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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑.เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปด้านการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ๒.เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ๓.เพ่ือพัฒนารูปแบบและน าเสนอรูปแบบการ
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๓๘๐ รูป  
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๙๖ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเผยแผ่และการสื่อสาร โดยการเลือก
แบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัยน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปด้านการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
พบว่า ๑.๑ มีการวางแผนด าเนินงานงาน วางแผนก าลังคน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ๑.๒ มีการ
จัดองค์กรแบบกระจายอ านาจ แบบเครือข่าย แบบศูนย์รวมอ านาจ และแบบไม่เป็นทางการ ๑.๓ มี
การสั่งการตามหน้าที่ ขอความช่วยเหลือ ให้ความอิสระ และสั่งการตามสายงาน ๑.๔ มีการ
ประสานงานโดยใช้เครื่องมือ โดยประสานงานแบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และประสานงาน
โดยตรง ๑.๕ มีการควบคุมคุณภาพ ควบคุมเนื้อหา ควบคุมพฤติกรรม และควบคุมระยะเวลา 
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 ๒. องค์ประกอบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า คณะสงฆ์เห็นด้วยกับการบริหารจัดการเผยแผ่ตามหลัก POCCC โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(μ = ๓.๙๗, σ = ๐.๔๐) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

(μ = ๔.๒๕, σ = ๐.๕๓) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการวางแผน (μ = ๔.๑๐, σ  = ๐.๕๑) 

ด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ  (μ = ๓.๘๘, σ  = ๐.๖๔) ด้านการจัดองค์กร  (μ = ๓.๘๓,  

σ  = ๐.๕๓) และด้านการประสานงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๙, σ  = ๐.๖๕) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 ๓. การพัฒนารูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด าเนินการ โดย การบูรณาการ การจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามหลัก POCCC กับ 
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔ ส. ท าให้เกิด รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้ ๓.๑ สันทัสสนา แจ่มแจ้ง มีการก าหนดเป้าหมายการเผยแผ่ให้
ชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีเนื้อหาการเผยแผ่ที่ชัดเจน ใช้วิธีการเผยแผ่แบบโต้ตอบสอง
ทาง เน้นการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย มีภาคปฏิบัติ ๓.๒ สมาทปนา จูงใจ มีวิชาการดี มีการประชาสัมพันธ์
ที่ดี สื่อมีความหลากหลาย ใช้เทคนิคโน้มน้าวจิตใจ เผยแผ่ผ่านหลายช่องทาง สร้างเครือข่าย  
๓.๔ สัมปหังสนา ร่าเริง เนื้อหาน่าสนใจ สื่อประกอบน่าสนใจ น าเสนอแบบธรรมบันเทิง เผยแผ่ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ใช้ปิยวาจาในการเผยแผ่ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ๓.๓ สมุเตชนา แกล้วกล้า มีการ
ให้ก าลังใจ ให้ยึดมั่นในความดี ให้มีวิริยะอุตสาหะอดทน สร้างความกล้าหาญในการคิดดีพูดดีท าดี 
ปรับอินทรีย์ให้เหมาะสม กระตุ้นให้ยินดีในธรรมอย่างต่อเนื่อง ๓.๔ สันทัสสนา แจ่มแจ้ง มีการก าหนด
เป้าหมายการเผยแผ่ให้ชัดเจน ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีเนื้อหาการเผยแผ่ที่ชัดเจน ใช้วิธีการ
เผยแผ่แบบโต้ตอบสองทาง เน้นการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย มีภาคปฏิบัติ 
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ABSTRACT 

  Objectives of this research were: 1. To study the general context 
Buddhism dissemination Management of Sangha in Nonthaburi province, 2. To study 
the components of original Buddhism dissemination management model of Sangha 
in Nonthaburi province and 3. To develop and propose a Buddhism dissemination 
management model of Sangha in Nonthaburi province.  

  Methodology was mixed methods: The quantitative research collected 
data from 380 respondents with 5 level rating scales questionnaires that had 
confidential value at 0.96. The statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The qualitative research collected data 
from 18 key by in-depth-interviewing and from 12 participants in focus group 
discussion, purposefully selected from experts in dissemination and communication. 
Data from the qualitative research were analyzed by descriptive interpretation.      
 Findings were as follows: 
 1. The general context of original Buddhism dissemination management of 
Sangha in Nonthaburi Province consisted of: 1) Operation planning; personnel, budget 
and material planning, 2) Organization with empowerment, with network, with central 
planning and informal planning, 3) Commanding by duties, asking for help, allocating 
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freedom and directing along with the chain of command, 4) Coordination with tools, 
formal and informal and direct coordination, 5) Quality control, content control, 
behavior control and time control.  
 2. The components of the original Buddhism dissemination management 
model of sangha in Nonthaburi Province according to POCCC were found that, by 

overall was at highest  level (μ = 3.97, σ = 0.40). Each aspect indicated that the 

Controlling aspect was at highest level (μ = 4.25, σ = 0.53), followed by the Planning 

aspect (μ = 4.10, σ = 0.51) and Coordinating aspect were at high level (μ = 3.79,  

σ = 0.65) respectively. 
 3. A Buddhism dissemination managemnet model of sangha in Nonthaburi 
Province was: dissemination according to  4 S’s included 1) Sandassanā, There was a 
clear mission process and content, using dissemination methods that were easy to 
understand, training to create wisdom, clarifying objectives summarizing important 
contents, being expert in explanation and clearly setting goals, 2) Samādapanā, 
persuasion with the use of media, good public relations, arranging contents in order, 
giving examples, persuading audiences to practice with faith and participation,  
3) Samuttejanā, urging, encouraging, arousing to have effort and upholding to 
goodness, being patient confident,  stimulating with dissemination to be courage in 
practicing Dhamma, being brave to do good with cheer, 4) Sampahaṁsanā, 
gladdening, Interesting content, use storytelling for presentation,  presenting by 
Dhamma-tainment style,  pointing out the good and bad parts with polite words 
persuasively, knowing time to preach and preach to encourage the audiences to 
follow and practice happily.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ส ำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี  เพรำะได้รับกำรอนุเครำะห์ช่วยเหลือจำก

หลำยท่ำนเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ผู้จัดท ำขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิ่ง ไว้ ณ โอกำสนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ผศ.ดร. ประธำนที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ 

และขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  

สุขเหลือง อำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้ให้แนวคิดและค ำแนะน ำจนท ำให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มี

ควำมถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอกรำบของพระคุณพระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสำโร, ผศ.ดร. และ

ขอขอบคุณ ศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ รศ.ดร.อ ำนำจ บัวศิริ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้ให้ค ำแนะน ำในกำรปรับแก้จนดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ขอกรำบขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 

สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ และขอขอบคุณ รศ.ดร.อ ำนำจ บัวศิริ ผศ.

ดร.ประเสริฐ ธิลำว และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้ให้ควำมเมตตำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไข

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยำณมิตรทุกท่ำนที่ห่วงใย เป็นก ำลังใจ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือจนดุษฎี

นิพนธ์นี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ประโยชน์อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบบูชำคุณบิดำ มำรดำ ครู อุปัชฌำย์ 

อำจำรย์ และมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ให้แก่

ผู้จัดท ำ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและขอมอบแก่บุคคลผู้มีส่วนส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรท ำดุษฎี

นิพนธ์ฉบับนี้และผู้มีส่วนช่วยเหลือที่มิอำจกล่ำวนำมได้ทั้งหมดในที่นี้  จึงขอขอบพระคุณทุกท่ำนมำ ณ 

โอกำสนี้ 
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๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย                                                                   ๘ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ๙ 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๖ 

๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓๖ 

๒.๔ หลักพุทธธรรม ๔๗ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๔๙ 

         ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๖ 

         ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๒ 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการวิจัย  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย        ๖๓ 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๖๓ 
๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๖๖ 

 



(๗) 

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 

จังหวัดนนทบุรี 
 

๗๑ 

๔.๒ องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 

 
๙๕ 

๔.๓ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์ 
จังหวัดนนทบุรี 

 
๑๒๘ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๕๓ 

๔.๔ องค์ความรู้ ๑๕๙ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๕ 
๕.๒ อภิปรายผล ๑๘๕ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๙ 

บรรณานุกรม ๑๙๐ 
ภาคผนวก ๑๙๗ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

  คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

๑๙๘ 

 ภาคผนวก ข  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ 
  (IOC) ของแบบสอบถาม 

 
๒๐๔ 

 ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
  ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 
๒๐๙ 

 ภาคผนวก ง  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 

๒๑๑ 
๒๑๕ 

 ภาคผนวก ฉ  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๓๓ 

 ภาคผนวก ช  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๔๑ 

 ภาคผนวก ซ  รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ๒๔๔ 



(๘) 

 

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
 

 ภาคผนวก ฌ  รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๕ 

 ภาคผนวก ญ ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๔๖ 

 ภาคผนวก ฎ ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๙ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๕๑ 
 



(๙) 

 
 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ๑๑ 
๒.๒  การพัฒนารูปแบบ ๑๕ 
๒.๓  ความหมายทั่วไปของการเผยแผ่ ๓๐ 
๒.๔  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๓๕ 
๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๔๒ 
๒.๖  ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร ๔๖ 
๒.๗  หลักพุทธธรรม ๔๘ 
๒.๘  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๐ 
๔.๑ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 
 

๗๕ 
๔.๒ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) 
 

๘๐ 
๔.๓ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
 

๘๕ 
๔.๔ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 
 

๘๙ 
๔.๕ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) 
 

๙๓ 
๔.๖ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 
 

๙๘ 
๔.๗ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) 
 

๑๐๓ 
๔.๘ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
 

๑๐๘ 
๔.๙ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 
 

๑๑๓ 
๔.๑๐ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) 
 

๑๑๘ 



(๑๐) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
 

๔.๑๑ แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๑๙ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ในภาพรวม 
 

๑๒๒ 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการวางแผน 
 

๑๒๓ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการจัดองค์กร 
 

๑๒๔ 
๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการบังคบับัญชาหรือการสั่งการ   
 

๑๒๕ 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก 
POCCC ด้านการประสานงาน 

 
 

๑๒๖ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก 
POCCC ด้านการควบคุม 

 
 

๑๒๗ 
๔.๑๘ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 
 

๑๓๑ 
๔.๑๙ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ 
 

๑๓๖ 
๔.๒๐ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 
 

๑๔๑ 
๔.๒๑ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 
 

๑๔๖ 
๔.๒๒ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
 

๑๔๘ 
๔.๒๓ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 
 

๑๔๙ 
 



(๑๑) 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
 

๔.๒๔ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 
๑๕๐ 

๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

 
๑๕๑ 

๔.๒๖ แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 
๑๕๒ 

 

 



(๑๒) 

 
 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑  กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๒ 
๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๙ 
๔.๒  องความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๖๗ 



(๑๓) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ  
มหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษา
บาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุ
ถึง เล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ 
ภาษาบาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก         
มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

 
พระวินัยปิฎก 

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

พระสุตตันตปิฎก 
ขุ.ธ.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ส .นิ.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ส .ม.   (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
ส .สฬา.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.   (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 



 
บทท่ี ๑ 

 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   พระพุทธเจ้า ทรงประกอบด้วยพระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณเป็น
ต้น ได้แต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา พระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้อง
ซ้ายเป็นต้น เป็นบุคลากรอ านวยการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพุทธวิธีการบริหารปกครองคณะ
สงฆ์ ในสมัยพุทธกาล ครั้นภายหลังต่อมาจ านวนพระภิกษุสงฆ์ เ พ่ิมขึ้นเรื่อยๆ พระพุทธเจ้า  
ได้บริหารจัดการด้วยวิธีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือบริหารศาสนกิจตามสายส าคัญๆ ตั้งต้นแต่พระอัคร
สาวกผู้เลิศเฉพาะทาง ตลอดถึงพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นผู้ท าหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่
นั้นๆ๑ เพ่ือปกครองหมู่สงฆ์และด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จัดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกรูป ตามพุทธด ารัส ที่ทรงมอบหมายไว้ว่า จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย 
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ๒ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
เที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก  
เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย๓  

 ภายใต้การก ากับดูแลของพระสังฆาธิการที่ก าหนดไว้ตามล าดับชั้นโดยมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการให้การศึกษาดูแลรักษาหลักพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชนให้รักษาศีล ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย บุคคลใดเป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย บุคคลนั้นต้องได้รับการสั่งสอนจาก
พระภิกษุสงฆ์ผู้ฉลาดสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้มีความสามัคคีเป็นตัวอย่างแก่สังคม 
ช่วยกันรักษาหลักพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักพระวินัย นอกจากนั้น พระธรรมวินัยนั้น  
เป็นมาตรฐาน เป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ และ

                                           
 ๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , พระธรรมเทศนาทั่วไป, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕๕. 
 ๒วิ.มหา. (บาลี) ๔/๓๒/๔๐. 
 ๓วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๓๒. 



๒ 

เป็นมาตรฐานที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงกฎระเบียบของสังคม เพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่สงบสุข ส่งเสริมความประพฤติดี ปฏิบัติชอบของประชาชนเป็นต้น๔ 

 พระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้านศาสน
พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธพิธีการบริหารต่างๆ เช่น งานมงคลและงานอวมงคลเป็นต้น ปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง และจารีตประเพณีเป็นต้น ส าหรับหลักพระธรรมวินัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ เป็นหลักการปฏิบัติขั้น พ้ืนฐานให้เกิดความเคารพ  
ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นไปเพ่ือความเจริญเกื้อกูล เป็นไปเพ่ือการพัฒนาการปกคณะสงฆ์โดยส่วน
เดี่ยว๕ พระอุปัชฌาย์ มีภาระหน้าที่ส าคัญในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุใหม่  
มีกฎระเบียบว่าด้วยการรับบุคคลเข้ามาบวช จะมีการก าหนดให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์นั้นคือ  
ไม่มีการอนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือยศต าแหน่งหน้าที่การงานในเพศฆราวาสเข้ามาเกี่ยวข้อง 
สอดคล้องตามพระพุทธพจน์ที่ว่า๖ “เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสาย คือ แม่น้ าคงคายมุนา อจิรวดี 
สรภู และมหี เป็นต้น  ไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามแต่ละโคตรเสียถึงการนับว่ามหาสมุทรฉันใด 
เปรียบเหมือนกับวรรณะทั้ง ๔ เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน คือ 
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสียถึงการนับว่า สมณะ
เชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน ฉันนั้น” บุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุมีศีลเสมอกัน
หมด แต่ว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีศีลเท่าเทียมกันนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบังคับ
บัญชาสั่งการ เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่ามีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกับคนอ่ืน ก็จะไม่มีใครเชื่อฟัง
ใคร หรือยอมลงให้ใคร ตามพระพุทธพจน์ว่า๗ “การอยู่ร่วมกันของคนท่ีเสมอกันน าทุกข์มาให้” ถ้าเป็น
เช่นนั้นการบังคับบัญชาสั่งการภายในองค์กรของสงฆ์ ก็จะมีปัญหาอุปสรรค พระพุทธเจ้าจึงก าหนดให้
พระภิกษุต้องเคารพกันตามล าดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อสู้ผู้บวชก่อนเป็นต้น 

 การบริหารบริหารจัดการคณะสงฆ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดีศาสนา
ก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการ
แบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของ
ตน การพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณี

                                           
 ๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , พระธรรมเทศนาทั่วไป, หน้า 
๒๕๕. 
 ๕สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, การปกครองคณะสงฆ,์ (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๐), หนา้ ๕๓. 
  ๖วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐. 
  ๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๕๔. 



๓ 

เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๘ เป็นกฎเกณฑ์จัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการ
ของคณะสงฆ์ เช่น การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห์เป็นต้น ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบของมหา เถร
สมาคมเป็นต้น๙ 

 วัดเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของพระภิกษุสามเณร เป็นหน่วยงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
รวมถึงกิจการสาธารณะเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การปกครอง การศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์เป็นต้น ส าหรับวิธีการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับวัดและพระสงฆ์สามเณรนั้น พระมหากษัตริย์ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ วัดใน
ประเทศไทยจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นๆ วัดโดยทั่วไปมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมาย
ดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท าเองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและ
หน้าที่หรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสามมีความว่า 
“เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๑๐ การบริหารกิจคณะสงฆ์นั้นมีภาระกิจอยู่ ๖ ด้านได้แก่ 
การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่  การสาธารณูปการ และการ 
สาธารณสงเคราะห์เป็นต้น 

 การเผยแผ่เป็นหนึ่งในภาระงาน ๖ ด้านของพระสังฆาธิการ การเผยแผ่มีความส าคัญย่างยิ่ง 
จะเห็นได้จากความส าคัญของภาระงานของพระสังฆาธิการที่ระบุว่า ผู้บริหารปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาส 
เป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้อง
ปกครองวัด ค าว่าวัดมีความหมาย ๒ ประการคือ หมายถึงศูนย์กลางแห่งการศาสนาทั้งปวง และ
หมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญ ๕ ประการคือ  ศาสนสถาน ได้แก่พ้ืนที่ตั้งวัดและบริเวณ 
มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหมาะที่จะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ  ศาสน
วัตถุ ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง เป็นเสนาสนะต่างๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ที่แสดงถึงความถูกต้อง 
เรียบร้อย น าไปสู่ความสงบ ศาสนบุคคล ได้แก่พระภิกษุ สามเณรที่มีลักษณะเป็นสมณะ ตั้งอยู่ในศีล

                                           
  ๘ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 
  ๙กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 
 ๑๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 



๔ 

จารวัตรบ าเพ็ญหน้าที่ศึกษาปฏิบัติและแนะน าสั่งสอนเพ่ือความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณ
วินัยศิษย์วัดที่มีลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายกทายิกาท่ีมีแนวแห่งความเป็นอุบาสก อุบาสิกา     
มีความม่ันคงในพระศาสนาพอสมควร ศาสนธรรม ได้แก่ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางศาสนา ตลอดถึงค าสั่งสอนและแนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูและศึกษาเล่า
เรียนด้วยความเลื่อมใสในคุณค่าเป็นที่พ่ึงทางใจ ศาสนกิจ ได้แก่งานต่างๆ ทางพระศาสนาเช่น 
การศึกษา การเผยแพร่หรืองานเสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความม่ันคงของสังฆมณฑล เพ่ือความด ารงอยู่
ด้วยดีของพระศาสนา 

  เจ้าอาวาสมีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนาทั้ง ๕ นี้ไป
พร้อมๆ กัน ด้วยความรับผิดชอบ โดยนโยบายที่สุขุมรอบคอบ เหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้ภารกิจที่เจ้าอาวาสจะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่เป็นพิเศษ คือ การบริหารศาสนบุคคล 
โดยเริ่มงานปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดให้เป็นพ้ืนฐานในเบื้องต้น ดังนั้น คณะสงฆ์จะต้องสร้าง
ระบบกล่อมเกลาที่ดี ได้แก่ระบบกล่อมเกลาที่ไม่เป็นทางการก็คือ การดูแลเอาใจใส่ที่อุปัชฌาย์อาจารย์
พึงมีต่อศิษย์ การก ากับดูแลรักษาเรียกว่าการปกครองจะต้องมีผู้ปกครองที่ดี ตามหลักการเหตุผลต่างๆ 
ด้วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปเช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ของการปกครอง
ว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ควรจะท าอย่างไร ควรจะตั้งอยู่ในด้านบวกหรือด้านลบเป็นต้น  
วัดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจนมีฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์ที่มีข้อวัตร
ปฏิบัติอยู่ระเบียบปกครองที่ดีในสังคมที่ดีงาม และมีความสามารถในการอบรมประชาชนให้มีหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในการด ารงชีวิตนับว่ามีความส าคัญมาก๑๑ ดังนั้นการเผยแผ่จึงเกี่ยวข้องกับ ศาสน
บุคคล ศาสนธรรม และจัดเป็นศาสนกิจโดยตรงของพระสังฆาธิการ เพราะหากพระสังฆาธิการ 
บริหารศาสนบุคคลด้วยการจัดการศึกษาพัฒนาด้านการเผยแผ่ให้ดีแล้ว จะสามารเผยแผ่พระสัทธรรม
ไปสู่ประชาชน เพ่ือความมันคงแห่งพระพุทธศาสนา 

 สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนในจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันโดยภาพรวมยังประสบปัญหา
หลายประการ เช่น จ านวนพระเผยแผ่มีไม่เพียงพอ เน้นการบริหารเชิงรับ ไม่มียุทธศาสตร์  
ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งควรก าหนดทิศทางในการเผยแผ่ ให้มียุทธศาสตร์ที่เท่าทันยุคสมัย พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เน้นการเผยแผ่ในเชิงรุก และมีการสนับสนุนงบประมาณให้

                                           
  ๑๑พระไพศาล วิสาโล, พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธสิดศร-ีสฤษดิ์วงศ,์ 
๒๕๕๒), หน้า ๒๗๕. 
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เพียงพอ๑๒ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีจะเกิดผลเสียต่อความม่ันคง
ของพระพุทธศาสนา และเกิดปัญหาประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามจนท าให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง อีส่วนหนึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังมีวัดที่เป็นต้นแบบ
ของการจัดการเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ควรศึกษาวิจัยและน ามาเป็นต้นแบบของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ยั่งยืน 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษา
เรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” ด้วยเห็นว่า 
หากมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยน าเอาวัดที่มีการเผยแผ่ที่ประสบความส าเร็จเป็นต้นแบบ จะท าให้ได้
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดี เป็นต้นแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้การในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
เป็นอย่างไร 
  ๑.๒.๒ องค์ประกอบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 
  ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือพัฒนารูปแบบและน าเสนอรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

                                           
 ๑๒พระพิภพ แพงท้าว, “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี”, วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : 
๓๙. 
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๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านระยะเวลาเป็นต้น ซึ่งรายละเอียดแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 

 ๑.  การบริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ตามหลัก POCCC๑๓ ๑) การวางแผน  
(Planning) ๒)  การจัดองค์การ  (Organizing) ๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  ๔) การ
ประสานงาน  (Coordinating) ๕)  การควบคุม  (Controlling) 

 ๒. พุทธวิธีการสอน แบบ ๔ ส๑๔ ๑) สันทัสสนา แจ่มแจ้ง ๒) สมาทปนา จูงใจ ๓) สมุตเตช
นา แกล้าวกล้า ๔) สัมปหังสนา ร่าเริง 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรของรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 

 ตัวแปรต้น ได้แก่  

 ๑. การบริหารจัดการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลัก POCCC ประกอบด้วย  ๑) การ
วางแผน  (Planning) ๒)  การจัดองค์การ  (Organizing) ๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
๔)  การประสานงาน  (Coordinating) ๕)  การควบคุม  (Controlling) 

 ตัวแปรตาม ได้แก่  

 รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ประกอบด้วย  
๑) สันทัสสนา แจ่มแจ้ง ๒) สมาทปนา จูงใจ ๓) สมุตเตชนา แกล้าวกล้า ๔) สัมปหังสนา ร่าเริง 
  

                                           
 ๑๓Price Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2nd Edition 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
 ๑๔องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๗/๑๑๕. 
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 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

   ๑) ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ๓ วัด 
ประกอบด้วย วัดชลประทาน วัดสังฆทาน และวัดสวนแก้ว  จ านวน ๓๘๐ รูป๑๕ 

   ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

   ๒.๑) ผู้ให้ขอมูลส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
๓ วัด ได้แก่ วัดชลประทาน วัดสังฆทาน และวัดสวนแก้ว  นักวิชาการจังหวัดนนทบุรี และนักวิชาการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๘ รูป/คน 

   ๒.๑) ผู้เชี่ยวชาญส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๒ รูป/คน 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที ่

 ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษาวิจัย คือ วัดในจังหวัดนนทบุรี ๓ วัด ได้แก่  
วัดชลประทาน วัดสังฆทาน และวัดสวนแก้ว 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาเพ่ือศึกษาวิจัยโดยเริ่มตั้ งแต่ เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๙ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ รูปแบบการเผยแผ่ หมายถึง รูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ  
ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการเผยแผ่ตามหลัก ๔ ส ประกอบด้วย 

 ๑) สันทัสสนา หมายถึง การอธิบายให้เห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา เรียกสั้นๆ 
ว่า “แจ่มแจ้ง” 

 ๒) สมาทปนา หมายถึง การชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตามจนยอมรับเอา
ไปปฏิบัติ เรียกสั้นๆ ว่า “จูงใจ” 

                                           
 ๑๕ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา  : http ://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2016/12/onab_primaryinfo60edit.pdf [๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
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 ๓) สมุตตเตชนา หมายถึง การสอนหรือแนะน าให้เกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่า
ท าได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่พึงมีมา ไม่ว่าจะใหญ่และยากสักปานใดก็ตามเรียกสั้นๆ ว่า “แกล้วกล้า” 

 ๔) สัมปหังสนา หมายถึง วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วย
ความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากการปฏิบัติ เรียกสั้นๆ ว่า “ร่าเริง” 

 ๑.๕.๒ การบริหารจัดการเผยแผ่ หมายถึง การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสตรา 
ตามหลัก POCCC ได้แก่ ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การบังคับ
บัญชาสั่งการ (Commanding) ๔) การประสานงาน (Coordinating) ๕) การควบคุม (Controlling) 

 ๑.๕.๓ การเผยแผ่ หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน การเผยแผ่ในที่นี้ได้แก่การเผยแผ่ในเชิงรับและกาเผยแผ่ในเชิงรุก 

 ๑.๕.๔ ต้นแบบ หมายถึง วัดที่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ต้นแบบที่ ๑ คือ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ต้นแบที่ ๒ 
คือ วัดสังฆทาน ต้นแบบที่ ๓ คือ วัดสวนแก้ว 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑  ได้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
  ๑.๖.๒ ได้ทราบถึงองค์ประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 
 ๑.๖.๓ ได้รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆจ์ังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 



 
บทท่ี  ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี” ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรม 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษารูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบได้ชัดเจน ผู้วิจัย
จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของ
จริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้อง
ระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่ง
กันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ มีลักษณะที่พึง
ปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรา
อยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ”๑ อีกนัยหนึ่ง
หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

                                           
 ๑ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช,้ 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑. 



