) การเทศนาต้องอธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนไปตามล าดับโดยละเอียด
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจไม่ข้ามไปข้ามมาท าให้ผู้ฟังสับสน๓๗   

๑๙) พระนักเทศน์ ต้องเริ่มอธิบายจากส่ิงท่ีรู้เห็นเข้าใจง่ายยกตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจน                
เริ่มจากส่ิงท่ีเข้าใจง่ายไปหาส่ิงท่ีเห็นเข้าใจยาก อธิบายเท่าท่ีจ าเป็นพอดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจ๓๘   

สรุปได้ว่า พระนักเทศน์ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา มีความคิดตริตรอง วิเคราะห์หาเหตุและผลให้เกิดความเข้าใจ  อธิบายเนื้อหาท่ีเป็น
หลักธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น หลักแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน หลักแห่งความเมตตา 

                                                             
๓๒ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๒ 
 

มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน หรือหลักธรรมท่ีเป็นหน้าท่ีของทุกคน เช่น ความกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น         
เลือกเนื้อหาท่ีแสดงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฟังเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีวิธีการน าเสนอให้เกิด
แรงจูงใจหรือหาแนวทางในการน าเสนอด้วยเทคนิคหลายอย่างหลาย  ค าพูด ท่ีเป็นกัน เอง                         
ท าความคุ้นเคยสนิทสนมเพื่อตัดช่องว่างความเกรงกลัว เทศนาโดยการเล่านิทานประกอบเพื่อให้
ชัดเจนเข้าใจง่ายฟังแล้วชดแจ้งเห็นจริงท าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 

ตารางที่  ๔.๒  วิ เคราะห์ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  
ด้านสันทัสสนา : การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ มีประสบการณ์การพูดท่ีเหมาะกับวัยของผู้ฟัง 

มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักธรรมค า
สอน อธิบายและช้ีให้เห็นอย่างง่ายๆ เลือก
เนื้ อหาท่ีแสดงให้ เหมาะสมกับวัยของผู้ฟั ง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ น าเสนอให้เกิดแรงจูงใจ 

๖ ๑,๓,๖,๙,๑๒,๑๕ 

๒ และยก ตั วอ ย่ า งบุ ค คล ใก ล้ ตั ว ให้ เห็ น  มี
ความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้
ผู้ฟังอยู่ในอาการเงียบสงบ วางตัวเป็นกันเอง
และท าความคุ้นเคยสนิทสนมเพื่อตัดช่องว่าง
ความเกรงกลัว 

๔ ๒,๔,๕,๑๗ 

๓ สามารถบรรยายให้ผู้ฟังมองเห็นภาพเสมือนกับ
ตนเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น  ติดตาม
ข่าวสารและเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลในการเทศน์ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท้ัง
ในอดีตและปัจจุบันได้ดี 

๓ ๗,๑๑,๑๔ 

๔ อธิบายในหลักธรรมเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆ 
มีการยกกรณีตัวอย่างหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็น
โดยท่ัวไปมาเป็นหัวข้อ โดยการเล่านิทาน
ประกอบเพื่อให้ชัดเจนเข้าใจง่าย 

๓ ๑๓,๑๖,๑๘ 

๕ เน้นการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีน ามา
จากพระไตรปิฎก อธิบายรายละเอียดในแต่ละ
หัวข้อให้ชัดเจน อธิบายจากส่ิงท่ีรู้เห็นเข้าใจง่าย 

๓ ๘,๑๐,๑๙ 



๑๐๓ 
 

 
 
๔.๒.๒ สมาทปนา คือ อธิบายให้เข้าใจจูงใจ  

๑) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถเทศนาอธิบายธรรมให้
ประชาชนเข้าใจในส่ิงท่ีอธิบายได้ถูกต้อง มีความรู้ด้านข่าวสารและเหตุการณ์ในปัจจุบันและสามารถ
ยกตัวอย่างของบุคคลท่ีประชาชนให้ความนับถือมาประกอบการเทศน์๓๙  

๒) เนื้อหาในการเทศน์ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังและต้องสอดแทรกเนื้อหาของกฎแห่งกรรม
หรือความดีความช่ัว เพื่อให้กลุ่มผู้ฟังได้มองเห็นผลของการท าดีท าช่ัว๔๐   

๓) พระนักเทศน์ต้องเน้นการเทศน์สอนให้ผู้ฟังรักษาศีล ๕ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัตินั่ง
สมาธิ และสวดมนต์ไหว้พระ๔๑  

๔) พระนักเทศน์ต้องพัฒนาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
ในหลักธรรมค าสอนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะท าความดี๔๒  

๕) สามารถเทศนาบรรยายจนเกิดความซาบซึ้งท าให้ผู้ฟังหันมาสนใจ แนะน าชักชวนโน้ม
น้าวให้ผู้ฟังเปิดใจยอมรับ๔๓   

๖) เนื้อหาท่ีเทศน์ต้องอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายมีเนื้อหาแปลกใหม่ และไม่เป็นเนื้อหาท่ี
รุนแรงหรือโจมตีใคร๔๔   

๗) พระนักเทศน์ต้องมีความสามารถในการเล่นค า เล่นภาษา หรือแปลความหมายในทาง
ธรรมให้เป็นภาษาท่ีฟังแล้วไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไปท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย๔๕   

                                                             
๓๙ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ์  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ์  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๕ สัมภาษณ์  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 
 

๘) สามารถยกข้อเปรียบเทียบช่วยให้หัวข้อธรรมท่ีลึกซึ้งเข้าใจได้ยากให้สามารถเข้าใจได้
ง่ายไม่ซับซ้อน๔๖  

๙) พระนักเทศน์ต้องมีน้ าเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่แข็งกระด้างในการพูดไม่ลากเสียง
ไม่เทศน์เรื่อยๆ จนน่าร าคาญ นักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นว่องไวไม่ใช่ลุกรี้ลุกรน๔๗   

๑๐) พระนักเทศน์ต้องพัฒนาปรับเปล่ียนและเสริมสร้างความสามารถของตน ให้สามารถ
น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเทศน์ให้มากขึ้น 
ปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้น่าติดตามไม่น่าเบื่อ มีหัวข้อธรรมะท่ีหลากหลาย สามารถน าเอา
หลักการ ทฤษฎีอื่นๆ นอกเหนือจากพุทธศาสนสุภาษิตมาใช้เทศน์๔๘   

๑๑) พระนักเทศน์จะต้องวางตนให้เหมาะกับหน้าท่ีท่ีได้รับ มีความสุขุมและความเป็นมิตร
กับผู้คนรอบตัว รู้จักวิธีการแสดงธรรมท่ีหลากหลาย เช่น การแสดงธรรมแบบปกติท่ัวไป การปาฐกา
ธรรม การบรรยายธรรม เป็นต้น และต้องเตรียมพร้อมเสมอ๔๙  

๑๒) การเทศน์ต้องเลือกหัวข้อธรรมให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังตามบริบทของพื้นท่ีท่ีแสดงโดย            
ไม่ขัดกับความเช่ือ วัฒนธรรม และประเพณีของพื้นท่ีนั้นๆ๕๐   

๑๓) พะนักเทศน์ต้องศึกษาข้อมูลทางเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง                
และน ามาประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังสนใจ๕๑   

๑๔) พระนักเทศน์ต้องสร้างศรัทธาสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ใช้ภาษาร่วมสมัย
เพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีการยกตัวอย่างของผู้ท่ีท าความดีแล้วได้ดีเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นการ
จูงใจให้ท าความดี๕๒   

                                                             
๔๖ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ์  พระครู วิจิตรธรรมวิภัช  (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

๑๕) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีความคล่องแคล่วเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถ                     
มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นท่ีน่าเล่ือมใส พูดจาไพเราะน่าฟัง๕๓   

๑๖) พระนักเทศน์ต้องมีรูปแบบ ทักษะ ลีลา ในการเทศน์การพูดมีข้อคิดท่ีน่าสนใจ
สามารถสะกดผู้ฟังให้สนใจ น าเสนอเนื้อหาท่ีชัดเจน๕๔  

๑๗) ต้องคิดหาวิธีการเทศน์เพื่อจูงใจผู้ฟังปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีความสนใจอยากฟัง
ธรรมะ๕๕   

๑๘) พระนั ก เทศน์ ต้องมีการประยุก ต์การเทศน์ ให้ มี รูปแบบ ท่ีน่ าสนใจเพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เช่น น าเอาค าพูดท่ีฮิตๆ เนื้อเรื่องละครมา
สอดแทรกด้วยธรรมะเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้การเทศน์เกิดความน่าสนใจและสร้างความประทับใจแก่
ผู้ฟัง๕๖  

๑๙) เทศนาในส่ิงท่ีเข้าใจได้ง่ายสอนเฉพาะในส่ิงท่ีควรสอนเพื่อมุ่งให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ
ในส่ิงท่ีสอนเป็นส าคัญโดยไม่ยกตนเป็นส าคัญและไม่พูดกระทบผู้อื่นหรือเสียดสีผู้อื่น๕๗   

สรุปได้ว่า ท่ีอธิบายได้ถูกต้อง เนื้อหาในการเทศน์ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังและต้อง
สอดแทรกเนื้อหาของกฎแห่งกรรมหรือความดีความช่ัว สอนให้ผู้ฟังรักษาศีล ๕ ควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติพัฒนาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบบรรยายจนเกิดความซาบซึ้งท าให้ผู้ฟังหันมาสนใจ 
แนะน าชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ฟังเปิดใจยอมรับ มีเนื้อหาแปลกใหม่มีความสามารถในการเล่นค า เล่น
ภาษา หรือแปลความหมายในทางธรรมให้เป็นภาษาท่ีฟังแล้วไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกิน  ยกข้อ
เปรียบเทียบช่วยให้หัวข้อธรรมท่ีลึกซึ้งเข้าใจได้ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  มีน้ าเสียงอ่อนโยน
อ่อนหวานแต่ไม่แข็งกระด้าง ปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้น่าติดตามไม่น่าเบ่ือรู้จักวิธีการแสดง
ธรรมท่ีหลากหลาย เลือกหัวข้อธรรมให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังตามบริบทของพื้นท่ีท่ีแสดงโดยไม่ขัดกับความ
เช่ือ วัฒนธรรม และประเพณีของพื้นท่ีนั้นๆ ศึกษาข้อมูลทางเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์กับ
ผู้ฟัง คิดหาวิธีการเทศน์เพื่อจูงใจผู้ฟังปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีความสนใจอยากฟังธรรมะน าเอา
                                                             

๕๓ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๕๔ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๕๕ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๕๖ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

๕๗ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 

ค าพูดท่ีฮิตๆ เนื้อเรื่องละครมาสอดแทรกด้วยธรรมะเล็กๆ น้อยๆ เทศนาในส่ิงท่ีเข้าใจได้ง่ายสอน
เฉพาะในส่ิงท่ีควรสอนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ   

ตารางที่  ๔.๓  วิ เคราะห์ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์           
ด้านสมาทปนา คือ อธิบายให้เข้าใจจูงใจ 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ เทศนาอธิบายธรรมให้เข้าใจในส่ิงท่ีถูกต้อง 

เนื้อหาเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังสอดแทรกเนื้อหาของ
กฎแห่งกรรมความดีความช่ัว สอนให้ผู้ฟังรักษา
ศีล ๕ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ พัฒนาวิธีการ
สอนหลากหลายรูปแบบบรรยายจนเกิดความ
ซาบซึ้งท าให้ผู้ฟังหันมาสนใจ 

๕ ๑,๕,๗,๙,๑๑ 

๒ มีเนื้อหาแปลกใหม่มีความสามารถในการเล่น
ค า เล่นภาษา หรือแปลความหมายในทางธรรม
ท่ีฟั งแล้วไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกิน  ยกข้อ
เปรียบเทียบท่ีลึกซึ้งเข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่าย 
มีน้ าเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่แข็งกระด้าง 

๔ ๓,๑๐,๑๒,๑๕ 

๓ ปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้น่าติดตามไม่น่า
เบ่ือรู้จักวิธีการแสดงธรรมท่ีหลากหลาย เลือก
หัวข้อธรรมให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังตามบริบทของ
พื้น ท่ีท่ีแสดงศึกษาข้อมูลทางเนื้อหาสาระท่ี
ชัดเจนเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง 

๔ ๔,๖,๑๓,๑๙ 

๔ สร้างศรัทธาความประทับใจให้กับผู้ฟัง พระ
นักเทศน์ต้องมีความคล่องแคล่วเพียบพร้อมไป
ด้วยความสามารถ มีรูปแบบ ทักษะ ลีลา ใน
การเทศน์การพูดมีข้อคิดท่ีน่าสนใจ 

๓ ๒,๘,๑๖ 

๕ คิดหาวิธีการเทศน์เพื่อจูงใจผู้ฟังน าเอาค าพูดท่ี
ฮิตๆ เนื้อเรื่องละครมาสอดแทรกด้วยธรรมะ
เล็กๆ น้อยๆ เทศนาในส่ิงท่ีเข้าใจได้ง่ายสอน
เฉพาะในส่ิงท่ีควรสอน 

๓ ๑๔,๑๗,๑๘ 

 



๑๐๗ 
 

 

 

๔.๒.๓ สมุตเตชนา คือ ท าให้เกิดความเชื่อม่ันแกล้วกล้า  

๑) พระนักเทศน์ต้องมีความกล้าในการแสดงธรรมในสถานท่ีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หรือในงานท่ีมีผู้ใหญ่หรือพระเถรเข้าฟังด้วยต้องมีความมั่นในในตนเองไม่เกิดความประหม่าในขณะ
แสดงธรรม๕๘   

๒) คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องก าหนดนโยบายโครงการสร้างพระนักเทศน์ใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้น รวมท้ังส่งเสริมให้พระนักเทศน์ท่ีมีอยู่เข้ารับการอบรมเพิ่มเสริมความสามารถเพิ่มขึ้นให้
ทันสมัยข้ึน ๕๙   

๓) ปลูกจิตส านึกให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจเพื่อให้เกิดความแข็งขันมีความอุสาหะท่ีจะท าหน้าท่ี
การงานของตนให้ประสบความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก๖๐   

๔) คณะสงฆ์ต้องจัดให้มีการฝึกฝนทางด้านการเทศน์โดยเฉพาะเพื่อให้พระนักเทศน์มี
ความสามารถ มีการพัฒนาสร้างความมั่นใจในการแสดงธรรมได้ดียิ่งขึ้น๖๑   

๕) พระสังฆาธิการระดับบริหารควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น และให้พระนักเทศน์ท่ีมีอยู่แล้วได้รับการพัฒนาเพิ่มความสามารถข้ึนเป็นประจ าทุกๆ ปี๖๒  

๖) พระนักเทศน์ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันกับสังคมในยุคปัจจุบันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ตลอดเวลาเพื่อให้ทันโลกาภิวัตน์๖๓   

๗) คณะสงฆ์ต้องสร้างพระนักเทศน์ท่ีมีจิตใจใฝ่ในธรรมะอย่างแท้จริง  มีความเล่ือมใส ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความอดทนต่อการฝึกฝน เพื่อท าหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๖๔   

                                                             
๕๘ สัมภาษณ์  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ์  พระครู วิจิตรธรรมวิภัช  (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

๘) พระนักเทศน์ต้องรู้จักหน้าท่ีมีความต้ังมั่นอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง ระลึกอยู่
เสมอว่าการท าหน้าท่ีของตนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดไป๖๕  

๙) พระนักเทศน์ต้องมีความเสียสละท้ังแรงกายแรงใจ และทุ่มเทความคิด ฝึกปฏิบัติให้
จิตใจมีความมั่นคง ฝึกฝนการพูดให้คล่องแคล่วไม่ติดขัด๖๖ 

๑๐) ต้องก าหนดแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
จัดการอบรมพัฒนาพระนักเทศน์เก่าท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น อาจจะอบรมฝึกปฏิบัติการ
ให้เรียนรู้น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารไปใช้ในการเทศน์ได้ดียิ่งขึ้น๖๗  

๑๑) คณะสงฆ์สนับสนุนให้พระนักเทศน์ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพื่อคิดค้นเทคนิคและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนให้ตรงกับความต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง๖๘   

๑๒) จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ระดับภาคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบของพระ
นักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงเพื่อน ารูปแบบมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความหลากหลาย๖๙   

๑๓) พระนักเทศน์ต้องมีความระมัดระวังในค าพูดรักษาสมณสารูป การแสดงออกต้องมี
ความเหมาะสมไม่ตลกคึกคะนองจนเกินงาม เสนอเนื้อหาหลักธรรมท่ีถูกต้องชัดเจน๗๐   

๑๔) คณะสงฆ์ในจังหวัดต้องพัฒนาพระนักเทศน์ให้มีความช านาญในการขึ้นแสดงธรรม 
ฝึกฝนจนคล่องมีการเปิดการอบรมพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มีจ านวนมากขึ้นเพราะการเทศน์เป็น
ส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๗๑  

                                                                                                                                                                               
๖๔ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ์  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค ), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๐ สัมภาษณ์  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๐๙ 
 

 
๑๕) ต้องท าให้เป็นนโยบายในการพัฒนาพระนักเทศน์อย่างต่อเนื่อง มีการเชิดชูเกียรติ

พระนักเทศน์ให้เป็นรูปธรรม มีการมอบรางวัลให้กับพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดท่ีมีความสามารถ๗๒   
๑๖) จัดให้มีการแข่งขัน หรือประกวดพระนักเทศน์ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต าบล 

อ าเภอและจังหวัด เพื่อให้พระนักเทศน์เก่งๆ แสดงธรรมแก่ประชาชนได้๗๓   
๑๗)   
๑๘) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมพระนักเทศน์ให้มีทักษะและพัฒนาอย่าง

สม่ าเสมอเพื่อให้มีจ านวนพระนักเทศน์เพิ่มมากขึ้น๗๔   
๑๙) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องจะจัดให้มีการอบรมพระนักเทศน์ให้มีการพัฒนา

ความสามารถของพระนักเทศน์ให้กล้าแสดงออกมากขึ้น  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา
ให้เป็นนักเทศน์ได้มากขึ้น๗๕  

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องก าหนดนโยบายส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์
รุ่นใหม่ๆ ให้พระนักเทศน์ท่ีมีอยู่เข้ารับการอบรมเพิ่มเสริมความสามารถเพิ่มขึ้น  มีการพัฒนาสร้าง
ความมั่นใจในการแสดงธรรม มีความกล้าในการแสดงธรรมในสถานท่ีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พระ
นักเทศน์ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันกับสังคมในยุคปัจจุบันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่ อให้
ทันโลกาภิวัตน์ คณะสงฆ์ต้องสร้างพระนักเทศน์ท่ีมีจิตใจใฝ่ในธรรมะอย่างแท้จริง รู้จักหน้าท่ีมีความต้ัง
มั่นอยู่ในความรับผิดชอบมีความเสียสละ รู้จักปรับตัวให้ทันกับสังคมในยุคปัจจุบัน อบรมให้เรียนรู้
น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสาร รูปแบบของพระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง คิดค้นเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ประชาชน ปลูกจิตส านึกให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจ การแสดงออกต้องมีความเหมาะสมไม่ตลกคึก
คะนองจนเกินงาม พัฒนาพระนักเทศน์ให้มีความช านาญในการขึ้นแสดงธรรม จัดให้มีการแข่งขัน 
หรือประกวดพระนักเทศน์ในระดับต่างๆ มอบรางวัลให้กับพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดท่ีมี
ความสามารถ 

 

                                                             
๗๒ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๑๐ 
 

 

ตารางที่  ๔.๔  วิ เคราะห์ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ด้านสมุตเตชนา คือ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นแกล้วกล้า 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ ให้พระ

นักเทศน์ ท่ีมีอยู่ เข้ารับการอบรมเพิ่ ม เสริม
ความสามารถเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาสร้างความ
มั่นใจในการแสดงธรรม มีความกล้าในการ
แสดงธรรมในสถานท่ีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

๕ ๑,๒,๗,๑๒ 

๒ สร้างพระนักเทศน์ท่ีมีจิตใจใฝ่ในธรรมะอย่าง
แท้จริง รู้ จักหน้าท่ีมีความต้ังมั่นอยู่ในความ
รับผิดชอบมีความเสียสละ รู้จักปรับตัวให้ทัน
กับสังคมในยุคปัจจุบัน  

๔ ๔,๕,๙,๑๗ 

๓ อบรมให้เรียนรู้น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสาร 
รูปแบบของพระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง คิดค้น
เทคนิ คและ วิ ธี ก ารถ่ ายทอ ดความ รู้ ไป สู่
ประชาชน ปลูกจิตส านึกให้ ผู้ฟังเกิดก าลังใจ 
การแสดงออกต้องมีความเหมาะสมไม่ตลกคึก
คะนองจนเกินงาม 

๕ ๓,๖,๘,๑๐, ๑๑ 

๔ พัฒนาพระนักเทศน์ใหม้ีความช านาญในการขึ้น
แสดงธรรม จัดให้มีการแข่งขัน หรือประกวด
พระนักเทศน์ในระดับต่างๆ มอบรางวัลให้กับ
พระนักเทศน์ประจ าจังหวัดท่ีมีความสามารถ 

๓ ๑๕,๑๖,๑๙ 

๕ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังให้มีทักษะและ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอกล้าแสดงออกมากขึ้น 

๓ ๑๓,๑๔,๑๘ 

 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
๔.๒.๔ สัมปหังสนา คือ สร้างความร่าเริง 

๑) เทศนาเพื่อให้ธรรมะเป็นส่ิงชโลมใจให้ผู้ฟังรู้สึกช่ืนบาน ให้ก าลังใจกับผู้ท่ีรู้สึกท้อแท้ให้
มีความหวังกับปัญหาชีวิตให้กลับมามีความมุ่งมันท่ีจะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้๗๖   

๒) พระนักเทศน์ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบหรือเล่านิทานประกอบท่ีสนุกสนานเพื่อ
ไม่ให้ผู้ฟังเบ่ือหน่ายและสามารถจดจ าได้ง่ายเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในการฟังธรรม๗๗   