๑๐ 

แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติ
ได้ด้วย”๒ 

 นอกจากนี้รูปแบบยังมีความหมายแยกย่อยออกไปอีก มีหลายประเภท ส าหรับรูปแบบ
ทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  

 ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

 ๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการสอนของ จอยซ์ และเวล 
(Joyce and Weil) 

 ๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

 ๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก๓ 

 รูปแบบยังสามารถอธิบายลักษณะได้จากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดย
ลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากรรูปแบบที่ใช้ในในการอธิบายโดยพ้ืนที่นั้น
มีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone Model 
และ Social Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของประชากร
เมืองนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรเมืองต่างๆ เช่น 

                                           
 ๒R.H., Willer, Leader and Leadership Process, (Boston : Irwin/McGraw-Hill., 1967), p. 
15. 
 ๓P.J., Keeves, Educational Research Methodology, and Measurement : An 
International Handbook, (Oxford, England : Pergamon Press, 1988), p. 561. 



๑๑ 

Residential Segregation Model เป็นต้น”๔  เกี่ยวกับคุณลักษณะของรูปแบบที่ดีโดยกล่าวว่า 
รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด (requirement) ๔ ประการ คือ 

 ๑. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 

 ๒. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้โดย
การสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

 ๓. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

 ๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา๕ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์,  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑). 

รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง 
และแบบล าลองท่ีเหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลง
หรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความ
เกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือ
องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกัน
และกัน เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

R.H., Willer,  
(1967, p. 15). 

รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความ
แม่นตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว 
สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย 

 

                                           
 ๔J. W., Bardo, & J. J., Hartman, Urban Society : A Systematic Introduction, (New 
York : F. E. Peacock, 1982), p. 70. 
 ๕P.J., Keeves Educational Research Methodology, and Measurement : An 
International Handbook, p. 560. 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
P.J., Keeves,  
(1988, p. 561). 

รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ๔ ประเภท  
 ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมา
อุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม  
 ๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็น
สื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วย
ภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทาง
คว ามคิ ด  อ งค์ ป ร ะกอบ  และคว ามสั ม พัน ธ์ ข อ ง
องค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ  
 ๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้
สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ  

 ๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่
เรียกว่า Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic 
Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุ
และผลที่เกิดข้ึน 

J. W., Bardo, & J. J., Hartman, 
(1982, p. 70). 

รูปแบบสามารถอธิบายลักษณะได้จากลักษณะของเมือง
ออกเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่
อธิบายโดยลักษณะของประชากรรูปแบบที่ใช้ในในการ
อธิบายโดยพ้ืนที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะ
ของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร 

 
  



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
P.J., Keeves,    
(1991, p. 560). 

รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้  ๔ ประการ คือ 
 ๑. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์
อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
 ๒. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์
ผลที่จะเกิดข้ึนสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต 
 ๓. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  
 ๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโน
ทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะ
ใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่ก าลังศึกษา 

 

 การพัฒนารูปแบบ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการ
ออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ “การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้น ด าเนินการโดยวิเคราะห์ล าดับในการท าวิทยานิพนธ์ หลักการ
เขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องที่มักจะพบในการท าวิทยานิพนธ์ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมา
สร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นในการท าวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็น
ขั้นตอนที่ ๒ น ารูปแบบดังกล่าว ไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ”๖ 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบอีกวิธีหนึ่งตามแนวทางการศึกษาของ ได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
การศึกษามีรายละเอียดในการด าเนินการ ๕ ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับเลือกเป็นโครงการน าร่อง
การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ 

                                           
 ๖บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕), หน้า ๑๓. 



๑๔ 

 ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลองระบบ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการใช้รูปแบบจ าลองจากขั้นตอนที่ 
๒ น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย ๓ 
รอบ 

 ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร และจัดท าเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป๗ 

 สรุปได้ว่า รูปแบบคือ แบบอย่างที่เป็นของจริงที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถน าไปใช้
เป็นแบบในการด าเนินการ สามารถด าเนินตามแบบที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนั้น แล้วบรรลุผลที่พึง
ประสงค์ได้ ซึ่งรูปแบบที่ว่านั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงระบบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แบบจ าลองที่แสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการในการด าเนินการ มีข้อมูลปูอนเข้า กระบวนการด าเนินการและผลลัพธ์ที่เห็นได้
เชิงประจักษ์ เชื่อถือได้ มีการรับรอง ปฏิบัติตามแล้วสามารถน าไปอ้างอิงได้ถึงบริทอ่ืนที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกันได้ 
 
  

                                           
 ๗รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๙๒-๙๓. 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ การพัฒนารูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญชม ศรีสะอาด,  
(๒๕๓๕, หน้า ๑๓). 

การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้น 
ด าเนินการโดยวิเคราะห์ล าดับในการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องที่มักจะพบใน
การท าวิทยานิพนธ์ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้าง
เป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดับขั้นในการท า
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ ๒ น ารูปแบบ
ดังกล่าว ไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ 

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ,  
(๒๕๔๘, หน้า ๙๒-๙๓). 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ๕ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่  ๑ การศึกษาและส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การ 
 ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือ
สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การโดยการ
สังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ 
 ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการพัฒนารูปแบบระบบ
บริหารคุณภาพท้ังองค์กรโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
 ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์หาความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปและน าเสนอรูปแบบการ
บริหารคุณภาพทั้ งองค์กร  และจัดท า เป็นรายงาน
ผลการวิจัยต่อไป 

 

 
 
  



๑๖ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ในการเผยแผ่พระศาสนา ได้ปรากฏตั้งแต่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์อยู่ ซึ่งหลังจาก
พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว ได้ทรงเสวยวิมุติอยู่ ๗ สัปดาห์ ภายหลังจึงได้ทรงน าหลักธรรมที่ตรัสรู้
ออกเผยแผ่ให้นักบวชชื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และคนอ่ืนๆ ในครั้งแรกนั้นพระโกณฑัญญะสามารถบรรลุ
โสดาปัตติมรรค (ได้ดวงตาเห็นธรรม) แล้วได้ทูลขออุปสมบทเป็นเอหิภิกขุ อุปสัมปทา ในล าดับถัดมา 
สมาชิกในกลุ่มปัญจวัคคีย์ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ก็สามารถบรรลุธรรมตาม และ
กราบทูลขออุปสมบทในเวลาต่อมา๘ การเผยแผ่พระศาสนา ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่องค์พระบรมศาสดาเป็น
ต้นมา และได้สืบทอดมาจนถึงพระสงฆ์ในปัจจุบัน โดยการเผยแผ่มีลักษณะที่เหมือนกับครั้งพุทธกาล 
ได้แก่ เพื่อน าความเลื่อมใสศรัทธา ให้เกิดมีข้ึนในจิตใจของประชาชน ท าให้พวกเขาถึงซึ่งพระรัตนตรัย
ว่าเป็นที่พ่ึง ทั้งนี้เพ่ือดับทุกข์  การเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรก พระพุทธองค์ทรงใช้หลักพุทธธรรมที่ได้
ตรัสรู้โดยชอบแล้วออกเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ตาม เพราะยังไม่มีพระสงฆ์คอยช่วยเหลือในการเผยแผ่
พระศาสนา และมีกลุ่มบุคคลผู้ยอมรับนับถือถวายตนถึงซึ่งพระพุทธและพระธรรมว่าเป็นสรณะ 
เรียกว่า เทวาจิก เฉพาะกรณีของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้า จึงเป็นเทววาจิกอุบาสกคนแรกใน
พระพุทธศาสนา คือ ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงอันประเสริฐ 

 ๒.๒.๑ ความหมายทั่วไปของการเผยแผ่ 

 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวว่า การเผยแผ่
หมายถึงการท าให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา๙ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งสมัย
พุทธกาลนั้นได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า  
การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับโดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผย
แผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ชี้แจง
ให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อ่ืน๑๐ ตลอดจนยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์คือการไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีลเป็นต้น๑๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุก
ยุคทุกสมัยที่ผ่านมา พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนึ่ง

                                           
 ๘ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘–๑๙/๒๕–๒๖. 
 ๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : อักษร
เจริญทัศน์), หน้า ๔๕๙. 
 ๑๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔), 
หน้า ๑๓. 
 ๑๑ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 



๑๗ 

ในพุทธบริษัท ถือว่าเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา๑๒ ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็น  
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่การค านับ ควรแก่การ
ต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๑๓ มีปณิธานใน
การเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ท่านยัง
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมด้วย 

  นอกจากนี้  การเผยแผ่ยังได้มีความหมายรวมถึงการประกาศพระพุทธศาสนา๑๔  
โดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไป
ประกาศพรหมจรรย์ว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก  
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไป
ร่วมทางเดียวกันสองรูป” จากพระพุทธพจน์นี้เป็นเครื่องชี้ชัดว่า บทบาทส าคัญของการสื่อหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวกจน
ตราบเท่าปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการก็คือให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธ
ประสงค์ ๓ ประการคือ 

 ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาตินี้  
 ๒. สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาติหน้า  
 ๓. ปรมัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์อย่างยิ่ง 

 ประโยชน์ ๓ ประการกล่าวคือ ผลตอบสนองได้รับสืบมาจากพฤติกรรมที่ประกอบไปด้วย
กุศลกรรม ที่พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักส าคัญ เพราะก่อให้เกิดผลเป็นความสุข ความมั่งคั่งบริบูรณ์ 
ความไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตที่ถือเป็นสุขที่สงบเย็นเป็นชีวิตที่อยู่
จบพรหมจรรย์สิ้นทุกข์ทั้งปวง การที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน คือ 
เกิดเป็นความสุขนั้นทรงหมายเอาลักษณะสุขที่สืบเนื่องจากการดับทุกข์อาจจ าแนกออกเป็น  ๓ 
ประการคือ๑๕ และท่านยังให้ละเอียดไว้ ในหนังสือเรื่อง“วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า”สรุปได้ว่า
พระสงฆ์นักเผยแผ่ต้องมีองค์ประกอบส่วนตัว ดังนี้ 

                                           
 ๑๒เสถียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์. ๒๕๑๖), หน้า ๑๑. 
 ๑๓ดูรายละเอียดใจ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 
 ๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐-๑๑๑. 
 ๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 



๑๘ 

 ๑. คุณสมบัติของผู้สอน พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้สอนทั้งบุคลิกภายนอก 
และบุคลิกภายใน ดังนี้ 

  ก. บุคลิกภาพภายนอก 
  ข. คุณธรรม (บุคลิกภายใน)  

 ๒. หลักท่ัวไปในการสอน 

 ๓. ลีลาการสอน พระพุทธเจ้าทรงมีลีลาในการสอน สรุปได้ ดังนี้๑๖ 

 ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของความเป็น 
กัลยาณมิตร ๗ ประการ ไว้ว่า 

  ๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ 
  ๒) เป็นที่เคารพ 
  ๓) เป็นที่ยกย่อง 
  ๔) เป็นนักพูด 
  ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า 
  ๖) เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซึ้งได้  
  ๗) ไม่ชักน าในอฐานะ๑๗ 

 นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า พระพุทธศาสนายังมีรูปแบบในการสอน
หรือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่น่า สังเกตหรือพบอยู่บ่อยๆ ซึ่งได้แก่รูปแบบต่อไปนี้  

 ๑. รูปแบบแบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะ
เมื่อผู้มาเฝูาหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนายังไม่รู้ ไม่เข้าใจในหลักธรรมในการ
สนทนา พระพุทธเจ้ามักเป็นฝุายถามน าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและเสื่อมใสศรัทธาในที่สุดแม้
ในหมู่พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย เช่น ในปฐมปัจโจโรหณีสูตรการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้า 
กับพราหมณ์ชานุสโสณิ ถึงเรื่องวิธี การอาบน้ าลอยบาป ครั้นจบการสนทนาแล้ว ชาณุสโสณิพราหมณ์ 
ได้ประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัย  

 ๒. รูปแบบการบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ ในการแสดงธรรมหรือที่ประชุมใหญ่ซึ่งมี
ประชาชนหรือพระสงฆ์เป็นจ านวนมากและส่วนมากมี พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจกับมีความเลื่อมใส

                                           
 ๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๗๕. 
 ๑๗องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๑๕/๓๔/๓๖. 



๑๙ 

ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธี บรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี 
สอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์ บอกว่า ทุกคนที่ฟังพระองค์ แสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมนั้น แต่ละคนรู้สึกว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเอง โดยเฉพาะเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 

 ๓. รูปแบบแบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อ 
ธรรมต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืนบ้างก็ มาถามเพ่ือต้องการรู้ค าสอนทางฝุาย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตนบ้างก็ มาถามเพ่ือลองภูมิบ้างก็ เตรียมมาถาม
เพ่ือข่มปราบให้จนหรือให้ ได้รับความอับอายในการตอบพระพุทธองค์ ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะ
ของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน 

 ๔. รูปแบบการวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
เป็นครั้งแรกพระสงฆ์ หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่มีผู้น าความมากราบทูล
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระท าความผิดเมื่อเจ้าตัวรับได้
ความเป็นสัตย์จริงแล้ว ก็จะทรงต าหนิชี้แจงผลเสียหายที่เกิดแก่ ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของความ
ประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติท่ีดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสม
กันกับเรื่องนั้น ต่อจากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์
ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ในการ
สอนแบบนี้พึงสังเกตว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท โดยความเห็นชอบของสงฆ์ซึ่งบาลี ใช้ค าว่า 
“สงฺฆสุฏฺฐุตาย”แปลว่า “เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์” หมายความวาทรงบัญญัติ โดยชี้แจงให้เห็น  
แล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมี ผลดีอย่างไรจนสงฆ์รับค าของพระองค์ว่า “ดี แล้ว” 
ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ๑๘ 

 นโยบายซึ่งเป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การด าเนินการประกาศธรรมที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส าคัญ มี ๕ ข้อได้แก่ 

 ๑. การตกปลานอกบ้าน หมายถึง การท างานเชิงรุก 
 ๒. ประสานสิบทิศ หมายถึง การสร้างเครือข่าย 
 ๓. ผูกมิตรทั่วหล้า หมายถึง การประสานสามัคค ี
 ๔. บริหารปัญญา หมายถึง การพัฒนาศักยภาพเองอยู่เสมอ 
 ๕. สาลิกาปูอนเหยื่อ หมายถึง การน าธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน 

                                           
 ๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 



๒๐ 

 วิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การด าเนินการประกาศธรรมอันเป็นไปเพ่ือการบูรณาการ
ภาคสังคมให้เกิดการท างานร่วมกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปที่ความสงบ เรียบร้อย ความสามัคคีและเกิด
ปัญญาในการแก้ปัญหาตนเองและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า  
เพราะ นักเผยแผ่มีจุดแข็งจุดอ่อน ถ้าจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จะมีอยู่สี่ประเด็นที่เอามาใช้วิเคราะห์
เสมอก็คือสี่ ส. ค านี้ไปใช้ในระบบการศึกษาของชาติ คือการสอนโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้ตรงนี้เป็นจุด
วิเคราะห์ เรียกว่า ทฤษฎีสี่ ส๑๙ อันเป็นหลักการที่เรียกว่า ลีลาการเทศนาธรรม หมายถึง การสอน
ของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ 

 ๑. สันทัสสนา คือ ชี้แจงเรื่องที่ทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และแสดง
เหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา 

 ๒. สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ
ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝน จนยอมรับและน าไป
ปฏิบัติ 

 ๓. สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น  
เกิดความอุตสาหะมีก าลังใจที่จะท าให้ส าเร็จลงได้ 

 ๔. สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงเป็นการการบ ารุงจิตให้แช่มชื่น   
เบิกบานเห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมี
ความหวังและเบิกบานใจ 

 การเผยแผ่ยังมีความหมายในแง่อ่ืนอีกคือ๒๐ การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้าน
จิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส ย าเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาที่มุ่งเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลก 

 ในส่วนขององค์ประกอบของสารตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มีหลักส าคัญที่ต้องศึกษาอยู่ 
๕ หลักใหญ่ๆ ดังนี้  

                                           
 ๑๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมลฑล นครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http ://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
 ๒๐พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑. 



๒๑ 

 ๑. สัจจะ ได้แก่เรื่องท่ีเสนอต่อมวลชนนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเสนอหรือส่งสารตามความเป็น
จริงไม่บิดเบือน  

 ๒. ตถตา เรื่องแท้ เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพที่แท้จริง 
ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใส่สี หรือใส่ไข 

 ๓. กาละ เรื่องที่เสนอนั้น ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา  

 ๔. ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้นเป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธี ที่ผู้รับสารชื่นชอบ 

 ๕. อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๑ 

 จากแนวคิดและความหมายของการเผยแผ่พอสรุปได้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็น
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องกระท าโดยการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอนประชาชน ให้เกิด
ศรัทธาเลื่อมใส เช่น แนะน า สั่งสอน อบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ เทศนาสั่ง
สอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้องและเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถแยกประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการ
เผยแผ่ได้ดังนี ้

 ๑) จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า 

 จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้าที่ส าคัญ ๓ ประการคือ 

 ๑.๑) อภิญญายธรรมเทศนาทรงสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น คือ 
ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจดีกว่าความรู้เดิมที่เขารู้มาทั้งชี้ให้เห็นว่า ถ้าปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมได้รับผล
เช่นนั้นแน่นอนค าว่า “ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น” นั้น ได้แก่ ธรรมทั้งที่เป็นฝุายกุศลและอกุศล ฝุายที่
เป็นบุญกุศลกิริยาสัมมาปฏิบัติควรเจริญให้เกิดให้มีข้ึนส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็ให้ละเสีย 

 ๑.๒) สนิทานธรรมเทศนาทรงสั่งสอนและแสดงธรรมอย่างมีเหตุมีผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตาม
แล้วเห็นจริงได้ท่ีคือ ทรงชี้แจงถึงเหตุว่าสุขเกิดข้ึนแต่เหตุอันนี้ทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุอันนี้ เป็นต้น 

 ๑.๓) สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนาเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควรทรงแสดง
ธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน 
เช่น สอนให้โจรองคุลีมาลเลิกฆ่าคนแล้วมาบวชเป็นภิกษุ เป็นต้น๒๒ 
  

                                           
 ๒๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๘. 
 ๒๒ดูรายละเอียดใน องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๕๖๕/๓๑๒. 



๒๒ 

 ๒) วิธีที่ทรงใช้ในการเผยแผ่ 

 วิธีที่ทรงใช้ในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีด้วยกันโดยพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ตามเหตุปัจจัยตามก าลังสติปัญญาตามความพร้อมของผู้ฟังแต่ที่
พบบ่อยพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีดังต่อไปนี้ คือ 

 ๒.๑) แบบสนทนาพระพุทธองค์จะทรงเป็นฝุายถามน าคู่สนทนาให้เข้าสู่ความเข้าใจ
หลักธรรมและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุด 

 ๒.๒) แบบบรรยายจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมะประจ าวันซึ่งมีประชาชน
หรือพระสาวกเป็นจ านวนมาก 

 ๒.๓) แบบตอบปัญหาเป็นวิธีการที่ทรงใช้เมื่อมีผู้มาถามปัญหาความสงสัยข้องใจต่างๆ ใน
การตอบปัญหาพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบที่เหมาะสม ๔ 
ประการคือ๒๓ 

  (๑) เอกังสพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ตอบแสดงยืนยันโดยตรงข้างเดียวซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถามเช่นถามว่า “ตาเป็นของไม่เที่ยงหรือ” พึงตอบว่า “ถูกแล้ว” หรือตรัสตอบ 
พระอานนท์ในเรื่องที่ทูลถามเกี่ยวกับสิ่งที่ภิกษุพึงปฏิบัติโดยพระอานนท์ทูลถามว่า “พวกข้าพระองค์
จึงพึงปฏิบัติในมาตุคามอย่างไร ?” การไม่เห็นอานนท์ “เมื่อการเห็นมีอยู่จะพึงปฏิบัติอย่างไร ?” การ
ไม่เจรจาอานนท ์“เมื่อต้องเจรจาจะพึงปฏิบัติอย่างไร ?” พึงตั้งสติไว้อานนท ์

  (๒) ปฏิปุจฉาพยากรณ์คือปัญหาที่ควรย้อนถามก่อนแล้วจึงตรัสสอนคือปัญหาที่ผู้
ถามถามโดยอาการจะวางเป็นอุบายให้ผู้ตอบพลาดพลั้งหรือเป็นปัญหาที่ประสงค์จะลองภูมิผู้ตอบ
ปัญหาเช่นนี้หากตอบโดยตรงทันทีจะเป็นผลร้ายได้จึงทรงก าหนดให้จ าแนกก่อนแล้วให้ตอบเป็น
กลางๆอันเป็นการแสดงให้ผู้ถามทราบว่าผู้ตอบรู้เท่าทันแต่ก็มีเมตตามากพอที่จะตอบค าถามนี้แก่ผู้
ถามเช่นค าถามว่า “หูก็เหมือนตาหรือ” พึงย้อนถามว่า “ที่ถามนั้นหมายถึงในแง่ใด” ถ้าเขาบอกว่า 
“ในแง่เครื่องมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่ไม่เที่ยง” พึงตอบว่า “เหมือน”   

  (๓) วิภัชชพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ควรจะแยกแยะประเด็นให้ชัดเจนคราวหนึ่ง
คณะโมคคัลลานะทูลถามพระองค์ว่า “ในเมื่อพระนิพพานมีอยู่ทางปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานก็มีอยู่และ
พระพุทธเจ้าผู้สอนก็ด ารงอยู่แต่เหตุใดพุทธสาวกจึงไม่ถึงนิพพานทุกองค์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
“พราหมณ์ท่านช านาญทางไปกรุงราชคฤห์มิใช่หรือ ?” “ใช่” พระองค์ทรงย้อนต่อไปอีกว่า  
“ถ้าเช่นนั้นหากมีคนสองคนมาถามทางไปกรุงราชคฤห์จากท่านและท่านได้บอกหนทางไปอย่างชัดเจน

                                           
 ๒๓ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๕/๒๑๗. 



๒๓ 

แล้วคนคนหนึ่งจ าทางผิดไปกรุงราชคฤห์ไม่ถูกส่วนอีกคนหนึ่งจ าทางไปกรุงราชคฤห์ถูกโดยคนคน
เดียว”พราหมณ์ทูลตอบว่า “ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะท าอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง” 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกแก่พราหมณ์อีกว่า “ท่านพราหมณ์เช่นเดียวกันในเมื่อพระนิพพานก็ด ารงอยู่
ทางไปพระนิพพานก็ด ารงอยู่เราผู้ชักชวนก็ด ารงอยู่แต่สาวกของเราอันเราโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้บาง
พวกเพียงส่วนน้อยยินดีพระนิพพานอันมีความส าเร็จบางส่วนบางพวกไม่ยินดีเราจะท าอย่างไรได้
ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้เท่านั้น” 

  (๔) ฐปนียปัญหาคือ ปัญหาที่ทรงไม่ตอบเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีประโยชน์
หรือยังไม่ถึงเวลาจะรู้เหมือนอย่างชายถูกลูกศรอาบยาพิษนอนเจ็บอยู่ก็ควรจะถอนลูกศรในทันทีแล้ว
เยียวยารักษาแผลให้หายเสียก่อนไม่ใช่มัวไปถามว่าลูกศรนั้นใครยิงมาท าด้วยอะไรขนาดยาวกว้างแค่
ไหนก่อนเป็นต้นดังนี้ว่าแน่ะมาลุงกยบุตรเธอทั้งหลายจงทรงจ าปัญหาที่เราไม่ตอบโดยความเป็นปัญหา
ที่เราไม่ตอบเถิดอะไรเล่าที่เราไม่ตอบแน่ะมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มี
ที่สุดชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์
หลังจากตายแล้วมีอยู่ก็หามิได้ไม่มีอยู่ก็หามิได้ดังนี้เราไม่ตอบแน่ะมาลุงกยบุตรเพราะเหตุใดข้อนั้นเรา
จึงไม่ตอบเพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพ่ือความ
เบื่อหน่ายเพื่อความคลายก าหนัดเพื่อความดับเพ่ือความสงบเพ่ือความรู้ยิ่งเพ่ือความตรัสรู้เพ่ือนิพพาน
เหตุนั้นเราจึงไม่ตอบ ประการที่ ๔ นั้นเป็นแบบวางกฎข้อบังคับโดยใช้วิธีการก าหนดหลักเกณฑ์กฎ
และระเบียบข้อบังคับให้พระสงฆ์สาวกถือปฏิบัติด้วยความเห็นชอบพร้อมกันดังค าว่าสงฺฆ์สุฏฺฐุตาย 
เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 

 ๓) ปรัชญาการสอนของพระพุทธเจ้า 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของแต่ละบุคคลนั้นมีมาก ย่อมมีทัศนคติที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ใครจะศึกษาค้นคว้ามาด้วยวิธีการอย่างไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมี
ปรัชญาการสอนของพระองค์เช่นเดียวกัน โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสอน ดังนี้ 

  ๓.๑) การสอนเป็นการช่วยให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตาม
สภาพความเป็นจริง ท าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม ไม่ท าตามอ านาจกิเลสตัณหา 

  ๓.๒) การสอนเป็นการพัฒนาปัญญาและปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดผุดขึ้น
ในภายในของบุคคลเองไม่มีใครหยิบยื่นให้ ความรู้นี้เรียกว่าเกิดปัญญาหรือมีจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิ 

  ๓.๓) ผู้สอนคือผู้แนะแนวหรือเป็นเพียงผู้ชี้น าทางให้ เป็นกัลยาณมิตรที่ดาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ พยายามสรรหาอุบายกลวิธีและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดปัญญาเห็นแจ้งด้วยตนเอง 



๒๔ 

  ๓.๔) การที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญานั้น ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
สร้างปัญญาให้เกิดแก่ตน จะต้องเป็นผู้ลงมือกระท าเองให้มากที่สุดและต้องยอมรับค าชี้แนะจากผู้สอน
โดยเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้สอน 

  ๓.๕) ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด ผู้สอนไม่มีการบังคับผู้เรียนให้เชื่อตาม
โดยปล่อยให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาเหตุผลเอาเอง หลักการนี้พระองค์ทรงใช้หลักกาลามสูตรกับผู้เรียน
มาแล้วไม่มีการบังคับให้เชื่อ ให้ผู้เรียนพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน จึงค่อยให้เชื่อตามจุดประสงค์หรือ
เปูาหมายส าคัญของการเรียนการสอนตามกระบวนการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้แจ้งด้วยตนเอง๒๔ 

 ๔) แผนการสอนของพระพุทธเจ้า 

 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแผนการสอนของพระพุทธเจ้าไปตามล าดับก่อนหลังดังนี้ 

  ๔.๑) วิเคราะห์ผู้ฟังพระองค์จะทรงศึกษาและเลือกบุคคลอย่างละเอียดจะเห็นได้จาก
พุทธกิจที่ทรงใช้เช่นในเวลาใกล้รุ่งจะทรงตรวจดูสัตว์โลกผู้สมควรได้รับพระกรุณาเป็นต้น  

  ๔.๒) ก าหนดรู้ปริบทของผู้ฟังพระพุทธองค์จะทรงก าหนดรู้ถึงคุณลักษณะภูมิหลัง
ของผู้ฟังเช่นเพศวัยฐานะความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมชุมชนจารีตประเพณีอุปนิสัยระดับสติปัญญาเป็น
ต้น  

  ๔.๓) ก าหนดเนื้อหาสาระที่จะทรงใช้สอนขั้นตอนการเลือกธรรมที่จะน ามาสอนนั้น
นับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ฟังย่อมมีความพร้อมมีคุณสมบัติปริบททางสังคมที่ต่างกัน
มีอินทรีย์ที่แก่กล้าต่างกันการก าหนดเนื้อหาสาระท่ีมีความยากง่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้รับฟัง
ย่อมมีผลต่อการรับรู้ธรรมะของผู้ฟังท้ังสิ้น 

  ๔.๔) รูปแบบการน าเสนอพระพุทธเจ้าทรงมีรูปแบบในการสอนมากมายเช่นการ
สนทนาการบรรยายและการตอบปัญหาเป็นต้น  

  ๔.๕) วิธีการน าเสนอ พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการน าเสนอที่หลากหลายเช่นบางครั้ง
ทรงใช้วิธียกอุปมาข้ึนเปรียบเทียบบางครั้งใช้วิธีตอบปัญหาบางครั้งใช้วิธีเล่านิทานประกอบเป็นต้น 

  ๔.๖) ลดส่วนที่เกินเพ่ิมส่วนที่พร่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งประโยชน์
เกื้อกูลและประโยชน์ต่อชาวโลกโดยอาศัยพระกรุณาธิคุณเป็นที่ต้ัง 

                                           
 ๒๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๖-๗. 



๒๕ 

  ๔.๗) การประเมินผลพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการประเมินผลในการแสดงธรรมทุกครั้ง
เมื่อจบการแสดงธรรมเทศนาแล้วจะเกิดค าว่าธัมมาภิสมโยคือการได้บรรลุธรรมตามเหตุปัจจัยส่วนชน
ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นก็จักสามารถบรรลุคุณธรรมมากน้อยต่างกันไปตามความแก่กล้าของอินทรีย์ 

  ๔.๘) การติดตามผลพระพุทธองค์จะทรงติดตามผลความคืบหน้าในเรื่องที่ทรงสอน
ไปเช่นทรงมอบให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแก่พระราธะผู้บวชเมื่อแก่
ภายหลังเมื่อพระสารีบุตรน ามาเฝูาจึงได้ตรัสถามถึงความเป็นไปของพระราธะ ซึ่งพระสารีบุตรก็ทูลว่า
พระราธะเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินเป็นต้น 

 ๕) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 

 พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการสอนเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมแล้วยังใช้กลวิธี
และอุบายประกอบการสอนอีกมากมายในที่นี้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ 

  ๕.๑) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบวิธีการนี้เป็นการท าให้เข้าใจ
ความหมายแห่งธรรมะได้โดยง่ายเช่นลิงเฝูาสวน เรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบัณฑิตได้
ติเตียนฝูงลิงที่ช่วยกันรดน้ าต้นไม้ในพระราชอุทยานโดยที่ลิงได้พากันถอนต้นไม้ดูรากก่อนจึงรดน้ า ถ้า
ต้นไม้ที่มีรากยาวก็จะรดน้ ามากถ้าต้นไม้ที่มีรากสั้นก็จะรดน้ าน้อยท าอยู่อย่างนี้ตลอด๗วันต้นไม้จึงตาย
หมดท่านจึงกล่าวว่าผู้ไม่ฉลาดคิดจะท าประโยชน์แต่ก็ท าประโยชน์ให้เสียไปเหมือนลิงเฝูาสวนอีก
ตัวอย่างหนึ่งคราวหนึ่งยังมีนายจับเอาสัตว์ ๖ ชนิดคืองูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและลิงมาผูกไว้
ด้วยกันโดยเชือกที่เหนียวแน่นแล้วทิ้งไว้คราวนั้นสัตว์ทั้ง ๖ ก็กระเสือกกระสนไปยังที่อยู่ของตน
กล่าวคืองูจะเลื้อยไปยังจอมหลวงจระเข้จะคลานไปลงน้ านกจะบินขึ้นอากาศสุนัขบ้านจะเดินกลับบ้าน
สุนัขจิ้งจอกจะวิ่งไปในปุาช้าและลิงก็จะกลับเข้าไปในปุาจึงเกิดการดึงดันกันขึ้นสัตว์ที่มีก าลังมากที่สุดก็
สามารถดึงสัตว์ตัวอ่ืนๆ ติดตามตนไปได้ในที่สุดแล้วพระองค์จึงตรัสสรุปว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้
อบรมซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นจักษุย่อมฉุดภิกษุไปในรูปอันน่าพอใจรูปอันไม่น่าพอใจย่อมเป็นของ
ปฏิกูลอสังวรย่อมเป็นเช่นนี้๒๕ 

  ๕.๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาวิธีการนี้ช่วยท าให้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งที่เข้าใจยาก
ได้ง่ายขึ้นทรงอธิบายเรื่องนามธรรมอันละเอียดอ่อนให้ชัดเจนโดยการอุปมาเช่นภูเขาหินย่อมไม่
หวั่นไหวเพราะแรงลม ฉันใด บัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะค านินทาและสรรเสริญฉันนั้น๒๖ เป็นต้น  
คนเรียนรู้น้อยย่อมแก่ลงดุจโคถึกเนื้อของมันเจริญและปัญญาหาเจริญไม่๒๗ เมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นย่อม

                                           
 ๒๕ดูรายละเอียดใน ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๘/๒๓๐. 
 ๒๖ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๑/๕๓. 
 ๒๗ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๐. 



๒๖ 

มีแสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นเป็นนิมิตมาก่อนฉันใดความมีมิตรดีย่อมเป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตแห่งการ
เกิดข้ึนของโพชฌงค์ ๗ ฉันนั้น๒๘ อีกตัวอย่างหนึ่งทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับที่สุดของวัฏสงสาร
โดยทรงยกอุปมาไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า
สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูก
อวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ใน
ชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดมัดละ ๔ นิ้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของ
เรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้
ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้
ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียน
ท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความล าบากได้รับความ
พินาศเต็มปุาช้าเป็นเวลายาวนานดังนั้นเธอทั้งหลายจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายก าหนัดควรเพ่ือหลุด
พ้นจากสังขารทั้งปวง๒๙ 

  ๕.๓) การใช้สื่อธรรมชาติใกล้ตัวเป็นอุปกรณ์ในการสอนวิธีการนี้พระพุทธองค์จะทรง
ใช้สื่อธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ในการสอนดังจะยกตัวอย่างเช่นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในปุา
ประดู่ลายใกล้เมืองโกสัมพีได้ทรงหยิบใบประดู่ลายเล็กน้อยใส่ก าพระหัตถ์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
ว่าใบประดู่ลายในพระหัตถ์กับในปุาอย่างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าในปุามากกว่า
พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในปุาส่วนที่ทรงสั่งสอน
น้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์และตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่า
เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์มิใช่หลักการด าเนินชีวิตอันประเสริฐไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้อง
น าไปสู่จุดหมายคือนิพพานได้๓๐ 

  ๕.๔) การท าเป็นตัวอย่างเป็นท านองสาธิตให้ดูแบบไม่ต้องกล่าวสอน ส าหรับวิธีการ
นี้พระพุทธองค์จะทรงกระท าให้เป็นแบบอย่างในท านองสาธิตให้สาวกดูแล้วให้สาวกท าตาม 
ดังตัวอย่าง เช่น เรื่องทรงพยาบาลภิกษุไข้สมัยหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จขณะเสด็จ
จาริกไปตามเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์ทรงเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เป็นโรคท้องร่วงนอนจมกอง
คูถและมูตรของตนไม่มีผู้พยาบาลดูแลจึงเสด็จเข้าไปหาจัดการท าความสะอาดให้นอนโดยเรียบร้อย
เสร็จแล้วประชุมสงฆ์ทรงสอบถามเรื่องราวแล้วตรัสกับภิกษุสงฆ์ตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มี

                                           
 ๒๘ดูรายละเอียดใน ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๑๓/๑๐๖. 
 ๒๙ดูรายละเอียดใน ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๔๒๑/๑๙๙. 
 ๓๐ดูรายละเอียดใน ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๑๒/๔๓๔. 



๒๗ 

มารดาไม่มีบิดาผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจักพยาบาลผู้ใดจะพึง
อุปัฏฐากเราขอให้ผู้นั้นพยาบาลภิกษุไข้เถิด๓๑ 

  ๕.๕) การใช้ภาษาในความหมายใหม่วิธีการนี้เป็นการใช้ภาษาในความหมายใหม่อัน
เป็นการเล่นภาษาเล่นค าเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณดังเช่นค าว่า 
“ยัญ” หมายถึงเครื่องไทยธรรมซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญมิใช่หมายถึงมหายัญ ๕ ประการของ
พราหมณ์ดังที่อุชชยพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมเองก็ทรงสรรเสริญยัญของ
พวกข้าพเจ้าหรือเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่ได้สรรเสริญยัญไปเสียทุกอย่างและเราก็ไม่ได้ติ
เตียนยัญไปเสียทั้งหมดเราไม่สรรเสริญยัญที่มีกิริยาคือยัญที่มีการฆ่าโค ยัญที่มีการฆ่าแพะแกะ ยัญที่มี
การฆ่าไก่สุกร ๑ ยัญที่ท าให้สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์
หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยัญที่มีกิริยาอย่างนั้นแต่เราสรรเสริญยัญที่ไม่มีกิริยา
คือนิจทานและอนุกูลยัญคือยัญที่ไม่มีการฆ่าโค ยัญที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะ ยัญที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกร  
ยัญที่ไม่ท าให้สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุ
อรหัตตมรรคย่อมเกี่ยวข้องกับยัญที่ไม่มีกิริยาอย่างนี้แล้วตรัสอีกว่ามหายัญที่มีกิริยามากเหล่านั้น
คืออัสวเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชเปยยะนิรัคคละไม่มีผลมากพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณ
ยิ่งใหญ่ย่อมไม่เก่ียวข้องกับยัญที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆ แต่พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหา
คุณยิ่งใหญ่ย่อมเก่ียวข้องกับยัญที่ไม่มีกิริยาเอ้ืออ านวยประโยชน์ประชาชนบูชาทุกเมื่อและไม่มีการฆ่า
แพะแกะโคและสัตว์ต่างๆ นักปราชญ์พึงบูชายัญนี้ที่มีผลมากเพราะเมื่อบูชายัญอย่างนี้ย่อมมีแต่ความ
ดีไม่มีความชั่วยัญย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เลื่อมใส 

  ๕.๖) การเลือกบุคคลที่จะทรงเผยแผ่ในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธองค์จัก
ทรงเลือกบุคคลที่เป็นหัวหน้าก่อนแม้ในการแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัทเมื่อมีเปูาหมายจะโปรด
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ทรงทิ้งบุคคลส่วนมากท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในการฟังธรรม
ตามก าลังของตนเช่นเมื่อครั้งตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งออก
แสวงหาธรรมก่อนข้อนี้พิจารณาได้ทั้งในแง่ที่ปัญจวัคคีย์เป็นผู้ใฝุธรรมหรือในแง่ที่เป็นผู้ที่เคยมีอุปการะ
กันมาหรือในแง่ท่ีว่าเป็นการสร้างความม่ันใจท าให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความสงสัยในพระองค์ตัดปัญหา
ในการที่ท่านเหล่านี้อาจไปสร้างความสงสัยขึ้นแก่ผู้อ่ืนต่อไปด้วยจากนั้นก็ได้โปรยสกุลบุตรพร้อมทั้ง
เศรษฐีผู้เป็นบิดาและญาติมิตรจากนั้นเมื่อจะเสด็จแคว้นมคธพระองค์ก็เสด็จไปโปรดชฎิล๓พ่ีน้อง
พร้อมทั้งบริวารหนึ่งพันแล้วน าชฎิลเหล่านี้ผู้เป็นสาวกแล้วเข้าสู่กรุงราชคฤห์ประกาศหลักธรรมได้
พระราชาเป็นสาวกท าให้การประกาศพระศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวางได้โดยง่ายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 

                                           
 ๓๑ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๑๖๖/๑๗๙. 



๒๘ 

  ๕.๗) การรู้จักจังหวะและโอกาสวิธีการนี้คือการรอความพร้อมของผู้รับฟังทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจของบุคคลนั้นเช่นเรื่องนายโคบาลชื่อนันทะ ที่ เล่าไว้ว่า
เศรษฐีคนหนึ่งผู้มั่งคั่งชื่อว่านันทะหลีกหลบราชภัยไปเป็นคนเลี้ยงโคน าปัญจโครสไปให้อนาถบิณฑิก
เศรษฐีเป็นประจ าจนได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้า นายนันทะก็ได้ทูลนิมนต์
พระองค์ให้เสด็จไปยังที่อยู่ของตนแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับรอให้ญาณแก่กล้าก่อนและต่อมาพระองค์
ทรงทราบว่าเขามีญาณแก่กล้าแล้ว จึงเสด็จไปหาเขาแม้นายนันทะก็ได้นิมนต์แล้วถวายทานตลอด ๗ 
วันในวันที่ ๗ พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาแสดงธรรมให้ฟังเขาได้บรรลุธรรม 

  ๕.๘) การยึดหยุ่นในการสอนวิธีการนี้ทรงมีความยืดหยุ่นในการสอนตามเหตุปัจจัย
คือทรงให้การยกย่องการข่มการปลอบประโลมและการโอนอ่อนผ่อนตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรา
ย่อมฝึกคนด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีที่ทั้งอ่อนละมุนละไมและทั้งรุนแรงปนกัน
ไปบ้าง๓๒ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับนายเกสีสารถีคนฝึกม้านายเกสีฝึกม้าใช้วิธีฝึกม้า ๔ แบบ คือแบบ
นุ่มนวลแบบรุนแรงแบบผสมผสานทั้งสองอย่างและแบบฆ่าทิ้งในการฝึกม้าถ้าตัวไหนเป็นม้าอาชาไนย
เป็นม้ารู้ระเบียบวินัยก็ใช้วิธีนุ่มนวลถ้าเป็นม้าพยศเกเรนี้ต้องใช้วิธีรุนแรงจึงจะฝึกได้แต่ถ้าเป็นม้าที่ฝึก
ยากสอนยากบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีว่ายากสอนยากก็ใช้วิธีผสมผสานรวมกันเมื่อใช้ทั้ง ๓ วิธีครบแล้ว
สอนไม่ได้เลี้ยงไปก็เสียหญ้าและน้ าเสียเวลาก็ฆ่าท้ิงเสียฝึกไปก็เปล่าประโยชน์และนายเกสีได้เรียนถาม
ว่าพระองค์เวลาสอนสาวกใช้วิธีอย่างไรบ้างที่จะถอดพยศสาวกได้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราก็ใช้วิธี 
๔ แบบเหมือนกันคือวิธีนุ่มนวล (สเณหนปิวิเนมิ) วิธีรุนแรง (ผรุเสนปิเวเนมิ) วิธีผสมผสาน (สณฺหผรุ
เสนปิวิเนมิ) และวิธีฆ่าทิ้ง (หนามิ) แต่ในการฆ่าทิ้งของพระองค์คือการไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไม่มี
ประโยชน์ที่จะทรงสั่งสอน 

  ๕.๙) การลงโทษและการให้รางวัลส าหรับวิธีการนี้นั้นในทางวินัยถือว่ามีบทบัญญัติ
แห่งความประพฤติอยู่แล้วทรงบัญญัติโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษผู้
ละเมิดไว้ส าหรับการตรัสชมของพระพุทธองค์ทรงใช้ในลักษณะการยอมรับคุณความดีของผู้นั้นให้
มั่นใจในการกระท าความดีของตนดังที่มีในพระไตรปิฎกที่ว่าทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยอบริษัท
ไม่ทรงรุกรานบริษัททรงชี้แจงให้บริษัทเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาญให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถา๓๓  
ตรัสชมพระสุชาตะ ดังเรื่องที่เล่าไว้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันทอดพระเนตรเห็นท่าน
พระสุชาตะก าลังเดินมาแต่ไกลตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่ากุลบุตรนี้ย่อมงามด้วยสมบัติ ๒ ประการคือ 
  

                                           
 ๓๒ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๓๒ -๑๓๔ . 
 ๓๓ดูรายละเอียดใน องฺ จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๘/๖๐. 



๒๙ 

  (๑) มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก 

  (๒) ได้ท าให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมตรัสชมพระลกุณฏกภัททิยะ ดังเรื่องที่เล่าไว้ว่า
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระลกุณฏกภัททิยะก าลังเดินมาแต่
ไกลแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้มีผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูเตี้ยเป็นผู้ถูกภิกษุ
ทั้งหลายดูแคลนที่ก าลังเดินมานั้นหรือเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นมี
ฤทธานุภาพมากสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายและเธอได้ท าให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม 
เรื่องทรงต าหนิเตือนพระนันทะ๓๔ ดังเรื่องที่เล่าไว้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันทราบ
ว่าท่านพระนันทะห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดนัยน์ตาและถือบาตรมีสีกาววาวจึงตรัสว่านันทะข้อที่
เธอห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดนัยน์ตาและถือบาตรมีสีกาววาวไม่สมควรแก่เธอ ผู้เป็นกุลบุตรผู้บวช
ด้วยศรัทธาข้อที่เธอพึงเป็นผู้อยู่ปุาเป็นวัตรเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
และไม่มุ่งหวังในกามท้ังหลายอยู่อย่างนี้จึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา 

  ๕.๑๐) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เลิศด้วยปฏิภาณไหวพริบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยดีดังจะยกตัวอย่างเช่นคราวหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝูา
พระพุทธเจ้าณเชตวันหลังจากสนทนาธรรมแล้วได้ทูลถามว่าบรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิ ผู้มีชื่อเสียง
ทั้งหลายคือปูรณะกัสสปะเป็นต้นเมื่อถูกพระองค์ถามก็ไม่ปฏิญาณว่าตนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณเหตุใดพระพุทธเจ้าซึ่งบวชไม่นานและยังมีอายุน้อยจึงกล้าปฏิญาณว่าตนได้ตรัสรู้อนุตตร-
สัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยไหวพริบปฏิภาณว่ามหาบพิตรมีของอยู่ ๔ อย่าง คือที่ไม่
ควรดูหมิ่นของ ๔ อย่างนั้นคือ กษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็ก ไฟไม่
ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย และภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าปเสนทิ
โกศลก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและปวารณาตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต๓๕  

 จากความหมายทั่วไปของการเผยแผ่และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นการแสดงหลักธรรมเพ่ืออนุเคราะห์ประชาชนด้วย
การแนะน าหลักการ วิธีการและเปูาหมายสูงสุดเพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ  
ซึ่งความหมายทั่วไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงแนวคิดและให้
ความหมายเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังตาราง 
๒.๒ ดังนี้ 
 

 

                                           
 ๓๔ดูรายละเอียดใน ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๗๑๐/๓๑๗. 
 ๓๕ดูรายละเอียดใน ส .ส. (ไทย) ๑๕/๓๒๕/๗๘. 



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๓  ความหมายทั่วไปของการเผยแผ่ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๒, หน้า ๔๕๙). 

๑. การท าให้ขยายออกไป 
๒. การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส 

สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๒๔, หน้า ๑๓). 

๑. อนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
๒. แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๑๐). 

๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
๒. ประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นที่ตั้งถือเป็น  
    วัตถุประสงค์ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๐, หน้า ๔๕). 

๑. ผลตอบสนองได้รับสืบมาจากพฤติกรรม 
๒. บุคลิกภาพภายนอก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๒, หน้า ๗๕). 

๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ  ๒. เป็นที่เคารพ 
๓. เป็นที่ยกย่อง ๔. เป็นนักพูด 
๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า ๖. เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซ้ึงได้ 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๗ กันยายน ๒๕๕๕). 

๑. การท างานเชิงรุก ๒. การสร้างเครือข่าย 
๓. การประสานสามัคคี ๔. การพัฒนาศักยภาพเองอยู่
เสมอ ๕. การน าธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน 

พระพิพิธธรรมสุนทร 
(สุนทร าณสุนฺทโร), 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๑). 

๑. พัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใส 
๒. น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ

ปฏิบัติ  
๓. ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา 
๔. เป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธี ที่ผู้รับสารชื่นชอบ 

 
 ๒.๒.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้น มีเทคนิคและวิธีการในการเผย
แผ่พุทธธรรมหลาสยวิธีด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 ๑) รูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ์ไทย 

 พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีบทบาทส าคัญต่อพระพุทธศาสนาย่อมต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการน าธรรมะไปสู่ประชาชนเพ่ือให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติเป็น
สัมมาปฏิบัติอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและแก่สังคมโดยทั่วไปพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้



๓๑ 

เรียกว่า “พระนักเทศน์, พระนักเผยแผ่, พระธรรมจาริก” ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า “ธมฺมกถิโก” 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้รูปแบบและวิธีการเทศนาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย
เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและเป็นที่ยอมรับของประชาชนดังนั้นแล้วจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาควรเรียนรู้หลักการเทศน์ ที่ถูกต้อง  
(The Principle of Sermon) ดังนี้๓๖ 

 ๑.๑) ความหมายของการเทศน ์ค าว่า “การเทศน์” หมายถึงการยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดง
เพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจจะได้ละชั่วท าดีมีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตฉะนั้น 
ความหมายของนักเทศน์หมายถึงผู้เชี่ยวชาญในการแสดงธรรมสามารถยกหลักธรรมขึ้นอธิบายได้อย่าง
แจ่มแจ้งเป็นที่ประทับใจของท่านผู้สดับรับฟังท าให้ผู้ฟังมีจิตเลื่อมใสในค าสอนและจดจ าไปประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนากายวาจาและใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความชั่วร้ายนักเทศน์หมายถึงพระผู้น า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงให้ผู้ ฟังได้รู้และเข้าใจโดยผู้ฟังเหล่านั้นสามารถปฏิบัติให้
บรรลุผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ 
 ๑.๒) ประเภทของนักเทศน ์โดยปกติจะแบ่งพระนักเทศน์ออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

  (๑) นักเทศน์ปฏิภาณไม่อ่านคัมภีร์หรือนักเทศน์ปากเปล่าคือนักเทศน์แบบไม่อ่าน
หนังสือแต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็น
การแสดงถึงความสามารถของนักเทศน์ที่มีไหวพริบปฏิภาณความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะ
นักเทศน์แบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี 

  (๒) นักเทศน์อ่านคัมภีร์หมายถึงการเทศน์ไปตามคัมภีร์ที่มีผู้แต่งไว้หรือที่ตนเองแต่ง
ไว้แล้ว 

 เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเทศน์แบบใดก็ตามก็มีแนวการพรรณนาความเพียง  
๒ ลักษณะคือ 

  (๑) ปุคคลาธิษฐานเทศนาพรรณนาโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งเช่นยกเรื่องนิทานหรือยก
เหตุการณ์มาเล่าประกอบ 

  (๒) ธรรมาธิษฐานเทศนาพรรณนาความโดยเน้นหลักธรรมเป็นที่ตั้งอธิบายให้เห็น
อาการของธรรมะส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่เป็นนามธรรมไม่ยกนิทานไม่ยกเหตุการณ์ไม่ยกบุคคลมาเป็น
ตัวอย่างเทศนาจะไม่เป็นยาขมแต่จะเป็นที่นิยมชมชอบเพราะนิทานจะช่วยในการขยายธรรมจะเป็น

                                           
 ๓๖เสนาะ ผดุงฉัตร, วาทศาสตร์ศิลปะเพ่ือการพูด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖. 