๓) มีการเปรียบเทียบหลักธรรมกับส่ิงรอบตัวเพื่อให้เห็นเด่นชัดเข้าใจง่าย หรือพูดให้ผู้ฟัง
คิดตามเพื่อหาค าตอบเพื่อเป็นการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเทศน์๗๘  

๔) พระนักเทศน์ต้องมีสามารถในการเทศน์ได้หลากหลายรูปแบบ รู้จักน าเอาอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมการเทศน์ให้มีความสนุกสนานน่าสนใจมากขึ้น๗๙   

๕) พระสังฆาธิการระดับบริหารการปกครองต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนเรื่อง
นักเทศน์และการเทศน์เพราะเป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของพระภิกษุท่ีต้องปฏิบัติ  ควรจัดให้มีการ
อบรมพระเพื่อให้มีความสามารถในการเทศน์หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง๘๐   

๖) ต้องจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นทุกปี เพื่อ
เป็นการสร้างพระใหม่ให้เป็นพระนักเทศน์ พร้อมท้ังให้พระนักเทศน์ท่ีมีอยู่แล้วได้พัฒนาการเทศน์ให้มี
ความสามารถมากขึ้น๘๑   

๗) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องจะจัดให้มีการอบรมพระนักเทศน์ให้มีการพัฒนา
ความสามารถของพระนักเทศน์ให้กล้าแสดงออกมากขึ้น  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา
ให้เป็นนักเทศน์ได้มากขึ้น๘๒  

                                                             
๗๖ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ์  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ์  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 
 

๘) พัฒนาพระนัก เทศน์ ด้วยการปรับ เป ล่ียนรูปแบบให้ ทันกับยุคสมัยปัจ จุบัน                         
มีความสามารถในการเลือกเนื้อหาท่ีจะเทศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย๘๓  

๙) ส่งเสริมพระนักเทศน์ให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเสริมความสามารถปรับรูปแบบการเทศน์
เพื่อท าให้ทันสมัยน่าติดตาม๘๔   

๑๐) น าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวให้น่าสนใจ และต่ืนเต้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้๘๕  

๑๑) พระนักเทศน์ต้องพิจารณาดูสถานการณ์ของผู้ฟังว่าอยู่ในสภาวะใด เช่น อยู่ในภาวะ
สูญเสีย หรือประสบปัญหาไม่ควรเทศน์ในเรื่องท่ีโศกเศร้าเกินไปหรือสนุกเกินไป ควรเป็นเรื่องท่ีให้
ก าลังใจกับผู้ฟังเพื่อให้มีจิตใจดีขึ้น๘๖  

๑๒) พระนักเทศน์เมื่อยกค าบาลีขึ้นมาอ้างต้องอธิบายขยายความให้ชัดเจนว่าค านั้นมี
ความหมายอย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเข้าใจและสนใจอยากรู้ความหมายของหลักธรรมค าสอนท่ี
แท้จริง๘๗  

๑๓) พระนักเทศน์ต้องสร้างบรรยากาศในการเทศน์ไม่ให้เครียดจนเกินไป คือไม่เน้นใน
หลักธรรมท่ียากเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่อง๘๘  

๑๔) พระนักเทศน์ต้องมีสามารถอธิบายรายละเอียดของเรื่องท่ีเทศน์ได้ท้ังหมด สามารถ
แสดงธรรมได้อย่างคล่องแคล่วน่าติดตาม มีความชัดเจนในหัวข้อธรรมะท่ีน ามาแสดง สามารถสร้าง
ความน่าสนใจความประทับใจต่อหลักธรรมค าส่ังสอนให้กับประชาชนได้๘๙   

                                                                                                                                                                               
๘๒ สัมภาษณ์  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ์  พระครู วิจิตรธรรมวิภัช  (บุญเลิศ ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๗ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๘๘ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 
 

๑๕) พระนักเทศน์ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวในการเทศน์เพื่อให้น่าสนใจและน่า
ติดตามสอดแทรกเรื่องราวที่เกิดข้ึนจริง มีค าอธิบายในหลักธรรมควบคู่กันไปด้วยเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราว
ต่างๆ เน้นการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้ฟัง๙๐   

๑๖) พระนักเทศน์ต้องมีวิธีการแสดงพระธรรมเทศนาท่ีมีแบบแผนมีหลักการท าให้ผู้ฟัง
ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระธรรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถรักษาหลักค าสอนด้ังเดิมไว้ได้๙๑   

๑๗) มีการยกตัวย่างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นชัด                 
พร้อมท้ังอธิบายรายละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังสามารถล าดับและมองเห็นภาพสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น๙๒   

๑๘) มีการพัฒนาเทคนิควิธีการเทศน์ท่ีทันสมัยประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันทีเ่หมาะสมไม่ผิดไปจากค าสอนเดิมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและสนใจติดตาม๙๓   

๑๙) ต้องพัฒนาพระนักเทศน์เก่าท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น อาจจะอบรมฝึก
ปฏิบัติการให้เรียนรู้น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารไปใช้ในการเทศน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจแก่
ผู้ฟังรุ่มใหม่ให้หันมาสนใจฟังพระธรรมเทศนามากยิ่งขึ้น๙๔   

สรุปได้ว่า เทศนาเพื่อให้ก าลังใจกับผู้ท่ีรู้สึกท้อแท้ให้มีความหวังกับปัญหาชีวิตมีการ
ยกตัวอย่างประกอบหรือเล่านิทานเปรียบเทียบหลักธรรมกับส่ิงรอบตัวเพื่อให้เห็นเด่นชัดเข้าใจง่าย         
มีความสามารถในการเทศน์หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง พัฒนาพระนักเทศน์ให้
มีความสามารถกล้าแสดงออกมากขึ้น เลือกเนื้อหาท่ีจะเทศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย
ปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้ทันสมัยน่าติดตาม น าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวให้น่าสนใจ               
สร้างบรรยากาศในการเทศน์ไม่ให้เครียดจนเกินไป เมื่อยกค าบาลีขึ้นมาอ้างต้องอธิบายขยายความให้
ชัดเจนสามารถอธิบายรายละเอียดของเรื่องท่ีเทศน์ได้ท้ังหมด ยกตัวย่างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นชัด เน้นการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้ฟังรักษาหลักค าสอน

                                                                                                                                                                               
๘๙ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๐ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

ด้ังเดิมไว้ พัฒนาเทคนิควิธีการเทศน์ท่ีทันสมัยประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ เรียนรู้น าเอา
เทคโนโลยีการส่ือสารไปใช้ในการเทศน์ได้ดียิ่งขึ้น 
ตารางที่  ๔.๕  วิ เคราะห์ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์              

ด้านสัมปหังสนา คือ สร้างความร่าเริง 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ เทศนาเพื่อให้ก าลังใจกับผู้ท่ีรู้สึกท้อแท้ให้มี

ความหวังกับปัญหาชีวิตมีการยกตัวอย่าง
ประกอบหรือเล่านิทานเปรียบเทียบหลักธรรม
กับส่ิงรอบตัวเพื่อให้เห็นเด่นชัดเข้าใจง่ายรู้จัก
น าเอาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเสริม 
มีความสามารถในการเทศน์หลากหลายรูปแบบ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง 

๕ ๑,๒,๕,๑๐,๑๓ 

๒ พัฒนาพระนักเทศน์ให้มีความสามารถกล้า
แสดงออกมากขึ้น เลือกเนื้อหาท่ีจะเทศน์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยปรับรูปแบบ
การเทศน์เพื่อท าให้ทันสมัยน่าติดตาม น าเสนอ
เนื้ อหาท่ี เป็น เรื่องใกล้ตัวให้น่ าสนใจ และ
ต่ืนเต้น ต้องพิจารณาดูสถานการณ์ของผู้ฟังว่า
อยู่ในสภาวะใด 

๕ ๓,๖,๗,๑๑,๑๒ 

๓ สร้างบรรยากาศในการเทศน์ ไม่ ให้ เครียด
จนเกินไป เมื่อยกค าบาลีขึ้นมาอ้างต้องอธิบาย
ข ย า ย ค ว าม ให้ ชั ด เจ น ส าม าร ถ อ ธิ บ า ย
รายละเอียดของเรื่องท่ีเทศน์ได้ท้ังหมด 

๓ ๔,๙,๑๔ 

๔ ยกตัวย่างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นชัด เน้นการให้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาแก่ ผู้ฟังรักษาหลักค าสอน
ด้ังเดิมไว้ 

๓ ๑๕,๑๘,๑๙ 

๕ พัฒนาเทคนคิวิธการเทศนท์ีท่ันสมัยประยุกต์
หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ เรียนรู้น าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารไปใชใ้นการเทศน์ได้ดีย่ิงข้ึน 

๒ ๑๖,๑๗ 



๑๑๕ 
 

 

๔.๓ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔.๒.๑ ด้านผู้ส่งสาร (พระนักเทศน์) 

๑) พระนักเทศน์ต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้ ๑) เป็นผู้มีบุคลิกดี ๒) น้ าเสียงดี พูดจา
ไพเราะ ๓) มีปฏิภาณไหวพริบดี ๔) ต้องเตรียมเรื่องหรือเนื้อหาธรรมะท่ีจะแสดง ๕) ต้องเป็นผู้ท่ีมี
อัธยาศัยต่อผู้ท่ีได้พบเจอ๙๕ 

๒) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีเป็นกันเอง มีความเป็นมิตรกับทุกคน         
มีท่าทางท่ีสุภาพเรียบร้อย น้ าเสียงนุ่มนวลพูดจาชัดเจน รู้หลักธรรมค าสอนลึกซึ้ง๙๖ 

๓) พระนักเทศน์ ต้องเป็นบุคคลท่ีส ารวมกายและวาจา ไม่ท าตัวล้นจนเกินพระ                      
มีการศึกษาเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ๙๗ 

๔) พระนักเทศน์ต้องมีบุคลิกท่ีสุภาพ แต่มีความต่ืนตัวและคล่องแคล่วพร้อมท่ีจะรับรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตัวตลอดเวลา๙๘ 

๕) ลักษณะของพระนักเทศน์นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามก าหนดขององค์แห่งธรรม
กถึกแล้ว ยังต้องเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกดีน้ าเสียงดีมีจริยวัตรท่ีงดงามด้วย๙๙ 

๖) พระนักเทศน์ควรมีข้อปฏิบัติของตนเองให้เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาให้
เกิดกับผู้ท่ีได้พบเห็นในเบ้ืองต้น ขวนขวายใฝ่หาความรู้อยู่สม่ าเสมอ๑๐๐ 

๗) พระนักเทศน์ต้องมีลักษณะ ๑) พูดจาไพเราะ ๒) กิริยาท่าทางเป็นท่ีน่านับถือ                     
๓) การนุ่งห่มจีวรเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน๑๐๑ 

                                                             
๙๕ สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้ าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ์  พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ์  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ  ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 

๘) พระนักเทศน์ควรมีลักษณะท่ีเป็นมิตรยิ้มแย้มมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
คล่องแคล่วและต่ืนตัวอยู่เสมอ  พร้อมปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนรอบตัวได้ดี๑๐๒ 

๙) พระนักเทศน์ต้องเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะเป็นบุคคลท่ีน่านับถือ มีความส ารวมระวังท้ัง
ทางร่างกายและวาจา การเจรจาต้องมีความชาญฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี๑๐๓ 

๑๐) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีความส ารวม เรียบร้อย แต่ก็ต้องเป็นผู้ท่ีคล่องแคล่ว
ว่องไว มีค าพูดค าจาท่ีฉาดฉาน พูดด้วยน้ าเสียงชัดเจน ต้องเตรียมตัวเตรียมเนื้อหาท่ีจะท าการเทศน์
ก่อนทุกครั้ง๑๐๔ 

๑๑) พระนักเทศน์ต้องเป็นคนท่ีมีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว มีน้ าเสียงท่ีนุ่มนวลน่าฟัง                 
รู้จักเว้นจังหวะในการพูด๑๐๕ 

๑๒) พระนักเทศน์ต้องมีบุคลิกลักษณ์ท่ีสุขุม สุภาพเรียบร้อย มีวาจาท่ีน่าฟัง น้ าเสียงดังฟัง
ชัด๑๐๖ 

๑๓) ลักษณะของพระนักเทศน์จะต้องมีรูปร่างสันทัด คล่องแคล่ว มีเสียงดังกังวาน                       
มีความรู้ดูเพียงพอ เป็นผู้ท่ีสร้างศรัทธาให้แก่ผู้พบเห็น๑๐๗ 

๑๔) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรฝึกอบรมพระนักเทศน์เพื่อสร้างพระนักเทศน์ให้มี
ลีลาท่าทาง มีเอกลักษณ์ ควรหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความช านาญ เพิ่มพูนความรู้ใน
ธรรมะ๑๐๘ 

                                                                                                                                                                               
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต  ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 
 

๑๕) พระนักเทศน์ต้องมีการพัฒนาและสร้างบุคลิกภาพเฉพาะตนต้องมีความเป็นมิตรเบิก
บาน มีความสามารถในการพูดในท่ีชุมชน และต้องมีความรู้ในหลักธรรมเป็นอย่างดี๑๐๙ 

๑๖) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความสนใจ และแสวงหาความรู้ท้ังด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และความรู้ในด้านอื่นๆ ท่ีจะสามารถหามาใช้ประโยชน์ในการสอนประชาชนได้ 
พร้อมท้ังมีการก าหนดคนท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความศรัทธาจากประชาชน๑๑๐ 

๑๗) พระนักเทศน์ต้องมีความรู้ในหลักธรรมค าสอนอย่างแท้จริง มีการฝึกฝนอย่าง
จริงจัง๑๑๑ 

๑๘) พระนักเทศน์ต้องมีลักษณะท่ีเด่นๆ หลายอย่าง ได้แก่ ๑. รู้อักขระวิธี ไม่ใช้ภาษาวิบัติ 
๒. เสียงชัดเจนแจ่มใส ๓. จังหวะช่องไฟดี ๔. มีมารยาท ๕. ฉลาดมีข้อคิด ๖. วิ จิตรท านอง                           
๗. คล้องจองสัมผัส๑๑๒ 

๑๙) พระนักเทศน์ควรมีลักษณะ ดังนี้ ๑. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการเป็นพระ
นักเทศน์ ๒. มีความรู้ รอบรู้รอบด้านท้ังในทางโลกและทางธรรม ๓. รู้จักผสมผสานและประยุกต์
หัวข้อแสดงให้เข้ากับหลักธรรมได้อย่างกลมกลืมเหมาะสม ๔. สามารถน าเอาเหตุท่ีเกิดในปัจจุบันมา
สอดแทรกในการแสดงธรรมได้อย่างเหมาะสม๑๑๓ 

สรุปได้ว่า พระนักเทศน์ต้องมีต้องมีความรู้ในหลักธรรมค าสอนอย่างแท้จริงมีการฝึกฝน
อย่างจริงจัง แสวงหาความรู้ท้ังหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเองและความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ในการแสดงธรรม พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพดีสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัยเป็นมิตร
กับผู้ท่ีพบเจอน้ าเสียงนุ่มนวลคุณลักษณะโดยรวม ดังต่อไปนี้ ๑) มีบุคลิกดีและต่ืนตัวเสมอ ๒) น้ าเสียง
ดีพูดจาไพเราะ รู้อักขระวิธี ๓) รู้ในเนื้อหาธรรมะดี ๔) มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการประยุกต์การ
ผสมผสาน ๕) มีอัธยาศัยเป็นมิตร 

 
 

                                                             
๑๐๙ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๖ วิเคราะห์คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผู้ส่งสาร 

(พระนักเทศน์) 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ พระนัก เทศน์ ต้องมีบุ ค ลิก ดี  น้ า เสีย งดี  มี

ปฏิภาณไหวพริบ มีความเป็นมิตรกับทุกคน 
ส ารวมกายและวาจา มี ความ ต่ืน ตัวและ
คล่องแคล่วมีจริยวัตรท่ีงดงามปฏิบัติของตนเอง
ให้เป็นแบบอย่าง 

๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๒ พระนัก เทศน์ ต้องมีบุ ค ลิก ดี  น้ า เสีย งดี  มี
ปฏิภาณไหวพริบ มีความเป็นมิตรกับทุกคน 
ส ารวมกายและวาจา มี ความ ต่ืน ตัวและ
คล่องแคล่วมีจริยวัตรท่ีงดงามปฏิบัติของตนเอง
ให้เป็นแบบอย่าง 

๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๓ พระนักเทศน์ต้องรู้จักเว้นจังหวะในการพูด มี
บุคลิกลักษณ์ท่ีสุขุม มีบุคลิกลักษณ์ท่ีสุขุม มี
เสียงดังกังวาน 

๓ ๑๑,๑๒,๑๓ 

๔ มีลีลาท่าทาง มีเอกลักษณ์ พัฒนาและสร้าง
บุคลิกภาพเฉพาะตน แสวงหาความรู้ท้ังด้านค า
สอนทางพระพุทธศาสนา และความรู้ในด้าน
อื่นๆ 

๓ ๑๔,๑๕,๑๖ 

๕ มีความรู้ในหลักธรรมค าสอนอย่างแท้จริง รู้
อักขระวิธี ไม่ใช้ภาษาวิบัติ รอบรู้รอบด้านท้ัง
ในทางโลกและทางธรรม 

๓ ๑๗,๑๘,๑๙ 

 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

๔.๒.๒ ด้านสาร (หลักธรรมที่น ามาเทศน์) 
๑) พระนักเทศน์ต้องเทศน์ด้วยหลักธรรมท่ีถูกต้องตามพระธรรมคัมภีร์ รู้จักเลือกเอา

หลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังธรรม เหมาะสมกับสถานการณ์๑๑๔ 

๒) หลักธรรมะท่ีน ามาเทศน์ควรเป็นธรรมะท่ีใกล้ตัวผู้ฟังเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เข้าใจ
เข้าถึงธรรมะท่ีแสดงได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๑๑๕ 

๓) หลักธรรมท่ีน ามาเทศน์ต้องเป็นหลักธรรมท่ีเข้าใจง่าย  ตรงใจผู้ฟัง สามารถน าเอาไปใช้
ในชีวิตได้เลย๑๑๖ 

๔) ในส่วนของหลักธรรมท่ีน ามาเทศน์ต้องเหมาะกับคนฟังและสถานท่ีสอดแทรก
หลักธรรมง่ายๆ ยกตัวอย่างแบบละครให้คนฟังมองเห็นภาพตามท่ีได้ยินและเข้าใจได้เร็ว๑๑๗ 

๕) พระนักเทศน์ต้องเตรียมหลักธรรมท่ีจะน าไปแสดงให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
ธรรม หลักธรรมท่ีน าไปแสดงก็ต้องเป็นธรรมะท่ีเข้าใจได้ง่ายและน าไปปฏิบัติต่อได้๑๑๘ 

๖) ควรน าเอาหลักธรรมะท่ีสามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิต สร้างอาชีพ พัฒนากายวาจาใจ๑๑๙ 

๗) ให้ยกเอาหลักธรรมท่ีใกล้ตัวผู้ฟังเทศน์เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สามารถน าเอาไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้ หรือเพื่อให้เกิดข้อคิดแล้วน าไปปรับใช้ได้๑๒๐ 

                                                             
๑๑๔ สัมภาษณ์  พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบ คีรี ขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๙ สัมภาษณ์  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ  ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 
 

๘) ในด้านหลักธรรมท่ีน ามาแสดงพระนักเทศน์ต้องใช้หลักธรรมง่ายๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ได้ในชีวิตประจ าวัน ต้องยกตัวอย่างประกอบการเทศน์ท่ีท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกร่วม เห็นจริงตามเนื้อหา
เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้๑๒๑ 

๙) หลักธรรมะท่ีน ามาเทศน์ต้องเป็นหลักธรรมะท่ีเรียบง่ายมีตัวอย่างท่ีมองเห็นภาพได้จริง 
สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้กับการใช้ในชีวิตประจ าวัน๑๒๒ 

๑๐) พระนักเทศน์ต้องรู้จักปรับกลยุทธ์น าเอาหลักธรรมมาแสดงให้ทันกับยุคสมัยทัน
เหตุการณ์ การแสดงธรรมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องบุญและบาป แต่อาจจะกล่าวถึงส่ิงท่ีควรท าหรือ
ต้องท า เป็นต้น๑๒๓ 

๑๑) หลักธรรมท่ีน ามาแสดงต้องเป็นหลักธรรมท่ีใกล้ตัวกลุ่มผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจแล้วจะ
ท าให้เข้าใจได้ง่าย สามารถปฏิบัติตามได้๑๒๔ 

๑๒) พระนักเทศน์ต้องรู้ลึกซึ้งในหลักธรรมท่ีแสดง ต้องสามารถขยายความได้อย่าง
ละเอียดกว้างขวางและชัดเจน มีการยกตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมได้ดี๑๒๕ 

๑๓) พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้เป็นพหูสูตในหลักธรรม ต้องใคร่ศึกษาต าราอย่าง
สม่ าเสมอ และต้องเรียนรู้ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน๑๒๖ 

๑๔) พระนักเทศน์ต้องเป็นแบบอย่างในการน าเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงหลักธรรมะ แล้วน าเอาไปปฏิบัติตาม๑๒๗ 

๑๕) ในด้านหลักธรรมในการเทศน์ต้องมีกระบวนการประเมินในการพัฒนาพระนักเทศน์
ว่า ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากหลักธรรมท่ีได้รับฟังมากน้อยเพียงใด๑๒๘ 

                                                             
๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

๑๖) ควรใช้หลักธรรมง่ายๆ ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อหวังผลให้น าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ต่อไป๑๒๙ 

๑๗) พระนักเทศน์ต้องศึกษาหลักธรรมะอย่างจริงจังชัดแจ้ง มีความเข้าใจในหลักธรรมะ 
ส่ือสารด้วยภาษาท่ีง่ายๆ ประชาชนเข้าใจ สามารถใช้หรือน าส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมาใช้ในการเทศน์ให้เกิด
ประโยชนได้๑๓๐ 