๓๒ 

เทศนาที่เข้าใจง่ายฟังง่ายและง่ายต่อการจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติจัดเป็นเทศนาที่ยอดนิยมที่องค์
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงน ามาแสดงมากที่สุด 

 ๑.๓) วัตถุประสงค์ของการเทศน์ การเทศน์แต่ละครั้งผู้เทศน์ต้องตั้งเปูาหมายหรือ
จุดมุ่งหมายไว้จะให้ธรรมะอะไรแก่ผู้ฟังแต่เปูาหมายสูงสุดของเทศน์ขั้นสูงสุดคือวิมุตติหมายถึงความ
หลุดพ้นจากกิเลสจนถึงมรรค ผล นิพพานแต่การเทศน์จนถึงวิมุตตินั้นเป็นเรื่องยากทั้งผู้เทศน์และผู้ฟัง
แต่ถึงอย่างไรแล้วผู้เทศน์ก็ต้องใช้ความสามารถในการเทศน์อย่างจริงจังรู้จิตใจของผู้ฟังว่าเขาต้องการ
ฟังอย่างไรผู้ฟังก็ควรมีอุปนิสัยในการฟังเพ่ือถึงวิมุตติเมื่อกระท าได้เช่นนี้แม้จะไม่ถึงวิมุตติตามพุทธ
ประสงค์แต่ผู้เทศน์ก็ต้องนึกไว้ทุกครั้งที่เทศน์ว่าวิมุตติคือจุดหมายของการเทศน์เพราะวิ มุตติมิใช่มี
อย่างเดียวแต่มีถึง ๕ อย่างคือ 

  (๑) วิกขัมภนนิโรธ (วิกขัมภนวิมุตติ) ดับหรือพ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้เช่นการดับ
กิเลสของท่านผู้บ าเพ็ญฌานถึงปฐมฌานย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 

  (๒) ตทังคนิโรธ (ตทังควิมุตติ) ดับด้วยองค์นั้นๆ คือดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับ
หรือธรรมตรงกันข้ามเช่นดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่ก าหนดแยกรูปนามออกได้เป็นการดับชั่วคราว
กิเลสยังเกิดขึ้นได้อีก 

  (๓) สมุจเฉทนิโรธ (สมุจเฉทวิมุตติ) คือดับด้วยตัดขาดคือดับกิเลสสิ้นเด็ดขาดด้วย 
โลกุตตรมรรคกิเลสย่อมไม่เกิดขึ้นอีก 

  (๔) ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ) คือดับด้วยสงบระงับหมายถึงอาศัยโลกุต
ตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผลกิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้วไม่ต้องขวนขวาย
เพ่ือดับในขณะแห่งผลนั้นชื่อว่าปฏิปัสสัทธินิโรธ 

  (๕) นิสสรณนิโรธ (นิสสรณวิมุตติ) ดับด้วยความปลอดโปร่งคือดับกิเลสสิ้นเชิงด ารง
อยู่ในภาวะที่กิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไปภาวะนั้นชื่อว่านิสสรณนิโรธคืออมตธาตุได้แก่นิพพาน๓๗ 

 ๑.๔) จุดมุ่งหมายของการเทศน์ ในการเทศน์ทุกครั้งนักเทศน์ทุกคนจะต้องวางจุดหมาย
ของการเทศน์ไว้ ๒ ชั้นคือ๓๘ 

  (๑) จุดหมายชั้นสูงสุดได้แก่วิมุติคือเทศน์ให้ผู้ฟังเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นจากกิเลสจน
บรรลุมรรคผลนิพพาน 

                                           
 ๓๗เสนาะ ผดุงฉัตร, วาทศาสตร์ศิลปะเพ่ือการพูด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖๔. 
 ๓๘ดูรายละเอียดใน องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๒๑/๓๖๓. 



๓๓ 

  (๒) จุดหมายชั้นต่ าลงมาคือให้ผู้ฟังได้อานิสงส์การฟังธรรมอย่างน้อย ๕ ประการคือ
   (๒.๑) ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 
   (๒.๒) ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 
   (๒.๓) ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 
   (๒.๔) ย่อมท าความเห็นให้ตรง 
   (๒.๕) จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส๓๙ 

 ๑.๕) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์ เรื่องที่นักเทศน์จะต้องรู้นั้นมีอยู่มากมายแต่
ส าหรับเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย ๕ เรื่องคือ๔๐  
๑. เรื่องการเทศนา ๒. จรรยานักเทศน์ ๓. การสังเกตบุคคล ๔. ประเมินผลเทศนา ๕. รู้คุณค่าสมาธิ 

 ๑.๖) หลักการเทศนาส าหรับนักเทศน์นักเทศน์ชั้นแนวหน้าท่านถือหลักว่า “ก่อนจะเทศน์
ต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมก็เสียเหลี่ยมนักเทศน์” การเตรียมตัวของการเป็นนักเทศน์ที่ดีนั้นจะต้องเตรียม
สิ่งที่เป็นพ้ืนฐาน ดังนี้ ๑.เตรียมตัวคือ เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของจรรยาหรือศา
สนพิธีที่เกี่ยวกับการเทศน์ ๒.เตรียมใจคือ ควบคุมใจให้มีสมาธิมีใจปลอดโปร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่
หวั่นไหวกังวลพรรณนาว่าในใจไปเป็นตอนๆ ๓.เตรียมวิจัยผู้ฟังคือ รู้ลักษณะคนฟังและเลือกวิธีการ
เทศนาให้เหมาะสมกับคนฟังเหมือนกับการปูอนข้าวว่าจะปูอนค าเล็กหรือค าโตต้องดูขนาดปากของผู้ที่
จะทานเสียก่อน ๔.เตรียมหลักการเทศน์คือ ถ้าต้องการให้เทศนางามในเบื้องต้นในท่ามกลางและใน
ที่สุดก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส. คือ๔๑ 

   ส.๑ สันทัสสนา คือเทศน์ได้แจ่มแจ้ง 

   ส.๒ สมาทปนา คือเทศน์ได้จูงใจ 

   ส.๓ สมุตเตชนา คือเทศน์ปลุกให้กล้า 

   ส.๔ สัมปหังสนา คือเทศน์ให้ร่าเริง 

 หลักการเทศน์แบบ ๔ ส. มีความหมายดังนี้๔๒ 

                                           
 ๓๙องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๒๕๑-๒๕๒. 
 ๔๐พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ), ความรู้พ้ืนฐานการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐. 
 ๔๑องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๗/๑๑๕. 
 ๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, 
๒๕๔๑), หน้า ๔๕. 



๓๔ 

  (๑) สันทัสสนาคือ เทศน์ได้แจ่มแจ้งสอนได้แจ่มแจ้งดุจเห็นด้วยตาของตนเองเช่นการ
สอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนได้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นภาพพจน์ปรากฏเป็นรูปธรรมจนได้รับค าชื่นชม
นิยมยกย่องว่าเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งเหลือเกิน “เหมือนจับภาชนะท่ีคว่ าให้หงายเหมือนเปิดของ
ที่ปิดอยู่ เหมือนการจุดประทีปในท่ีมืดเหมือนการชี้ทางแก่ผู้หลงทาง” 

  (๒) สมาทปนาคือ เทศน์ได้จูงใจสอนให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมั่นใน
หลักศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงามและเชื่อม่ันในหลักกรรม 

  (๓) สมุตเตชนาคือ เทศน์ปลุกให้กล้าสอนให้มีความพยายามในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมและศาสนพิธีโดยเฉพาะมีการน าการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  (๔) สัมปหังสนาคือ เทศน์ให้ร่าเริงสอนสนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริงท าให้ผู้ฟังรักที่จะ
เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่คิด
ล้มเลิกการเรียนรู้พระพุทธศาสนา๔๓ 

 ๒) วิธีการเทศนา 

 จุดส าคัญของการเทศน์อยู่ที่การน าเสนอจะน าเสนออย่างไรจึงจะเร้าใจผู้ฟังเป็นเรื่องส าคัญ
ที่นักเทศน์ควรเรียนรู้ซึ่งมีการแนะน าไว้ว่า“ขึ้นต้นให้ตื่นเต้นตอนกลางให้กลมกลืน สรุปจบให้จับใจ”๔๔

จะใช้วิธีไหนนักเทศน์เลือกใช้ได้ตามถนัดแต่ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและในการเทศน์นั้น
ท่านได้วางโครงไว้ ๓ ตอน คือ 

  ๒.๑) อุเทศคือส่วนของหัวข้อเทศนาซึ่งประกอบด้วยการเริ่มเรื่องการปลุกใจให้คน
สนใจฟังธรรมและการน าใจความเทศนาเข้าหานิเทศต่อไปซึ่งมีล าดับความดังนี้   นะโม ๕ ชั้น  อุเทศ
คาถา อารัมภบท เชื่อมความท้ังหมดเข้าสู่นิเทศ 

  ๒.๒) นิเทศคือตอนจ าแนกแจกความอรรถาธิบายขยายความให้ไพเราะเหมาะเจาะ
หมดจดได้รสได้สาระได้ธรรมะแจ่มแจ้งมีองค์ประกอบในการนิเทศดังนี้ รู้นัยภาษิต คิดตีความหมาย 
กระจายประเด็น มีลูกเล่นลูกฮา สาธกเหตุการณ์ มีนิทานสาธิต ใส่ภาษิตค าสอน แทรกกาพย์กลอนที่
กินใจ 

  ๒.๓) ปฎินิเทศคือ ตอนสรุปใจความได้แก่การเก็บเนื้อความที่อธิบายบรรยายมาฝาก
ไว้ให้คิดก่อนจะจบมีล าดับความดังนี้ สรุปใจความ ตามด้วยบทให้พร บทตอนเอวัง 

                                           
 ๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 
 ๔๔อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 



๓๕ 

 สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนั้น มีรูปแบบและวิธีการที่คล้ายคลึงกัน เน้น
การเทศน์หรือสนทนาธรรมเป็นหลัก และประยุกต์เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้
ในการเทศน์ให้ประชาชนได้สนใจมากยิ่งขึ้นและเข้าใจเนื้อหาสาระในการเทศน์นั้นให้มากยิ่งขึ้นด้วย  
จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๓ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๔  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เสนาะ ผดุงฉัตร,  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๖). 

๑. ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพื่อสั่งสอนประชาชนให้รู้และ
เข้าใจ 

๒. ยกหลักธรรมขึ้นอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง 
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคม
ปุญฺโ ),  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐). 

๑. เรื่องการเทศนา 
๒. จรรยานักเทศน์ 
๓. การสังเกตบุคคล 
๔. ประเมินผลเทศนา 
๕. รู้คุณค่าสมาธิ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๑, หน้า ๔๕). 

๑. เทศน์ได้แจ่มแจ้ง 
๒. เทศน์ได้จูงใจ 
๓. เทศน์ปลุกให้กล้า 
๔. เทศน์ให้ร่าเริง 

 

  



๓๖ 

๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

        ๒.๓.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหารเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการศึกษา         
ก็เช่นเดียวกัน มีกิจรรมต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนไปสู่สัมฤทธิผล ซึ่งจะต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าผลส าเร็จของการศึกษาอยู่ที่การบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา ดังนั้น          
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้ได้ในหลายบริบท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา        
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  การบริหาร  หมายถึง การปกครอง  เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น  การด าเนินการจัดการ
เช่น  บริหารธุรกิจ๔๕ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน๔๖ การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการวาง
แผนการจัดองค์การ การด าเนินงาน และการควบคุมเพ่ือความส าเร็จตามเปูาหมาย๔๗ เป็นศิลปะของ
การท างานให้บรรลุเปูาหมาย  ซึ่งพร้อมด้วยกระบวนการวางแผน  การจัดองค์กร  การเป็นผู้น าและ
การควบคุม๔๘ เป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔๙ คือ 
กระบวนการทีม่ีการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ซึ่งจะท าให้งานด าเนินไปได้
อย่างเรียบร้อยและกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสมอ๕๐  
เป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่
ส าคัญ คือ  การวางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การน า  (Leading)  และการ

                                           

 ๔๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙. 
 ๔๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 ๔๗Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R., Management of Organization Behavior,  
(New Jersey : Prentice – Hall, 1995), p. 74.  
 ๔๘Holt,D.H., Management Printciples and Practices, (New Jersey : Prentice– Hall, 
1993), p. 3. 
 ๔๙จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :      
บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 

 ๕๐ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพ 
มหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 



๓๗ 

ควบคุม  (Controlling)๕๑ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
คน  เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีเพ่ือการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ  
ให้ด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ๕๒ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ที่น าเอาทรัพยากรการบริหารมา
ประกอบ ตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๓ 

 อีกนัยหนึ่ง การบริหาร  คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุ
จุดประสงค์อย่างเดียวกัน๕๔ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration  
Resource)  มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (Process of Administration) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๕ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของการวางแผน การจัด
องค์การ การสั่งการ  และการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากร
อ่ืน ๆ เพ่ือความส าเร็จขององค์การที่ก าหนดตามเปูาหมาย๕๖ การจัดการหรือการควบคุมกิจการต่าง ๆ 
ของรัฐ เช่น  การบริหารการเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการแพทย์  
การบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า การบริหารการก่อสร้าง การบริหารกิจการอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ   
ที่เป็นงานที่เรียกกันว่า รัฐประศาสนศาสตร์  (Public  Administration)๕๗ ซึ่งจะต้องด าเนินงานให้
บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง  ๆ อันได้แก่ คน  (Man)  เงิน  
(Money)   วัสดุสิ่ งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติ งาน  (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน๕๘ 

                                           
 ๕๑วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย

วิสุทธิ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๓. 
 ๕๒พนัส หันนาคินทร์, ประสบการณ์ในงานบริหารบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
 ๕๓สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 
 ๕๔จุมพล สวัสดิยากร, หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
 ๕๕ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 

 ๕๖สมยศ นาวีการ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
 ๕๗ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร , หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพ 

มหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
 ๕๘สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒.  



๓๘ 

 นอกจากนี้ การบริหาร ยังหมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง 
คือ๕๙ ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน
ของสายการบังคับบัญชา ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ  
และเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการ
บริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์กันหรือร่วมท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้อง
ซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ  
โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไป
ด้วยองค์การจึงจะประสบสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้๖๐ โดยมีหลักการ  ดังนี้๖๑ 

  ๑.  ต้องมีองค์การ  (Organization)  และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์
(Objective)  อันแน่ชัด 

  ๒.  ต้องมีคนท างานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 

  ๓.  ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืน  
ที่ส าคัญ ได้แก่ เงิน  (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 

  ๔. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไป          
โดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 อีกประการหนึ่ง การบริหาร  หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันและ
ประสานงานกัน  ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ๖๒ โดยการขับเคลื่อน
งานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า (Leadership) การแนะแนว 
(Guiding) และการกระตุ้น (Motivation) ความเพียรของผู้อ่ืนสู่เปูาหมายขององค์การ  และยังรวมไป

                                           
 ๕๙วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 

 ๖๐พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), 
หน้า ๓๖. 

 ๖๑ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๖. 

 ๖๒ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร 
จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒. 



๓๙ 

ถึงการให้ก าลังใจ ( Inspiring) การสื่อสาร(Communication) การวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Management)๖๓ 

 การบริหาร มี ๒ นัย คือ๖๔   

 ๑.  ค าว่า  บริหาร  มาจากภาษาบาลีว่า  ปริหาร  มาจากศัพท์ว่า  ปริ  แปลว่า รอบและ  
หร  ธาตุ ในความน าไป  ดังนั้น  ค าว่า  บริหาร  จึงแปลว่า  น าไปโดยรอบ  อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า  
บริหาร  แปลว่า  อ้อมหนี,  หลีกหนี,  หลบหนี  ดังในประโยคภาษาบาลีว่า  “ปญฺห  ปริหริต  
สมตฺโถ”  แปลว่า  ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี  หลีกหนี  หลบซึ่งปัญหา  หรือแปลว่า  ผู้สามารถ
บริหารปัญหา  และน าปัญหาไปโดยรอบ  หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป   

 ๒.  ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ  Administration  
แปลความหมาย คือ  การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง  ส่งเสริม  และบ ารุง 

 การบริหาร การจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างาน
เป็นขั้นตอน  มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๖๕ รวมไปถึงการก าหนดแนวทางหรือนโยบาย  การสั่ งการ  
การอ านวยการ  การสนับสนุน  และการตรวจสอบ  ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเปูาหมาย
ที่ต้องการ๖๖ โดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้๖๗ 

 ๑.  บุคคลตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไป 
 ๒.  ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 ๓.  ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
 ๔.  วัตถุประสงค์นั้น ๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 

 การบริหารยังมีความหมายอ่ืน ๆ อีก คือ การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วยความ

                                           

 ๖๓E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd edition, California : Science Research 
Associates Inc., 1995), p. 3.  

 ๖๔สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
 ๖๕ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรปริทรรศน,์ ๒๕๓๔), หน้า ๑๒. 

 ๖๖มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
 ๖๗บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 



๔๐ 

เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ   ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้๖๘ เป็นกระบวนการสั่งการและควบคุม
กิจกรรมของสมาชิกในองค์การเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้เปูาหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบัน
ส าเร็จผล๖๙ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน  (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๗๐ และเป็นกระบวนการท างานกับคน
และโดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง๗๑ 

 การบริหาร  ยังหมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้น าของกลุ่ม  ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้ง
ที่เป็นตัวคนและวัตถุ สามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันท างานเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพได้  
และขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด๗๒ 
กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าให้
เปูาหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล๗๓ โดยที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป น าทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  มาใช้ในการท างานร่วมกัน  เพ่ือความส าเร็จในเปูาหมายขององค์การที่ก าหนดไว้โดยอาศัย
ปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ ๗๔ จัดเป็นการกระท า  
หรือกระบวนการที่ต้องการท าให้นโยบาย และวิธีการมีประสิทธิผล๗๕ เป็นกระบวนการที่น าเอาการ
ตัดสินใจ และน าเอานโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจนั้น เกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ๗๖ ขับเคลื่อนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า  
การแนะแนว  และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายขององค์การ และยังรวม

                                           
 ๖๘พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 

หน้า ๒.  
 ๖๙ชาญชัย อาจิณสมาจาร, ศัพท์การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๑. 
 ๗๐สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., 

๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
 ๗๑เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 

 ๗๒ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๗), หน้า ๒๖. 

 ๗๓กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ,์ ๒๕๓๙), หน้า ๔. 
 ๗๔ศจี อนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, (สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒), 

หน้า ๓. 
๗๕ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗), หน้า ๗. 
๗๖ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), 

หน้า ๘. 



๔๑ 

ไปถึงการให้ก าลังใจ การสื่อสาร  การวางแผน  และการจัดการ๗๗ และกระบวนการออกแบบการด ารง
รักษาไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงาน กลุ่มบุคคล  ที่จะร่วมมือกันท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ให้ประสบ  ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดพ้ืนฐานที่ต้องการพอขยายความได้ 
ดังนี้๗๘ 

  ๑.  ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการในการวางแผน  การจัดการองค์การ  การบริหาร 
งานบุคคล  การควบคุมดูแล 

  ๒.  การจัดการทุกชนิดในองค์การ 

  ๓.  ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับชั้น 

  ๔.  ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  พยายามสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้สูงกว่า
มาตรฐาน 

  ๕.  การจัดการนั้น เกี่ยวข้องกับผลผลิต  ท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 สรุปได้ว่า การบริหาร เป็นระบบและกระบวนการจัดการองค์การให้ด าเนินงาน           
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป  เพ่ือที่           
จะด าเนินไปสู่สัมฤทธิผล โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการวางแผน ควบคุม            
ให้กิจกรรมหรืองานภายในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยดีงาม ซึ่งการบริหารนั้น
ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เข้าใจผู้ร่วมงาน กลุ่มคน เพ่ือที่จะประสานร่วมมือ
กันขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 
 

  

                                           
 ๗๗E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd edition, p. 3. 
 ๗๘Harold Koontz & Heinz Weihrich, Ninth Edition Management, (New York : McGrew 

Hillbook, 1991), p. 4. 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิโรจน์  สารรัตนะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๓). 

เป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ  โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ การ
วางแผน  (Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การน า  
(Leading)  และการควบคุม  (Controlling) 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์  และสมาน  
รังสิโยกฤษฎ์, 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๒). 

เป็นการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่  คน  (Man) เงิน 
(Money)  วัสดุสิ่งของ  (Material)  และวิธีการปฏิบัติงาน  
(Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

กิตติมา  ปรีดีดิลก, 
(๒๕๓๙, หน้า ๔). 

กระบวนการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ
รูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าให้เปูาหมาย 

 
พะยอม  วงศ์สารศรี, 
(๒๕๔๒,หน้า ๓๖). 

กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนิน
กิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ
สมาชิกในองค์การ  การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด 
ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน        ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การ 
จึงจะประสบสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

บรรจบ  เนียมมณี,  
 (๒๕๒๓, หน้า ๒๖๑). 

๑. บุคคลตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไป 
๒. ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
๓. ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกัน
เด่นชัด 
๔. วัตถุประสงค์นั้น ๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท า
การ 

Don Hellriegel,  
(1982, p. 6). 

เป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

E.N., Survival Kit,  
(1995, p. 3). 

การขับเคลื่อนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัย
ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้น า  การแนะแนว และการกระตุ้นความ
เพียรของผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ  

 
  



๔๓ 

๒.๓.๒  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 ๑.  ทฤษฎีของการบริหาร  หลังจากการศึกษาการบริหารของญี่ปุุน  และสหรัฐอเมริกา
และบูรณาการกัน ท าให้เกิดเป็นทฤษฎี ดังต่อไปนี้๗๙ 

  ๑)  การจ้างงานระยะยาว 
  ๒)  การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
  ๓)  ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
  ๔)  การประเมินและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
  ๕)  การควบคุมตัวเองอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจน เป็นทางการ 
  ๖)  เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
  ๗)  มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว 

 ๒.  ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้  ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์  ที่เกี่ยวกับ
การบริหาร  (Administrative)  ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร  (Management  Functions) 
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร  ๕  ประการ POCCC  คือ๘๐ 

  ๑) การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางการท างานในอนาคต 

  ๒)  การจัดองค์การ  (Organizing)  หมายถึง  ภาระหน้าที่ของผู้บริหารจ าต้องจัด 
ให้มีโครงการของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จ 

  ๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งจะกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี  โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดี  จะต้องเข้าใจคนงานของตน  จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานและองค์การที่มีอยู่  รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง  นอกจากนี้ ยังต้องท า         
การประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย  หากโครงสร้าง 

                                           
 ๗๙William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 
1971), p. 283. 
 ๘๐Price Alan, Human Resource Management In a Business Context, 2nd Edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๔๔ 

ขององค์การที่เป็นอยู่ ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด 

หย่อนประสิทธิภาพ  การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

  ๔)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงาน
ของทุกคนให้เข้ากนัได้  และก ากับให้ไปสู่จุดหมายเดียวกัน 

  ๕)  การควบคุม  (Controlling)  หมายถึง  ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับ           
ให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับผลที่ได้วางไว้แล้ว 

 ๓.  ทฤษฎีการบริหารที่มีกระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ หรือที่เรียกย่อ ๆ
ว่า  “POSDCORB  Model”  มีอธิบายตามความหมายได้ ดังนี้๘๑ 

  ๑)  การวางแผน  (P=Planning)  หมายถึง  การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง และท าอย่างไร 

  ๒)  การจัดการองค์การ  (O=Organizing)  หมายถึง  การจัดหน่วยงาน  ก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงาน  การจัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 

  ๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานทางด้านบุคคล           
อันได้แก่  การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา  การพัฒนาบุคลากร  การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี  
การประเมินผลการท างาน  และการให้พ้นจากงาน 

  ๔)  การอ านวยการ  (D=Directing)  หมายถึง  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยสั่งการ
หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

  ๕)  การประสานงาน  (Co=Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานกิจการ  
ด้านต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  ให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

  ๖)  การรายงาน  (R=Reporting)  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงาน  ได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน        
ว่าก้าวหน้าเพียงใด 

  ๗)  การงบประมาณ  (B=Budgeting)  หมายถึง การจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้
จ่ายเงิน  การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน  

                                           
 ๘๑L.Gulick and J. Urwick, Papers on the Science of Administration, (New York : 
Institute of Public Administration, 1973), pp.18-19. 



๔๕ 

 ๔.  ทฤษฎีการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารซึ่งพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ
(Principles)  ที่ส าคัญ  ๔  ประการ  คือ๘๒ 

  ๑)  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการที่ดีที่สุด  (One  Best  Way)  ส าหรับงาน 
แต่ละอย่างเพ่ือช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์  มาตรฐานของงานจะต้อง
มีการจัดการเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกัน         
การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ  ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

  ๒)  ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า 
ของการรู้จักจัดหางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จัก
วิธีการท างานที่ถูกวิธีด้วย  และในการคัดเลือกคนงาน จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงจะท าให้ได้
คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า 

  ๓)  ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนั้น คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีการท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผล คนงาน  
ทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสที่จะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น 

  ๔)  การประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน   
ฝุายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่
โดยตรงโดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นของคนงานเท่านั้น 

 สรุปว่า  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น  ผู้บริหารจะต้องมีความคิดที่จะพัฒนาวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน  ด้านการใช้สื่อ  ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  ด้านการวัดผลประเมินผล          
ในการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มที่พัฒนาครูให้มีการฝึกอบรมให้มี
ทฤษฎีใหม่ ๆ  เข้ามาในการเรียนการสอนให้มากที่สุด มีการวางแผนจัดการองค์การ การบริหาร
ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นส่วนบุคคล ต้องดูแลรักษาสนับสนุน 
เพ่ิมศักยภาพให้บุคคลภายในองค์การมีประสิทธิภาพที่สูงสุด สามารถพัฒนาองค์การไปสู่เปูาหมายได้ 
ดังนั้น ทฤษฏีการบริหารดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ภายในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี เพ่ือบริหารให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ 
   
  

                                           
 ๘๒เทเลอร์ อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 

ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 
L.Gulick and J. Urwick,  
(1973, pp. 18-19). 

๑)  การวางแผน  (P=Planning) 
๒)  การจัดการองค์การ  (O=Organizing) 
๓)  การจัดหาบุคคล  (S=Staffing) 
๔)  การอ านวยการ  (D=Directing) 
๕.  การประสานงาน  (Co=Coordinating) 
๖)  การรายงาน  (R=Reporting) 
๗)  การจัดงบประมาณ  (B=Budgeting) 

Price, Alan, 
(2004, p. 110). 

๑) การวางแผน  (Planning) 
๒)  การจัดองค์การ  (Organizing) 
๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)   
๔)  การประสานงาน  (Coordinating) 
๕)  การควบคุม  (Controlling)   

เทเลอร ์อ้างใน ธงชัย สันติวงษ,์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗-๔๘). 

๑)  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีการที่ดีท่ีสุด   
๒)  ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน 
๓)  มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการ

ท างาน   
๔)  มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ระหว่างผู้บริหารและคนงาน   

  



๔๗ 

๒.๔ หลักพุทธธรรม 

 หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พุทธวิธีในการสอน ๔ ประการที่นักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใช้ในการสอน แสดงธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนประสบความส าเร็จเสมอมา 
หลักท่ีว่านี้เรียนกว่า พุทธลีลาในการสอน ซึ่งปรากฏในทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค ว่า ล าดับนั้น พระผู้มี
พระภาคได้ทรงยังพราหมณ์โสณทัณฑะให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา
แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล๘๓ 

 ลีลาการสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือ เทศนาวิธี ๔ (การสอนของพระพุทธเจ้าแต่
ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ  
ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ ๔ ประการ - the Buddha's 
style or manner of teaching)๘๔ 

 ๑. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา - elucidation and 
verification) 

 ๒. สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ก็แนะน า
หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือ
ท า หรือน าไปปฏิบัติ - incitement to take upon oneself; inspiration towards the Goal) 

 ๓. สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความ
อุตสาหะ มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก - 
urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm) 

 ๔. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน  
โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟัง
มีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ - gladdening; exhilaration; filling with delight and joy) 

 อรรถกถาชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ข้อ ๑ ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ข้อ ๒  
ปลดเปลื้องความประมาท ข้อ ๓ ปลดเปลื้องความอืดคร้าน ข้อ ๔ สัมฤทธิ์ การปฏิบัติ จ า ๔ ข้อนี้สั้นๆ 
ว่า ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง หรือ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง 

                                           
 ๘๓ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๔๔. 
 ๘๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 



๔๘ 

 พุทธลีลาในการสอนนี้ปรากฏใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ความว่า ครั้งนั้น 
พราหมณ์โสณทัณฑะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว วางพระหัตถ์จากบาตรแล้ว จึงถือเอา
อาสนะต่ ากว่า นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ถ้าข้าพระองค์ก าลัง
อยู่ในท่ามกลางบริษัทจะพึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระโคดมผู้เจริญ บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นข้า
พระองค์ด้วยเหตุนั้นได้ ผู้ที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศพึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศ ข้า
พระองค์จึงมีโภคสมบัติ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ถ้าข้าพระองค์ก าลังอยู่ในท่ามกลางบริษัทจะพึง
ประคองอัญชลี ขอพระโคดมผู้เจริญจงเข้าพระทัยว่า แทนการลุกจากอาสนะ ถ้าข้าพระองค์ก าลังอยู่
ในท่ามกลางบริษัทจะพึงเปลื้องผ้าโพกออก ขอพระโคดมผู้เจริญจงเข้าพระทัยว่า แทนการอภิวาทด้วย
เศียร ถ้าข้าพระองค์ก าลังไปในยานจะพึงลงจากยานแล้วถวายอภิวาทพระโคดม บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่น
ข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นได้ ผู้ที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศ พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศ
ข้าพระองค์จึงมีโภคสมบัติ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ถ้าข้าพระองค์ก าลังไปในยานจะพึงยกปฏักขึ้นขอ
พระโคดมผู้เจริญจงทรงเข้าพระทัยว่า แทนการลงจากยานของข้าพระองค์  ถ้าข้าพระองค์ก าลังไปใน
ยานจะพึงลดร่มขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงพระทัยว่า แทนการอภิวาทด้วยเศียรของข้าพระองค์ดังนี้. 

 สรุปได้ว่า พุทธลีลาในการสอน นี้ พระพุทธองค์ใช้ในการสอนเหล่าสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็น
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือมุ่งจุดหมายทีส าคัญคือ เข้าใจในหลักธรรม เ พ่ือให้เกิดศรัทธา มุ่งสู่งการ
ปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเป็นเปูาหมายอันสูงสุดของผู้ประสงค์ออกบวชใน
พระพุทธศาสนา 
 
ตารางท่ี ๒.๗ หลักพุทธธรรม 

ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๗๒). 

ลีลาการสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน  
หรือ เทศนาวิธี ๔ 
๑. สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด (แจ่มแจ้ง) 
๒. สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ (จูงใจ) 
๓. สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า (แกล้วกล้า 
๔. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง (ร่าเริง) 

ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๔๔. พระผู้มีพระภาคได้ทรงยังพราหมณ์โสณทัณฑะให้เห็นแจ้ง 
ให้สมาทานให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา 

 

  



๔๙ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

 ข้อมูลพ้ืนที่การท าวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ วัดที่เป็นต้นแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง วัดสังฆทาน และวัดสวนแก้ว 
ด้วยเหตุที่วัดทั้ง ๓ วัดนี้ มีรูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีผลเป็นที่
ประจักษ์แต่สังคม ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ๑. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง๘๕ 

 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔๙ ไร่ 
๒ งาน ๓๙ ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีอาณาเขต ทางทิศเหนือ จดหมู่บ้านจัดสรรเกร็ดแก้ว 
และที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ทิศใต้ จดซอยชูชาติอนุสรณ์ทิศตะวันออก จดที่ดินของเอกชน  ทิศ
ตะวันตก จดถนนติวานนท์ อาคารเสนาสนะที่ส าคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๔๐ 
เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประตูและหน้าต่างท าด้วยไม้ แกะสลักเป็นเครื่องหมายดวงตรา
กรมชลประทาน พื้นปูด้วยหินอ่อน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ศาลากาเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ 
เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงด้วยกระเบื้อง พ้ืนเป็นหินขัด กุฏิสงฆ์ 
จ านวน ๑๒๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒๒ หลัง ศาลา
บ าเพ็ญกุศล จ านวน ๑๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง 
ประตูและหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน ปูชนียวัตถุที่ส าคัญ ได้แก่ พระประธานประจ าอุโบสถ เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๖ นิ้ว สูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ และพระ
ประธานประจ าศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๖ นิ้ว สูง ๑๑๐ นิ้ว 
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นพระประธานที่สร้างในคราวเดียวกันกับพระประธานในอุโบสถ 

 ความเป็นมา 

 วัดเชิงท่า และ วัดท้ายอ่าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก วัดท้ายอ่าว 
ชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่า วัดหน้าโบสถ์บ้าง วัดหลวงพ่อเสือบ้าง มีถาวรวัตถุโดยเฉพาะอุโบสถเก่า 
ซึ่งมีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังด้วย ภายในอุโบสถมีพระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า “ หลวงพ่อโต ” ที่
คงสภาพสมบูรณ์ ส่วนวัดเชิงท่า มีท่ีธรณีสงฆ์ วัดริมท่า และ วัดคาโมค เป็นที่ตั้ง มีเจดีย์และอุโบสถเก่า 
ที่คงสภาพสมบูรณ์เช่นกัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นโบราณสถาน 

                                           
 ๘๕ปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ, ประวัติวัดชลประทานรังสฤษฏ์ (พระอารามหลวง), [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http ://panidhanaofpannananda.blogspot.com/2012/05/blog-post_27.html [๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑]. 



๕๐ 

 วัดเชิงท่า กับ วัดหน้าโบสถ์ ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างที่ชัดเจน สันนิษฐานว่า  
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางพร้อมกับวัดเชิงเลน (โดยในประวัติของวัดเชิงเลนได้ระบุว่า วัดเชิง
เลน ได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง พร้อมกับวัดเชิงท่า) สันนิษฐานว่า พญาเจ่ง เจ้าพระยามหา
โยธา เป็นผู้สร้างขึ้น เจ้าพระยามหาโยธา นามเดิมว่า เจ่ง แปลว่าช้าง เป็นมอญนอก เดิมท าราชการ
อยู่กับพม่า ได้เป็นเจ้าเมืองเชียงแสนอยู่คราวหนึ่ง มีเชื้อสายสืบกันมาอยู่ในเมืองนครล าปาง แล้วจึง
ย้ายไปอยู่ เมืองเตริน (อังกฤษเรียกว่า อัตรัน) อันเป็นเมืองข้างตอนใต้ ครั้งเมื่อสมัยกรุงธนบุรี  
พวกมอญนอกถูกพม่ากดขี่เหลือทนเกิดเป็นกบฏขึ้น พญาเจ่ง เป็นหัวหน้าของพวกมอญกบฏคนหนึ่ง 
รวมก าลังยกข้ึนไปตีเมืองร่างกุ้ง สู้พม่าไม่ได้ก็พากันอพยพครอบครัวเข้ามาพ่ึงไทย ในครั้งกรุงธนบุรีจะ
มีบรรดาศักดิ์อย่างใดไม่ทราบ เมื่อถึงรัชการที่ ๑ ทรงตั้งให้เป็น เจ้าพระยามหาโยธา จางวางกองมอญ 
ต่อมาได้รบพุ่งพม่ามีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก โปรดให้เลื่อนเป็น 
เจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยณรงค์ เป็นผู้สร้างวัดเกาะพญาเจ่ง ซึ่งในประวัติวัดเกาะพญาเจ่ง 

 การสร้างวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 

 พ.ศ.๒๔๙๖ กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น เพ่ือประโยชน์ใน
การกสิกรรมและการคมนาคมทางน้ า การก่อสร้างเขื่อนใหญ่แห่งนี้ ใช้ที่บริเวณอ าเภอเมือง และ
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นสถานที่ก่อสร้าง และจ าเป็นต้องมีการตระเตรียมงานต่าง ๆ เช่น 
โรงงานที่จะผลิตซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร อู่เรือ ที่พักช่าง พนักงาน และคนงาน ตลอดจนคลัง
พัสดุเพ่ือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง ด้วย รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
เวนคืนที่ดินบริเวณต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.
๒๔๙๖ เพ่ือเวนคืนที่ดินให้แก่กรมชลประทาน การเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าว ได้ถูกที่ธรณีสงฆ์ของ 
วัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ 

 หม่อม หลวงชูชาติ ก าภู อธิบดีกรมชลประทาน ในขณะนั้น จึงได้น าความกราบเรียนสังฆ
มนตรี เพ่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นและขอความเห็นชอบ คณะสังฆมนตรี เห็นความจ าเป็นของกรม
ชลประทานที่จะขยายงานให้ได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติอัน เป็นส่วนรวม จึงเห็นชอบให้โอนที่ วัดเชิง
ท่าและวัดหน้าโบสถ์ ให้แก่กรมชลประทาน โดยให้กรมชลประทานจัดสร้างวัดขึ้นใหม่วัดหนึ่ง เพ่ือให้
พระภิกษุสามเณรทั้งสองวัดไปจ าพรรษารวมกัน ซึ่งการด าเนินการให้เป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน
ทั้งหมด สาเหตุก็โดยที่กรมชลประทานมีที่ดินด้านทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา มีวัดเชิ งท่า
กับวัดหน้าโบสถ์ ขวางอยู่ ท าให้ขยายสถานที่สร้างท่าเรือไม่สะดวก จึงได้แลกเปลี่ยนและย้ายวัดทั้ง
สองมาสร้างขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออก ถนนติวานนท์ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน การย้ายวัดเริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๒ จึงเสร็จเรียบร้อย พระภิกษุสงฆ์เข้าจ าพรรษาได้ กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศรวมวัดทั้งสองเป็นวัดเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ โดยวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ แม้



๕๑ 

กาลต่อไปภายหน้าก็จะต้องอยู่ในความอุปการะของกรมชลประทาน หม่อมหลวงชูชาติ ก าภู อธิบดี
กรมชลประทาน ในขณะนั้น จึงได้กราบทูล สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) วัดสระเกศ 
ขณะด ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เพ่ือพิจารณาตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ จึงได้นามวัดใหม่ว่า  
“ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ” แปลว่า วัดที่กรมชลประทานสร้าง ดังนั้น วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จึงเป็น
การสร้างขึ้นโดยการรวมเอา วัดเชิงท่ากับวัดหน้าโบสถ์ เข้าเป็นวัดเดียวกัน 

 การศึกษา 

 มีการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึง
ปัจจุบัน มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 การเผยแผ่ 

 วัดได้มุ่งเน้นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมหลักมาตั้งแต่ต้น กิจกรรม
หลัก ๆ ที่วัดได้ด าเนินการ คือ 

 ในวันปกติธรรมดา ภาคเช้าขณะที่พระภิกษุสามเณรฉันภัตตาหารเช้า จะมีการเปิดเทป
ธรรมะทุกวัน หลังจากพระภิกษุสามเณรฉันเสร็จแล้ว จะมีการกล่าวธรรมะเสริมก่อนให้พรเป็นภาษา
บาลี 

 จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ ขึ้น-แรม ๘ ค่ า และ ๑๕ ค่ า ตลอดป ี

 จัดให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยพระเดช
พระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พิจารณาเห็นว่า ทางราชการไม่ได้ก าหนดให้วัน
พระ เป็ น วั ดหยุ ด ราชการ เหมื อนอย่ า ง โบร าณมา  แต่ ก าหนด เอาวั น เ สา ร์ –วั นอาทิ ตย์  
เป็นวันหยุดราชการ ท าให้พุทธศาสนิกชนไม่สะดวกจะมาบ าเพ็ญบุญและฟังธรรมในวันพระได้ จึงเป็น
เหตุให้มีผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อย จึงได้จัดกิจกรรมแสดงปาฐกถาธรรมวันอาทิตย์เพ่ิมขึ้นอีกวันหนึ่ง 
เพ่ือเปิดโอกาสและดึงพุทธศาสนิกชนที่ว่างจากหน้าที่ได้ใช้วันหยุดให้เป็น ประโยชน์ การแสดง
ปาฐกถาธรรมก็มุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ เข้าใจง่าย สามารถน าหลักธรรมค าสอนไปใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ จึงท าให้ประชาชนสนใจมาเข้ารับการฟังธรรมมากขึ้นตามล าดับจนเป็นกิจกรรม
ส าคัญ ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน 

 จัดให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม โดยมีสถานที่อบรมกรรมฐานและปฏิบัติธรรม  
ที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จ านวนมาก ส่วนมากพุทธศาสนิกชนต่างมีความศรัทธาในปฏิปทา



๕๒ 

ของพระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ผู้เป็นนักพูดนักแสดงธรรมแห่งยุค 
เป็นแม่ทัพธรรมฝีปากกล้า ที่ไม่มีรูปไหนเหมือน จึงมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมจ านวนมาก 

 จัดให้มีสื่อเผยแผ่หลักธรรมค าสอน ในทางพระพุทธศาสนา เช่น หนังสือ เทปธรรมะ  
แผ่นซีดีธรรมะ รวมถึงสื่ออ่ืน ๆ จัดวิทยากรออกไปบรรยายธรรมนอกสถานที่ตามสถานการศึกษา 
หน่วยงาน สถานที่ราชการ รวมถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในระดับประเทศได้จัดฝึกอบรมพระธรรม
ทายาท ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๕ โดยมีพระภิกษุจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม เพ่ือฝึกฝน
พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ วิธีการ เทคนิค ในการแสดงธรรม ให้แก่พระสงฆ์ได้น าไปเป็นแนวทางในการ
เผยแผ่และพัฒนาในส่วนภูมิภาค 

 กิจกรรมหลักที่ส าคัญของวัดในด้านการเผยแผ่ คือ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่  
ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือน โดยมากที่เข้ามาบวชเกิดจากแรงศรัทธาในการแสดงธรรมของพระเดช
พระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ที่ได้รณรงค์จัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่มาตั้งแต่
ประกาศตั้งวัด จึงมีกุลบุตรที่สนใจสมัครเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
ว่าจะเพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากสถิติของผู้สมัครบางเดือนมีจ านวนมากเกินที่ทางวัดจะรับได้  
จึงต้องแบ่งเป็น ๒ รุ่น ด้วยปัญหาเรื่องที่พักอาศัยไม่เพียงพอ ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทแล้วจะได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรในตารางที่ทางวัดก าหนด โดยการบรรพชาอุปสมบทในแต่ละรุ่น ต้องไม่ต่ ากว่า 
๑๕ วันขึ้นไป หากต่ ากว่านั้นทางวัดก็ไม่รับบวช เนื่องจากเห็นว่า ระยะวันเวลาบวชที่น้อยเกินไป ท าให้
ผู้ที่เข้ามาบวชไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชเท่าท่ีควรจะเป็น 
 
 ๒. วัดสังฆทาน๘๖ 

 วัดสังฆทาน ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๑ 
หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พ้ืนที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ
ลุ่มแวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุส าคัญ คือ พระประธานในอุโบสถแก้ว นามว่า  
“หลวงพ่อโต” ส าหรับความเป็นมาของหลวงพ่อโตนั้น เนื่องจากวัดสังฆทานเป็นวัดร้างนับเป็นร้อยๆ 
ปีขึ้นไป การจดบันทึกไว้จึงไม่มี มีเพียงการเล่าขานต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ดังนั้น จึงได้มีการ
วิเคราะห์จากหลักฐานพระพุทธลักษณะจากองค์หลวงพ่อโต กระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของหลังคา
อุโบสถหลังเก่า และอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานอุโบสถ กระเบื้องเชิงชายหรือกระเบื้องหน้าอุดเป็น
หลักฐานอันส าคัญชิ้นหนึ่งที่ค้นพบและเก็บรักษาไว้ในวัดสังฆทาน หลักฐานชิ้นนี้ใช้เป็นกระเบื้อง

                                           
 ๘๖วัดสังฆทาน, นิมิตานุสรณ์ วัดสังฆทาน, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มูลนิธิเอนกประสงค์ วัดสังฆทาน, 
๒๕๔๖), หน้า ๓-๖. 
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ประดับตกแต่งเชิงชายบนหลังคาอุโบสถสืบทอดจนถึงปัจจุบัน จะพบเห็นทั่วไปตามพระอารามหลวง 
(วัดหลวง) ใช้ประกอบกับกระเบื้องกาบกล้วยเพ่ืออุดรูไม่ให้นกหนูเข้าไปท ารัง ลักษณะกระเบื้องเชิง
ชายหน้าอุดของวัดสังฆทาน มีลวดลายดอกบัวที่คลี่คลายปรับเปลี่ยนมาเป็นลายกนก ท้ายที่สุดเป็น
ลายประเภทใบไม้ ๓ แฉก ซึ่งเป็นเค้าโครงดั้งเดิมของดอกบัว ท าด้วยดินเผา สร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒  

 วัดสังฆทานจะมีประเพณีท าบุญวันสงกรานต์ และสรงน้ าพระในเดือนเมษายน (วันที่ ๑๓-
๒๐ เมษายน) เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระหลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถแก้ว 
ผ้าห่มที่ถูกเปลี่ยนจะน ามาฉีกแบ่งกันไปผูกข้อมือ -ผูกคอให้กับชาวบ้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล  
เพราะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ การบนหลวงพ่อโตมักโดยจะบนด้วยการจุดปะทัดเป็นเครื่องแก้บน  
สังฆทาน เป็นชื่อของวัดมาแต่เดิม ค าว่าสังฆทาน หมายถึง ทานที่ทายกถวายแก่สงฆ์ไม่เจาะจงเฉพาะ
พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใด คู่กับค าว่า บุคคลิกทาน 
 การเผยแผ่ 
 วัดสังฆทานมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจ าทุกวัน ที่ส าคัญวัดสังฆทานมีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อด้วย โดยวัดมีการจัดตั้ง สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นข่าวของชาวพุทธ 
และมีการจัดตั้ง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ โทรทัศน์เพ่ือสันติธรรม เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สู่สังคม วัดสังฆทานมีการจัดตั้งมูลนิธิพุทธเอนกประสงค์ วัดสังฆทาน เพ่ือด าเนินการกิจกรรมด้านการ
เผยแผ่ ประกอบด้วย 
  ๑. จัดอุปสมบทหมู่ปีละ ๔-๕ ครั้ง 
  ๒. จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
  ๓. จัดบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรมทุกวัน 
  ๔. สนับสนุนการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมส าหรับเยาวชน 
  ๕. สนับสนุนการอบรมบุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๖. สนับสนุนการขายสาขาวัดสังฆทานภายในประเทศ 
  ๗. จัดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ 
  ๘. จัดอบรมคอร์สสมาธิ 
 นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ฝุายสื่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. จัดตั้งโรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์หนังสือธรรมะ 
  ๒. จัดท าซีดี ธรรมะ 
  ๓. จัดตั้งสถานีวิทยุ FM 89.25 Mhz. และสถานีโทรทัศน์ SBBTV 
  ๔. เผยแผ่ธรรมะในรูปของปฏิทิน 
  ๕. เผยแผ่ธรรมะทางอินเตอร์เนต 



๕๔ 

 ๓. วัดสวนแก้ว๘๗ 

 เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา ๘๐ ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 
๓-๔ รูป ได้เข้ามาพ านักแต่พ้ืนที่ ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะ
ขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา  

 พ.ศ. ๒๕๒๑ พระพยอมและเพ่ือนพระภิกษุอีก ๒ รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน 
เพ่ือขอท าโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้
อนุญาตให้พ านักแล้ว ยังได้ช่วยสนับ สนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพ่ีเลี้ยงให้ 

 พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพ่ือนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัด
ต่อไป ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย ที่วัดแก้วนี้ พระพยอมได้พัฒนาพ้ืนที่ของวัดและเตรียม
จ าลองสวนโมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามค าที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษา
ธรรมอยู่ที่สวน โมกข์ ท่านได้ทุ่มเทชีวิตใจเพ่ือการบูรณะวัดอย่างเต็มที่และได้น าทรัพย์ส่วนตัวมา
พัฒนาวัดแก้ว ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด สวนแก้ว เมื่อพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม
ของวัดแล้วจึงมุ่งเผยแพร่พุทธศาสนา 

 อีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นปีที่พระพยอมรับกิจนิมนต์มากท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ 
ของคนระดับกลางลงมาซึ่งต้องยอมรับว่า บุคคลเหล่านี้ มีพฤติกรรมที่หลงใหล ใฝุต่ าเรื่องเพศ  
เรื่องเหล้า เมายา ไม่มีสมองที่จะคิดพัฒนาใดๆ เท่าท่ีควร  ท าให้พระพยอมตัดสินใจที่จะช่วยบุคคล
เหล่านี้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระพยอมจึงได้รวบรวม ทุนทรัพย์ส่วนตัว ซึ่ง มีไม่มากนักน ามาใช้
พัฒนาบริเวณวัด และหาทุนซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงต่อออกไปอีก เพ่ือท าเป็นมูลนิธิสวนแก้ว  

 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคม ปัญหาของสังคมทุกวันนี้ เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่าง ฐานะ อาชีพ ความรู้ และโอกาส ซึ่งพระสงฆ์ควรจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วย  
ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเผยแพร่ ศีลธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือให้
ประชาชนได้รู้จักการใช้ หลักธรรม ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท่านจึงได้จัดตั้งมูลนิธิ
สวนแก้วขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๖ ประการ คือ  

  ๑. เพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา  
  ๒. เพ่ือส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี  
  ๓. เพ่ืออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
  ๔. เพ่ือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์  

                                           
 ๘๗วัดสวนแก้ว, ประวัติวัดสวนแก้ว, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http ://www.kanlayano.org/history 
/history_99.php [๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 



๕๕ 

  ๕. ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด  
  ๖. จัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา 

 โครงกาสรและกิจกรรมของวัด 

 วัดสวนแก้วได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเผยแผ่ดังนี้ 

  ๑. โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
  ๒. โครงการเข้าข่ายอบรม 
  ๓. โครงการร่มโพธิ์แก้ว 
  ๔. โครงการเวทีบ าเพ็ญประโยชน์ 
  ๕. โครงการลอกคราบ 
  ๖. โครงการกระบอกส ารอกกิเลส 
  ๗. โครงการช่วยน้องท้องหิว 
  ๘. โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือ 
  ๙. โครงการสลบมาฟ้ืนไป 
  ๑๐. โครงการที่พักคนชรา 
  ๑๑. โครงการสะพานบุญ 
  ๑๒. โครงการซูเปอร์มาเก็ต 
  ๑๓. โครงการสวนแก้วเนร์สเซอรี่ 
  ๑๔. โครงการเพื่อการเกษตร 
  ๑๕. โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล 
  ๑๖. โครงการบ้านทักษะชีวิต 
  ๑๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  ๑๘. โครงการคอนโดสุนัก 

 ซึ่งโครงการทั้งหมด จะมีรูปแบบและวิธีการที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัว  

 การเผยแผ่ 

 วัดสวนแก้วมีรูปแบบการจัดการเผยแผ่ที่หลากหลายผ่านสื่อโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
และยังมีการจัดตั้งศูนย์สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่  

  ๑. มูลนิธิสวนแก้ว นนทบุรี 
  ๒. สาขากบินทร์บุรี  
  ๓. สาขาจันทบุรี 



๕๖ 

  ๔. สาขาระยอง 
  ๕. สาขาบุรีรัมย์ 
  ๖. สาขาซอโอ 
  ๗. สาขากาญจนบุรี 
  ๘. สาขาสุราษฎร์ธานี 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดสวนแก้ว ในแต่ละสาขาจะมีรูปแบบวิธีที่เหมือนกัน มี
การเผยแผ่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดพิพม์หนังสือธรรมะ จัดพิพม์วารสารกัณยาโณ ทุก ๓ เดือน มีการเผย
แผ่ผ่านทางบทเพลง ดนตรีเพลงธรรม คีตธรรม พระพะยอม เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ผ่านทาง
อินเตอร์เนต ผ่าน Social Media เช่น Youtube และ facebook ซึ่งสื่อที่น าเสนอนั้นมีทั้งรูปภาพ
วีดีโอ และเสียงธรรมะ ที่พุทธศาสนิกชนสามาระเข้าถึงได้โดยง่าย จึงท าให้การเผยแผ่ของวัดสสวนแก้ว
นั้นปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกว่า สามารถจัดการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 พระศรีรัตนโมลี ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย
ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่สุดของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ ศักยภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ ตลอดถึงภาพลักษณ์มุ่งเน้นด้านวัตถุนิยม มีผลกระทบต่อ 
ความศรัทธาของชาวสิงคโปร์ซึ่งแยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ อนุรักษ์นิยม ธรรมนิยม และวัตถุนิยม  
ส่วนรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม คณะสงฆ์และภาครัฐต้องร่วมก าหนด 
นโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการเผยแผ่ทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกเพ่ือให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันหลากหลายของชาวสิงคโปร์ เช่น ประเพณีนิยม งานสังคม
สงเคราะห์ การเรียนการสอน โครงการอบรม และการปฏิสัมพันธ์กับรัฐและ ศาสนาอื่น๘๘ 

                                           
 ๘๘พระศรีรัตนโมลี “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์” วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๙๗. 