๑๘) ในปัจจุบัน อาจจะท าให้ประชาชนมุ่งท างาน ประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลา
ในการศึกษาหลักธรรม และยิ่งหลักธรรมเป็นภาษาบาลีเป็นหลักยิ่งท าให้ห่างไกลออกไปอีก ในการ
แสดงธรรม พระนักเทศน์จึงต้องน าหลักธรรมท่ีเข้าใจยากมาถอดความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
ขึ้นท าให้สามารถเข้าใจเข้าถึง และสามารถน าเอาไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต๑๓๑ 

๑๙) การยกเอาหลักธรรมโดยเฉพาะท่ีเป็นภาษาบาลีมากล่าวมากเกินไปท าให้ประชาชน
ไม่เข้าใจ จึงต้องท าส่ิงยากให้เป็นง่าย ภาษาท่ีใช้จึงต้องเป็นภาษาท่ีประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจได้ทันที๑๓๒ 

สรุปได้ว่า ก่อนอื่นพระนักเทศน์ต้องมีความรอบรู้ รู้ละเอียดในหลักธรรมท่ีน ามาเทศน์ 
ตามหลักพหูสูต พระนักเทศน์เองต้องเป็นแบบอย่างในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม การใช้ภาษาในการเทศน์ก็ต้องเป็นภาษาท่ีส่ือสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ง่ายส้ันๆ แต่ได้ใจความครบถ้วน น าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
๑๒๘ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๒๒ 
 

 

ตารางที่ ๔.๗ วิเคราะห์คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านสาร              

(หลักธรรมท่ีน ามาเทศน์) 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ เทศน์ด้วยหลักธรรมท่ีถูกต้องตามพระธรรม

คัมภี ร์ ใก ล้ ตั ว ผู้ฟั ง เหมาะสมกับวั ย เข้ าใจ
ง่าย  ตรงใจผู้ฟัง สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิต 
สร้างอาชีพ พัฒนากายวาจาใจ 

๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๒ เพื่ อ ให้ เกิ ดข้ อ คิ ดแ ล้ วน าไป ป รับ ใช้ ไ ด้ ใช้
หลักธรรมง่ายๆ มีตัวอย่างท่ีมองเห็นภาพได้จริง 
ทันกับยุคสมัยทันเหตุการณ์เพื่อดึงความสนใจ 

๕ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๓ ต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้เป็นพหูสูตในหลักธรรมมีการ
ยกตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมเพื่อให้ผู้ฟัง
เข้าถึงผู้ฟังได้รับประโยชน์ 

๔ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๔ สามารถใช้หรือน าส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมาใช้ในการ
เทศน์ให้เกิดประโยชนได้น าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ต่อไป 

๒ ๑๖,๑๗ 

๕ ภาษาท่ีใช้จึงต้องเป็นภาษาท่ีประชาชนในพื้นท่ี
เข้าใจได้ทันทีน าเอาไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต 

๒ ๑๘,๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 

๔.๒.๓ ด้านช่องทางสื่อ (รูปแบบการเทศน์) 
๑) พระนักเทศน์ต้องรักษารูปแบบการเทศน์ท่ีถูกต้องในการเทศน์ การสอดแทรกเนื้อหาท่ี

เกี่ยวข้องกับหลักธรรมะ แสดงธรรมด้วยน้ าเสียงท่ีดังชัดเจนมีจังหวะเว้นวรรคและมีน้ าเสียงท่ีน่าฟังน่า
ติดตามการเทศน์แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาท่ีไม่ส้ันหรือไม่นานจนเกินไป๑๓๓ 

๒) พระนักเทศน์ท่ีดีต้องยึดรูปแบบการเทศน์ท่ีถูกต้องเป็นหลักแล้วเสริมด้วยการน าเอา
วิธีการอย่างอื่นเข้ามาประกอบการเทศน์ พระนักเทศน์ต้องเทศน์ด้วยน้ าเสียงท่ีดังชัดเจนหลักธรรมท่ี
น ามาเทศน์ก็ต้องเหมาะสมกับผู้รับฟัง เข้ากับสถานท่ี โอกาส มีความทันสมัยในเหตุการณ์และใช้เวลา
ได้เหมาะสม๑๓๔ 

๓) พระนักเทศน์ควรจะเทศน์ด้วยเนื้อเรื่องท่ีเหมาะสมกับโอกาสภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท่ี
เหมาะกับกลุ่มคนฟัง๑๓๕  

๔) พระนักเทศน์ต้องมีน้ าเสียงท่ีดังชัดเจนมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ าตามเนื้อเรื่องท่ีแสดง
ธรรม ไม่ใช้ศัพท์หรือภาษาท่ีลึกเกินไป เข้าใจยากจนต้องแปลความหมายยืดยาวใช้เวลาเหมาะสมไม่
นานมากเกินไป๑๓๖ 

๕)พระนักเทศน์ต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลท่ีจะน ามาแสดง ต้องมีการฝึกฝนการเทศน์เพื่อ
ท าให้เกิดความช านาญและเตรียมพร้อมเสมอ ๑๓๗ 

๖) พระนักเทศน์ต้องรู้จักเลือกรูปแบบการเทศน์ท่ีท าให้ฟังได้ทุกกลุ่มแต่ก็ต้องเป็นแบบท่ี
เป็นทางการท่ีถูกต้องรู้จักน าเอาเทคนิคเข้ามาสอดแทรกในการเทศน์ เช่น การเล่านิทานประกอบการ

                                                             
๑๓๓ สัมภาษณ์  พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 
 

ยกตัวอย่างท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมาเสริมการเทศน์ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมธรรมะท่ีจะน ามา
เทศน์๑๓๘ 

๗) พระนักเทศน์ต้องยึดถือรูปแบบการเทศน์ท่ีเป็นมาตรฐานไว้แล้วสอดแทรกด้วยมุขอื่นๆ 
เพิ่มเติมแต่ไม่มากเกินงาม จะต้องเป็นการเทศน์ด้วยอาการส ารวมและต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้ฟังว่า
เหมาะกับเนื้อหาท่ีน ามาแสดงธรรมหรือไม่ด้วย๑๓๙ 

๘) พระนักเทศน์ควรเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยเพื่อน าเอามาใช้เสริมในการเทศน์
จะท าให้เกิดความน่าสนใจในการเทศน์ได้ดีขึ้น๑๔๐ 

๙) พระนักเทศน์ต้องขวนขวายในความรู้ในหัวข้อธรรมะ ต้องติดตามข่าวสารให้ทันยุค
ทันสมัยเพื่อน าเอาหลักธรรมท่ีเหมาะสมเข้ากันมาปรับใช้สอดแทรกในการเทศน์๑๔๑ 

๑๐) รูปแบบของการเทศน์พระนักเทศน์ต้องมีทักษะในการเทศน์ปรับวิธีการเทศน์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจะก าหนดให้มีรูปแบบการเทศน์ท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยการท าเป็นโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดทุกๆ ปี๑๔๒ 

๑๑) พระนักเทศน์ควรเทศน์โดยการยึดรูปแบบท่ีถูกต้องตามท่ีกรมการศาสนาหรือ
ส านักงานพระพุทธศาสนาก าหนดไว้แต่เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ พระนักเทศน์ต้องเรียนรู้การน าเอา
หลักการพูดท่ีจูงใจดึงให้ผู้ฟังติดตามฟังได้ต้ังแต่ต้นจนจบการแสดงธรรม๑๔๓ 

๑๒) พระนักเทศน์ต้องปรับวิธีการเทศน์ให้เหมาะสมกับงานสถานท่ีและกลุ่มบุคคลใน
งาน  หากงานเป็นพิธีก็ต้องยึดเอารูปแบบท่ีเป็นทางการอย่างถูกต้องไว้หากเป็นงานท่ีไม่ใช่งานพิธี       

                                                             
๑๓๘ สัมภาษณ์  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ  ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 
 

เช่น การบรรยายธรรม การปาฐกถาธรรม การวิสัชนาธรรม ก็อาจจะเทศน์ด้วยความเป็นกันเองกับ
ผู้ฟังมากขึ้น มีการน าเอาอุปกรณ์มาเสริมการเทศน์ได้๑๔๔ 

๑๓) พระนักเทศน์ต้องรอบรู้การเทศน์แบบท่ีเป็นมาตรฐานถูกต้องรู้จักการประยุกต์ให้การ
เทศน์แตกต่างออกไปตามกลุ่มผู้ฟังและโอกาส๑๔๕ 

๑๔) ต้องพัฒนาพระนักเทศน์ให้มีลีลาการเทศน์ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้พระนักเทศน์
ฝึกฝนทักษะให้เช่ียวชาญ ท าให้เกิดต่ืนตัว มีความรอบรู้ในการเทศน์ในโอกาสต่างๆ๑๔๖ 

๑๕) พระนักเทศน์ต้องพัฒนารูปแบบการเทศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้รับฟังและ
เทศน์เรื่องท่ีเหมาะกับงานและสถานท่ีในแต่ละครั้ง๑๔๗ 

๑๖) ควรยึดรูปแบบการเทศน์ในแบบท่ีถูกต้องเอาไว้แต่ให้มีการประยุกต์ด้วยการใช้
รูปแบบอื่นๆ เข้ามาประกอบการเทศน์บ้างเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ควรน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การแสดงธรรมโดยการเลือกใช้ให้เหมาะกับหลักธรรมท่ีน ามาแสดง สถานท่ี เวลาและกลุ่มผู้ฟัง๑๔๘ 

๑๗) พระนักเทศน์ต้องมีบุคลิกภาพท่ีดีดูสง่างามน่าเช่ือถือรู้จักการน าหลักธรรมค าสอนไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันของประชาชนได้  มีความทันยุคทันสมัยมีน้ าเสียงท่ีนุ่มนวล
แต่ชัดเจนรู้จักใช้เสียงให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีเทศน์ท าให้เกิดความประทับใจและเข้าใจได้โดยง่าย๑๔๙ 

๑๘) การแสดงพระธรรมเทศนาควรมีการยกเอาธรรมะของพระพุทธศาสนามาแสดงเป็น
หลักใหญ่แล้วแต่ว่าพระนักเทศน์แต่ละรูปจะมีการประยุกต์การเทศน์ให้มีความน่าสนใจอย่างไร 
อย่างไรก็ตามต้องจบลงด้วยการน้อมน าเอาหลักธรรมเสมอเพื่อให้ผู้ฟังสามารถน้อมน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตได้๑๕๐ 

                                                             
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๒๖ 
 

๑๙) พระนักเทศน์ควรมีวิธีการเทศน์ ดังนี้ ๑. เทศน์ได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบ่ือหน่ายให้
ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ต้องเทศน์ได้โดยไม่ต้องแปลความหมายมากเกินไปใช้
ภาษาง่ายๆ ท่ีเข้าใจได้ทันที๑๕๑ 

สรุปได้ว่า พระนักเทศน์ต้องมีความสามารถในการเทศน์ตามแบบวิธีการท่ีถูกต้องก่อน 
เพื่อเป็นการรักษารูปแบบเอาไว้ ส่วนนอกเหนือจากนั้นจะเป็นที่ความสามารถของพระนักเทศน์เองว่า
จะสอดแทรกการแสดงธรรมอย่างไรให้เกิดความน่าฟังน่าติดตาม พระนักเทศน์จะต้องพิจารณาว่า
จะต้องเลือกหลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง พระนักเทศน์ต้องรักษารูปแบบการเทศน์ท่ีถูกต้องแต่
ก็ให้เสริมด้วยเทคนิคการพูดให้หลากหลายมากขึ้น รู้จักน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้เกิดประโยชน์
ในการเทศน์สูงสุด ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพระนักเทศน์สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๕๑ สัมภาษณ์ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑. 



๑๒๗ 
 

ตารางที่ ๔.๘ วิเคราะห์คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทาง
ส่ือ (รูปแบบการเทศน์) 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ รักษารูปแบบการเทศน์ ท่ีถูกต้องเทศน์ด้วย

น้ าเสียงท่ีดังชัดเจน  เนื้อเรื่องท่ีเหมาะสมกับ
โอกาสไม่ใช้ศัพท์หรือภาษาท่ีลึกเกินไป ฝึกฝน
การเทศน์เพื่อท าให้เกิดความช านาญ 

๕ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ ยึดถือรูปแบบการเทศน์ท่ีเป็นมาตรฐาน เล่า
นิทานประกอบการยกตัวอย่างท่ีเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบัน เรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยเพื่อ
น าเอามาใช้เสริมในการเทศน์ ติดตามข่าวสาร
ให้ทันยุคทันสมัย  มีทักษะในการเทศน์ปรับ
วิธีการเทศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง   

๕ ๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๓ เรียนรู้การน าเอาหลักการพูดท่ีจูงใจดึงให้ผู้ฟัง
ติดตาม  ปรับวิธีการเทศน์ให้เหมาะสมกับงาน
สถานท่ี  รู้จักการประยุกต์ให้การเทศน์แตกต่าง
ออกไปตามกลุ่มผู้ฟังและโอกาส ส่งเสริมให้พระ
นักเทศน์ฝึกฝนทักษะให้เช่ียวชาญ 

๔ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ 

๔ เรียนรู้การน าเอาหลักการพูดท่ีจูงใจดึงให้ผู้ฟัง
ติดตาม  ปรับวิธีการเทศน์ให้เหมาะสมกับงาน
สถานท่ี  รู้จักการประยุกต์ให้การเทศน์แตกต่าง
ออกไปตามกลุ่มผู้ฟังและโอกาส ส่งเสริมให้พระ
นักเทศน์ฝึกฝนทักษะให้เช่ียวชาญ 

๔ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ 

๕ เรื่องท่ีเทศน์ท าให้เกิดความประทับใจและเข้าใจ
ไ ด้ โ ด ย ง่ า ย มี ก า ร ย ก เอ า ธ ร ร ม ะ ข อ ง
พระพุทธศาสนามาแสดงเป็นหลักใหญ่ เทศน์ได้
อย่างสนุกสนานไม่น่าเบ่ือหน่าย 

๓ ๑๗,๑๘,๑๙ 

 
 
 



๑๒๘ 
 

 ๔.๒.๔ ผู้รับสาร (ประชาชนผู้ฟังธรรม) 
๑) ประชาชนจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็เฉพาะในงานท าบุญท่ัวๆ ไป เช่น งานบวช งานศพ 

เป็นต้น ผู้ฟังธรรมส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการฟังเทศน์ฟังธรรม มองว่าการแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นไปเพียงพิธีกรรมเท่านั้น๑๕๒ 

๒) ประชาชนท่ัวไปส่วนใหญ่มองว่าการเทศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท าพิธีเท่านั้น     
และการเทศน์ในรูปแบบเดิม คือ การอ่านพระคัมภีร์ การเทศน์ท่ีราบเรียบจึงไม่น่าฟังไม่น่าสนใจ 
บางครั้งผู้ฟังเองก็ไม่มีความพร้อมท่ีจะรับฟังเทศน์๑๕๓ 

๓) ผู้รับฟังธรรมบางส่วนให้ความสนใจตัวพระนักเทศน์เฉพาะบุคคล ดังนั้นพระนักเทศน์
เองต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการเทศน์เป็นอย่างมากจึงจะเป็นท่ีน่าสนใจของผู้ฟัง ๑๕๔ 

๔) ประชาชนท่ีรับฟังเทศน์มีหลากหลายกลุ่มคน ดังนั้นธรรมะท่ีได้รับฟังอาจจะเหมาะ
หรือไม่เหมาะกับทุกๆ คน ผลท่ีได้คือบางคนสามารถเข้าใจธรรมะท่ีได้ยินได้ฟังก็จะเกิดประโยชน์     
ส่วนคนท่ีไม่เข้าใจถ้าติดตามสอบถามเพิ่มเติมก็จะได้ความรู้ด้วย และคนท่ีไม่ให้ความสนใจก็จะปล่อย
ผ่านไปไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ๑๕๕ 

๕) ประชาชนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีความศรัทธาในการฟังธรรมะ บางคน
ฟังเทศน์เพราะศรัทธาเล่ือมใสในพระนักเทศน์  หากพระนักเทศน์มีความสามารถแสดงธรรมได้อย่าง
น่าติดตามสนุกสนานก็อาจจะท าให้ประชาชนฟังเทศน์ด้วยความต้ังใจ๑๕๖ 

๖) ประชาชนจะมีความต้ังใจฟังเทศน์หรือไม่เหตุผลหนึ่งคือความสามารถในการพูดของ
พระนักเทศน์ การใช้ถ้อยค าภาษาท่ีฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายการตั้งใจฟังเทศน์จะท าให้ได้รับประโยชน์๑๕๗ 

                                                             
๑๕๒ สัมภาษณ์  พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระราชรัตนวิสุทธ์ิ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ พระเมธีคุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺ โณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๗ สัมภาษณ์  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ  ปญฺ าวุโธ), เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

๗) การให้ความสนใจในการเทศน์ของผู้รับฟังท่ีแตกต่างกันในผู้ท่ีไม่สนใจการเทศน์อาจจะ
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้ฟังคนอื่นด้วยการพูดคุย การวิจารณ์ การได้ฟังเรื่องราวไม่ครบถ้วนแล้ว
สรุปความเอาเองว่าเป็นอย่างไร เลือกจะรับฟังเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองชอบตนเองสนใจ๑๕๘ 

๘) ประชาชนท่ีรับฟังเทศน์แล้วมีความเข้าใจและพอใจ มีการตอบสนองหรือแสดงออกให้
พระนักเทศน์รับรู้เพื่อจะได้ปรับสารหรือธรรมะท่ีแสดงให้ตรงตามท่ีผู้ฟังต้องการมากท่ีสุด หากมีการ
ตอบสนองระหว่างพระนักเทศน์กับผู้รับฟังธรรมะจะท าให้เกิดผลดีในการท าหน้าท่ีของท้ังสองฝ่าย๑๕๙ 

๙) ประชาชนอาจจะประสบปัญหาในการฟังเทศน์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม การมีส่ิงรบกวน
ทางเสียง การมีส่ิงรบกวนส่วนบุคคล เช่น ความคิด จิตใจ อารมณ์ สมาธิในการฟัง เป็นต้น๑๖๐ 

๑๐) ประชาชนไม่สามารถรับข่าวสารท่ีพระนักเทศน์แสดงได้เพราะพระนักเทศน์เองท่ีไม่
พร้อมขาดความรู้ความสามารถในการเทศน์ หากผู้เทศน์ไม่สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจในส่ิงท่ีส่ือออกไป
ได้ อาจจะเป็นเพราะผู้เทศน์หรือธรรมะมีความซับซ้อนมากเกินไป๑๖๑ 

๑๑) ประชาชนมีความคาดหวังในตัวพระนักเทศน์สูงหวังว่าจะได้รับฟังธรรมะท่ีน่าสนใจ
น่าติดตาม เมื่อไม่ได้ตามท่ีหวังไว้ จึงท าให้มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อพระนักเทศน์๑๖๒ 

๑๒) ประชาชนขาดความรู้ในหลักธรรมไม่มีความพร้อมท่ีจะรับฟังเทศน์ท าให้ไม่ให้
ความส าคัญหรือความสนใจต้องการฟังเทศน์ การใช้ภาษาท่ีฟังเข้าใจง่ายมีน้ าเสียงหนักเบาสูงต่ าจะท า
ให้เกิดความน่าสนใจขึ้นไป๑๖๓  

๑๓) ผู้รับฟังเทศน์ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสารถในการอ่าน การฟัง การท าความ
เข้าใจส่ิงท่ีได้ยิน ซึ่งจะมีระดับความรู้ท่ีแตกต่างกันไป๑๖๔ 

                                                             
๑๕๘ สัมภาษณ์ พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า -ไร่ใหม่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 
 

๑๔ ประชาชนมีหลายกลุ่มจึงต้องพิจารณาว่าจะน าเอาธรรมะใดมาเทศน์เพื่อให้เหมาะสม
กับผู้ฟัง ช่วงเวลาก็มีความส าคัญต่อการแสดงธรรมะ หากใช้เวลาท่ีเหมาะสมได้ตรงกับผู้ฟังก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการเทศน์ท้ังสองฝ่าย๑๖๕  

๑๕) ประชาชนผู้รับฟังธรรมะมีวุฒิภาวะท่ีแตกต่างกันดังนั้นการรับฟังก็จะไม่เท่าเทียมกัน
พระนักเทศน์ต้องพิจารณาได้ว่าจะเทศน์อย่างไรให้น่ารับฟังน่าติดตามและต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง
ด้วย นักเทศน์ต้องมีเทคนิคพิเศษในการเทศน์เพื่อท าให้ผู้ฟังๆ เทศน์ได้ตลอดเวลา๑๖๖ 

๑๖) การเทศน์ยังเป็นแบบเทศน์ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ งานท าบุญต่างๆ 
จึงท าให้เนื้อหาท่ีเทศน์ไม่กว้างขวาง ผู้ฟังเองก็จะได้รับฟังแต่เรื่องเดิมๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจ                
ในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีการเทศน์ในรูปแบบอื่นๆ ต่างไปจากเดิมผู้ฟังรับฟังด้วยความคิด
ท่ีว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องท า จึงมักจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการฟังเทศน์เท่าท่ีควร๑๖๗ 

๑๗) ประชาชนมุ่งหวังท่ีจะได้รับฟังธรรมะท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงยังให้
ความส าคัญในการฟังเทศน์ แต่พระนักเทศน์เองต้องใช้ถ้อยค าภาษาท่ีง่ายจดจ าได้ง่ายและเข้าใจได้
ทันที การใช้ภาษาท่ีท่ีชัดเจนเหมาะสมจะท าให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ได้มากมาย๑๖๘ 

๑๘) ประชาชนยังมีความเล่ือมใสศรัทธาในการฟังเทศน์แต่ก็เลือกท่ีจะรับฟังเทศน์เฉพาะท่ี
สนใจท่ีถูกกับจริตของตนเองและมีประโยชน์น าเอาไปใช้ได้ การเทศน์ท่ีใช้เวลานานมากเกินไปท าให้
เป็นอุปสรรคมากกว่าการท าให้เกิดความเข้าใจ แต่การเทศน์ท่ีใช้เวลาน้อยเกินไปก็ท าให้ไม่ได้เนื้อหา
สาระท่ีละเอียดเพียงพอจึงต้องก าหนดเวลาให้พอเหมาะพอดีต้องเลือกก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมด้วย๑๖๙ 

สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับฟังธรรมะมักจะฟังเทศน์ด้วยเพราะเป็นหน้าท่ีท่ีต้องท าเท่านั้น 
การเทศน์ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธี ผู้รับสารท่ีมีความแตกต่างกันจะให้ความสนใจการเทศน์ท่ี
มากน้อยต่างกันด้วย นักเทศน์ต้องพิจารณาเลือกธรรมะท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง ในการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย
จะท าให้ผู้ฟังธรรมะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการฟังเทศน์แต่ละครั้งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้                

                                                             
๑๖๕ สัมภาษณ์ นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อธิสิทธ์ิ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 



๑๓๑ 
 

เช่น ความไม่พร้อมของท้ังผู้เทศน์และผู้ฟัง ความลึกซึ่งของธรรมะท่ีแสดง ส่ิงรบกวนท้ังภายในและ
ภายนอก ได้แก่ เสียงรบกวนรอบด้าน ความพลุกพล่านของคน อย่างไรก็ตาม พระนักเทศน์ก็ยังมี
ความส าคัญ เพราะ ผู้ฟังเทศน์ส่วนใหญ่จะให้ความศรัทธาความเล่ือมใสท่ีพระนักเทศน์ ดังนั้น                 
พระนักเทศน์เองต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อท าหน้าท่ีได้ดีท่ีสุด 

ตารางที่ ๔.๙ วิเคราะห์คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้รับสาร            
(ประชาชนผู้ฟังธรรม) 

ล าดับ สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

จ านวนความถ่ี รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ประชาชนจะฟังเทศน์เฉพาะในงานท าบุญท่ัวๆ 

ไป มองว่าการเทศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธี
เท่านั้น บางส่วนให้ความสนใจตัวพระนักเทศน์
เฉพาะบุคคล คนท่ีสนใจก็จะปล่อยผ่าน 

 ๑,๒,๓,๔ 

๒ บางศรัทธาในการฟังธรรมะ บางคนศรัทธาใน
พระนักเทศน์ เลือกจะรับฟังเฉพาะบางส่วนท่ี
ตนเองชอบตนเองสนใจ การใช้ภาษาท่ีฟังแล้ว
เข้าใจได้ง่ายจะท าให้ได้รับประโยชน์ ธรรมะท่ี
แสดงให้ตรงตามท่ีผู้ฟังต้องการมากท่ีสุด ปัญหา
ในการฟังเทศน์ ได้แก่ การมีส่ิงรบกวนทางเสียง  

 ๕,๖,๗,๘,๙ 

๓ พ ระ นั ก เท ศ น์ ข าด ค ว าม รู้ ใน ก าร เท ศ น์ 
ประชาชนคาดหวังสูงหวังว่าจะได้รับฟังธรรมะ
ท่ีน่าสนใจ การใช้ภาษาท่ีฟังเข้าใจง่ายมีน้ าเสียง
หนักเบาสูงต่ าจะท าให้เกิดความน่าสนใจขึ้น 
ผู้รับฟังเทศน์มีระดับความรู้ท่ีแตกต่างกัน 

 ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 

๔ พิจารณาว่าจะน าเอาธรรมะใดมาเทศน์เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง ผู้ฟังมีวุฒิภาวะท่ีแตกต่างกัน 
ไม่มีการเทศน์ในรูปแบบอื่นๆ ต่างไปจากเดิม 

 ๑๔,๑๕,๑๖ 

๕ ประชาชนมุ่งหวังท่ีจะได้รับฟังธรรมะท่ีสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ประชาชนเลือกท่ี
จะรับฟังเทศน์เฉพาะท่ีสนใจท่ีถูกกับจริตของ
ตนเอง 

 ๑๗,๑๘ 



๑๓๒ 
 

๔.๔ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๔.๔.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ความคิดเห็นของ

พระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ จ าแนกตาม ระดับอายุ ระดับพรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๓๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. ระดับอายุ      

๒๐ – ๓๐ ปี ๑๓๙ ๔๑.๑ 

๓๑ – ๔๐ ปี ๑๑๔ ๓๓.๗ 

๔๑ – ๕๐ ปี ๒๔ ๗.๑ 

๕๑ – ๖๐ ปี ๔๑ ๑๒.๑ 

๖๑ ปีข้ึนไป ๒๐ ๕.๙ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๒.ระดับพรรษา      

ต่ ากว่า ๕ พรรษา ๑๔๖ ๔๓.๒ 

๕ – ๑๐ พรรษา ๑๒๘ ๓๗.๙ 

๑๑ – ๒๐ พรรษา ๓๖ ๑๐.๗ 

๒๑ – ๓๐ พรรษา ๒๒ ๖.๕ 

๓๑ พรรษาขึ้นไป ๖ ๑.๘ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๓. การศึกษานักธรรม    

ไม่มีวุฒนิักธรรม ๕๗ ๑๖.๙ 

นักธรรมช้ันตร ี ๑๒๔ ๓๖.๗ 

นักธรรมช้ันโท ๕๑ ๑๕.๑ 

นักธรรมช้ันเอก ๑๐๖ ๓๑.๔ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 



๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๓๓๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๔. การศึกษาเปรียญธรรม    

ไม่มีเปรียญธรรม ๓๒๗ ๙๖.๗ 

ประโยค ๑-๒-๓ ๗ ๒.๑ 

ประโยค ๔-๕-๖ ๒ ๐.๖ 

ประโยค ๗-๘-๙ ๒ ๐.๖ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับอายุ ของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จ านวน 
๑๓๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๔ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๗  อายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี 
จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๑  และอายุ ๖๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ 

ระดับพรรษา ของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีพรรษาต่ ากว่า ๕ พรรา 
จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒  รองลงมา คือ พรรษาระหว่าง ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๒๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙  พรรษาระหว่าง ๑๑-๒๐ พรรษา จ านวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗  
พรรษาระหว่าง ๒๑-๓๐ จ านวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๕ และพรรษา ๓๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน 
๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ 

การศึกษานักธรรม ของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีการศึกษานักธรรมช้ัน
ตรี จ านวน ๑๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗ รองลงมา  คือ นักธรรมช้ันเอก จ านวน ๑๐๖ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๔ ไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ และนักธรรมช้ันโท จ านวน ๕๑ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑  

การศึกษาเปรียญธรรม ของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
จ านวน ๓๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗ รองลงมา คือ การศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๑-๓ จ านวน ๗ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ และการศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๔-๖ กับการศึกษาเปรียญธรรมประโยค 
๗-๙ มีจ านวนเท่ากัน คือ ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๖    

การศึกษาสามัญ  ของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๘๕ รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑  การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อย



๑๓๔ 
 

ละ ๒๑.๙ การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ และการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ 

๔.๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการสื่อสาร 

ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้ส่งสาร        
ด้านสาร ด้านช่องทาง ด้านผู้รับสาร มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔. ถึงตารางท่ี ๔. ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา

พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม 
(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ ด้านผู้ส่งสาร ๔.๑๙ ๐.๕๘๖ มาก 
๒ ด้านสาร ๔.๒๒ ๐.๕๙๖ มาก 

๓ ด้านช่องทาง ๔.๑๕ ๐.๕๗๘ มาก 

๔ ด้านผู้รับสาร ๔.๑๕ ๐.๖๐๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๕๓๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา           
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก          
(=๔.๑๘) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๓๖) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านส่งสาร 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์มีทักษะในการแสดงธรรมตามภูมิความรู้ ๔.๒๐ ๐.๗๔๙ มาก 

๒ พระนักเทศน์มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ฟังพระธรรมเทศนา ๔.๒๔ ๐.๖๗๒ มาก 

๓ พระนักเทศน์มีความรู้ในสภาพสังคม ชุมชนในพื้นท่ี
เป็นอย่างดี ๔.๑๗ ๐.๖๙๙ มาก 

๔ พระนักเทศน์มีความเข้าใจระบบสังคมท่ีเข้าไปแสดง
ธรรมเทศนา ๔.๑๓ ๐.๖๙๘ มาก 

๕ พระนักเทศน์มีการพฒันาตนเองให้เข้ากับยุคโลกาภิ
วัตน์ ๔.๒๑ ๐.๗๕๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๙ ๐.๕๘๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา             

พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร ด้านส่งสาร อยู่ในระดับมาก          

(x̅=๔.๑๙) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๘๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสาร 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมค าสอนได้

เป็นอย่างดี ๔.๒๕ ๐.๖๙๙ มาก 

๒ พระนักเทศน์มีความรูในการแสดงธรรม และการ
บรรยายธรรม ๔.๒๓ ๐.๖๙๐ มาก 

๓ พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการอธิบายหลักธรรมให้
เหมาะสมกับงาน ๔.๒๐ ๐.๗๒๖ มาก 

๔ พระนักเทศน์มีความสามารถในการประยุกต์และน าเอา
หลักธรรมมาแสดงได้อย่างช านาญ ๔.๒๕ ๐.๗๐๔ มาก 

๕ พระนักเทศน์น าเอาหลักธรรมมาแสดงได้ตรงกลุ่มผู้ฟัง
ธรรม ๔.๑๘ ๐.๗๐๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๒ ๐.๕๙๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา         
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามหลักการส่ือสาร ด้านสาร อยู่ในระดับมาก          

(x̅=๔.๒๒)  และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๙๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านช่องทาง 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์มีความรู้ในการน าเสนอหลักธรรมผ่าน

เครื่องมือการส่ือสาร ๔.๒๒ ๐.๗๒๒ มาก 

๒ พระนักเทศน์มีความช านาญในการน าเสนอหลักธรรม
ผ่านเครื่องมือการส่ือสาร ๔.๐๙ ๐.๗๐๐ มาก 

๓ พระนักเทศน์มีการเผยแผ่เชิงรุก โดยการเข้าถึงชุมชน
ตลอดเวลา ๔.๑๑ ๐.๖๙๔ มาก 

๔ พระนักเทศน์มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ ๔.๑๔ ๐.๗๒๕ มาก 

๕ พระนักเทศน์มีการจัดสร้างคณะท างาน เพื่อให้ทันยุค
สมัยโลกาภิวัตน์ ๔.๒๐ ๐.๗๒๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๕๗๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา           
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร ด้านช่องทาง อยู่ในระดับมาก          

(x̅=๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๗๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผู้รับสาร 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ ประชาชนได้ทราบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของพระ

นักเทศน์ ๔.๑๔ ๐.๗๔๖ มาก 

๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระนักเทศน์ ๔.๑๘ ๐.๗๒๔ มาก 

๓ ประชาชนรับรู้และสัมผัสได้ถึงหลักธรรมท่ีพระ
นักเทศน์แสดง ๔.๑๓ ๐.๗๔๗ มาก 

๔ ประชาชนรับได้ถึงรสพระธรรมท่ีพระนกัเทศน์ได้แสดง
ธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ ๔.๑๒ ๐.๖๙๑ มาก 

๕ ประชาชนได้รับท้ังความรู้จากการฟังเทศน์ และน าไป
ปฏิบัติได้ ๔.๒๑ ๐.๗๑๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๕ ๐.๖๐๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา             
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก            

(x̅=๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๖๐๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๔.๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพระนักเทศน์ ต้นแบบของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลาการสอน  

ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามหลักพุทธลีลาการสอน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์ โดยภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านสันทัสสนา  ด้านสมาทปนา ด้านสมุตเตชนา ด้านสัมปหังสนา มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี ๔. ถึงตารางท่ี ๔. ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา

พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลาการสอน       
โดยภาพรวม 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ ด้านสันทัสสนา ๔.๒๐ ๐.๕๙๗ มาก 

๒ ด้าน สมาทปนา ๔.๑๗ ๐.๕๗๑ มาก 

๓ ด้านสมุตเตชนา ๔.๑๖ ๐.๕๖๔ มาก 

๔ ด้านสัมปหังสนา ๔.๑๙ ๐.๕๙๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๕๒๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาพระ
นักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลาการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (x̅=๔.๑๘) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๒๘) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสันทัสสนา 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์สามารถแสดงธรรมได้ละเอียดแจ่มแจ้ง ๔.๒๔ ๐.๖๗๖ มาก 

๒ พระนักเทศน์สามารถช้ีแจง แยกแยะและอธิบายธรรม
ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ๔.๑๘ ๐.๗๐๓ มาก 

๓ พระนักเทศน์สามารถแสดงเหตุและผล ท่ีมาของ
หลักธรรมได้แจ่มแจ้ง ๔.๑๕ ๐.๗๓๒ มาก 

๔ พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการยกตัวอย่างธรรมะให้
เห็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง ๔.๒๖ ๐.๗๑๖ มาก 

๕ พระนักเทศน์มีการน าเสนอหลักธรรมะแก้ปัญหาได้
ตามความเป็นจริง ๔.๒๑ ๐.๗๕๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๐ ๐.๕๙๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา      
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามหลักพุทธลีลาการสอน อยู่ในระดับมาก                 

(x̅=๔.๒๐) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๙๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมาทปนา 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์แสดงธรรมได้จูงใจให้ผู้ฟังอยากฟังธรรมะ

จนจบการเทศน์ ๔.๒๐ ๐.๗๑๖ มาก 

๒ พระนักเทศน์มีวิธีการแนะน าหรือเทศน์ให้ผู้ฟังซาบซึ้ง
ในหลักธรรม ๔.๑๕ ๐.๖๘๘ มาก 

๓ พระนักเทศน์มีวาจาสุภาพเกิดความประทับใจและ
ยอมรับในหลักธรรมท่ีแสดงนั้น ๔.๒๓ ๐.๗๐๒ มาก 

๔ พระนักเทศน์สามารถเทศน์ได้ถูกใจผู้ฟังจนน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้ ๔.๑๓ ๐.๗๓๐ มาก 

๕ พระนักเทศน์มีเทคนิคการเทศน์ท่ีท าให้สามารถเห็น
ความส าคัญต่อการฝึกฝนปฏิบัติ ๔.๑๗ ๐.๗๓๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๕๗๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา           
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามหลักพุทธลีลาการสอน อยู่ในระดับมาก             

(x̅=๔.๑๗) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสมุตเตชนา 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความ

กระตือรือร้น ๔.๑๖ ๐.๗๐๓ มาก 

๒ พระนักเทศน์สามารถสร้างความแกล้วกล้าอุตสาหะให้
เกิดแก่ผู้ฟัง ๔.๐๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๓ พระนักเทศน์มีกลยุทธ์วิธีการสร้างก าลังใจแก่ผู้ฟัง ๔.๑๙ ๐.๗๑๐ มาก 

๔ พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้า เสียสละและพยายาม
ท างานเผยแผ่สม่ าเสมอต่อเนื่อง ๔.๒๒ ๐.๖๘๑ มาก 

๕ พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้าในการแก้ไขปัญหาด้วย
การน าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ ๔.๑๖ ๐.๗๕๒ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๕๖๔ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา            
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามหลักพุทธลีลาการสอน อยู่ในระดับมาก              

(x̅=๔.๑๖) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๖๔) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนา
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านสัมปหังสนา 

(n=๓๓๘) 

ล าดับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
๑ พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกจิตใจให้เกิดความร่าเริง

ได้ ๔.๑๖ ๐.๗๑๒ มาก 

๒ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความสุขใจได้ ๔.๑๙ ๐.๖๙๖ มาก 

๓ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความผ่อนคลาย
จากความเครียด ฟุ้งซ่านได้ ๔.๑๘ ๐.๗๔๓ มาก 

๔ พระนักเทศน์สามารถพูดสร้างก าลังใจให้กับผู้ฟัง ๔.๒๙ ๐.๗๑๔ มาก 

๕ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความปลอดโปร่ง 
พบวิธีแก้ไขปัญหาได้ ๔.๑๔ ๐.๗๔๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๙ ๐.๕๙๙ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนา           
พระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามหลักพุทธลีลาการสอน อยู่ในระดับมาก           

(x̅=๔.๑๙) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๙๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
๔.๔.๒ สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๓๘ รูป เพื่อหาระดับ

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในด้านต่างๆ ได้ผล
การศึกษาดังนี้ 

๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๑๓๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 

๔๑.๑ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗  อายุระหว่าง 
๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๗.๑  และอายุ ๖๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพรรษาต่ ากว่า ๕ พรรา จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๒  รองลงมา คือ พรรษาระหว่าง ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๒๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙  พรรษา
ระหว่าง ๑๑-๒๐ พรรษา จ านวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗  พรรษาระหว่าง ๒๑-๓๐ จ านวน ๒๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๕ และพรรษา ๓๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษานักธรรมช้ันตรี จ านวน ๑๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๗ รองลงมา  คือ นักธรรมช้ันเอก จ านวน ๑๐๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ ไม่มีวุฒินักธรรม 
จ านวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙ และนักธรรมช้ันโท จ านวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จ านวน ๓๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗ 
รองลงมา คือ การศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๑-๓ จ านวน ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ และการศึกษา
เปรียญธรรมประโยค ๔-๖ กับการศึกษาเปรียญธรรมประโยค ๗-๙ มีจ านวนเท่ากัน คือ ๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๖    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๑ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๗ รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๕ รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑  
การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ การศึกษาระดับอนุปริญญา 
จ านวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๐.๙ 

๒) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการสื่อสาร 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการส่ือสาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๘) และเป็นความคิดเห็น



๑๔๕ 
 

ท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๓๖) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านส่งสาร อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๙) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก    
(S.D.=๐.๕๘๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ               
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านสาร อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๒๒)  และเป็นความคิดเห็น ท่ีสอดคล้องกันมาก                  
(S.D.=๐.๕๙๖) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ                 
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านช่องทาง อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๕๗๘) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ                
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๕) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๖๐๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ               
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

๓) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลาการสอน 

พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลาการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๘) และเป็นความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก (S.D.=๐.๕๒๘) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านสันทัสสนา  อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๒๐) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๕๙๗) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ               
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านสมาทปนา อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๗) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๕๗๑) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ                
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

ด้านสมุตเตชนา อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๖) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๕๖๔) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ                
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 



๑๔๖ 
 

ด้านสัมปหังสนา อยู่ในระดับมาก (x̅=๔.๑๙) และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก 
(S.D.=๐.๕๙๙) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ                
และเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในระดับมาก 

 

๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินผลหาแนวการ
พัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันบาง
ประการ รวมท้ังข้อเสนอแนะโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคนมี
สาระส าคัญ ดังนี้  

๔.๓.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาของพระนักเทศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การเทศน์ของพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อศึกษาถึงข้อมูลในการเทศน์ของ
พระนักเทศน์ในแต่ละวัดแล้ว โดยภาพรวมมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ส่วนปัญหา
อุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ตามหลักการท างาน ๕ ประการ ได้แก่ การวาง 
แผนท่ีผ่านมามีปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางองค์กร พร้อมกับเป้าหมายและแผนงาน
ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน การจัดองค์การ การจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การ
บริหารบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีไม่เหมาะสม ไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ การ
อ านวยการ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องขาด
ความรู้ด้านการเผยแผ่ และความเป็นเอกภาพในการเผยแผ่ 

ในปัจจุบันนี้ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนั้น คือ การขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกวิธี เพราะส่วนมากยังยึดติด
อยู่กับธรรมเนียมนิยมแบบเก่าแบบเดิมๆ ท่ีเรียกว่า การเทศน์แบบธรรมวัตร คือ เทศน์ตามคัมภีร์ เป็น
การเทศน์ตามแบบพิธีกรรมนับว่าไม่เกิดผลเท่าท่ีควรแม้จะมีพระนักเทศน์แบบใหม่ คือ เทศน์แบบ
ปฏิภาณโวหารอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาท่ีจะส่ือ
ความหมายของหลักธรรมต่อสาธารณชน การใช้ศัพท์ภาษายากแก่การเข้าใจของผู้รับฟังธรรมะ     
ขาดการก าหนดหัวข้อธรรมะท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่มีการวิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา บางครั้งเรื่องราวหรือตัวอย่างท่ีน า มาใช้ประกอบการเทศน์หรือบรรยายก็ไม่ค่อย
เหมาะกับกาลสมัย ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกับสังคมในยุคปัจจุบันได้ เมื่อผู้เทศน์ไม่ปรับปรุงแก้ไข
เทคนิควิธีการเทศน์ ไม่ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับ สังคมหรือวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันการเผยแผ่
หลักธรรมจึงไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร จากเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะมีปัญหาในบางประการท่ีท าให้
พระสงฆ์ยังไม่สามารถน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในทางพระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการบริหารจัดการ



๑๔๗ 
 

ภายในองค์กรของพระสงฆ์เองอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนาพระนักเทศน์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นพระนักเทศน์ต้นแบบต่อไป 

การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ ควรมีการส่งเสริมให้เป็นการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนา การเทศน์ของพระนักเทศน์ควรใช้
วิธีการเทศน์แบบอนุปุพพีกถา เทศน์จากง่ายไปหายาก เพื่อท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจธรรมะได้มากขึ้น 
แม้แต่การปฏิบัติธรรมเอง การรักษาศีลก็ท าได้ง่าย ให้มีการรักษาศีลให้ได้ตลอดเวลา ในประเทศ
ฝรั่งเศส ก็ได้มีการเปิดเป็นหลักสูตรการการท าสมาธิ การให้โอกาสกับพระนักเทศน์รุ่นใหม่ ซึ่งมักจะไม่
ค่อยได้โอกาสในการเทศน์ จึงควรให้โอกาสพระรุ่นใหม่ๆ ได้โอกาสในการแสดงธรรมบ้าง ไม่ว่าจะเป็น
งานบวช งานสวดต่างๆ ท่ัวไป๑๗๐ ปัจจุบันคณะสงฆ์มีการจัดท าหลักสูตรพระนักเทศน์ขึ้น เช่น ท่ีวัด
ประยูร  มีการมอบรางวัลธรรมาสน์ทอง๑๗๑ 