๕๗ 

 พระมหาสุริยาวรเมธี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและหลักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า๘๙ แนวคิด วิธีการและ
เปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้
เหมาะสมกาละเทศะ มีเหตุผลแสดงธรรมด้วยจิตเมตตาโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะ
เห็นแก่ลาภสักการะไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีผู้อ่ืน เปู าหมายของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่บุคคลที่เป็นชาว
พุทธและมิใช่ชาวพุทธที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นศูนย์รวม
จิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศโดยมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัดกิจกรรมภายในวัด เช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอนบรรยายธรรม
ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่อยู่นอกวัดการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยุ
หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเครือข่าย ทั้งฝุายฆราวาส
และพระสงฆ ์

 บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง "วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี" ผลการวิจัยพบว่า๙๐  
การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างานสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระองค์ทรงอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้ในการบริหารองค์กร และประสบ
ความส าเร็จได้ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า และทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์  
เป็นต้น 
                                           
 ๘๙พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ, “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑), หน้า (๑). 
 ๙๐บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในทางพระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า (๑). 



๕๘ 

 พระมหาอ านวย มีราคา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ 
: กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์” ผลการวิจัยพบว่า๙๑ 

 ๑. แนวคิด วิธีการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท 
แสดงธรรม ให้เหมาะสมกาลเทศะมีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง  
ไม่แสดงธรรมเพราะเห็น แก่ลาภสักการะ เพราะเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เพ่ือ
ประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ใช้หลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางใน
การชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นต้อง
อาศัยการจัดกิจกรรมภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนาและ
วันส าคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธ  
ในต่างประเทศ 

 ๒. ปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์ พระสงฆ์ยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การ
สื่อสารกับคนในประเทศนั้น ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระสงฆ์ยังก็ไม่
เข้มแข็งพอ แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงาน ที่ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง แม้จะมี
ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรม พระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่าพระสงฆ์รูป
ใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมาก
และให้ เวลาในการพ านักในประเทศนั้น ๆ น้อยท าให้ เกิดความไม่ต่อเนื่อง ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 ๓. แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรมีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการบริหาร ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษา เพ่ือพัฒนาบุคลากร ด้านงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มีความเหมาะสม 
ท างานให้เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสุขด้วยการใช้ หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตได้ 

 

                                           
 ๙๑พระมหาอ านวย มีราคา “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๖๙. 



๕๙ 

 นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ได้วิจัยเครื่อง “ผลส าเร็จการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติ
พันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก” ผลการวิจัยพบว่า๙๒ ปัญหาอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ของธรรมจาริกในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู มีหลายประการเช่น ๑) สภาพภูมิศาสตร์การคมนาคมยังไม่สะดวก
ทุรกันดารลีซูบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟูาใช้ต้องจุดตะเกียงหรือตะเกียงเจ้าพายุหรือใช้วัสดุอ่ืนเช่นได้หรือ
ไม้สนเกี๊ยะ จุดให้สว่างตอนกลางคืน ๒) คติความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งลัทธิความเชื่อผีสาง
เทวดาของชาวลีซูบ้านหมู่บ้านยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ปัญหาด้านคติชีวิตและค่านิยมเดิมก็เป็น
อุปสรรค ซึ่งชาวลีซูมีภาษิตว่า "ทุกคนหัวเขาเท่ากัน" เป็นต้น ๓) ภาษาที่สื่อสารชาวลีซูโดยมากยังไม่
สันทัดในการพูดอ่านเขียนภาษาไทย โดยเฉพาะ "ภาษาลีซู" เองก็มีอุปสรรคส าหรับพระธรรมจาริกที่
ไม่ใช่ชาวลีซู แล้วเข้าไปเผยแผ่และอยู่ในหมู่บ้านลีซู  ๔) ปัญหาด้านบุคลากรได้แก่ขาดแคลนบุคลากร
พระธรรมจาริกไปประจ าอยู่ในหมู่บ้านลีซู แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมจาริกในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู พระธรรมจาริกมีการวางแผนเชิงรุกคือ ๑) ควรมีแผนการหรือโครงการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษส าหรับชาวลีซู ๒) ควรชักชวนชาวลีซูให้หันมาเรียนพระปริยัติ
ธรรมให้มากขึ้น ๓) ควรให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรชาวลีซูที่ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ๔) ควรก าหนดเปูาหมายว่าแต่ละปีจะอบรมแกนน าชาวพุทธลีซูกี่คนโดยการเปิดรับ
อาสาสมัครแกนน าชาวพุทธที่เป็นชาวลีซูทั้งหญิงและชายน าเข้ามาอบรมท าหน้าที่ช่วยพระธรรมจาริก
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะ
ต้นแบบแห่งพุทธะวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า๙๓ พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอุรุเวลาเสนานิคมด้วยการศึกษาหาข้อมูลและอุปนิสัยของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือน ามา
ก าหนดยุทธวิธีและเครื่องมือในการเผยแผ่เมื่อทรงรู้เปูาหมายมีความเชื่อในอนุภาพของไฟและ
ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่เผื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากนั้นจึงทรงแสดงอาทิตต
ปริยายสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความร้อนส่งผลให้ได้พระภิกษุอรหันต์ ๑,๐๐๓ รูป ภายในเวลา ๓ 
เดือนท าให้สามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนาลงในแคว้นมคธได้อย่างมั่นคง และเป็นฐานที่มั่นใน
การส่งกองทัพธรรมออกเผยแผ่ศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเวลา
ต่อมา 

                                           
 ๙๒นาวิน วงศรัตนมัจฉา “ผลส าเร็จการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า (๑). 
 ๙๓พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล), “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่งพุทธะวิธีใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า (๑). 



๖๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระศรีรัตนโมลี, 
 (๒๕๖๐, หน้า ๙๗). 

ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่สุดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ ศักยภาพของพระสงฆ์
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ ส่วนรูปแบบการ
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม คณะสงฆ์และภาครัฐต้อง
ร่วมก าหนด นโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เพ่ือสร้าง
บุคลากรที่มีศักยภาพด้านการเผยแผ่ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือให้สอด
รับกับอัตลักษณ์อันหลากหลายของชาวสิงคโปร์  

พระมหาสุริยา วรเมธ ีและ
คณะ, (๒๕๕๑, หนา้ (๑) ). 

และเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตาม
หลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาละเทศะ มีเหตุผลแสดง
ธรรมด้วยจิตเมตตาโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็น
แก่ลาภสักการะไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีผู้ อ่ืน 
เปูาหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่บุคคลที่เป็นชาวพุทธและ
มิใช่ชาวพุทธที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทาง 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท ์
(๒๕๕๕, หน้า (๑) ). 

การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างานสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กร การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาพระองค์ทรงอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการ
บริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้ในการบริหาร
องค์กร และประสบความส าเร็จได้ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการ
บริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า และทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ 

 
  



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาอ านวย มีราคา,   
(๒๕๕๙, หน้า ๑๖๙). 

ควรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการบริหาร ควรมีการ
ฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ด้านงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ 
สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการปฏิบัติเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม 
ในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มีความ
เหมาะสม ท างานให้เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสุขด้วยการใช้ 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตได้ 

นาวิน วงศรัตนมัจฉา,  
(๒๕๕๕, หน้า (๑) ). 

แผนเชิ งรุกคือ ๑) ควรมีแผนการหรือโครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษส าหรับชาวลีซู ๒) ควรชักชวน
ชาวลีซูให้หันมาเรียนพระปริยัติธรรมให้มากขึ้น ๓) ควรให้
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรชาวลีซูที่ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่อง ๔) ควรก าหนดเปูาหมายว่าแต่ละปีจะ
อบรมแกนน าชาวพุทธลีซูกี่คนโดยการเปิดรับอาสาสมัครแกน
น าชาวพุทธที่เป็นชาวลีซูทั้งหญิงและชายน าเข้ามาอบรมท า
หน้าที่ช่วยพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระวิมาน คมฺภรีปญฺโ (ตรีกมล), 
(๒๕๕๕, หน้า (๑) ). 

พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอุรุเวลาเสนานิคม
ด้วยการศึกษาหาข้อมูลและอุปนิสัยของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือ
น ามาก าหนดยุทธวิธีและเครื่องมือในการเผยแผ่เมื่อทรงรู้
เปูาหมายมีความเชื่อในอนุภาพของไฟและปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์
มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่เผื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากนั้นจึง
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความร้อน
ส่งผลให้ได้พระภิกษุอรหันต์ ๑,๐๐๓ รูป ภายในเวลา ๓ เดือน
ท าให้สามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนาลงในแคว้นมคธได้
อย่างมั่นคง และเป็นฐานที่มั่นในการส่งกองทัพธรรมออกเผย
แผ่ศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเวลาต่อมา 
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๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาต้นแบบ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 

๑. รูปแบบด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 
๒. รูปแบบด้านสมาทปนา จูงใจ 
๓. รูปแบบด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า 
๔. รูปแบบด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

การบริหารจัดการงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามหลัก POCCC 

 

๑. การวางแผน  (Planning) 
๒. การจัดองค์การ  (Organizing) 
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
๔.  การประสานงาน  (Coordinating) 
๕.  การควบคุม  (Controlling) 

หลัก ๔ ส. 
 

๑. สันทัสสนา แจ่มแจ้ง 
๒. สมาทปนา จูงใจ 
๓. สมุเตชนา แกล้วกล้า 
๔. สัมปหังสนา ร่าเริง 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ประกอบด้วย 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดําเนินการโดย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ จํานวน ๑๘ รูป (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จํานวน ๑๒ รูปหรือคน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนินการโดยศึกษา
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๓.๒ การวิจัยเชิงคณุภาพ 

 ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ เช่น พระไตรปิฎก งานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และงานวิจัย 
เช่น วิทยานิพนธ์ เป็นต้น จากนั้นทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 



๖๔ 

 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการส าภาษณ์เชิงลึก  
 ผู้วิจัยได้กําหนดไว้  ๕ กลุ่ม คือ ๑) พระสังฆาธิการ ๒) เจ้าอาวาส ๓) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔) 
อุบาสกอุบาสิกา ๕) ผู้บริหารสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ดังนี้ 

 ๑. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 
 ๒. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 
 ๓. พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน 
 ๔. พระครูสิริคุณากร (อากร อุตฺตมปญฺโ ), ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทาน

รังสฤษดิ์ 
 ๕. พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร. ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 ๖. พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 ๗. พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 ๘. พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 
 ๙. พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 
 ๑๐. พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน 
 ๑๑. พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 ๑๒. นายประยูร จรเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 
 ๑๓. นายจุมพล ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
 ๑๔. นายสมชาย จําปารัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

จังหวัดนนทบุรี 
 ๑๕. นางวรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
 ๑๖. นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี 
 ๑๗. นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี 
 ๑๘. นางแสงดาว ใจมีสุขมาก เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดสวนแก้ว 

 

 ๒) ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๒ รูปหรอื
คน ได้แก่ 

 ๒.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแผ่ 
 ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 



๖๕ 

 ๒. พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. เจ้าคณะอําเภอบางกรวย 
 ๓. พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด 

 ๔. พระมหาระนอง ทสฺสนีโย เลขานุการเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด 
 ๒.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศาสนา 

 ๑. ดร.จวน คงแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี 
 ๒. ดร.ฉลอง ช่วยธานี นิติกรพุทธสมาคม จังหวัดนนทบุรี 
 ๓. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ 
 ๔. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ๒.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
 ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๔. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ๑) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย       
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 ๓. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห์ 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ เมื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลนํามา
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแล้ว  ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นที่สําคัญเพ่ือทําการสนทนา
กลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีให้มีความสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมจํานวน ๑๒ รูป 
หรือคน 
  



๖๖ 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๑. ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
 ๒. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีกําหนดไว้ 
 ๓. ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น            
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. นําข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอต่อไป 
 ๑) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๑. ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้เชี่ยวชาญ โดยกําหนดวันเวาลาสถานที่และ
หัวข้อเพ่ือทําการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 ๒. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้เชี่ยวชาญ 
 ๓. ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น            
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. นําข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอต่อไป 

 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอย่างเป็นระบบ  
จากนั้นนํามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความหมาย  เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ต่าง ๆ  ที่รวบรวมได้  เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นได้ลึกซึ้ง  เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน
ก็ตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ นั้น เพื่อตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยศึกษาจากแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งตัวแปรต้น 
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ  และตัวแปรตามที่
เกีย่วกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 



๖๗ 

 ๓.๓.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ๑) ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ๓ วัด ได้แก่ วัดชลประทาน 
วัดสังฆทาน และวัดสวนแก้ว  จํานวน ๓๘๐ รูป๑ 
       ๒) กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด ๓๘๐ รูป เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ  

 ๑) การสร้างแบบสอบถาม 

ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 ๓. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕. นํา เสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์และผู้ เชี่ ยวชาญ  
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้   (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ         
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ 
  

                                           
 ๑สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2016/12/onab_primaryinfo60edit.pdf [๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



๖๘ 

 ๒) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ 
ที่สร้างไว้ 
 ๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จํานวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

  ๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

  ๒) พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

  ๓) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

  ๔) อาจารย์ ดร.อํานาจ บัวศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๕) ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 แต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 
๐.๘๐ ซึ่งอธิบายได้ว่า เครื่องมือมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 ๓. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliabilty) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว             
ไปทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน        
คือ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ = ๐.๙๖ 

 ๔. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการนําไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป 
 

  



๖๙ 

 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรในพ้ืนที่  
 ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ กลุ่มตัวอย่างที่ได้กําหนดไว้ จํานวน 
๓๘๐ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูล ที่สมบูรณ์
ทั้งหมด จํานวน ๓๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๓) นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย      
ทางสังคมศาสตร์ต่อไป 

 ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับและรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อคําถามท่ีได้จากการประเมินผล มีดังนี ้

 ช่วงค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๒ 

                                           
 ๒วัฒนา สุนทรธัย, เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคการวิเคราะห์เคร่ืองมือการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อสอบ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพลับลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๗๑. 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ๓) เพ่ือพัฒนารูปแบบและนําเสนอรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๒๐ รูป (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จํานวน ๑๒ รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดําเนินการโดยศึกษาจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะ
นําเสนอผลของการวิจัยโดยแบ่งเป็น ๕ ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ๔.๒ องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี 
 ๔.๓ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ 
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๔.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของ
การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และสังเคราะห์ออกมาเป็นคําถามที่
เกี่ยวกับการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  โดยได้สัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และสังเคราะห์ออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพทั่ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้
สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของจังหวัดนนทบุรี มีการดําเนินการโดยวางแผน
ในเบื้องต้น ซึ่งการวางแผนนั้นคณะสงฆ์จะใช้กลไกของการประชุมพระสังฆาธิการ เป็นส่วนกระตุ้นงาน
ด้านการเผยแผ่ การประชุมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งจะมีการวางแผนด้านการเผยแผ่เสมอ๑  
 ๒. วัดมีแผนในการเพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการเผยแผ่ และมีแผนในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่ การเพ่ิมจํานวนจะดําเนินการโดยส่งพระไปศึกษาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ 
มีหลักสูตรพระนักเทศ และการเรียนสาขาธรรมนิเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในด้านการพัฒนาบุคลากรก็มีการส่งบุคลากรด้านการเผยแผ่ไปเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการเผยแผ่ให้บุคลากรมีขีดความสามารถมากขึ้น๒ 
 ๓. การวางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีก็ได้ดําเนินการ
ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งมี ๒ ประการคือ การเผยแผ่ด้านปริยัติธรรม และการเผย
แผ่ด้านการปฏิบัติ ทั้งสองประการนี้ต้องวางแผนดําเนินการควบคู่กันไป๓  
 ๔. ในการเผยแผ่วัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมให้พร้อม จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าวัสดุที่
จําเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง และจัดเตรียมให้พร้อมเพียงพอต่อการใช้งาน๔  
 ๕. การวางแผนดําเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรียึดตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม การวางแผนจะอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เปูาหมายก็คือเพ่ือเผยแผ่พระสัทธรรม

                                           
 ๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
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ออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นจะมีการวางแผนในเชิงรุกเพ่ือให้การเผยแผ่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้น จากเดิมที่เคยเผยแผ่ในระดับวัด นั่งอยู่ที่วัด
เมื่อสาธุชนมาหาก็ดําเนินการเผยแผ่ เท่านั้นไม่เพียงพอสําหรับยุคปัจจุบันนี้๕  
 ๖. การวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นก็เพ่ือความมั่นคงถาวรแห่งพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรได้นั้นตัวชี้วัดที่สําคัญคือ ประชาชนรู้ธรรมเพียงใด พระพุทธศาสนาก็
มั่นคงเพียงนั้น ดังนั้นการเผยแผ่เพ่ือให้ประชาชนรู้ธรรม จึงต้องวางแผนดําเนินการให้การ เผยแผ่มี
ความยั่งยืน มีความหลากหลาย และเผยแผ่ในวงกว้าง๖  
 ๗. งบประมาณการเผยแผ่ในแต่ละปี จะสูงมากเพราะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเผย
แผ่มีราคาแพง ค่าดูแลสถานีวิทยุก็ราคาแพง แต่ก็ได้กําลังสําคัญจากพุทธศาสนิกชนมาช่วยก็ทําให้
ภาระเบาลงไป การเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ข้อดีคือสามรถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้มากกว่าแต่
ข้อเสียก็คือมีค่าดูแลรักษาค่อนข้างแพง๗  
 ๘. คณะสงฆ์มีแนวนโยบายที่จะให้พระพุทธศาสนามั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุข
อย่างยั่งยืน ดังนั้นจะต้องวางแผนในการดําเนินการกิจกรรมเผยแผ่ให้ครอบคลุม จังหวัดนนทบุรี
วางแผนเผยแผ่ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ในเชิงรับมีกิจกรรมโครงการเผยแผ่ตลอดพรรษาและกิจกรรม
ในวัดสําคัญต่างๆ มีพระสอนศีลธรรมเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเผยแผ่สู่เยาวชน๘ 
 ๙. จังหวัดนนทบุรีมีการวางแผนในการเผยแผ่ด้านกําลังคน มีการส่งพระไปเรียนที่วัด
ประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรพระนักเทศ เมื่อจบมาแล้วก็จะได้บุคลากรที่สําคัญใน
การเผยแผ่พระสัทธรรม๙  
 ๑๐. บุคลากรสําคัญมากฉะนั้นเรื่องของการวางแผนบุคคลจะทิ้งไม่ได้ มีการวางแผนเพ่ิม
จํานวนพระนักเทศและพระนักเผยแผ่ ให้มากขึ้น การวางแผนกําลังคนจะมีเปูาหมายว่าปีหนึ่งๆ 
จะต้องผลิตพระนักเผยแผ่ได้อย่างน้อย ๑ รูป๑๐  

                                           
 ๕สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
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 ๑๐สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
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 ๑๑. คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีมีการวางแผนดําเนินการเผยแผ่เริ่มจากระดับจังหวัดก่อน 
จากนั้นในระดับอําเภอก็มีการประชุมวางแผนกันในระดับรองลงมาจนถึงในระดับวัด ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกัน เพราะเนื่องกันมาตามลําดับ ที่สําคัญคือการวางแผนในระดับวัด๑๑  
 ๑๒. งานด้านการเผยแผ่บุคลากรยังมีน้อย วัดมีนโยบายส่งพระไปเรียนหลักสูตรพระนัก
เทศ และหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ มีแผนที่จะผลิต
บุคลากรด้านการเผยแผ่ให้เพ่ิมมากขึ้น และที่มีอยู่ก็ให้มีความสามารถมากขึ้น เปูาหมายคือมีพระนัก
เทศระดับอาจารย์ ที่สามารถสอนพระนักเผยแผ่รุ่นน้องๆ ได้๑๒  
 ๑๓. การจะเผยแผ่ได้ดี คนต้องพร้อม เงินต้องพร้อม ของต้องพร้อม คน คือแม่นักเผยแผ่ที่
มีความรู้ความสามารถ เงิน คือ งบประมาณที่ใช้ในการเผยแผ่ ของ คือ สิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการเผยแผ่ ต้องพร้อมทุกประการ ในส่วนนี้เรามีการวางแผนล่วงหน้าไว้ 
เปูาหมายของเราคือเผยแผ่ออกไปในวงกว้างให้ได้มากท่ีสุด๑๓ 
 ๑๔. ในการเผยแผ่บุคลากรสําคัญมาก ต้องมีความรู้ความสามารถ การศึกษามีส่วนสําคัญ
ในการเผยแผ่เป็นอย่างดี ผู้มีความรู้ดีย่อมเผยแผ่ได้ดีกว่า วัดวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่
โดยให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาใหม่ใน
พรรษาต้องศึกษานักธรรมบาลีให้มีความรู้ หากไม่บาลิกขาก็จะเป็นบุคลากรในการเผยแผ่ที่สําคัญ๑๔ 
 ๑๕. ในกระบวนการของการวางแผนเผยแผ่สิ่งที่สําคัญคืองบประมาณ วัดจะดําเนินการ
วางแผนโดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ เมื่อมีการ
เผยแผ่ญาติโยมก็ใจบุญอยู่แล้ว ก็จะร่วมทําการบริจาคอีกส่วนหนึ่ง ทําให้งานเผยแผ่เป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น๑๕ 

                                           
 ๑๑สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๗๔ 

 ๑๖. ในแต่ละปีจะมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการเผยแผ่ไว้ และจะเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ปีนี้ก็มีการเพ่ิมงบประมาณการเผยแผ่ เพราะในยุคนี้เราต้องออกไปหาโยม หน้าที่ของพระคือ
เทศสอนโยม เมื่อโยมไม่มาหาเรา เราก็ต้องออกไปหาเขา๑๖ 
 ๑๗. ลําพังวัดอย่างเดียวไม่สามารถทําการเผยแผ่ได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพราะการเผยแผ่ที่จะให้ได้ผลจริงๆ ใช้งบประมาณมากพอสมควร เช่นการเผยแผ่ที่วัด
สถานที่ต้องพร้อม มีสิ่งอํานวยความสะดวก ล้วนแล้วแต่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น๑๗ 
 ๑๘. การเผยแผ่บางครั้งก็ต้องมีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นมีพิธีกรรมต่างๆ ให้ญาติโยม
ได้มีส่วนร่วม เช่นการจัดเทศน์มหาชาติ พิธีการเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณ วัดจะวางแผนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะ และเผยแผ่ผ่านกิจกรรมเหล่านี้๑๘ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการวางแผน จังหวัดนนทบุรีได้มีการวางแผนงาน โดยใช้กลไกของการประชุมพระสังฆาธิการ  
เป็นส่วนกระตุ้นงานด้านการเผยแผ่ การประชุมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งจะมีการวางแผนด้านการเผย
แผ่เสมอ มีการวางแผนกันตามลําดับเริ่มจากระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ จนถึงในระดับวัด  
การวางแผนดําเนินการจะเน้นไปที่การเผยแผ่ด้านปริยัติธรรม และการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติ ธรรม  
มีการสรุปรายงานประจําปี และเตรียมความพร้อมสําหรับการเผยแผ่ทุกระยะ มีการเผยแผ่ทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับเพ่ือให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนให้ได้มากที่สุด ประการต่อมามีการเตรียมกําลังคน คือพระ
นักเผยแผ่ มีการส่งพระไปเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดเปูาหมายไว้ว่าอย่างน้อยใน
หนึ่งปี ต้องมีพระนักเทศนักเผยแผ่เพ่ิมขึ้น ๑ รูป ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ให้มีความรู้ในพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างคลังปัญญา  
เมื่อนํามาบูรณาการกับสาขาวิชาด้านการเผยแผ่จะทําให้ได้บุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เป็นต้นแบบ 
ประการต่อมามีการวางแผนด้านงบประมาณ โดยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปีสําหรับกิจกรรม
ของการเผยแผ่ ขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับบริจาคจากสาธุชนทั่วไปเพ่ือนํามาใช้ใน
กิจกรรมการเผยแผ่ ประการสุดท้ายมีการวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเผยแผ่ให้
พร้อมต่อการใช้งาน เนื่องจากการเผยแผ่ในบางช่องทางอาจจะต้องใช้งบประมาณในการเผยแผ่มาก 
และต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง จึงมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

  

                                           
 ๑๖สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงค่ าความถี่  การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก สภาพทั่ ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ การวางแผนดําเนินงานงาน ๖ ๑,๓,๕,๖,๘,๑๑ 
๒ การวางแผนกําลังคนให้เพียงพอ ๕ ๒,๙,๑๐,๑๒,๑๔ 
๓ การวางแผนงบประมาณให้เพียงพอ ๕ ๗,๑๓,๑๕,๑๖,๑๘ 
๔ การวางแผนจัดการวัสดุอุปกรณ์ ๒ ๔,๑๗ 

 

 จากตารางที่ ๔.๑ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดการการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 การวางแผนด าเนินงานงาน 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
วางแผน ดําเนินการโดยวางแผนในเบื้องต้น ซึ่งการวางแผนนั้นคณะสงฆ์จะใช้กลไกของการประชุม
พระสังฆาธิการ วางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งมี ๒ 
ประการคือ การเผยแผ่ด้านปริยัติธรรม และการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติ การวางแผนดําเนินการนั้นจะ
ยึดตามระเบียบมหาเถรสมาคม และอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เปูาหมายก็คือเพ่ือเผยแผ่พระ
สัทธรรมออกไปในวงกว้าง ดังนั้นจะมีการวางแผนในเชิงรุก และการเผยแผ่ในเชิงรับ เพ่ือให้การเผยแผ่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็เพ่ือความมั่นคงถาวรแห่งพระพุทธศาสนา ตัวชี้วัดที่สําคัญคือ ประชาชนรู้
ธรรมเพียงใด พระพุทธศาสนาก็มั่นคงเพียงนั้น ดังนั้นการเผยแผ่เพ่ือให้ประชาชนรู้ธรรม จึงมีการ
วางแผนดําเนินการในวงกว้าง มีแนวนโยบายที่จะให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง พุทธศาสนิกชน
ดํารงอยู่ในศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการเผยแผ่ตลอด
พรรษาและกิจกรรมในวัดสําคัญต่างๆ และมีพระสอนศีลธรรมเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่สู่เยาวชน จากนั้นในระดับอําเภอก็มีการประชุมวางแผนกันในระดับรองลงมาจนถึงในระดับวัด 

 การวางแผนก าลังคนให้เพียงพอ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
วางแผน มีแผนในการเพ่ิมจํานวนบุคลากรด้านการเผยแผ่ และมีแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เผยแผ่ การเพ่ิมจํานวนจะดําเนินการโดยส่งพระไปศึกษาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่  
มีหลักสูตรพระนักเทศ และการเรียนสาขาธรรมนิเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๗๖ 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรก็มีการส่งบุคลากรด้านการเผยแผ่ไปเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านการเผยแผ่ให้บุคลากรมีขีดความสามารถมากขึ้น  เมื่อจบมาแล้วก็จะได้บุคลากรที่
สําคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรม  จากนั้นก็มีการวางแผนเพ่ิมจํานวนพระนักเทศและพระนักเผยแผ่ 
ให้มากขึ้น การวางแผนกําลังคนจะมีเปูาหมายว่าปีหนึ่งๆ จะต้องผลิตพระนักเผยแผ่ได้อย่างน้อย ๑ 
รูป  เปูาหมายคือมีพระนักเทศระดับอาจารย์ ที่สามารถสอนพระนักเผยแผ่รุ่นน้องๆ ได้  โดยมีเงื่อนไข
ที่สําคัญคือ พระนักเผยแผ่ต้องมีความรู้ความสามารถ โดยอาศัยการศึกษามีส่วนสําคัญในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ซึ่งการศึกษาก็เน้นไปที่การศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม บาลี และการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 การวางแผนงบประมาณให้เพียงพอ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
วางแผน มีแผนด้านงบประมาณการเผยแผ่ เนื่องจาก ในแต่ละปีจะสูงมากเพราะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการเผยแผ่มีราคาแพง เช่นสถานีวิทยาที่ต้องใช้ค่าบํารุงรักษามากพอสมควร ทั้งนี้ก็ได้อาศัย
กําลังสําคัญจากพุทธศาสนิกชนมาช่วยก็ทําให้ภาระเบาลงไป ด้วยเหตุที่ว่างบประมาณเป็นปัจจัย
สําคัญสําหรับการเผยแผ่ นอกจากคนจะต้องแล้วก็ต้องมีงบประมาณพร้อมด้วย โดยปกติวัดจะ
ดําเนินการวางแผนโดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ 
และส่วนหนึ่งก็ได้รับบริจาคจากสาธุชนที่มาทําบุญ เนื่องจากกิจกรรมที่จัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่
บางกิจกรรมก็จําเป็นต้องใช้งบประมาณมาก บางกิจกรรมก็ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมาก วิธีการใน
การสรรหางบประมาณคือ อาศัยงบประมาณของวัดโดยการจัดสรรประจําปี และอีกส่วนหนึ่งได้จาก
การบริจาคโดยที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญในวัด แล้ววัดก็ดําเนินการเชิญชวนให้รับเป็นเจ้าภาพ 
และอีกส่วนหนึ่งได้จากการที่พระออกไปทําการเผยแผ่ในเชิงรุก คือเข้าไปหาประชาชน ทําการเผยแผ่
เมื่อเขาเกิดศรัทธา ก็ร่วมบริจาค เมื่อได้งบประมาณแล้วก็รวมรวมมาใช้ในการเผยแผ่ต่อไป 

 การวางแผนจัดการวัสดุอุปกรณ์ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
วางแผน มีการวางแผนในด้านวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมให้พร้อม จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าวัสดุที่
จําเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง และจัดเตรียมให้พร้อมเพียงพอต่อการใช้งาน โดยอาศัยงบประมาณที่ได้จาก
การเผยแผ่และการจัดสรรเอาไว้ในแต่ละปี นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแผ่  
  



๗๗ 

 ๔.๑.๒ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีการจัดองค์กรที่เป็นการกระจายอํานาจ แบ่งงานกันทําจัดเป็นส่วนงาน เช่น  ฝุาย
สถานที่ ก็มีอํานาจสามารถตัดสินใจได้เอง เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ ส่วนที่เป็นงานใหญ่
นอกเหนือจากความรับผิดชอบก็นําสู่คณะกรรมการดําเนินการต่อไป๑๙ 
 ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเผยแผ่จะแบ่งงานกันทํา ฝุายจัดทําโครงการก็เป็นของ
สํานักงานบุคลากรเลขานุการ ส่วนฝุายเผยแผ่ก็จะเป็นพระนักเทศทักเผยแผ่ ฝุาสถานที่ก็ดําเนินการ
จัดสถานที่ในการเผยแผ่ ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการทํางานเผยแผ่๒๐ 
 ๓. งานเผยแผ่เป็นงานที่ทําคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยบุคลากรหลายฝุาย เช่นการดูแลสถานี
วิทยุก็ต้องใช้บุคลากรเฉพาะทาง เมื่อต้องใช้คนจํานวนมาก การจัดองค์กรก็ต้องให้ดําเนินการได้ไวที่สุด 
นั่นคือการแต่งตั้งให้แต่ละหน่วยมีอํานาจตัดสินใจ และวัดก็ดําเนินการตามนั้น๒๑ 
 ๔. องค์กรที่ดูแลงานเผยแผ่ก็จะมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ส่วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็จะเข้ามา
ดูแลในแต่ละส่วน มีฝุายสถานที่ ฝุายอํานวยการ แต่ละฝุายก็มีหน้าที่ ทํางานเผยแผ่ช่วยกัน๒๒ 
 ๕. งานด้านการเผยแผ่จะทํากันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน จึงจะสําเร็จได้ ฝุายประสานงานก็
ดําเนินการประสานงานไป ฝุายประชาสัมพันธ์ก็ดําเนินการไป สุดท้ายทุกฝุายจะต้องมารวมกันเป็น
งานก้อนเดียวกัน คือการเผยแผ่๒๓ 
 ๖. เจ้าอาวาสจะต้องมอบหมายงานให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ช่วยดูแลงานด้านประเผยแผ่  
เมื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ผู้ช่วยที่ ได้รับมอบหมายก็ จะสามารถทํางานแทนได้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็
เปรียบเสมือนเจ้าอาวาสในยามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าอาวาสจะไม่ถืออํานาจไว้ผู้เดียว เพราะเมื่อเจ้าอา
สาวไม่อยู่งานเดินหน้าไม่ได้๒๔ 

                                           
 ๑๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๗๘ 

 ๗. งานด้านการเผยแผ่นี้ในยุคปัจจุบันวัดไม่สามารถดําเนินการแต่เพียงผู้เดียวได้ ต้องมี
เครือข่าย ที่วัดก็มีศูนย์ในต่างจังหวัด และเราก็เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาศัยการมีส่วนร่วม
ของแต่ละส่วนทําให้งานด้านการเผยแผ่ดําเนินไปได้อย่างสะดวก๒๕ 
 ๘. งานด้านการเผยแผ่ต้องสร้างทีม ที่วัดดําเนินการอยู่จะมีทีมเผยแผ่ แบ่งงานกัน
รับผิดชอบ แต่ละทีมจะเป็นเครือข่ายกัน ทํางานร่วมกัน มีทีมเผยแผ่สําหรับเยาวชน มีพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มีทีมที่สอนกรรมฐานให้กับผู้สนใจทั่วไป และพระนักเทศในกิจกรรมโอกาสต่างๆ  
อันเป็นบุญพิธีหรือกุศลพิธี๒๖ 
 ๙. การจัดองค์กรสําหรับงานเผยแผ่จะเป็นลักษณะที่เอ้ืออํานวยต่อการสร้างเครือข่ายใน
การเผยแผ่ งานด้านการเผยแผ่จะมีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดองค์กรก็จะแบ่ง
ฝุายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน๒๗ 
 ๑๐. งานด้านการเผยแผ่เราจะทําแบบพึงพาอาศัยกัน เป็นเครือข่ายกันกับวันที่ดําเนินการ
เผยแผ่ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีการนิมนต์พระในต่างวัดมาเทศทําการเผยแผ่ภายในวัด และวัด
ต่างๆ ก็มานิมนต์วัดเราไปทําหน้าที่เผยแผ่เช่นกันลักษณะที่เป็นเครือข่ายกัน๒๘ 
 ๑๑. งานด้านการเผยแผ่เจ้าอาวาสจะต้องหนักแน่นสั่งการได้ ในจังหวัดนนทบุรี งานด้าน
นี้จะข้ึนตรงต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเป็นผู้สั่งการทุกอย่าง๒๙ 
 ๑๒. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดในวัดผู้มีอํานาจสูงสุดคือเจ้าอาวาส งานเผยแผ่เจ้าอาวาสจะ
เป็นผู้ตัดสินใจ เพราะต้องเก่ียวกับการบริหารงาน บริหารคนและงบประมาณในการเผยแผ่๓๐ 
 ๑๓. งานด้านนี้จะมีความเป็นเอกภาพ การทํางานเผยแผ่จะไปในทิศทางเดียวกัน องค์กร
จึงต้องอาศัยเจ้าอาวาสที่จะต้องเป็นผู้นําและตัดสินใจทุกเรื่อง๓๑ 
 

                                           
 ๒๕สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๖สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๗สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๘สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๙สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๐สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๑สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๗๙ 

 ๑๔. กิจกรรมด้านการเผยแผ่มีหลายอย่าง จัดที่วัดก็มี จัดนอกสถานที่ก็มี นําเสนอผ่านสื่อ
ต่างๆ ก็มี การดําเนินการจะขึ้นตรงกับเจ้าอาวาสแต่ก็จะมีการแบ่งงานกันทําแบ่งอํานาจตัดสินใจ๓๒ 
 ๑๕. การจัดองค์กรในการเผยแผ่จะมีคณะกรรมการที่ดูแลงานด้านเผยแผ่ แต่บางครั้งก็
ต้องมีการรวมทีมขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการ มีหัวหน้าที่รับงานและกระจายงานเผยแผ่เพ่ือให้พระนัก
เผยแผ่รูปอ่ืน๓๓ 
 ๑๖. บางครั้งในการเผยแผ่ ทีมจะเกิดขึ้นเองอย่างไมเป็นทางการ เมื่อทํางานร่วมกันจะรู้
นิสัยกันและจะเกิดทีมเล็กๆ ที่ทํางานด้วยกัน แต่ในภาพรวมก็ทํางานเผยแผ่ได้อย่างเป็นเอกภาพ๓๔ 
 ๑๗. การจัดองค์กรในการเผยแผ่บางครั้งก็จะมีคําสั่งแต่งตั้ง แต่บางครั้งหลวงพ่อเจ้า
อาวาสก็มอบหมายให้ทําอย่างกะทันหัน ก็ต้องรีบหาทีมงานทํางานเผยแผ่ให้สําเร็จ บางครั้งก็ไม่
ต้องการองค์กรแบบเป็นทางการ๓๕ 
 ๑๘. องค์กรสําหรับการเผยแผ่แบบเป็นทางการ บางครั้งก็ทํางานลําบาก กว่าจะไป
ตามลําดับขั้นเสียเวลามาก พูดง่ายๆ ว่างานไม่เดิน บางครั้งก็ต้องการทีมที่ทํางานร่วมกันได้ทันที งาน
ด้านการเผยแผ่จะมีแบบที่ทําประจํา และแบบที่มีระยะเวลากําหนด จัดโครงการ และกิจนิมนต์เป็น
ต้น๓๖ 
 สรุปไดว้่า การจัดองค์กรในการเผยแผ่ในจังหวัดนนทบุรีมีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ แบบกระจาย
อํานาจ แบบเครือข่าย แบบศูนย์รวมอํานาจ และแบบไม่เป็นทางการ แบบกระจายอํานาจ จะแบ่งงาน
กันทําจัดเป็นส่วนงาน เช่นฝุายสถานที่ ก็มีอํานาจสามารถตัดสินใจได้เอง เพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินการ การจัดองค์กรก็ต้องให้ดําเนินการได้ไวที่สุด นั่นคือการแต่งตั้งให้แต่ละหน่วยมีอํานาจ
ตัดสินใจ มีฝุายสถานที่ ฝุายอํานวยการ แต่ละฝุายก็มีหน้าที่ ทํางานเผยแผ่ช่วยกัน  สุดท้ายทุกฝุาย
จะต้องมารวมกันเป็นงานเดียวกัน แบบเครือข่าย วัดจะมีศูนย์ในต่างจังหวัด เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาศัยการมีส่วนร่วมของแต่ละส่วนทําให้งานด้านการเผยแผ่ดําเนินไปได้อย่างสะดวก มีทีม
เผยแผ่สําหรับเยาวชน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีทีมท่ีสอนกรรมฐานให้กับผู้สนใจทั่วไป การจัด

                                           
 ๓๒สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๓สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๔สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๕สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒.  

 ๓๖สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๐ 

องค์กรจะแบ่งฝุายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แบบศูนย์รวมอํานาจ เจ้า
อาวาสจะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะต้องเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคนและงบประมาณในการเผยแผ่  
ซึ่งจะขึ้นตรงต่อเจ้าอาวาสทั้งหมด ประการส่วนแบบไม่เป็นทางการ การรวมทีมขึ้นมาแบบไม่เป็น
ทางการ มีหัวหน้าที่รับงานและกระจายงานเผยแผ่เพ่ือให้พระนักเผยแผ่รูปอ่ืน บางครั้งในการเผยแผ่ 
ทีมจะเกิดข้ึนเองอย่างไมเป็นทางการ แต่ในภาพรวมก็ทํางานเผยแผ่ได้อย่างเป็นเอกภาพ 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่ าความถี่  การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก สภาพทั่ ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ จัดองค์กรแบบกระจายอํานาจ ๖ ๑,๓,๔,๖,๘,๑๔ 
๒ จัดองค์กรแบบเครือข่าย ๖ ๒,๕,๗,๙,๑๐,๑๕ 
๓ จัดองค์กรแบบศูนย์รวมอํานาจ ๓ ๑๑,๑๒,๑๓ 
๔ จัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการ ๓ ๑๖,๑๗,๑๘ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 จัดองค์กรแบบกระจายอ านาจ 
 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดองค์กร มีการจัดองค์กรที่เป็นการกระจายอํานาจ แบ่งงานกันทําจัดเป็นส่วนงาน เช่น ฝุายสถานที่ 
ก็มีอํานาจสามารถตัดสินใจได้เอง เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ งานเผยแผ่ที่ทําคนเดียวไม่ได้  
ก็ต้องอาศัยบุคลากรหลายฝุาย เช่นการดูแลสถานีวิทยุก็ต้องใช้บุคลากรเฉพาะทาง เมื่อต้องใช้คน
จํานวนมาก ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แต่ละหน่วยมีอํานาจตัดสินใจ  องค์กรที่ดูแลงานเผยแผ่ 
จะมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ส่วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็มีส่วนช่วยในการดําเนินการต่างๆ ที่เจ้าอาวาสได้
มอบหมายให้ เมื่อเจ้าอาวาสติดภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ
หน้าที่แทน  
 จัดองค์กรแบบเครือข่าย 
 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดองค์กร มีการแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเผย ฝุายจัดทําโครงการก็จะมีสํานักงานเลขานุการ 
ฝุายเผยแผ่ก็จะมีพระนักเทศทักเผยแผ่ ฝุาสถานที่ก็จะมีพระดูแล จะดําเนินการเป็นทีม ช่วยเหลือกัน 
จึงจะสําเร็จได้ ฝุายประสานงานก็ดําเนินการประสานงาน  ฝุายประชาสัมพันธ์ก็ดําเนินการไป  
ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายกัน จากนั้นก็นํามารวมสรุปผลดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ย่อย



๘๑ 

เพ่ือทําหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเผยแผ่ และประสานงานกับเครือข่ายภายนอก กล่าวคือองค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละส่วนจะมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
 จัดองค์กรแบบศูนย์รวมอ านาจ 
 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดองค์กร มีการจัดองค์กรแบบศูนย์รวมอํานาจ โดยที่เจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการสั่งการต่า ง ๆ  
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ งานทุกส่วนจะข้ึนตรงต่อเจ้าอาวาส ยกเว้นกรณีที่เจ้าอาวาสติดภารกิจ จึงมี
การมอบหมายงานให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดําเนินการแทนอย่างชอบธรรม เพ่ือให้งานเผยแผ่มีความเป็น
เอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นวัดจึงต้องอาศัยเจ้าอาวาสเป็นผู้นําและตัดสินใจทุกเรื่อง หาก
แยกกันทําจะเกิดความแตกแยกและแตกต่างซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งและทําให้การเผยแผ่ไม่
เป็นไปในทิศทางท่ีได้วางไว้ 

 จัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
จัดองค์กร  ในบางคราว มีการจัดองค์กรอย่างไมเป็นทางการ เพ่ือความรวดเร็วและตอบสนองการ
ดําเนินงานเผยแผ่ในกลุ่มย่อยๆ โดยปกติเมื่อทํางานร่วมกันจะรู้นิสัยกันและจะเกิดทีมเล็กๆ ที่ทํางาน
ด้วยกัน แต่ในภาพรวมก็ทํางานเผยแผ่ได้อย่างเป็นเอกภาพ การจัดองค์กรในการเผยแผ่บางครั้งอาจมี
คําสั่งแต่งตั้ง แต่บางครั้งไม่มี ได้มีการมอบหมายให้ทําอย่างกะทันหัน ผู้ดําเนินการก็ต้องรีบหาทีมงาน
ทํางานเผยแผ่ให้สําเร็จ ก็ต้องอาศัยการจัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการและร่วมกันทํางานเผยแผ่ให้
สําเร็จลงล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔.๑.๓ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพทั่ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การออกคําสั่งบางครั้งเขาก็ไม่ได้ทําตามเราเสมอไป ก็มีบ้างที่ต้องออกคําสั่งตามอํานาจ
หน้าที่ แต่ก็ต้องออกคําสั่งแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน การสั่งการบางครั้งเขาไม่อยากทําตามเพราะจะ
เหมือนการบังคับไป ถ้าหากออกคําสั่งแบบขอความช่วยเหลือ เขาก็จะทําตามด้วยความเต็มใจ๓๗ 

                                           
 ๓๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๒ 

 ๒. การสั่งการที่วัดได้ดําเนินการจะสั่งการแบบให้ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
เพราะการเผยแผ่ ที่วัดจะสั่งการแบบการให้แนวนโยบายในการปฏิบัติ ผู้รับคําสั่งคือพระนักเผยแผ่จะ
ใช้ความรู้ความสามารถทําการเผยแผ่ด้วยความอิสระ ซึ่งผลงานด้านการเผยแผ่ก็จะออกมาดี๓๘ 
 ๓. จังหวัดนนทบุรีมีการเผยแผ่ที่เด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีสํานักปฏิบัติธรรมก็จะมี
นักเผยแผ่มาก ยิ่งมีจํานวนมากก็ต้องพึงพาอาศัยอัน การออกคําสั่งแบบใช้อํานาจจะไม่สามารถ
นํามาใช้ได้ ต้องออกคําสั่งแบบวานให้ช่วยเหลือ ยกเว้นการออกคําสั่งที่คณะสงได้รับมาจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องสูง๓๙ 
 ๔. จังหวัดนนทบุรีมีการสั่งการตามอํานาจหน้าที่ คือเจ้าคณะจังหวัดสั่งลงมายังเจ้าคณะ
อําเภอ เจ้าคณะอําเภอสั่งลงมายังเจ้าคณะตําบล และเจ้าคณะตําบลก็สั่งมายังเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส 
ก็สั่งการมายังพระลูกวัดอีกที่หนึ่ง๔๐ 
 ๕. วิธีการสั่งการที่ดีที่ใช้อยู่เป็นประจํา คือสั่งแบบให้แนวนโยบาย ผู้ปฏิบัติตามจะได้มี
อิสระในการทํางาน ถ้าสั่งการแบบผู้บังคับบัญชา ไม่ค่อยได้ผล งานสําเร็จแต่ผลที่ออกมาอาจจะไม่ดี
เท่าท่ีควร๔๑ 
 ๖. การสั่งการในบางโอกาสจะต้องมีการสั่งการนอกสายบังคับบัญชา วิธีการที่ดีที่สุดคือ
การออกคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานร่วมกัน มอบหมายภาระหน้าที่ให้ ผู้เป็นคณะทํางานจะได้
ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ๔๒ 
 ๗. การสั่งการเป็นไปตามลําดับของการบังคับบัญชาคณะสงฆ์ เริ่มตั้งแต่มหาเถรสมาคม
จนถึงขั้นสุดท้ายเจ้าอาวาส การสั่งการก็จะออกเป็นข้อบังคับบ้างระเบียบบ้างคําสั่งบ้างอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร๔๓ 
 ๘. บางครั้งการออกคําสั่งตรงๆ ก็ไม่สามารถทําให้งานเผยแผ่ประสบความสําเร็จได้  
การสั่งการต้องมีวาทศิลป์ ซึ่งที่วัดจะใช้ประจํา ต้องใช้ปิยวาจา พูดให้ผู้ปฏิบัติตามยินดีที่จะปฏิบัติ
ตาม๔๔  

                                           
 ๓๘สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๓๙สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๐สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๔๒สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๓สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๔สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๓ 

 ๙. คณะสงฆ์จะมีการสั่งการคล้ายๆ กับระบบราชการ มีการสั่งการตามอํานาจหน้าที่การ
สั่งการเป็นเส้นตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ผู้ใหญ่สั่งมาอย่างไรก็จะต้องทําตามอย่างนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเผยแผ่ จังหวัดนนทบุรีจะดําเนินการตามมหาเถรสมาคมทุกประการ๔๕  
 ๑๐. งานด้านการเผยแผ่ไม่จําเป็นต้องสั่งการแบบเป็นทางการ แค่ให้แนวนโยบายก็
สามารถทําการเผยแผ่ได้แล้ว ยิ่งถ้าสั่งการที่มากเกินขอบเขตที่จะทําได้ยิ่งแล้วใหญ่๔๖ 
 ๑๑. การสั่งการมีหลายรูปแบบ สั่งตามลําดับชั้นปกครองทางคณะสงฆ์ก็มี ในส่วนของการ
เผยแผ่ที่วัดมีการใช้การสั่งการโดยแจ้งอํานาจหน้าที่ให้ทราบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเข้าใจในอํานาจหน้าที่
ของตนและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายแบบพึงพาอาศัยกัน ไม่ออกคําสั่งซ้ําแล้วซ้ําอีก ใช้การประชุม
ติดตามงานเป็นการตรวจสอบความคืบหน้า๔๗ 
 ๑๒. การออกคําสั่งในบางสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถของบุคลากรนอกสายงาน 
ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จังหวัดนนทบุรีจะมีการแต่งตั้งเป็นคณะทํางาน ซึ่งบ่อยครั้งที่คณะสงฆ์
แต่ตั้งกระผมให้ร่วมเป็นคณะทํางานในการเผยแผ่ของวัด๔๘ 
 ๑๓. งานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์สํานักงานวัฒนธรรมก็มีส่วนร่วมในการดํา เนินการ
เผยแผ่ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานของคณะสงฆ์ และร่วมกับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่เชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ถึงแม้จะอยู่นอกสายงานก็ตามแต่ด้วยความที่หน่วยงานของวัฒธรรมและคณะสงฆ์มี
ความสัมพันธ์กัน การออกคําสั่งนอกสายงานที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะต้องมีการแต่งตั้งให้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน๔๙ 
 ๑๔. การสั่งการด้านการเผยแผ่สําคัญมาก คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีมีการดําเนินการตาม
คําสั่งที่ได้รับ ทั้งจังหวัดจะมีความเป็นเอกภาพ ปฏิบัติตามโดยความพร้อมเพรียงกัน ถือได้ว่าเป็น
อํานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม๕๐ 

                                           
 ๔๕สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๖สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๗สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๘สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๔๙สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๐สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๔ 