๔.๓.๒ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คุณลักษณะด้านพระนักเทศน์ต้นแบบเป็นอย่างไร เราดูว่าพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบ
มีคุณลักษณะพื้นฐานถึงเพียงไหน เราก็จะหาทางพัฒนาให้ได้ตามลักษณะวัตถุประสงค์นี้ คือหลักการ
เมื่อ เราจับหลักการนี้ ได้  จึงควรปรับกรอบแนวคิดใหม่  ต้องดูว่าพระนักเทศน์ว่าใน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบต้องมีหลักการพัฒนา
มากกว่าหลักพุทธวิธี ๔ ส. เมื่อค้นพบแล้วก็จะได้ลักษณะของพระนักเทศน์ท่ีพึงประสงค์ว่าต้องเป็น
อย่างไร ในหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องพัฒนาอย่างไร เช่น การส่งไปอบรม ไปศึกษา
ส่งไปดูงาน ส่งไปสัมมนา ซึ่งส่ิงเหล่านี้คือ การพัฒนาคน หากน าเอาหลักการนี้มาใช้ก็จะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของพระนักเทศน์ต้นแบบ เมื่อย้อนกลับไปดูว่าพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
คุณสมบัติอย่างไร แล้วท าการต้องพัฒนาอย่างนี้ เอาหลักการนี้ไปช่วยพัฒนาพระนักเทศน์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ การท่ีจะพัฒนาอะไร จ าเป็นต้องรู้ว่าเขาจะมีพื้นฐานอย่างไร เราอยากจะรู้พื้นฐาน
ของเขาก่อนเหมือนเราไปสอบภาษาอังกฤษต้องรู้ว่าพื้นฐานของเรามีเท่าไหร่ ต้องพัฒนาให้ได้ระดับ
ไหน  นี่คือแนวทางการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนส าคัญในการศึกษา
คุณลักษณะของพระต้นแบบ ๑) หากใช้หลัก ๔ ส. เพียงอย่างเดียว อันนี้เป็นคุณลักษณะของการเผย
แผ่เป็นด้านเดียวอันท่ี ๒) คุณลักษณะของผู้สอนนอกจากจะมีหลัก ๔ ส. แล้วต้องมีความรู้มีความ
ประพฤติดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม คือ ลักษณะของผู้สอนท่ีดี ๓) เข้าใจ

                                                             
๑๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ โสภณ เปียสนิท, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๘ 
 

หลักการส่ือสารท่ีดีด้วย ผู้ส่งสาร สารท่ีจะส่ง ช่องทางส่งสาร ผู้รับสาร ๔) คนในประจวบคีรีขันธ์
ต้องการอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ เพราะแต่ละท้องถิ่นอาจมีความต้องการไม่เหมือนกัน สรุปได้ว่า       
๔ ประการนี้  คือ ส่ิงท่ีเราจะต้องรวมเป็นคุณของลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ต้องใส่มาก่อนนะครับผมจะบอกการศึกษาด้วยพระไตรปิฎกสัมภาษณ์ก็จะรู้หลักการ
เดียวกันศึกษาก็ศึกษาต าราได้และก็ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมก็แล้วแต่สุดท้ายความต้องการของประชาชน
ก็คือไปสอบถามความต้องการของประชาชน พระนักเทศน์ท่ีเป็นต้นแบบ จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ
ของหลักธรรมกถึกหรือธรรมะส าหรับนักเผยแผ่ ๕ ประการ คือ ๑) แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชา
ตามล าดับความง่ายยาก ลุ่มลึกมีเหตุและผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ๒) ช้ีแจงยกเหตุผลมา
แสดงให้เข้าใจในแต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความตามแนวเหตุผล ๓) แสดงธรรมด้วยอาศัย
เมตตา คือ สอนด้วยจิตเมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ๔) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส             
คือ สอนเขาโดยมิได้มุ่งท่ีจะได้ลาภหรือผลประโยชน์ตอบแทน ๕) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น 
คือ สอนตามหลักตามเนื้อหา มุ่งแสดงธรรม ไม่แสดงธรรมยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่น๑๗๒ 

๔.๓.๓ เพื่อน าเสนอการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การสร้างพระนักเทศน์ให้มีความพร้อม มีการศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนา พร้อมท้ัง
ฝึกฝนตนเองอย่างแตกฉาน มีการผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเทศน์ให้เข้าใจง่าย มีการประยุกต์พุทธวิธีในการ
เผยแผ่ คือ น าเอาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการสอนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 
โดยยึดหลักธรรมวินัยเป็นแบบอย่าง แล้วน ามาอบรมส่ังสอนพุทธบริษัทให้น าหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติตนมีศีลาจริยวัตรอย่างเคร่งครัดงดงามเป็นท่ีท าให้เกิดศรัทธาต่อผู้
พบเห็น มีการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี รวมถึงการประยุกต์ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้ากับยุคสมัย และยังต้องมีลักษณะของความ
เป็นพหูสูต ๕ ประการ๑๗๓ คือ ๑) ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนได้ฟังไว้มาก ๒.จ าได้ คือ จับสาระได้               
จ าความได้แม่นย า ๓) คล่องปาก คือ ใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง  ๔) ขึ้นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณา
จนนึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความได้ชัดเจน ๕) ความเข้าใจลึกซึ้ง คือ มองเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาท้ัง
ความหมายและเหตุผล การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ คือ จะต้องจัดหลักสูตรฝึกอบรมใน ๓ ส่วน
ด้วยกัน จากเค้าโครงท่ีเสนอเนื้อหามา ๑) กระบวนการวิธีการอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการเทศน์เป็น
อย่างไร  ๒) ต้องสร้างบุคลิกภาพจากทักษะของหลัก ๔ ส. และ ๓) การสร้างคุณสมบัติของผู้สอนให้ได้

                                                             
๑๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสถิตญาณโสภณ, เจ้าอาวาสวัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ โสภณ เปียสนิท, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 
 

ความรู้ความเข้าใจของทักษะทางด้านการส่ือสาร๑๗๔ สามอย่างนี้จึงเป็นองค์ความรู้หลักท่ีจะต้อง
ก าหนดหลักสูตรส าหรับอบรมพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่ามีวิธีการอย่างไร ภาพของ
นักเทศน์เป็นอย่างไร การพัฒนามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง แล้วก็ต้องมีวิธีการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
กระบวนการพัฒนาจะท าอย่างไง การจัดหลักสูตรอย่างไร การจัดสัมมนาพัฒนาคน ผู้เกี่ยวข้อง             
การพัฒนาในการเทศน์ให้มีคุณภาพ ถ้าเราท าอย่างนี้ได้เราจะพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบได้ 

กรณีของการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ ๒ อย่าง คือ เป็นต้นแบบ กับเป็นแบบท่ีพอจะ
น าไปปฏิบัติได้ไหม ในส่วนหนึ่งต้องไปถามคนท่ีเป็นต้นแบบอยากจะพัฒนาก็ไปหาดูต้นแบบของ        
พระนักเทศน์ท่ีเป็นตัวการผลักดันก็ได้ พระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยหรือในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เราก็จะได้ความเช่ือถือจากกลุ่มผู้ท่ีสัมภาษณ์จากประชาชนประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีความ
ต้องการแล้วยังมีไปสัมภาษณ์พระท่ีเป็นพระนักเทศน์ท่ีเป็นต้นแบบจริงๆ ตามประเด็นในขั้นต้นแต่ละ
ท่านเป็นอย่างไรตามท่ีท่านได้ปฏิบัติหรือท าอยู่แล้วเป็นประจ า จะเป็นตัวอย่างท่ีสามารถส่ือออกมาใน
เชิงบุคคลท่ีเราจะไปศึกษา ส่วนตัวอื่นๆ บางส่วนท่ีเป็นข้อมูลไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัยแต่ข้อมูลท่ีเสนอมา
หลายข้อไม่สัมพันธ์กันกับประเด็นท่ีน าเสนอ เช่นค าว่า ช่องทางทางการส่ือสาร เราใช้ค าว่ารูปแบบ
การเทศน์ในเชิงทฤษฎีในการส่ือสารช่องทางแปลว่า วิธีการส่ือออกไปแบบไหน แบบช่องทางใด มีสาร 
ผู้ส่งสาร มี ผู้รับสาร ช่องทางการส่ือสาร เช่น ผ่านหนังสือ ผ่าน youtube อย่างนี้ เขาเรียกว่า              
เป็นช่องทาง ผ่านทีวี ผ่านวิทยุ ในทฤษฎีการส่ือสารด้านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบการเทศน์               
ส่วนประเด็นอื่นๆ ตัวโมเดลมันจะเป็นข้อสรุปท่ีเราต้องถอดเอารหัสตัวนั้นออกมามาปรับลงในองค์
ความรู้ท่ีโฟกัส ในส่วนนี้ส่ิงท่ีก็มีการเปิดอบรมพระนักเทศน์มีละเอียดอย่างไรบ้าง คณะสงฆ์นโยบายอัน
นี้ก็เป็นช่องทางหนึ่ง คือ กรณีท่ีใส่มานี้อยากจะต้ังข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าอย่าใส่มาลอยๆ อยากให้มัน
มาจากกรอบแนวคิดข้างต้นในกรณีของคุณสมบัติเราก็ก าหนดได้ ๔ ส. มีแต่ประเด็นท่ีส าคัญ         
คือ คณะสงฆ์ประจวบคีรีขันธ์ก าหนดนโยบายสักนิดหนึ่ง หัวข้อนี้อยู่ในประเด็นในการศึกษาเราไม่
อยากต้ังมาเป็นประเด็นส าคัญ มันอยู่ในกรุ๊ปแบบไหนอย่างไรถ้าเราศึกษาในเชิงโครงสร้างบริหาร
จัดการเราก็จะเสนอคณะสงฆ์ประจวบคีรีขันธ์  ในการศึกษาของเราไปวิเคราะห์เชิงของการบริหาร
ของคณะสงฆ์ประจวบคีรีขันธ์ หากไม่มีความพร้อมแล้วไปเสนออย่างนี้ แนวความคิดของวางกรอบไว้
ในขั้นต้นเป็นตัวเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้อยากให้อยากให้คงหลักการท่ีวางกรอบแนวคิดในการศึกษาใน
กรอบไหนก็อธิบายอยู่ในกรอบนั้นมันก็จะได้สัมพันธ์กันกับประเด็นท่ีเราศึกษา๑๗๕ 

                                                             
๑๗๔ สนทนาเฉพาะกลุ่ม อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิยา

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๐ 
 

พระนักเทศน์เองต้องเรียนรู้ท่ีจะศึกษาน าเอาเทคนิคเทคโนโลยีเข้ามาใช้เสริมการเทศน์ 
ต้องเปล่ียนแนวการเทศน์ให้ทันโลกในยุคปัจจุบัน ประชาชนผู้รับฟังธรรมะมีความต้องการท่ีเปล่ียนไป 
ดังนั้นพระนักเทศน์เองก็ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการเทศน์ออกไปจากเดิม ธรรมะท่ีแสดงดีอยู่แล้ว        
แต่ต้องปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามยุคตามสมัย๑๗๖ 

พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแบบของ
พระบรมศาสดาทรงเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี คุณสมบัติของ              
พระนักเทศน์ต้องประกอบด้วย ๑) หลักองค์แห่งธรรมกถึก  ๒) หลักของพหูสูต 

เมื่อเสริมเพิ่มเติมด้วยการใช้หลักพุทธวิธีการเผยแผ่ หรือหลักพุทธวิธีการสอน ๔ ส. ได้แก่ 
๑) สันทัสสนา หมายถึง ความแจ่มแจ้ง ๒) สมาทปนา หมายถึง ความจูงใจ ๓) สมุตเตชนา หมายถึง 
ความแกล้วกล้า และ ๔) สัมปหังสนา หมายถึง ความร่าเริง ก็จะสามารถสรุปได้ว่า การเป็นพระ
นักเทศน์ท่ีดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง แต่การพัฒนาพระนักเทศน์ให้เป็น
พระนักเทศน์ต้นแบบได้นั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคล ด้วยการฝึกอบรมทางกายภาพและ
ความสามารถเฉพาะบุคคล ตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ           
คือ ๑)การให้การศึกษา ๒) การฝึกอบรม ๓) การเพิ่มพูนความรู้  

การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องสร้างพระนักเทศน์ท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีมหาเถรสมาคมได้ก าหนดไว้คือ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด และพระนักเทศน์แม่แบบ 
แล้วท าการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นพระนักเทศน์ต้นแบบ ดังนั้นต้องก าหนดคุณสมบัติของพระ
นักเทศน์ต้นแบบขึ้นว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นเมื่อมีโอกาสแล้ว ก็ต้องมีการจัดหลักสูตรเพื่อ
สร้างพระนักเทศน์ แล้วพัฒนาเพิ่มความสามารถยกระดับให้สูงขึ้น ให้เป็นต้นแบบให้ได้ อาจจะมี
หลักสูตรระยะส้ัน ระยะยาว พัฒนาวิชาการ หลักสูตรส าหรับพระสังฆาธิการ หรือหลักสูตรระยะส้ัน
ส าหรับนักบริหาร โครงการพัฒนาต่อเนื่อง มีโครงการเสริมขึ้นไปเรื่อยๆ มีกระบวนการตรวจสอบ
ประเมินความสามารถว่าสามารถเป็นต้นแบบได้ มีการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน๑๗๗ 

ผู้ส่งสาร  คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้ริเริ่ม หรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคลหนึ่ง             
ไม่ว่าจะมีความต้ังใจหรือไม่ก็ตาม ผู้ท าหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางหนึ่งไปยังผู้รับสาร การท่ีพฤติกรรม
การส่ือสารภายในสถานการณ์หนึ่งๆ จะเป็นไปในรูปแบบใด หรือมีผลอย่างไร ผู้ส่งสารย่อมมีบทบาท
ส าคัญในการช้ีน าเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของตน ผู้ส่งสาร ในท่ีนี้คือ พระนักเทศน์เป็นผู้ท าหน้าท่ีใน

                                                             
๑๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิยา

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 
 

การส่งสาร ต้องมีคุณ ลักษณะโดยรวม คือ ๑) มีบุคลิกดีและต่ืนตัวเสมอ ๒) น้ าเสียงดีพูดจาไพเราะรู้
อักขระวิธี  ๓ ) รู้ ในเนื้อ หาธรรมะดี ๔) มีปฏิภาณไหวพริบรู้ จักการประยุกต์การผสมผสาน                      
๕) มีอัธยาศัยเป็นมิตร ผู้ส่งารเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสารท่ีต้องการจะส่ือ ๑๗๘ เป็นผู้
ท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และมีความรับผิดชอบ ในฐานะท่ี
เป็นผู้ส่งสารต้องเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร ต้องเป็นผู้รู้จักเลือกใช้
วิธีท่ีเหมาะสมในการส่งสาร 

สาร คือ เรื่องราวอันมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ          
ก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน  สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิดความคิดและต้องการ
จะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อื่น สาร ในท่ีนี้คือ หลักธรรมท่ีน ามาแสดงให้กับผู้รับ
ฟังได้ฟังได้เห็นและเข้าใจในหลักธรรมนั้น 

ช่องทางส่งสาร คือ ส่ือท่ีใช้ในการส่งสารออกไปยังผู้รับสาร ช่องทางส่งสาร ในท่ีนี้อาจจะ 
หมายถึง ภาษาท่ีนักเทศน์ใช้ในการส่ือหลักธรรมออกไปยังผู้ฟัง ภาษาพูด ภาษาเขียน หรืออากัปกิริยา
ต่างๆ และช่องทางการรับสารจึงได้แก่ อวัยวะรับสัมผัส และประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 

ผู้รับสาร คือ เป้าหมายปลายทางของการส่ือสาร เป็นผู้ท่ีเปิดรับสาร ท าให้ขั้นตอนการ
ส่ือสารประสบความส าเร็จ ในบางครั้งผู้รับสารก็จะเปล่ียนหน้าท่ีไปเป็นผู้ส่งสารได้เช่นกัน เรียกว่า         
มีการส่ือสารระหว่างบุคคล 

สันทัสสนา คือ การเทศน์ได้แจ่มแจ้ง เหมือนการเห็นภาพด้วยตา เนื้อหาใดท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฟังก็น ามาเทศน์แสดงโดยไม่ตัดเนื้อความออก สามารถแสดงธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งเป็น
ท่ีประทับใจแก่ผู้ฟัง เกิดเป็นความเล่ือมใสค าสอนแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อพัฒนากาย วาจา 
และใจให้บริสุทธิ์ ต้องมีความรู้ความสามารถ มีปฏิภาณดี มีความประพฤติดี มีสุขอนามัยดี เป็นผู้มี
ความเสียสละและมีความอดทน 

สมาทปนา คือ การเทศน์ได้จูงใจ เป็นเหมือนการชักชวนให้รู้สึกอยากปฏิบัติตาม ต้องใช้
วาทศิลป์ เร้าใจให้เห็นประโยชน์อันจะพึงได้ ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ก็แนะน าให้เห็นประโยชน์คุณค่า 
มองเห็นความส าคัญยอมรับไปประพฤติปฏิบัติ 

สมุตเตชนา คือ การเทศน์ได้อย่างแกล้วกล้า ปลุกเร้าให้เกิดขวัญและก าลังใจ เกิดความ
พากเพียร  การสอนแบบนี้ เป็นการสอนเพื่อให้มีความกล้าหาญ ให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่ควร
จะกระทบกระเทือนต่อผู้อื่น ต้องยึดหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ควรจะมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การเผยแผ่ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนท้ังอุปกรณ์และส่ือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เทศน์ 
                                                             

๑๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 
 

สัมปหังสนา คือ การเทศน์แบบปลอบประโลมใจให้สดใสร่าเริง โดยการช้ีให้เห็นถึงผลดี
หรือคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับท าให้บรรยากาศในท่ีนั้นๆ สดช่ืน แจ่มใส การสร้างแรงจูงใจการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยสร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

คุณสมบัติของการเป็นนักเทศน์ การจะเป็นนักเทศน์ท่ีดี๑๗๙ คือ รู้ดี เทศน์ดี ประพฤติดี     
การเทศนาท่ีจะงดงามและมีความไพเราะจับใจท้ังในเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย แสดงธรรม
จากง่ายไปหายากตามล าดับ เรียกว่า อนุปุพพีกถา มี ๕ ประการ๑๘๐ คือ ๑)ทานกถา เรื่องทาน                
๒) ศีลกถา เรื่องศีล ๓) สัคคกถา เรื่องสวรรค์ ๔) กามาทีนวกถา เรื่องโทษของกามคุณ  ๕) เนกขัมมา
นิสังสกถา เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกามคุณท้ังหลาย  

๔.๔ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สมัยเดิมเรียกพระนักเทศน์ว่า “พระธรรมกถึก” แปลว่า พระผู้กล่าวสอนธรรม พระผู้
แสดงธรรม การฝึกอบรมด้านการเทศน์อย่างถูกวิธี จนมีความรู้และทักษะความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการเทศน์ท่ีดีแล้ว จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการเทศน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้การเทศน์เป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติต่อในการครองชีวิตได้ พระภิกษุท่ัวไปท่ีมีความรู้ความสามารถก็สามารถฝึกให้เป็นพระ
นักเทศน์ได้ 

พระนักเทศน์ คือ พระภิกษุท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการ
แสดงธรรมเทศนา และจะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคม
แต่งต้ัง มี ๒ ประเภท คือ  

๑. พระนักเทศน์แม่แบบ หมายถึง พระนักเทศน์ท่ีผ่านการอบรมจากคณะกรรมการ
ฝึกอบรมพระนักเทศน์ท่ีมหาเถรสมาคมแต่งต้ัง เพื่อไปจัดอบรมพระนักเทศน์ประจ าจังหวัด  

๒. พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด หมายถึง พระนักเทศน์ท่ีผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าท่ีเทศน์
ภายในจังหวัด 

จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
๔.๔.๑ ด้านผู้ส่งสาร พระนักเทศน์ต้องมีคุณลักษณะโดยรวม ดังต่อไปนี้ ๑. มีบุคลิกดีและ

ต่ืนตัวเสมอ ๒. น้ าเสียงดีพูดจาไพเราะ รู้อักขระวิธี ๓. รู้ในเนื้อหาธรรมะดี ๔. มีปฏิภาณไหวพริบ    
รู้จักการประยุกต์การผสมผสาน ๕. มีอัธยาศัยเป็นมิตร 

                                                             
๑๗๙  สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์โสภณ เปียสนิท, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 
 

๔.๔.๒ ด้านสาร ก่อนอื่นพระนักเทศน์ต้องมีความรอบรู้ รู้ละเอียดในหลักธรรมท่ีน ามา
เทศน์ ตามหลักพหูสูต พระนักเทศน์เองต้องเป็นแบบอย่างในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามา
ปฏิบัติได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม การใช้ภาษาในการเทศน์ก็ต้องเป็นภาษาท่ีส่ือสารให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ง่าย ส้ันๆ แต่ได้ใจความครบถ้วน น าไปปรับใช้ในชีวิตได้ 

๔.๔.๓ ด้านช่องทาง พระนักเทศน์ต้องมีความสามารถในน าส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในความหมายนั้นได้ จากนั้นจะเป็นท่ีความสามารถของพระนักเทศน์เอง
ว่าจะสอดแทรกการแสดงธรรมอย่างไรให้เกิดความน่าฟังน่าติดตาม พระนักเทศน์จะต้องพิจารณาว่า
จะต้องเลือกวิธีการใรการส่งสารให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง พระนักเทศน์ต้องรู้จักน าเอาเทคโนโลยีเข้า
มาเสริมให้เกิดประโยชน์ในการเทศน์สูงสุด ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพระนักเทศน์
สม่ าเสมอ 

๔.๔.๔ ด้านผู้รับสาร ประชาชนผู้รับฟังธรรมะมักจะฟังเทศน์ด้วยเพราะเป็นหน้าท่ีท่ีต้อง
ท าเท่านั้น การเทศน์ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธี ผู้รับสารท่ีมีความแตกต่างกันจะให้ความสนใจ
การเทศน์ท่ีมากน้อยต่างกันด้วย นักเทศน์ต้องพิจารณาเลือกธรรมะท่ีเหมาะสมกับผู้ฟัง ในการใช้ภาษา
ท่ีเข้าใจง่ายจะท าให้ผู้ฟังธรรมะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการฟังเทศน์แต่ละครั้งอาจจะมีปัญหา
เกิดขึ้นได้ เช่น ความไม่พร้อมของท้ังผู้เทศน์และผู้ฟัง ความลึกซึ่งของธรรมะท่ีแสดง ส่ิงรบกวนท้ัง
ภายในและภายนอก ได้แก่ เสียงรบกวนรอบด้าน ความพลุกพล่านของคน อย่างไรก็ตาม พระ
นักเทศน์ก็ยังมีความส าคัญ เพราะ ผู้ฟังเทศน์ส่วนใหญ่จะให้ความศรัทธาความเล่ือมใสท่ีพระนักเทศน์ 
ดังนั้น พระนักเทศน์เองต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อท าหน้าท่ีได้
ดีท่ีสุด 

๔.๔.๕ ด้านสันทัสสนา พระนักเทศน์จะมุ่งเน้นการแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหา ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจธรรมะได้ ซึ่งพระนักเทศน์ต้องมีการตระเตรียมเนื้อหาหลักธรรมท่ีจะ
แสดงให้แจ่มแจ้ง เข้าใจง่ายขึ้น ในการเทศน์แต่ละครั้งจ าเป็นต้องมีการสอดแทรกตัวอย่างประกอบ
เพื่อให้เกิดภาพน่ารับฟัง ก็จะท าให้สามารถเข้าใจส่ิงท่ีรับฟังได้อย่างแจ่มชัดขึ้น ควรจัดให้มีการอบรม
พระนักเทศน์เป็นประจ าเพื่อสร้างพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ พัฒนาพระนักเทศน์ท่ีมีอยู่แล้ว  ท้ังยังเป็น
การประเมินควบคุมคุณภาพของพระนักเทศน์ด้วย 

๔.๔.๖ ด้านสมาทปนา การเทศน์เพื่อจูงใจผู้ฟังนั้น เป็นความสามารถเป็นความเช่ียวชาญ
ของพระนักเทศน์แต่ละรูป หากมีความพร้อมศึกษาธรรมะมาอย่างแตกฉาน มีปฏิภาณไหวพริบดี             
จะท าให้พูดจูงใจผู้ฟังได้มาก พระนักเทศน์เองก็ต้องมีการฝึก มีน้ าเสียงท่ีน่าฟัง รู้จักการใช้เสียงหนัก
เสียงเบา สูงหรือต่ าในการเทศน์เป็นบางช่วงจังหวะ เพื่อท าให้ผู้ฟังต้ังใจในการฟังธรรมได้ต้ังแต่ต้นจน
จบการเทศน์ 



๑๕๔ 
 

๔.๔.๗ ด้านสมุตเตชนา พระนักเทศน์ ต้องมีความกล้าและความเช่ือมั่นในตนเอง                 
สร้างบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจต่อผู้ท่ีพบเห็น ต้องรู้จักการวางตนเป็นมิตรกับทุกๆ คนต้อง
แสดงออกถึงความเป็นผู้น า เพื่อจะได้ให้ค าแนะน าช้ีแนะแก่ผู้อื่นได้ พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้ท่ีสร้าง
ก าลังใจและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ฟังได้ การฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจะช่วยท าให้เกิดความ
แกล้วกล้า ความองอาจให้เกิดข้ึนได้ 

๔.๔.๘ ด้านสัมปหังสนา การฟังธรรมเป็นการเสริมสร้างสติและปัญญา พระนักเทศน์จึง
ต้องแสดงธรรมให้ผู้ฟังรู้สึกได้ถึงประโยชน์ของการฟังธรรม การจะเทศน์ให้ผู้ฟังติดตามรับฟังได้
ตลอดจนจบการเทศน์ พระนักเทศน์จึงต้องสร้างความร่าเริงความสนใจให้เกิดขึ้น อาจจะเป็นการใช้
เสียงท่ีหลากหลายมีจังหวะจะโคน พูดด้วยเสียงกระชับ ไม่เนิบนาบจนน่าร าคาญ เรื่องราวท่ีน ามา
เทศน์ก็ต้องเป็นเรื่องท่ีทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความนิยมของผู้ฟัง ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ดังนั้น              
พระนักเทศน์จึงต้องมีการฝึกฝน เพื่อหาวิธีการพูดเพื่อท าให้ผู้ฟังเกิดความร่าเริงจากการฟังธรรมได้ 

 

  



๑๕๕ 
 

๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

 

ทฤษฎีการสื่อสาร 

ผู้ส่งสาร  :  พระนักเทศน์ 

สาร :  ธรรมะ 

ช่องทาง :  การสื่อสาร 

ผู้รับสาร :  ผู้ฟังธรรม 

กระบวนการพัฒนา 

๑.การศึกษา   ๒.การฝึกอบรม   ๓.การพัฒนาความรู้ 

ผู้ส่งสารหรือพระนักเทศน์ 
สันทัสสนา  :  บรรยายให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ 
สมาทปนา   : ทักษะ ลีลา การเทศน์น่าสนใจ 
สมุตเตชนา  : กล้าแสดงออก 
สัมปหังสนา : เปรียบเทยีบให้เห็นชัดเข้าใจง่าย 

หลักพุทธวิธี ๔ ส. 
สันทัสสนา : แจ่มแจ้ง 

สมาทปนา : จูงใจ 

สมุตเตชนา : แกล้วกล้า 

สัมปหังสนา : ร่าเริง 

ช่องทางของสื่อ 

สันทัสสนา  :  น ามาจากพระไตรปิฎก 
สมาทปนา   : ข้อธรรมตรงตามบริบทของพ้ืนที ่
สมุตเตชนา  : แสดงธรรมผ่าน วิทยุ โทรทัศน ์
สัมปหังสนา : เนื้อหาที่เป็นเร่ืองใกล้ตัว 

ผู้รับสารหรือผู้ฟัง 

สันทัสสนา  :  เหมาะกับวัยของผู้ฟัง 
สมาทปนา   : เนื้อหาชัดเจนเป็นประโยชน์ 
สมุตเตชนา  : มคีวามรับผิดชอบและเสียสละ 
สัมปหังสนา : เน้นให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

 

สารหรือธรรมะ 

สันทัสสนา  : ยกตวัอย่างประกอบชัดเจน 
สมาทปนา   :  หัวข้อธรรมตรงกับกลุ่มผู้ฟัง 
สมุตเตชนา  : ปลูกจิตส านึกให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจ 
สัมปหังสนา : ให้ก าลังใจกับผู้ที่รู้สึกท้อแท้ 

 

รูปแบบการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



๑๕๖ 
 

จากแผนภาพที่  ๔ .๑  แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาพระนัก เทศน์ ต้นแบบจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ว่า ต้องประกอบด้วย  

๑. พระนักเทศน์ต้องมีความรู้ในหลักการส่ือสาร เพื่อสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเทศน์ โดยเฉพาะในเรื่องช่องทาง หมายความว่า ส่ือท่ีน ามาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารออกไปยัง
ผู้รับ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายท่ีเปิดโอกาสให้น ามาใช้ในการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ             
ยูทูป เฟซบุ๊ค เป็นต้น การเทศน์ไม่จ าเป็นต้องเป็นการเทศน์ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป ดังนั้น               
พระนักเทศน์บางรูป จึงใช้ส่ือในการสร้างลักษณะการเทศน์ของตนให้เป็นต้นแบบเฉพาะขึ้น 

ตามหลักการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ 
ด้านผู้ส่งสาร (Source) พระนักเทศน์ควรจะมีทักษะในการแสดงธรรมตามภูมิความรู้         

มีทัศคติท่ีดีต่อผู้รับฟัง  เข้าใจถึงสังคมท่ีตนรับไปแสดงธรรม 
ด้านสาร (Message) พระธรรมค าสอน พระสังฆาธิการต้องมีความรู้แตกฉานในหลักธรรม

อย่างดี มีความรู้แตกฉานในการเทศน์ การสวด การบรรยาย มีความรู้ความเข้าใจในการอธิบาย
หลักธรรมไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ฟัง มีความสันทัดในการประยุกต์ใช้หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง  

ด้านช่องทาง (Channel) พระนักเทศน์ควรมีความรู้ในการน าเสนอธรรมผ่านส่ือ อุปกรณ์
การส่ือสารต่างๆ ในเผยแผ่ท้ังในลักษณะท่ีเป็นท้ังเชิงรุกและเชิงรับ  

ด้านผู้รับสาร (Receiver) ประชาชนผู้รับฟังพระธรรม ประชาชนได้ทราบหลักการ
ปฏิบัติงานเผยแผ่ของพระนักเทศน์อย่างมีคุณประโยชน์ ได้รับรสพระธรรมท่ีแสดง ได้รับหลักการเชิง
พุทธ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

๒. พระนักเทศน์ ต้องมีหลักพุทธลีลาการสอน ๔ ส. หรือ หลักพุทธวิธี  ๔ ส.                          
มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ ๔ ประการ  คือ   

สันทัสสนา  ช้ีแจงให้เห็นชัด คือ สอนอะไรก็ช้ีแจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริง เสมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา การช้ีแจงจ าแนกแยกแยะ
อธิบายธรรมให้เข้าใจชัดเจน มีการแสดงเหตุผลให้จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง ยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเห็นจริง
จนหมดความสงสัย  พูดให้แจ่งแจ้ง มีการช้ีแจงจ าแนกแยกแยะอธิบายธรรมให้เข้าใจชัดเจน พระ
นักเทศน์แสดงธรรมได้แจ่มแจ้ง มีการแสดงเหตุผลให้จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง มีความเข้าใจยกตัวอย่าง
ให้ผู้ฟังเห็นหมดความสงสัย  

สมาทปนา พูดให้จูงใจ ชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติ ส่ิงใดควรปฏิบัติก็แนะน าหรือบรรยาย
ให้ซาบซึ้งคุณค่า เห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝน จนยอมรับอยากลงมือท า มีวิธีการแนะน าหรือ
บรรยายธรรมให้ผู้ฟังซาบซึ้งในพุทธธรรม มีเทคนิคพูดให้ผู้ฟังสามารถมองเห็นความส าคัญท่ีจะต้อง
ฝึกฝนปฏิบัติ มีวาจาสุภาษิตเป็นท่ีประทับใจ จนเป็นเหตุให้น าไปปฏิบัติตาม พูดธรรมจูงใจให้ผู้ฟัง
อยากรับเอาไปปฏิบัติ มีวิธีการแนะน าหรือบรรยายธรรมให้ผู้ฟังซาบซึ้ง มีเทคนิคพูดให้ผู้ฟังสามารถ
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มองเห็นความส าคัญ มีวาจาสุภาษิตเป็นท่ีประทับใจของผู้ฟัง มีการพูดถูกใจผู้ฟัง โดนใจผู้ฟัง ให้น าไป
ปฏิบัติได้ 

สมุตเตชนา พูดให้แกล้วกล้า เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น 
เกิดความอุตสาหะมีก าลังใจ มั่นใจท าให้ส าเร็จให้ได้ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น ท าให้มีความอุตสาหะ
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังธรรม มีกลยุทธ์การสร้างภาพให้เกิดก าลังใจแก่ผู้ฟังอย่างมีเหตุและผล มีความ
พยายามท างานเผยแผ่อย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่ด้วยการ
ประยุกต์ พระนักเทศน์แสดงธรรมปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น มีการสร้างเกิดความอุตสาหะให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ฟัง มีกลยุทธ์การสร้างภาพให้เกิดก าลังใจแก่ผู้ฟัง มีความพยายามท างานเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง             
มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่ด้วยวิธีการ 

สัมปหังสนา พูดให้ร่าเริง ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือ บ ารุงจิตให้แช่มช่ืนเบิกบาน 
โดยช้ีให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ท่ีจะได้รับและทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จ ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริง
เบิกบานใจ สรุปให้ส้ันๆ ได้ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง พระสังฆาธิการควรจะพูดธรรมปลอบ
ชโลมใจให้ผู้ฟังสดช่ืนร่าเริง มีการพูดธรรมบันเทิงเพื่อให้เกิดความรู้สึกสดช่ืนร่าช้ีให้เห็นผลดีและ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน แสดงให้เห็นผลเสียและความเส่ือมลาภ ยศ มีเทคนิควิธีการพูดให้ผู้ฟัง
มีความหวังในชีวิตและร่าเริงเบิกบานใจ พูดธรรมปลอบชโลมใจให้ผู้ฟังสดช่ืนร่าเริง มีการพูดธรรม
บันเทิงเพื่อให้เกิดความรู้สึกสดช่ืน ช้ีให้เห็นผลดีและความก้าวในหน้าท่ีการงาน มีวิธีการแสดงให้เห็น
ผลเสียและความเส่ือมลาภ ยศ มีเทคนิคการพูดให้ผู้ฟังมีความหวังในชีวิตและร่าเริง 

สรุปได้ว่า การส่ือสารกับหลักพุทธวีธี ๔ ส. นั้น ผู้ส่งสารหรือพระนักเทศน์ มีความรอบรู้ 
สามารถสอนธรรมะได้แจ่มแจ้ง (สันทัสสนา) สารหรือธรรมะ เป็นการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างจูงใจ 
(สมาทปนา) ช่องทางของส่ือ เป็นการการเทศน์การบรรยาย ท่ีท าให้เกิดความแกล้วกล้า (สมุตเตชนา)
และ ผู้รับสารหรือผู้ฟัง ได้รับฟังธรรมะได้เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างร่าเริง (สัมปหังสนา) 

ข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระสังฆาธิการระดับบริหารต้อง
เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของพระนักเทศน์ ต้องให้การสนับสนุนก าหนดเป็นนโยบายหรือ
โครงการในการเผยแผ่ การแสดงธรรม รณรงค์ให้มีการเทศน์ให้กว้างขวางท่ัวไป น าเอาเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้เสริมการแสดงธรรมให้น่าสนใจมากขึ้น  ต้องส่งเสริมการสร้างพระ
นักเทศน์แม่แบบและพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มีจ านวนมากขึ้น เพื่อเป็นพระนักเทศน์ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน เปิดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพระนักเทศน์ ต้อง
ก าหนดให้เปน็โครงการประจ าของคณะสงฆ์จังหวัดท าให้เป็นรูปธรรม การส่ือสารมีความส าคัญต่อพระ
นักเทศน์ ซึ่งพระนักเทศน์ต้องมีเทคนิคการสอนท่ีสามารถพูด บรรยาย อธิบายขยายความหมายของ
หลักธรรมะให้ผู้ท่ีได้รับฟังแล้วมีความเช่ือศรัทธาต่อหลักการสอนนั้น พร้อมน าเอาไปประพฤติปฏิบัติ
ต่อไป 



บทที่ ๕ 

สรุป อภปิราบผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เป็นงานวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ี
เกี่ยวข้อง การทบทวนหนังสือ เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี               
ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

  ๕.๒ อภิปรายผล 

  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยสรุปผลได้
ดังนี ้

๕.๑.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาในการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระนักเทศน์ในแบบธรรมวัตร ไม่มีรูปแบบ
การเทศน์แบบอื่น ๆ เลย เช่น การเทศน์แหล่ การเทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เคยมี
การจัดส่งพระไปเข้ารับการอบรมเป็นพระนักเทศน์แม่แบบแล้วให้กลับมาท าการฝึกอบรมให้แก่พระ
นักเทศน์ประจ าจังหวัดอีกทอดหนึ่งแต่ก็มีพระเข้ารับการอบรมจ านวนน้อยจนหยุดการจัดการอบรมไป
ในท่ีสุด พระนักเทศน์ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเทศน์โดยการอ่านคัมภีร์มักจะเป็นการเทศน์ตามประเพณี 
เช่น งานบวช งานศพ งานท าบุญต่าง ๆ เป็นต้น มีน้อยมากท่ีจะเป็นการเทศน์เพื่อเผยแผ่จริงๆ จะมี
บ้างบางรูปท่ีไม่ได้อ่านจากคัมภีร์แต่ก็มีจ านวนน้อย การเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมุ่งการ
เทศน์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะเป็นส าคัญ พระนักเทศน์มีการพัฒนาในการเทศน์หรือแสดงธรรมมีการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบบ้างแต่ยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักจะเทศน์ตามรูปแบบเดิมๆ ไม่มีการ
ประยุกต์ให้เกิดความน่าสนใจ พระนักเทศน์ท่ีเทศน์อยู่ประจ าก็จะเป็นรูปเดิมไม่ค่อยมีรูปใหม่ๆ เกิดขึ้น 

จากท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปพระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มักจะเป็นพระสังฆาธิการ
เท่านั้น ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมพระนักเทศน์ใหม่ๆ ให้เข้ารับการอบรม ไม่มีการฝึกอบรมและ
พัฒนาพระนักเทศน์ท้ังใหม่และเก่า ตลอดจนขาดแคลนการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ ได้มีพระนักเทศน์เป็นจ านวนไม่มากท่ีสามารถ



๑๕๙ 
 

แสดงธรรมได้อย่างคล่องแคล่วน่าติดตาม มีความชัดเจนในหัวข้อธรรมะท่ีน ามาแสดง ท าให้ผู้ฟัง
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น การแสดงพระธรรมเทศนาเป็นวิธีการท่ีมีแบบแผนมีหลักการท าให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความ
เข้าใจในพระธรรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถรักษาหลักค าสอนด้ังเดิมไว้ได้ แต่ด้วยรูปแบบการ
เทศน์ท่ีเป็นแบบเก่าจึงยังไม่ค่อยน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบการเทศน์แบบเดิมอาจไม่สามารถท าให้เกิดความ
เข้าใจได้อย่างชัดเจน จ าเป็นต้องมีการการน าเอาเทคนิค เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการเทศน์เพื่อให้
น่าสนใจเพิ่มขึ้น 

๕.๑.๒ คุณลักษณะของพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕.๑.๒.๑ สันทัสสนา : การอธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง  

  พระนัก เทศน์ ต้องมุ่ ง เน้ น ให้ประชาชนได้ เข้ าใจ ในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา มีความคิดตริตรอง วิเคราะห์หาเหตุและผลให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมท่ีแสดงให้
เกิดปัญญา เข้าใจความเป็นจริง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น หลักแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน 
ห ลักแห่ งความเมตตา มีน้ าใจเอื้ อ เฟื้ อ เผ่ือแผ่กัน  หรือห ลักธรรม ท่ี เป็นหน้ าท่ีของทุกคน                    
เช่น ความกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฟังเป็นหลัก เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎแห่งกรรม การเกรงกลัวต่อการท าความช่ัวพร้อมยกตัวอย่างใกล้ตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีวิธีการ
น าเสนอให้เกิดแรงจูงใจสอดแทรกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริง ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ และต้องมีความ
รอบรู้ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันรวมท้ังวิเคราะห์ได้ดี ใช้เทคนิคชักจูงให้ท่ีเหมาะสม มีความสามารถใน
การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง สร้างบรรยากาศการบรรยายธรรมะได้เหมาะสม มีทักษะในการพูดชักจูงให้
ผู้ฟังอยู่ในอาการเงียบสงบ วางตัวเป็นกันเองและท าความคุ้นเคยสนิทสนมเพื่อตัดช่องว่างความเกรง
กลัว มีบุคลิกภาพท่ีบ่งบอกถึงความมีเมตตา รักใคร่ พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์สามารถท า
ให้ผู้ฟังมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท้ังในอดีตและปัจจุบันได้ดี 
สามารถน าเอาความรู้ของผู้อื่นมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดี เน้นการเทศน์ให้เป็นรูปธรรมมีการยก
กรณีตัวอย่างหรือเหตุการณ์ท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปมาเป็นหัวข้อในการเทศน์โดยการเล่านิทานประกอบ
เพื่อให้ชัดเจนเข้าใจง่ายฟังแล้วชดแจ้งเห็นจริงท าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เน้นการให้
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีน ามาจากพระไตรปิฎก และความรู้นั้นสามารถท่ีจะน ามาแก้ไข้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้จริงอธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนไปตามล าดับโดยละเอียด อธิบายจาก
ส่ิงท่ีรู้เห็นเข้าใจง่ายไปหาส่ิงท่ีเห็นเข้าใจยาก 

๕.๑.๒.๒ สมาทปนา คือ อธบิายใหเ้ข้าใจจูงใจ 

พระนักเทศน์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถเทศนาอธิบายธรรมให้
ประชาชนเข้าใจในส่ิงท่ีอธิบายได้ถูกต้อง เนื้อหาในการเทศน์ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังและต้อง
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สอดแทรกเนื้อหาของกฎแห่งกรรมหรือความดีความช่ัว สอนให้ผู้ฟังรักษาศีล ๕ ควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติพัฒนาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบบรรยายจนเกิดความซาบซึ้งท าให้ผู้ฟังหันมาสนใจ 
แนะน าชักชวนโน้มน้าวให้ผู้ฟังเปิดใจยอมรับ มีเนื้อหาแปลกใหม่และไม่เป็นเนื้อหาท่ีรุนแรงหรือ
โจมตีใคร มีความสามารถในการเล่นค า เล่นภาษา หรือแปลความหมายในทางธรรมให้เป็นภาษา
ท่ีฟังแล้วไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินเข้าใจได้ง่าย ยกข้อเปรียบเทียบช่วยให้หัวข้อธรรมท่ีลึกซึ้ง
เข้าใจได้ยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เปรียบเทียบช่วยให้หัวข้อธรรมท่ีลึกซึ้งเข้าใจได้ยากให้
สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีน้ าเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่แข็งกระด้าง การพูดไม่ลาก
เสียงไม่ เทศน์ เรื่อยๆ จนน่าร าคาญ  สามารถน าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคม
ปัจจุบัน น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเทศน์ให้มากขึ้น ปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้น่า
ติดตามไม่น่าเบื่อ รู้จักวิธีการแสดงธรรมท่ีหลากหลาย เช่น การแสดงธรรมแบบปกติท่ัวไป              
การปาฐกาธรรม การบรรยายธรรม เป็นต้น เลือกหัวข้อธรรมให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังตามบริบทของ
พื้นท่ีท่ีแสดงโดยไม่ขัดกับความเช่ือ วัฒนธรรม และประเพณีของพื้นท่ีนั้นๆ ศึกษาข้อมูลทาง
เนื้อหาสาระท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง และน ามาประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อโน้ม
น้าวให้ผู้ฟังสนใจ ต้องสร้างศรัทธาสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ใช้ภาษาร่วมสมัยเพื่อให้เข้า
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีการยกตัวอย่างของผู้ท่ีท าความดีแล้วได้ดีเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นการจูงใจ
ให้ท าความดี มีรูปแบบ ทักษะ ลีลา ในการเทศน์การพูดมีข้อคิดท่ีน่าสนใจสามารถสะกดผู้ฟังให้
สนใจ ประยุกต์การเทศน์ให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เช่น น าเอาค าพูดท่ี
ฮิตๆ เนื้อเรื่องละครมาสอดแทรกด้วยธรรมะเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ไม่ยกตนเป็น
ส าคัญและไม่พูดกระทบผู้อื่นหรือเสียดสีผู้อื่น 

๕.๑.๒.๓ สมุตเตชนา คือ ท าให้เกิดความเชื่อม่ันแกล้วกล้า 

พระนักเทศน์ต้องมีความกล้าในการแสดงธรรมในสถานท่ีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หรือในงานท่ีมีผู้ใหญ่หรือพระเถรเข้าฟังด้วย คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องก าหนด
นโยบายส่งเสริมให้พระนักเทศน์ท่ีมีอยู่ เข้ารับการอบรมเพิ่มเสริมความสามารถเพิ่มขึ้น                   
ปลูกจิตส านึกให้ ผู้ฟังเกิดก าลังใจเพื่อให้เกิดความแข็งขันมีความอุสาหะท่ีจะท าหน้าท่ีการ 
โดยเฉพาะเพื่อให้พระนักเทศน์มีความสามารถ มีการพัฒนาสร้างความมั่นใจในการแสดงธรรมได้
ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีพระนักเทศน์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น พระนักเทศน์ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันกับสังคม
ในยุคปัจจุบันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อให้ทันโลกาภิวัตน์  คณะสงฆ์ต้องสร้าง
พระนักเทศน์ท่ีมีจิตใจใฝ่ในธรรมะอย่างแท้จริง รู้จักหน้าท่ีมีความต้ังมั่นอยู่ในความรับผิดชอบมี
ความเสียสละ รู้จักปรับตัวให้ทันกับสังคมในยุคปัจจุบัน อบรมฝึกปฏิบัติการให้เรียนรู้น าเอา
เทคโนโลยีการส่ือสารไปใช้ในการเทศน์ คิดค้นเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชน 
ปลูกจิตส านึกให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจ จัดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ระดับภาคเพื่อแลกเปล่ียน
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เรียนรู้รูปแบบของพระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงปลูกจิตส านึกให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจ การแสดงออกต้องมี
ความเหมาะสมไม่ตลกคึกคะนองจนเกินงาม พัฒนาพระนักเทศน์ให้มีความช านาญในการขึ้น
แสดงธรรม จัดให้มีการแข่งขัน หรือประกวดพระนักเทศน์ในระดับต่างๆ มอบรางวัลให้กับพระ
นักเทศน์ประจ าจังหวัดท่ีมีความสามารถ 

๕.๑.๒.๔ สัมปหังสนา คือ สร้างความร่าเริง 

พระนักเทศน์ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบหรือเล่านิทานประกอบท่ีสนุกสนานเพื่อ
ไม่ให้ ผู้ฟังเบื่อหน่ายและสามารถจดจ าได้ง่ายเทศนาเพื่อให้ก าลังใจกับผู้ท่ีรู้สึกท้อแท้ให้มี
ความหวังกับปัญหาชีวิต มีการเปรียบเทียบหลักธรรมกับส่ิงรอบตัวเพื่อให้เห็นเด่นชัดเข้าใจง่าย 
หรือพูดให้ผู้ฟังคิดตามเพื่อหาค าตอบ มีสามารถในการเทศน์ได้หลากหลายรูปแบบ รู้จักน าเอา
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมการเทศน์ให้มีความสนุกสนานน่าสนใจ พระสังฆาธิการ
ระดับบริหารการปกครองต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนเรื่องนักเทศน์และการเทศน์เพราะ
เป็นหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของพระภิกษุ ท่ีต้องปฏิบัติ  ควรจัดให้มีการอบรมพระเพื่อให้มี
ความสามารถในการเทศน์หลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง พัฒนาพระนักเทศน์
ให้มีความสามารถกล้าแสดงออกมากขึ้น เลือกเนื้อหาท่ีจะเทศน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศ
ทุกวัยปรับรูปแบบการเทศน์เพื่อท าให้ทันสมัยน่าติดตาม น าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัวให้
น่าสนใจ และต่ืนเต้น ต้องพิจารณาดูสถานการณ์ของผู้ฟังว่าอยู่ในสภาวะใดพระนักเทศน์เมื่อยก
ค าบาลีขึ้นมาอ้างต้องอธิบายขยายความให้ชัดเจนว่าค านั้นมีความหมายอย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
เข้าใจและสนใจอยากรู้ความหมายของหลักธรรมค าสอนท่ีแท้จริง ต้องสร้างบรรยากาศในการ
เทศน์ไม่ให้เครียดจนเกินไป คือไม่เน้นในหลักธรรมท่ียากเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่อง สามารถแสดง
ธรรมได้อย่างคล่องแคล่วน่าติดตาม มีความชัดเจนในหัวข้อธรรมะท่ีน ามาแสดง มีค าอธิบายใน
หลักธรรมควบคู่กันไปด้วยเพื่อเช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆ เน้นการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่
ผู้ฟัง ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระธรรมได้อย่างครบถ้วนและสามารถรักษาหลักค าสอนด้ังเดิม
ไว้ได้ มีการพัฒนาเทคนิควิธการเทศน์ท่ีทันสมัยประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันท่ีเหมาะสมไม่ผิดไปจากค าสอนเดิม อบรมฝึกปฏิบัติการให้เรียนรู้น าเอาเทคโนโลยีการ
ส่ือสารไปใช้ในการเทศน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ ผู้ฟังรุ่มใหม่ให้หันมาสนใจฟัง               
พระธรรมเทศนามากยิ่งขึ้น 
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๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๒.๑ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการ
สื่อสาร ใน ๔ ด้าน 

๕.๒.๑.๑ ด้านผู้ส่งสาร         
พบว่า พระนักเทศน์มีทักษะในการแสดงธรรมตามภูมิความรู้  มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ฟังพระ

ธรรมเทศนา มีความรู้ในสภาพสังคม ชุมชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี มีความเข้าใจระบบสังคมท่ีเข้าไปแสดง
ธรรมเทศนา มีการพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า๑ แนวทางการบริหารจัดการ 
เจ้าอาวาสส่ังการให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมีการ
เตรียมงานโดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายรับไปด าเนินการ ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งก็คล้อยตามความเช่ือพิธีกรรมในล้านนา ซึ่งท าให้พระพุทธศาสนาเป็นท่ีไว้วางใจของ
ประชาชนโดยความเมตตาอนุเคราะห์ตามสมควรของพระสงฆ์จึงมุ่งเน้นให้ท าพิธีกรรมทางศาสนาตาม
ศรัทธาเป็นหลักและการให้ทานเป็นส่วนมาก ส่วนการคิดหาหลักธรรมค าสอนนั้นก็แสดงไปตามอาการ
ท่ีมีอยู่ตามประเพณีนิยม การบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเห็นเป็นรูปธรรมก็คือสายงานของพระ
ธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กรมีการ
จัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จาก
การศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพื่อให้พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กร
ในการเผยแผ่พระ พุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี ” 
ผลการวิจัยพบ ว่า๒ การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ทฤษฎีและหลักการบริหารท่ัวไป เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน

                                                             
๑ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓). 

๒ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๖๓ 
 

สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการ
บริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กร
แล้วประสบผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น าเป็นต้น ปัจจุบันคณะสงฆ์
ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่ขึ้น โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ท่ี
มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                 
พ.ศ.๒๕๕๐ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดอุทัยธานี ก็ได้น าแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้าและทฤษฎีการบริหาร
องค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถบริหารองค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

๕.๒.๑.๒ ด้านสาร  

พบว่า พระนักเทศน์มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมค าสอนได้เป็นอย่างดี มีความรูในการ
แสดงธรรม และการบรรยายธรรม มีความเข้าใจในการอธิบายหลักธรรมให้เหมาะสมกับงาน                  
มีความสามารถในการประยุกต์และน าเอาหลักธรรมมาแสดงได้อย่างช านาญ น าเอาหลักธรรมมาแสดง
ได้ตรงกลุ่มผู้ฟังธรรม พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสูประชาคมอาเซียน” พบว่า บุคลากรต้องการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู ทักษะ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตน
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น                   
ท้ังเนื่องจากการฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ                 
อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้บุคคล เกิดความรู ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติต่อการด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ไดอย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไมว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ 
ด้านกิจกรรม การท่ีจะท าให้คนเรามีความรู ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากยิ่งขึ้น                 
การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ๓ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺ โณ)              
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” 

                                                             
๓ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหา 

วิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือมุ่งสูประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖), หนา ๙๘ - ๙๙. 



๑๖๔ 
 

ผลการวิจัยพบว่า๔ การบริหารจัดการเผยแผ่ขององค์ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าท่ี
ท่ีส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาค
และระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ ตามท่ี
องค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่
อ านวยความสะดวก เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จัดท ารางานผลการด าเนินการเผยแผ่ จัดจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรม                  
และบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

๕.๒.๑.๓ ด้านช่องทาง  

พบว่า พระนักเทศน์มีความรู้ในการน าเสนอหลักธรรมผ่านเครื่องมือการส่ือสาร มีความ
ช านาญในการน าเสนอหลักธรรมผ่านเครื่องมือการส่ือสาร มีการเผยแผ่เชิงรุกโดยการเข้าถึงชุมชน
ตลอดเวลา มีความสามารถในการติดต่อประสานงานท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ มีการจัดสร้างคณะท างาน 
เพื่อให้ทันยุคสมัยโลกาภิวัตน์ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้วิจัยเรื่อง“การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า การส่ือสารท่ีมีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคม คือ การส่ือสารมวลชน ส่วนการส่ือสารกับตนเองและ
การส่ือสารกับบุคคลอื่นท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม เป็นการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลและสัมพันธ์กับ
การเปล่ียนแปลงสังคม โดยการเปล่ียนแปลงมีลักษณะเป็นการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคม
เป็นส าคัญ ท้ังในระดับปัจเจก และระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ี
สังเคราะห์ได้จากการศึกษามีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติท่ีส าคัญ คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจและความเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของเหตุผล และผลตามความเป็นจริง 
ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและผู้ อื่นการส่ือสารเชิงพุทธนี้
เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีเป็นประโยชน์สุข โดยการ
เปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจากภายใต้ตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม การส่ือสารกับตนเองและการ
ส่ือสารกับคนอื่นเป็นการส่ือสารท่ีไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมี
รูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการส่ือสารกับคนอื่น (ปรโตโฆสะ) ท าการส่ือสารกับตนเอง               

                                                             
๔ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 



๑๖๕ 
 

(โยนิโสมนสิการ) ท าการส่ือสารตามแนวทางหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษา มีหลักฐานหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีส าคัญ คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของ
เหตุและผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่น การศึกษาเชิงกลนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลงสังคมในทาง
ท่ีเป็นประโยชน์สูง โดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจากภายในตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม๕ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูญาณเพชรรัตน (เทวินทร ปยทสฺสี ) ไดวิ จัยเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน” ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพผู้ส่งสาร มี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไดแก ประเด็นท่ี ๑ เสริมศักยภาพและขีดความสามารถ   
มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูก ฝังคุณสมบัติในอุดมคติของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบัน และฝึกฝนทักษะเทคนิคการสอนท่ีเน้นผลลัพธ์ให้เยาวชนสามารถน าเอาหลักธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัยของตน ประเด็นท่ี ๒ สร้างการท างานเป็นเครือข่าย 
มีแนวทางในการด าเนินการโดยให้ความรูทางศาสตร์สมัยใหม่ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายในการ
ท างานและสร้างเครือข่ายการท างานระดับพื้นท่ีจากเล็กไปหาใหญ่  ประเด็นท่ี ๓ ปลูกฝังจิตส านึกและ
สร้างแรงจูงใจ มีแนวทางในการด าเนินการโดยปลูกฝังจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ
สังคม และสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์ในระดับจุลภาคและมหภาค๖ 

๕.๒.๑.๔ ด้านผู้รับสาร 

พบว่า ประชาชนได้ทราบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของพระนักเทศน์ ได้รับประโยชน์จาก
การแสดงพระธรรมเทศนารับรู้และสัมผัสได้ถึงหลักธรรมถึงรสพระธรรมท่ีพระนักเทศน์ได้แสดงธรรม
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้รับท้ังความรู้จากการฟังเทศน์ และน าไปปฏิบัติได้ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทเว็บไซต์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 
เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น เนื่องจากเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างวัยรุ่น
                                                             

๕ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๖ พระครูญาณเพชรรัตน (เทวินทร ปยทสฺสี), “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือเยาวชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๖๖ 
 

ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีการน าเสนอส่ือท่ีไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมซึมซับรับเอาข้อมูลท่ีไม่
เหมาะสมผ่านส่ือดังกล่าว หากแต่การควบคุมการบริหารของผู้จัดท าเว็บไซต์เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ ปราศจากข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมผู้เข้าใช้ย่อมจะได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม และเล็งเห็นว่าการพัฒนา
ส่งเสริมจริยธรรมวัยรุ่นและเยาวชนเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ส่ิงส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาจริยธรรมคือ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนส่ือสารมวลชนในแขนงต่างๆ 
ควรค านึงถึงจรรยาบรรณเป็นท่ีสุด เหนือส่ิงอื่นใดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่วัยรุ่นเยาวชน
จ าต้องริเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตนเองเป็นส าคัญ จักยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติสืบต่อไป๗ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน)  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ 
โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบวงทุกข์ พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้
เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทางนั้น  พระพุทธองค์ได ทรงให้หลัก
มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรง
ย่อยให้เหลือเพียง ๓ สวนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา”              
หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใส
บริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแหง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีท าให้เกิด
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาท่ีเรียกว่า ปัญญา๘ 

 

๕.๒.๒ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธลีลา
การสอน ใน ๔ ด้าน 

๕.๒.๒.๑ ด้านสันทัสสนา   

พบว่า พระนักเทศน์สามารถแสดงธรรมได้ละเอียดแจ่มแจ้ง สามารถช้ีแจง แยกแยะและ
อธิบายธรรมให้เข้าใจสามารถแสดงเหตุและผลท่ีมาของหลักธรรมมีความเข้าใจในการยกตัวอย่าง
ธรรมะให้เห็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง พระนักเทศน์มีการน าเสนอหลักธรรมะแก้ปัญหาได้ตามความเป็นจริง 

                                                             
๗ พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล, “บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา 

เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหน่ึงของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 

๘พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๖๗ 
 

พระสงฆ์ก ลุ่ม ตัวอย่างมี ความ คิด เห็นอยู่ ในระ ดับมาก ทุกข้อ  สอดคล้องกับงานวิ จัยของ                             
พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลัก
พุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา
ส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบวงทุกข์ พระพุทธองค์
ไดทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทางนั้น 
พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ 
๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ สวนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็
คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกว่า “ศีล” การหมั่นท า
ให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแหง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์
ความรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหา
ท่ีเรียกว่า ปัญญา๙ 

๕.๒.๒.๒ ด้านสมาทปนา  

พบว่า พระนักเทศน์แสดงธรรมได้จูงใจให้ผู้ฟังอยากฟังธรรมะจนจบการเทศน์  มีวิธีการ
แนะน าหรือเทศน์ให้ ผู้ฟังซาบซึ้งในหลักธรรม มีวาจาสุภาพเกิดความประทับใจและยอมรับใน
หลักธรรมท่ีแสดงนั้น สามารถเทศน์ได้ถูกใจผู้ฟังจนน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ มีเทคนิคการเทศน์ท่ีท าให้
สามารถเห็นความส าคัญต่อการฝึกฝนปฏิบัติ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค ตวฑฺฒโน)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง          
“รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 
หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์
ให้พ้นจากบวงทุกข์ พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิง
ระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทางนั้น พระพุทธองค์ไดทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ 
มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ สวนส าคัญท่ี
จะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกว่า “ศีล” การหมั่นท าให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์ สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทาง
แหง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ                   

                                                             
๙พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๖๘ 
 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาท่ีเรียกว่า ปัญญา๑๐ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ฉัตรชัย ธรรมครบุ รี ไดศึกษาวิ จัยเรื่อง “การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แน วทางพ ระพุ ทธศาสน าของโร ง เรี ยน รางวั ลพ ระราชท าน  มี  ๓  ด้ าน  ป ระกอบ ด้ วย                                   
๑) การให้การศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุก
สาระวิชามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนไดส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
วิชาการ การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนาความรู้ 
โรงเรียนไดสนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย                            
๑) ศีล โรงเรียนไดให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และงานท้ัง                    
๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียนตระหนักใน
การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการรักการอ่าน                        
๓) ปัญญา โรงเรียนไดด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี Best Practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้๑๑ 

๕.๒.๒.๓ ด้านสมุตเตชนา  

พบว่า พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้นสามารถสร้าง
ความแกล้วกล้าอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้ฟัง มีกลยุทธ์วิธีการสร้างก าลังใจแก่ผู้ฟัง มีความแกล้วกล้า 
เสียสละและพยายามท างานเผยแผ่สม่ าเสมอต่อเนื่อง มีความแกล้วกล้าในการแก้ไขปัญหาด้วยการ
น าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสูประชาคมอาเซียน” พบว่า บุคลากรต้องการ
ฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีความรู ทักษะ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตน
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น                         
ท้ังเนื่องจากการฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ                    
อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้บุคคล เกิดความรู ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติต่อการด าเนิน
                                                             

๑๐พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๑ ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๗). 



๑๖๙ 
 

กิจกรรมใดๆ ไดอย่างมีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไมว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ 
ด้านกิจกรรม การท่ีจะท าให้คนเรามีความรู ความเข้าใจ หรือเกิดทักษะในส่ิงหนึ่งส่ิงใดมากยิ่งขึ้น                    
การฝึกอบรมนับว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ๑๒ 

๕.๒.๒.๔ ด้านสัมปหังสนา 

พบว่า พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกจิตใจให้เกิดความร่าเริงได้ พระนักเทศน์สามารถพูด
ให้ผู้ฟังเกิดความสุขใจได้ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความผ่อนคลายจากความเครียด ฟุ้งซ่าน
ได้ พระนักเทศน์สามารถพูดสร้างก าลังใจให้กับผู้ฟัง พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความปลอด
โปร่ง พบวิธีแก้ไขปัญหาได้ พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้วิจัยเรื่อง“การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษามีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ส าคัญ คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการ
ของเหตุผล และผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อ
ตนเองและผู้ อื่นการส่ือสารเชิงพุทธนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีท่ีเป็นเหตุน าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลง
สังคมในทางท่ีเป็นประโยชน์สุข โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจากภายใต้ตนเองของบุคคลและกระจาย
ไปสู่สังคม การส่ือสารกับตนเองและการส่ือสารกับคนอื่นเป็นการส่ือสารท่ีไม่อาจแยกจากกันได้โดย
เด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับ สัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการส่ือสารกับคนอื่น               
(ปรโตโฆสะ) ท าการส่ือสารกับตนเอง (โยนิโสมนสิการ) ท าการส่ือสารตามแนวทางหลักการและ
แนวทางปฏิบัติด้านการส่ือสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสังเคราะห์ได้จากการศึกษา 
มีหลักฐานหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีส าคัญ คือ ส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐานของความเข้าใจและ
เคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการของเหตุและผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ 
และน าไปสู่การกระท าท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและผู้อื่น การศึกษาเชิงกลนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีท่ีเป็นเหตุ
น าไปสู่ผล คือ การเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีเป็นประโยชน์สูง โดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มจาก
ภายในตนเองของบุคคลและกระจายไปสู่สังคม๑๓ 

                                                             
๑๒ อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล, “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาของมหา 

วิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือมุ่งสูประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๖), หนา ๙๘ - ๙๙. 
๑๓ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
บทคัดย่อ. 



๑๗๐ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) พระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้าง
พระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อท าการพัฒนาให้เป็นพระนักเทศน์แม่แบบ และพระ
นักเทศน์ต้นแบบ 

๒) คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรฟื้นโครงการส่งพระเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระ
นักเทศน์ประจ าจังหวัดและพระนักเทศน์แม่แบบใหม่อีก 

๓) พระนักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรจัดต้ังชมรมหรือสภาพระนักเทศน์ให้เป็น
เครือข่ายข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบประเมินคุณภาพของพระนักเทศน์ในจังหวัด 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑) เจ้าอาวาสทุกวัดต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ เพื่อให้เป็นพระนักเทศน์
ประจ าจังหวัดหรือพระนักเทศน์แม่แบบหรือนักเทศน์ต้นแบบ  

๒) จัดท าโครงการสร้างพระนักเทศน์ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคัดสรรและส่งไป
ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ของมหาเถรสมาคม 

๓) เจ้าอาวาสต้องส่งเสริมพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ ได้รับการฝึกการเทศน์                         
ให้สามารถแสดงธรรมได้ 

๔) จัดให้มีการประสานงานกัน เป็น เครือข่ายเพื่ อแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และ
ประสบการณ์และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ก็ควรจะท าการศึกษาในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๑) เรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์” ในพื้นท่ีจังหวัดอื่นให้
เห็นถึงศักยภาพของพระนักเผยแผ่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

๒) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ของพระสงฆ์” ในพื้นท่ีจังหวัดอื่นเพื่อน ามา
เปรียบเทียบและพัฒนาในครั้งต่อไป 

๓) เรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรม” ข้อใดข้อหนึ่งใน
พื้นท่ีจังหวัด เพื่อช้ีให้เห็นถึงการเข้าถึงหลักพุทธธรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 



บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
         ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  

กองพุทธศาสนศึกษา. แผนแม่บทการเผยแผ่พระศาสนา . กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 

กิติมา สุรสนธิ. ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 
กันตยา เพิ่มผล. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : บ.บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๕๒. 
เชวง เดชะไกศยะ. พัฒนาตนด้วยศาสนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๕๐. 
บุญเลิศ ศุภดิลก. ทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘. 
ปรม สตเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๐. 
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ. กระบวนการสื่อสาร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
              ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ทศวรรษทัศน์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หมวดพุทธศาสตร์. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
              การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
              พัฒนาตน. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๔. 
              พุทธวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ . ปยุ ตฺ โต). หลักแ ม่บทของการพัฒนาตน . พิ มพ์ ครั้ ง ท่ี  ๑๕ . 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
              การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
              แก่นแท้ของพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐. 



๑๗๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

              จาริกบุญ จารึกธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวยจ ากัด, ๒๕๕๐. 
              ลักษณะแห่งพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐. 
              พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐ 
              พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐. 
              พุทธวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๑. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
              พุ ท ธ วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร .  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :  ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระไพศาล วิสาโล. “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม”. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๓. 
พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ). ความรู้พื้นฐานการเทศน์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิลป์

สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
พัชนี เชยจรรยา. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๑. 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเค

ชันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 

๒๕๔๕. 
              ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. สมัยแรกพระพุทธศาสนาเป็นประธานของประเทศในสุวรรณ

ภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕. 
แสง จันทร์งาม. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: กมลการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
เสนาะ ผดุงฉัตร. วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๓. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : เพชรรุ่งการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๔๐. 
องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดด้ิง, ๒๕๕๓. 
 



๑๗๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท . การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

อุบลรัตน์  ศิริยุ ว ศัก ด์ิ . สื่ อสารมวลชน เบื้ อ งต้น  : สื่ อมวลชน วัฒนธรรม และสั งคม  . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

อ านาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: มาเธอร์ บอส แพคเก็จจ้ิง จ ากัด, ๒๕๕๓. 

(๒) บทความ 

สมาน งามสนิท. บทความเรื่อง “ผู้ส่งสารที่พึงประสงค์ตามแนวทางแห่งพุทธะ. ในวารสาร ครบรอบ 
๑๐ ปี นนทบุรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๙๓-๙๕. 

(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 

ฉัตรชัย ธรรมครบุรี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

พระครูญาณเพชรรัตน (เทวินทร์ ปยทสฺสี). “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเยาวชน”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์). “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓. 

 



๑๗๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล. “บทบาทเว็บไซต์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่นกรณีศึกษา 
เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๒ - 
ปัจจุบัน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
, ๒๕๕๐. 

อนวัช ยาวิชัย และสุนัดตา สัตตวัตรกุล. “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหา 
วิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสูประชาคมอาเซียน”. รายงานการวิจัย . มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
๒๕๕๖. 

 (๕) สัมภาษณ ์

สัมภาษณ์  พระเทพสิทธิวิมล  (ละเอียด สุทนฺโต), เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

  พระราชสิทธิญาณ (บุญเตือน สิริธมฺโม), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ช านาญ เขมนนฺโท), รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระเมธี คุณาภรณ์  (อุดม สิริวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺ าสิริ), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูวิ จิตรธรรมวิภั ช (บุญ เลิศ ปญฺ าวุ โธ), เจ้าคณะอ าเภอหั วหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูโกศลสุภกิจ (จ านง  ิตเวโท), เจ้าคณะอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ จิตฺตสุโภ), รองเจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก มหานาโค), เจ้าคณะต าบลหนองพลับ เขต ๑ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์  (วิรัตน์  วิรตโน), เจ้าคณะต าบลไร่เก่า-ไร่ใหม่  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูพิ ทักษ์ปราณเขต (ล ายง ทีปกโร), เจ้าคณะต าบลปากน้ าปราณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูปลัดวชิรานันท์ วชิราวุโธ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาห้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑. 

  นายวิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๑. 

  นางยุวนิตย์ ศรศิลป์, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร, รองคณบดีประจ าพื้นท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

  นายสิทธิเดช ศรีสวัสด์ิ, ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

  นายจีรวัฒน์ พราหมณี, ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑. 

  นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์, อดีตวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

(๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 พระครูสถิตญาณโสภณ, เจ้าอาวาสวัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

 พระครูพินิจสิทธิธรรม, เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น, อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ดร.อ านาจ บัวศิริ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

 ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 โสภณ เปียสนิท, อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

David K. Berlo.  The Process of Communication.  New York:  Holt.  Rinehart and 
Winston, 2009. 

Richard A.  Swanson & Elwood F.  Holton III.  Foundations of Human Resource 
Development. San Francisco. USA : Berrett-Koehler Publisher. Inc., 2001. 

Rothwell.  W. J.  & H. J. .  ASTD reference guide to professional human resource 
development roles and competencies.  volume II.  (2nd ed. ) .  Amherst.  
MA : HRD Press, 1922. 
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๑๘๒ 
 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย    ในช่องระดับควำมคิดเห็นต่อพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีตรงกับสภำพควำมเป็นจริง โดยก ำหนดระดับคะแนนดังนี้ 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

 ด้านสันทัสสนา (พูดให้แจ่มแจ้ง)         
๑ พระนักเทศน์สามารถแสดงธรรมได้ละเอียด

แจ่มแจ้ง 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒ พระนักเทศน์สามารถช้ีแจงและอธิบายธรรม
ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓ พระนักเทศน์สามารถแสดงเหตุและผล ท่ีมา
ของหลักธรรมได้แจ่มแจ้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔ พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการยกตัวอย่าง
ธรรมะให้เห็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๕ พระนักเทศน์มีการน าเสนอหลักธรรมะ
แก้ปัญหาได้ตามความเป็นจริง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 ด้านสมาทปนา (พูดให้จูงใจ)         
๖ พระนักเทศน์แสดงธรรมได้จูงใจให้ผู้ฟังอยาก

ฟังธรรมะจนจบการเทศน์ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๗ พระนักเทศน์วิธีการแนะน าหรือเทศน์ให้ผู้ฟัง
ซาบซึ้งในหลักธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙ พระนักเทศน์มีวาจาสุภาพเกิดความประทับใจ
และยอมรับในหลักธรรมท่ีแสดงนั้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๙ 
 

พระนักเทศน์สามารถเทศน์ได้ถูกใจผู้ฟังจน
น าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๐ พระนักเทศน์มีเทคนิคการเทศน์ท่ีท าให้
สามารถเห็นความส าคัญต่อการฝึกฝนปฏิบัติ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๑๑ พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกเร้าใจให้ผู้ฟังเกิด
ความกระตือรือล้น 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 



๑๘๓ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

 ด้านสมุตเตชนา (พูดให้แกล้วกล้า)         
๑๒ พระนักเทศน์สามารถสร้างความแกล้วกล้า

อุตสาหะให้เกิดแก่ผู้ฟัง 
๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๓ พระนักเทศน์มีกลยุทธ์วิธีการสร้างก าลังใจแก่
ผู้ฟัง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๔ พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้า เสียสละและ
พยายามท างานเผยแผ่สม่ าเสมอต่อเนื่อง 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๕ พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้าในการแก้ไข
ปัญหาด้วยการน าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

 ด้านสัมปหังสนา (พูดให้ร่าเริง)         
๑๖ พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกจิตใจให้เกิด

ความร่าเริงได้ 
๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๗ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความสุข
ใจได้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๘ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความผ่อน
คลายจากความเครียด ฟุ้งซ่านได้ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑๙ พระนักเทศน์สามารถพูดสร้างก าลังใจให้กับ
ผู้ฟัง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๐ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความ
ปลอดโปร่ง พบวิธีแก้ไขปัญหาได้ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 

 ผู้ส่งสาร (พระนักเทศน์)         
๒๑ พระนักเทศน์เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการแสดงธรรม

ตามภูมิความรู้ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๒ พระนักเทศน์เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ฟังพระ
ธรรมเทศนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๓ พระนักเทศน์เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในสภาพสังคม 
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๘๔ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

๒๔ พระนักเทศน์เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจระบบสังคม
ท่ีเข้าไปแสดงธรรมเทศนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๕ พระนักเทศน์มีการพฒันาตนเองให้เข้ากับยุค
โลกาภิวัตน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 สาร – หลักธรรม         
๒๖ พระนักเทศน์มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมค า

สอนได้เป็นอย่างดี 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๗ พระนักเทศน์มีความรู้ในการแสดงธรรม การ
สวดและการบรรยาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๘ พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการอธิบาย
หลักธรรมให้เหมาะสมกับงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๒๙ พระนักเทศน์มีความสามารถในการประยุกต์
น าเอาหลักธรรมมาแสดงได้อย่างช านาญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๐ พระนักเทศน์มีน าเอาหลักธรรมมาใช้แสดงให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 ช่องทาง – การก าหนดรูปแบบการเทศน ์         
๓๑ พระนักเทศน์มีความรู้ในการน าเสนอ

หลักธรรมผ่านเครื่องมือการส่ือสาร 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๒ พระนักเทศน์มีความช านาญในการน าเสนอ
หลักธรรมผ่านเครื่องมือการส่ือสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๓ พระนักเทศน์มีการเผยแผ่เชิงรุก โดยการ
เข้าถึงชุมชนตลอดเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๔ พระนักเทศน์มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๕ พระนักเทศน์มีการจัดสร้างคณะท างาน 
เพื่อให้ทันยุคสมัยโลกาภิวัตน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๖ ประชาชนได้ทราบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพระนักเทศน์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 



๑๘๕ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รว
ม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

 ผู้รับสาร – ประชาชนผู้รับฟังธรรมะ         
๓๗ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการแสดงพระ

ธรรมเทศนาของพระนักเทศน ์
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๘ ประชาชนรับรู้และสัมผัสได้ถึงหลักธรรมท่ีพระ
นักเทศน์แสดง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๓๙ ประชาชนรับได้ถึงรสพระธรรมท่ีพระนกัเทศน์
ได้แสดงธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

๔๐ ประชาชนได้รับความรู้ท้ังปริยัติ ปฏิบัติและ
ปฏิเวธท่ีพระนักเทศน์ได้แสดงธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๘๗ 
 

 

  



๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๘๙ 
 

  



๑๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

  



๑๙๒ 
 

  



๑๙๓ 
 

 

  



๑๙๔ 
 

  



๑๙๕ 
 

  



๑๙๖ 
 

  

  



๑๙๗ 
 

  



๑๙๘ 
 

  



๑๙๙ 
 

  



๒๐๐ 
 

  



๒๐๑ 
 

  



๒๐๒ 
 

  



๒๐๓ 
 

  



๒๐๔ 
 

  



๒๐๕ 
 

  



๒๐๖ 
 

  



๒๐๗ 
 

  



๒๐๘ 
 

 

 

 

 

   

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 
 

  



๒๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพประกอบงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๒๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 
 

 ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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๒๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ค าช้ีแจง 
๑. แบบสัมภาษณ์ เรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยา ลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์  ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒) เพื่อศึกษาการเผยแผ่ของพระนักเทศน์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๓) เพื่อน าเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระนักเทศน์ต้นแบบของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๒. แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

๓. ข้อมูลและค าตอบแบบสัมภาษณ์นี้ น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ถือว่าทุกข้อความท่ีน ามาใช้ในการวิจัยเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัย 
โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ทุกข้อ และกรอกข้อมูลท่ีชัดเจนตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ขอขอบคุณ ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

พระปลัดสุรพล นิปุโณ (มุททารัตน์) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๑ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ๑.๑ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์        

 ๑.๒ ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์        

 ๑.๓ วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์        

 ๑.๔ สถานท่ีท่ีให้สัมภาษณ์        

 ๑.๕ ผู้สัมภาษณ์         

ตอนที่ ๒ ข้อสัมภาษณ์เก่ียวกับการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑. ท่านมีความเห็นต่อการแสดงพระธรรมเทศนาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านสันทัสสนา (การให้ความแจ่มแจ้งในการเทศน์) 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๓. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านสมาทปนา (การสร้างความจูงใจในการเทศน์) 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๔. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านสมุตเตชนา (การท าให้เกิดความรู้สึกว่าพระนักเทศน์มีความแกล้วกล้า) 

........................................................................................................................................................ ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 



๒๓๒ 
 

๕. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านสัมปหังสนา (การท าให้เกิดความรู้สึกร่าเริงจากการฟังธรรมเทศนา) 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๖. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านผู้ส่งสาร (พระนักเทศน์)  

........................................................................................................................................................................ ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๘. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านข่าสาร (หลักธรรม)  

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... ........... 

๗. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านช่องทาง (รูปแบบการเทศน์) 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๘. ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านผู้รับสาร (ประชาชนผู้รับฟังธรรมะ) 

............................................................................................................................................................................ ........................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

๙. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างไร 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสอบถามการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

 

  

 แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
ค าช้ีแจง 

๑. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยการพัฒนาพระนักเทศน์
ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ ท่านผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

 

 

พระปลัดสุรพล นิปุโณ (มุททารัตน์) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๕ 
 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับตัวท่าน 

๑.๑ ระดับอายุ 

   ๒๑-๓๐ ปี    ๓๑-๔๐ ปี 

   ๔๑-๕๐ ปี    ๔๑-๖๐ ปี  

   มากกว่า ๖๐ ปี 

๑.๒ ระดับพรรษา 

   ต่ ากว่า ๕ พรรษา   ๕-๑๐ พรรษา 

   ๑๑-๒๐ พรรษา   ๒๑-๓๐ พรรษา 

 มากกว่า ๓๐ พรรษา 

๑.๓ การศึกษา นักธรรม 

   ไม่มีวุฒินักธรรม   นักธรรมช้ันตร ี

   นักธรรมช้ันโท   นักธรรมช้ันเอก 

๑.๔ การศึกษา เปรียญธรรม 

   ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม   เปรียญธรรมประโยค ๑-๓ 

   เปรียญธรรมประโยค ๔-๖  เปรียญธรรมประโยค ๗-๙ 

๑.๔ การศึกษา สามัญ 

   ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   มัธยมศึกษา 

   อนุปริญญา    ปริญญาตรี 

 สูงกว่าปริญญาตรี 

 



๒๓๖ 
 

ตอนที่ ๒ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักพุทธธรรม ๔ ส และ

หลักการสื่อสาร 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับความคิดเห็นต่อพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

 ๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 

 ๓ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 

 ๑ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านสันทัสสนา (นักเทศน์พูดได้แจ่มแจ้ง)      

๑ 
พระนักเทศน์สามารถแสดงธรรมได้ละเอียดแจ่ม
แจ้ง 

     

๒ 
พระนักเทศน์สามารถช้ีแจง แยกแยะและอธิบาย
ธรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 

     

๓ 
พระนักเทศน์สามารถแสดงเหตุและผล ท่ีมาของ
หลักธรรมได้แจ่มแจ้ง 

     

๔ 
พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการยกตัวอย่าง
ธรรมะให้เห็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง 

     

๕ 
พระนักเทศน์มีการน าเสนอหลักธรรมะแก้ปัญหา
ได้ตามความเป็นจริง 

     

 ๒. ด้านสมาทปนา (นักเทศนพ์ูดได้จูงใจ)      

๖ 
พระนักเทศน์แสดงธรรมได้จูงใจให้ผู้ฟังอยากฟัง
ธรรมะจนจบการเทศน์ 

     

๗ 
พระนักเทศน์มีวิธีการแนะน าหรือเทศน์ให้ผู้ฟัง
ซาบซึ้งในหลักธรรม 

     



๒๓๗ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘ 
พระนักเทศน์มีวาจาสุภาพเกิดความประทับใจ
และยอมรับในหลักธรรมท่ีแสดงนั้น 

     

๙ 
พระนักเทศน์สามารถเทศน์ได้ถูกใจผู้ฟังจนน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้ 

     

๑๐ 
พระนักเทศน์มีเทคนิคการเทศน์ท่ีท าให้สามารถ
เห็นความส าคัญต่อการฝึกฝนปฏิบัติ 

     

 ๓. ด้านสมุตเตชนา (พูดให้แกล้วกล้า)      

๑๑ 
พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกเร้าใจให้ผู้ฟังเกิด
ความกระตือรือล้น 

     

๑๒ 
พระนักเทศน์สามารถสร้างความแกล้วกล้า
อุตสาหะให้เกิดแก่ผู้ฟัง 

     

๑๓ 
พระนักเทศน์มีกลยุทธ์วิธีการสร้างก าลังใจแก่ผู้ฟัง 
 

     

๑๔ 
พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้า เสียสละและ
พยายามท างานเผยแผ่สม่ าเสมอต่อเนื่อง 

     

๑๕ 
พระนักเทศน์มีความแกล้วกล้าในการแก้ไขปัญหา
ด้วยการน าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ 

     

 ๔. ด้านสัมปหังสนา (พูดให้ร่าเริง)      

๑๖ 
พระนักเทศน์สามารถพูดปลุกจิตใจให้เกิดความ
ร่าเริงได้ 

     

๑๗ พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความสุขใจได้      

๑๘ 
พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความผ่อน
คลายจากความเครียด ฟุ้งซ่านได้ 

     

๑๙ 
พระนักเทศน์สามารถพูดสร้างก าลังใจให้กับผู้ฟัง 
 

     

๒๐ 
พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความปลอด
โปร่ง พบวิธีแก้ไขปัญหาได้ 

     



๒๓๘ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๐ 
พระนักเทศน์สามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความปลอด
โปร่ง พบวิธีแก้ไขปัญหาได้ 

     

 ๕. ผู้ส่งสาร – คุณลักษณะของพระนักเทศน์      

๒๑ 
พระนักเทศน์มีทักษะในการแสดงธรรมตามภูมิ
ความรู้ 

     

๒๒ 
พระนักเทศน์มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ฟังพระธรรม
เทศนา 

     

๒๓ 
พระนักเทศน์มีความรู้ในสภาพสังคม ชุมชนใน
พื้นท่ีเป็นอย่างดี 

     

๒๔ 
พระนักเทศน์มีความเข้าใจระบบสังคมท่ีเข้าไป
แสดงธรรมเทศนา 

     

๒๕ 
พระนักเทศน์มีการพฒันาตนเองให้เข้ากับยุค
โลกาภิวัตน์ 

     

 ๖. ข่าวสาร – หลักธรรมที่น ามาแสดง      

๒๖ 
พระนักเทศน์มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมค า
สอนได้เป็นอย่างดี 

     

๒๗ 
พระนักเทศน์มีความรูในการแสดงธรรม และการ
บรรยายธรรม 

     

๒๘ 
พระนักเทศน์มีความเข้าใจในการอธิบาย
หลักธรรมให้เหมาะสมกับงาน 

     

๒๙ 
พระนักเทศน์มีความสามารถในการประยุกต์และ
น าเอาหลักธรรมมาแสดงได้อย่างช านาญ 

     

๓๐ 
พระนักเทศน์น าเอาหลักธรรมมาแสดงได้ตรงกลุ่ม
ผู้ฟังธรรม 

     

๓๑ 
พระนักเทศน์มีความรู้ในการน าเสนอหลักธรรม
ผ่านเครื่องมือการส่ือสาร 

     

 



๒๓๙ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับของความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๗. ช่องทาง – รูปแบบการเทศน์      

๓๑ 
พระนักเทศน์มีความรู้ในการน าเสนอหลักธรรม
ผ่านเครื่องมือการส่ือสาร 

     

๓๒ 
พระนักเทศน์มีความช านาญในการน าเสนอ
หลักธรรมผ่านเครื่องมือการส่ือสาร 

     

๓๓ 
พระนักเทศน์มีการเผยแผ่เชิงรุก โดยการเข้าถึง
ชุมชนตลอดเวลา 

     

๓๔ 
พระนักเทศน์มีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ 

     

๓๕ 
พระนักเทศน์มีการจัดสร้างคณะท างาน เพื่อให้
ทันยุคสมัยโลกาภิวัตน์ 

     

 ๘. ผู้รับสาร – ประชาชนผู้รับฟังธรรมะ      

๓๖ 
ประชาชนได้ทราบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พระนักเทศน ์

     

๓๗ 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระนักเทศน์ 

     

๓๘ 
ประชาชนรับรู้และสัมผัสได้ถึงหลักธรรมท่ีพระ
นักเทศน์แสดง 

     

๓๙ 
ประชาชนรับได้ถึงรสพระธรรมท่ีพระนกัเทศน์ได้
แสดงธรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

     

๔๐ 
ประชาชนได้รับท้ังความรู้จากการฟังเทศน์ และ
น าไปปฏิบัติได้ 

     

 

  



๒๔๐ 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านสันทัสสนา คือ การเทศน์ให้แจ่มแจ้งอย่างไร ? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .....................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

๒. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านสมาทปนา คือ การเทศน์ท่ีจูงใจอย่างไร ? 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

๓. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านสมุตเตชนา คือ พระนักเทศน์สามารถสร้างให้
เกิดความแกล้วกล้าอย่างไร ? 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................... ......

......................................................................................................................................................................................................................................... 

๔. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านสัมปหังสนา คือ สามารถท าให้เกิดความร่าเริง
แก่ผู้ฟังได้อย่างไร ? 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ..................................................................................... 

๕. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านผู้ส่งสาร คือ พระนักเทศน์ควรมีคุณลักษณะ 
อย่างไร ? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

๖. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านข่าวสาร คือ มีความรู้มีความสามารถในการ
น าเอาหลักธรรมมาใช้แสดงอย่างไร ? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 



๒๔๑ 
 

๗. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านช่องทาง คือ ควรมีวิธีการเผยแผ่และแสดง
ธรรมอย่างไร ? 

.........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

๘. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระนักเทศน์ ด้านผู้รับสาร คือ ผู้ฟังธรรมมีโอกาส ปัญหา 
อุปสรรคและได้รับประโยชน์อย่างไร ? 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. ...........

.........................................................................................................................................................................................................................................  
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