 ๑๕. ด้านการสั่งการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับการบังคับบัญชาพระสงฆ์เอง
จะมีคําสั่งตามสายบังคับบัญชา เมื่อถึงระดับหมู่คณะแล้วเนื่องจากสายการบังคับบัญชาอยู่ในระดับที่
ใกล้ชิดกัน จะมีการสั่งการแบบไม่เป็นทางการ โดยให้อิสระกับผู้ปฏิบัติตาม ในรูปแบบของการทํางาน
เป็นทีม๕๑ 
 ๑๖. โดยทั่วไปแล้วเจ้าคณะจังหวัดจะสั่งการลงไปตามขั้นตอน แต่ในทางปฏิบัติ  
บางสถานการณ์ก็จะมีการประชุมคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเพ่ือสั่งการโดยตรง เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว๕๒ 
 ๑๗. ในด้านการสั่งการพระคุณเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีมีการสั่งการตําลําดับขั้นตอน
เช่นกับระบบราชการ๕๓ 
 ๑๘. ที่วัดมีการดําเนินการเผยแผ่เป็นปกติท่านเจ้าอาวาสก็ใส่ใจในการเผยแผ่มาก และได้
ดําเนินการตามคําสั่งมหาเถรสมาคมทุกประการ๕๔ 
 สรุปได้ว่า  สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) นั้น คณะสงฆ์ได้มีการดําเนินการออกคําสั่งใน
ประเด็นหลักๆ คือ การออกคําสั่งตามอํานาจหน้าที่ ดําเนินการโดยมหาเถรสมาคม ลงมาตามสายงาน
เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส ส่วนงานการ
เผยแผ่ ตามลําดับขั้นตอนให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ประการต่อมามีการสั่งการในรูปแบบของการขอ
ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีสําหรับการออกคําสั่ง การออกคําสั่งเป็นมีลักษณะคล้ายๆ การขอ
ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามดําเนินการเผยแผ่ด้วยความเต็มใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ประการ
ต่อมาเป็นการสั่งแบบให้อิสระในการทําตาม ซึ่ง ลักษณะของการเผยแผ่จะเป็นงานที่มีความ
ละเอียดอ่อนมาก การออกคําสั่งในรูปของการใช้อํานาจอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะมีข้อจํากัด
ในด้านการปฏิบัติตาม แต่การออกคําสั่งของจังหวัดนนทบุรีในส่วนหนึ่ งดําเนินการโดยมีการให้ความ
เป็นอิสระในการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประการสุดท้ายคือการสั่งการนอกสายงาน การสั่งการ
ในลักษณะนี้จะดําเนินการด้วยความลําบาก แต่มีแนวทางในการดําเนินการคือการออกคําสั่งแต่งตั้งให้

                                           
 ๕๑สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๒สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๓สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๔สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๕ 

เป็นคณะทํางานร่วมกัน หรือการเรียนเชิญให้มาร่วมเป็นคณะทํางานด้วยกัน และดําเนินการสั่งการ
ด้วยการขอความช่วยเหลือให้ดําเนินการตามความถนัด 
 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์ เชิ งลึก สภาพทั่ ว ไปของการบริหารจัดการ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ สั่งการตามอํานาจหน้าที่ ๗ ๔,๗,๙,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ สั่งการแบบขอความช่วยเหลือ ๔ ๑,๓,๘,๑๑, 
๓ สั่งการแบบให้อิสระ ๔ ๒,๕,๑๐,๑๕, 
๔ สั่งการนอกสายงาน ๓ ๖,๑๒,๑๓ 

  
 จากตารางที่ ๔.๓ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 สั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ มีการสั่งการตามอํานาจหน้าที่ คือเจ้าคณะจังหวัดสั่งลงมายังเจ้าคณะอําเภอ  
เจ้าคณะอําเภอสั่งลงมายังเจ้าคณะตําบล และเจ้าคณะตําบลก็สั่งมายังเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็สั่งการ
มายังพระลูกวัด ตามลําดับของการบังคับบัญชาคณะสงฆ์ การสั่งการก็จะออกเป็นข้อบังคับบ้าง
ระเบียบบ้างคําสั่งบ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีความสอดคล้องกับระบบราชการ การสั่งการเป็น
เส้นตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ผู้ใหญ่สั่งมาอย่างไรก็จะต้องทําตามอย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแผ่ จังหวัดนนทบุรีจะดําเนินการตามมหาเถรสมาคมทุกประการ มีการดําเนินการตามคําสั่งที่
ได้รับ อย่างเป็นเอกภาพ  โดยปกติแล้วเจ้าคณะจังหวัดจะสั่งการลงไปตามขั้นตอน แต่ในทางปฏิบัติ 
บางสถานการณ์ก็จะมีการประชุมคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเพ่ือสั่งการโดยตรง  

 สั่งการแบบขอความช่วยเหลือ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ มีการออกคําสั่งแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน การออกคําสั่งแบบใช้อํานาจไม่สามารถ
นํามาใช้ได้ในบางสถานการณ์ ต้องออกคําสั่งแบบวานให้ช่วยเหลือ ยกเว้นการออกคําสั่งที่คณะสงได้
รับมาจากผู้บังคับบัญชาเบื้องสูง  การสั่งการจะต้องมีวาทศิลป์  ต้องใช้ปิยวาจา พูดให้ผู้ปฏิบัติตาม



๘๖ 

ยินดีที่จะปฏิบัติตาม ไม่ออกคําสั่งซ้ําแล้วซ้ําอีก ใช้การประชุมติดตามงานเป็นการตรวจสอบความ
คืบหน้า 

 สั่งการแบบให้อิสระ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ มีการสั่งการแบบให้ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความอิสระกับพระนักเผย
แผ่ที่จะใช้ความรู้ความสามารถทําการเผยแผ่ด้วยความอิสระ ซึ่งผลงานด้านการเผยแผ่ก็จะออกมาดี 
วิธีการนี้ ผู้ปฏิบัติตามจะได้มีอิสระในการทํางาน หากสั่งการแบบผู้บังคับบัญชา จะไม่ค่อยได้ผล ผลที่
ออกมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร เพราะตามปกติการสั่งการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับการ
บังคับบัญชาพระสงฆ์เองจะมีคําสั่งตามสายบังคับบัญชาอยู่แล้ว เมื่อถึงระดับหมู่คณะ มีความใกล้ชิด
กัน จะมีการสั่งการแบบไม่เป็นทางการ โดยให้อิสระกับผู้ปฏิบัติตาม ในรูปแบบของการทํางานเป็นทีม 

 สั่งการนอกสายงาน 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ  ในบางโอกาสจะต้องมีการสั่งการนอกสายบังคับบัญชา วิธีการที่ดีที่สุดคือการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานร่วมกัน มอบหมายภาระหน้าที่ให้ ผู้เป็นคณะทํางานจะได้ปฏิบัติ
ตามอย่างเป็นระบบ เพราะการออกคําสั่งในบางสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถของบุคลากรนอก
สายงาน ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จังหวัดนนทบุรีจึงมีการแต่งตั้งเป็นคณะทํางาน 

 ๔.๑.๔ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพทั่ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การประสานงานด้านการเผยแผ่ที่ได้ผลดีที่สุด จะต้องมีเปูาหมายว่าประสานงานกัน
ด้วยเรื่องอะไร ทําอะไร ที่ไหนอย่างไร การประสานงานจะต้องชัดเจน ที่ดําเนินการอยู่จะต้องมีความ
เป็นเอกภาพกันสมานฉันท์กัน ประสานงานเพื่อให้การเผยแผ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน๕๕ 
 

                                           
 ๕๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๗ 

 ๒. ปัจจุบันการประสานงานกันไม่จําเป็นต้องประสานงานผ่านหนังสือ ใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ ประสานงานกันผ่านเทคโนโลยีก็ได้ ผ่านกลุ่มไลน์ก็ได้ ทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและ
รวดเร็ว๕๖ 
 ๓. การประสานงานจะต้องมีทิศทางที่แน่ชัด จังหวัดนนทบุรีจะมีการสื่อสารกันโดยใช้
หนังสือแบบเดียวกับราชการ ตามลําดับขั้นตอน เพ่ือให้การประสานงานถูกต้องและแม่นยํามาก
ที่สุด๕๗ 
 ๔. บางสถานการณ์ไม่อาจใช้การประสานงานแบบเป็นทางการได้ เนื่องจากข้อจํากัดเรื่อง
ของระยะเวลา มีผลดําเนินการช้า บางครั้งมีการใช้การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการโดยการ
โทรศัพท์หาบ้าง หรือบอกปากเปล่าบ้างเพ่ือความรวดเร็ว๕๘ 
 ๕. บางโอกาสก็ใช้การประสานงานโดยตรง เข้าหาผู้รับข้อมูลโดยตรงเพ่ือให้ได้ผลตรงเปูา
เข้าประเด็น และมีความเป็นเอกภาพ เพราะหากประสานงานกันโดยการบอกต่อจะทําให้เกิดการขาด
หายของข้อมูลบางประเด็นได้๕๙ 
 ๖. การประสานงานส่วนใหญ่จะไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการบอกต่อๆ กัน เพ่ือให้กระจาย
ข่าวหรือบอกข้อมูลข่าวสารกันได้รวดเร็วกว่า๖๐ 
 ๗. การประสานงานที่เกี่ยวกับการเผยแผ่จังหวัดนนทบุรีจะมีการประสานงานกันอย่าง
ชัดเจน มีทิศทางของการดําเนินในทางเดียวกัน๖๑ 
 ๘. มักจะใช้วิธีการประสานงานอย่างเป็นทางการเพราะมีเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีผลเชิงปฏิบัติ๖๒ 
 ๙. การประสานงานในยุคนี้ต้องฉับไว วิธีการที่ใช้คือประสานงานผ่านไลน์ ซึ่งง่ายและ
สะดวกดี สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคําพูด๖๓  

                                           
 ๕๖สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๘สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๕๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๖๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๑สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๒สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๓สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๘ 

 ๑๐. ที่ดําเนินการประสานงานกันอยู่ก็ใช้วิธีการประสานงานกันผ่านไลน์ เพราะรวดเร็วดี 
ประสานงานกันเป็นกลุ่ม ในกลุ่มจะเข้าใจตรงกันเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกัน จึงทําให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ๖๔ 
 ๑๑. การประสานงานส่วนใหญ่จะใช้การประสานงานกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
หัวหน้างานประสานงานผ่านสายงาน๖๕ 
 ๑๒. การประสานงานกันต้องใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์ บางครั้งส่งข้อมูลผ่าน
ไลน์กลุ่มก็ไม่อาจประสบความสําเร็จได้เนื่องจากในกลุ่มมีการส่งข้อมูลจํานวนมาก เกิดการอ่านไม่ทัน 
ต้องใช้วิธีโทรหาโดยตรง เพ่ือสื่อสารได้อย่างแม่นยํา๖๖ 
 ๑๓. การประสานงานในกลุ่มเล็กๆ จะใช้วิธีการประชุมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็น
การประสานงานและทราบทิศทางของการดําเนินการเผยแผ่๖๗ 
 ๑๔. ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยในการสื่อสารจํานวนมาก มีทั้งไลน์ เฟสบุ๊ก ที่จะอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร ในด้านการเผยแผ่ใช้วิธีการนี้เป็นประจําเพราะเร็วดี๖๘ 
 ๑๕. บางครั้งต้องมีการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  
หลายครั้งที่พระคุณเจ้าได้ประสานงานมาโดยการโทรศัพท์ เพ่ือแจ้งกําหนดการ และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง๖๙ 
 ๑๖. ในยุคนี้การประสารงานกันการส่งข้อมูลข่าวสารกันไวมาก ใช้เวลาเพียงชั่วครู่ 
ก็ประสานงานกันได้แล้ว ประสานงานผ่านไลน์ไวที่สุด และทุกคนก็ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงกันด้วย๗๐ 
 

                                           
 ๖๔สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๕สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๖สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๗สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๘สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๖๙สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด
นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๐สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๘๙ 

 ๑๗. วิธีการประสานให้ชัดเจนที่สุดจะใช้วิธีการประสานงานโดยตรงแบบตัวต่อตัว เพ่ือทํา
ความเข้าใจในเรื่องที่ประสานงาน เพราะสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้ดี และมีการโต้ตอบกัน
ถามตอบกันได้ เป็นวิธีการที่ชัดเจนและไวที่สุด๗๑ 
 ๑๘. ประสานงานโดยตรงไวที่สุด ไวกว่าวิธีการอ่ืนๆ เจ้าตัวเข้าใจตรงกัน ข้อมูลข่าวสารไม่
สูญหายจากการบอกต่อหลายทอด๗๒ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการประสานงาน  (Coordinating) มีการประสานงานโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่โทรศัพท์  
การประสานงานด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งการประสานงานโดยใช้เครื่องมือช่วยเหลือ
นั้นจะประสานงานได้รวดเร็วและสมาชิกในกลุ่มจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน ประการต่อมามีการ
ประสานงานกันอย่างเป็นทางการโดยผู้บังคับบัญชาประสานงานมายังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ด้วยข้อมูลที่ชัดเจน และทิศทางที่ชัดเจน ประการต่อมามีการประสานงานกันอย่างไม่
เป็นทางการ เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ เนื่องจากการเผยแผ่ในบางโอกาสทําการเผยแผ่กัน
เป็นกลุ่มย่อยวิธีการประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการจะสามารถใช้ได้ผลดี ประการต่อมา มีการ
ประสานงานกันโดยตรง ตัวต่อตัว เป็นการประสานงานกัน ๒ ทาง วิธีการนี้จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด
เพราะสามารถถามตอบกันได้ เป็นวิธีการที่ได้ผลดีและรวดเร็วมีผลเชิงปฏิบัติ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงค่าความถี่ การสัมภาษณ์เชิงลึก สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ ใช้เครื่องมือในการประสานงาน ๖ ๒,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖ 
๒ ประสานงานแบบเป็นทางการ ๕ ๑,๓,๗,๘,๑๑ 
๓ ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ๔ ๔,๖,๑๓,๑๕ 
๔ ประสานงานโดยตรง ๓ ๕,๑๗,๑๘ 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

                                           
 ๗๑สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๒สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๐ 

 ใช้เครื่องมือในการประสานงาน 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ประสานงาน  มีการประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ก็ได้ ซึ่ง
เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกดี สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคําพูด สมาชิกในกลุ่มจะเข้าใจตรงกัน
เพราะได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกัน จึงทําให้เกิดความเป็น ปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยในการสื่อสารจํานวน
มาก มีทั้งไลน์ เฟสบุ๊ก ที่จะอํานวยความสะดวกในการ เนื่องจากในยุคนี้การประสารงานกันการส่ง
ข้อมูลข่าวสารกันมีความรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก็ประสานงานกันได้ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
โทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน 

 ประสานงานแบบเป็นทางการ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ประสานงาน  มีการประสานงานแบบเป็นทางการ เป็นเป็นการประสานงานที่มีเปูาหมายว่า
ประสานงานกันด้วยเรื่องอะไร ทําอะไร ที่ไหนอย่างไร การประสานงานจะต้องชัดเจน ที่ดําเนินการอยู่
จะต้องมีความเป็นเอกภาพกันสมานฉันท์กัน การประสานงานในลักษณะนี้จะมีความชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบติดตามผลได้เนื่องจากมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ประสานงาน  มีการประสานงานในกลุ่มเล็กๆ ประชุมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการ
ประสานงานและทราบทิศทางของการดําเนินการเผยแผ่  บางครั้งมีการประสานงานอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีการใช้โทรศัพท์โทรโดยตรงเพ่ือแจ้งกําหนดการ และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๔.๑.๕ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพทั่ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้
สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 



๙๑ 

 ๑. ในการควบคุมการเผยแผ่จะควบคุมเนื้อหาของการเผยแผ่เป็นสําคัญ เนื้อหาที่เผยแผ่
จะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ถ้ายกหลักธรรมจากพระไตรปิฎกก็ต้องอ้างที่มาให้ชัดเจน เนื้อหานี้
สําคัญมาก ต้องมีการควบคุมไม่ให้เผยแผ่ผิดพระธรรมวินัย๗๓ 
 ๒. การเผยแผ่จะต้องมีคุณภาพ คุณภาพของการเผยแผ่อยู่ที่บุคคลผู้เผยแผ่ต้องคัดสรรกัน
มา สื่อก็ต้องใช้สื่อที่เข้าใจง่าย นําเสนอด้วยวิธีการที่แยบยลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดีที่สุด๗๔ 
 ๓. การเผยแผ่เนื้อหาเป็นส่วนสําคัญ จะควบคุมเนื้อหาเป็นส่วนแรกทุกรูปในทีมต้องมี
ความรู้ดีเข้าใจดีในส่วนเนื้อหา ๗๕ 
 ๔. สิ่งที่จะต้องควบคุมเป็นพิเศษคือบุคลากร จะควบคุมในเรื่องของการแสดงออกต่อที่
สาธารณะในขณะที่เผยแผ่ ต้องเป็นไปตามหลักเสขิยวัตร๗๖ 
 ๕. คุณภาพของงานด้านการเผยแผ่เป็นสําคัญ วัดจะมีการควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่ 
คุณภาพที่ว่าคือ เมื่อเผยแผ่แล้วผู้ฟังต้องเข้าใจ และพึงพอใจ๗๗ 
 ๖. สิ่งที่จะต้องคํานึงถึงคือระยะเวลาในการเผยแผ่จะต้องมีความเหมาะสม ที่วัดจะไม่ทํา
การเผยแผ่เป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากจะทําให้ผู้ฟังเกิดความเหนื่อยล้า การฟังก็จะไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร๗๘ 
 ๗. ที่วัดจะมีระยะเวลาในการดําเนินการเผยแผ่ เมื่อจัดโครงการก็จะมีการควบคุ ม
ระยะเวลาในการจัดโครงการ และควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการเผยแผ่ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อย
เกินไป๗๙ 
 ๘. การเผยแผ่ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องควบคุมเป็นประการแรกคือการ
ควบคุมคุณภาพ ซึ่งก็หมายความว่า คุณภาพของผู้แสดงธรรม คุณภาพของเนื้อหา และผู้ฟังได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเข้าใจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม๘๐ 

                                           
 ๗๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๔สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๖สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๗สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๗๘สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๗๙สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๐สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๒ 

 ๙. วัดจะควบคุมการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ฟังต้องได้ประโยชน์สูงสุด วัสดุ
อุปกรณ์ก็ต้องเตรียมให้พร้อม ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง๘๑ 
 ๑๐. หลักธรรมที่นําไปใช้ในการเผยแผ่จะต้องเขากับจริตของผู้ฟัง เข้ากับสถานการณ์๘๒ 
 ๑๑. มีการควบคุมระยะเวลาในการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับผู้ฟัง และกาลเทศะ ยะยะเวลา
ที่ใช้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป๘๓ 
 ๑๒. สิ่งที่วัดในจังหวัดนนทบุรีควบคุมประการแรกคือ พระนักเผยแผ่ต้องได้มาตรฐาน 
ต้องมีการฝึกฝนกันมาอย่างจริงจัง พระคุณเจ้าหลายรูปเรียนในหลักสูตรพระนักเทศ๘๔ 
 ๑๓. พระนักเผยแผ่จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดีจึงจะสามาระช่วยให้
การเผยแผ่มีประสิทธิภาพ๘๕ 
 ๑๔. เรื่องเนื้อหาในการสอนเป็นเรื่องสําคัญจังหวัดนนทบุรีมีการเผยแผ่ที่เข้มแข็งพระนัก
เผยแผ่มีความรู้ดี เวลาทําการเผยแผ่จึงได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชน๘๖ 
 ๑๕. จังหวัดนนทบุรีจะควบคุมคุณภาพในการเผยแผ่อย่างมาก สังเกตเห็นได้จาการที่
พระคุณเจ้าแสดงธรรม พุทธศาสนิกชนต่างให้การยอดรับนับถือและให้ความชื่นชน๘๗ 
 ๑๖. พระนักเผยแผ่ของจังหวัดนนทบุรี เวลาแสดงธรรมมีเนื้อหาสาระดีมาก น่าฟังน่า
ติดตาม๘๘ 
 ๑๗. ต้องยอมรับว่าพระนักเทศน์ในจังหวัดนนทบุรี มีความรู้ความสามารถมาก บางรูปจบ
ปริญญาเอก เวลาเทศนาสอนโยม เข้าใจง่าย๘๙ 

                                           
 ๘๑สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๒สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๓สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๔สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๕สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๖สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๗สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๘สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๘๙สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๓ 

 ๑๘. จังหวัดนนทบุรีมีพระนักเทศที่มีชื่อเสียงอยู่หลายรูป ที่ทําการเผยแผ่อยู่ หลายรูปมี
ความรู้ความสามารถมาก เช่นหลวงพ่อพระราชธรรมนิเทศ เป็นพระที่มีคุณภาพด้านการเผยแผ่ที่ควร
นําไปเป็นแบบอย่างให้กับพระนักเทศนักเผยแผ่รุ่นใหม่ๆ๙๐ 
 สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการควบคุม  (Controlling) มีการควบคุมคุณภาพการเผยแผ่ โดยเน้นที่บุคลากรที่ดําเนินการเผย
แผ่จะต้องมีคุณภาพ คือมีความรู้ดี นําเสนอได้ดี ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระที่นําเสนอ ประการต่อมามี
การควบคุมเนื้อหา คือ ไม่ให้ออกนอกกรอบพระธรรมวินัย เนื้อหาที่นําไปใช้เผยแผ่จะต้องมีความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์บุคคลเป็นสําคัญ ประการต่อมา มีการควบคุมพฤติกรรม คือควบคุม
จริยาวัตรของพระนักเผยแผ่ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยถูกต้องตามจริยธรรม พระนักเทศจะต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประการสุดท้ายมีการควบคุมระยะเวลาใน
การเผยแผ่ หากเป็นโครงการจะมีการควบคุมเรื่องของระยะเวลาในการจัดโครงการให้มีความ
เหมาะสม และควบคุมระยะเวลาในการดําเนินการเผยแผ่ หรือจัดกิจกรรม ไม่ให้มาเกินไป หรือน้อย
จนเกินไป 
 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่ าความถี่  การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก สภาพทั่ ว ไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ การควบคุมคุณภาพ ๗ ๒,๕,๘,๙,๑๕,๑๗,๑๘ 
๒ การควบคุมเนื้อหา ๕ ๑,๓,๑๐,๑๔,๑๖ 
๓ การควบคุมพฤติกรรม ๓ ๔,๑๒,๑๓ 
๔ การควบคุมระยะเวลา ๓ ๖,๗,๑๑ 

 จากตารางที่ ๔.๕ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 การควบคุมคุณภาพ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ควบคุม  มีการควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่โดยคัดสรรบุคลากรที่ทําการเผยแผ่ เลือกสื่อที่เหมาะสม
เพ่ือให้ได้คุณภาพ นําเสนอด้วยวิธีการที่แยบยลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดีที่สุด คุณภาพที่ว่าคือ เมื่อเผยแผ่แล้ว

                                           
 ๙๐สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๔ 

ผู้ฟังเข้าใจ และพึงพอใจ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้
แสดงธรรม คุณภาพของเนื้อหา และผู้ฟังได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเข้าใจ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การควบคุมเนื้อหา 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ควบคุม มีการควบคุมเนื้อหา โดยในการควบคุมการเผยแผ่จะควบคุมเนื้อหาของการเผยแผ่เป็นสําคัญ 
เนื้อหาที่เผยแผ่จะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง ถ้ายกหลักธรรมจากพระไตรปิฎกก็ต้องอ้างที่มาให้
ชัดเจน ต้องมีการควบคุมไม่ให้เผยแผ่ผิดพระธรรมวินัย หลักธรรมที่นําไปใช้ในการเผยแผ่จะต้องเขา
กับจริตของผู้ฟัง เข้ากับสถานการณ์ 

 การควบคุมพฤติกรรม 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ควบคุม มีการควบคุมจริยาวัตรของบุคลากร ในเรื่องของการแสดงออกต่อที่สาธารณะในขณะที่เผยแผ่  
โดยให้เป็นไปตามหลักเสขิยวัตร การปฏิสัมพันธ์ของพระนักเผยแผ่ต้องได้มาตรฐาน ต้องมีการฝึกฝน
อย่างจริงจัง และสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะเพ่ือยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่สาธุชนได้ 

 การควบคุมระยะเวลา 

 สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการ
ควบคุม มีการควบคุมระยะเวลาในการเผยแผ่อย่างเหมาะสม ไม่ทําการเผยแผ่เป็นระยะเวลายาวนาน 
เนื่องจากจะทําให้ผู้ฟังเกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งจะมีผลในทางลบ และควบคุมระยะเวลาในการเผยแผ่
ไม่ให้น้อยเกินไปเพราะจะทําให้ไม่รู้เรื่อง และมีการควรคุมช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทําการเผยแผ่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  



๙๕ 

๔.๒  องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุร ี

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการวางแผน  (Planning) 
องค์ประกอบด้านการจัดองค์กร  (Organizing) องค์ประกอบด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) องค์ประกอบด้านการประสานงาน  (Coordinating) และองค์ประกอบด้านการ
ควบคุม  (Controlling) ผู้วิจัยจัยได้วิเคราะห์และสรุปไว้เป็นลําดังดังต่อไปนี้ 

 ๔.๒ .๑  การ วิ เคราะห์ข้อ มูล เกี่ ยวกับองค์ประกอบของการจั ดการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า มีผู้ ให้ข้อมูลสําคัญได้กล่าวในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ๑) องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การวางแผนจะต้องกําหนดเปูาหมายก่อน ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ต้องมีเปูาหมาย  
การวางแผนก็เช่นกัน กําหนดเปูาหมายไว้ให้ชัดเจน คนทําตามก็ทําง่าย ตราบใดที่ยังไม่มีเปูาหมายงาน
ออกมาก็ไม่มีทิศทาง๙๑ 
 ๒. การวางแผนจะต้องมีแนวทางท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ บางครั้งการวางแผนก็ไม่สําเร็จ
เสมอไปเนื่องจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน๙๒ 
 ๓. ส่วนที่จะทําให้แผนสําเร็จเป็นไปตามเปูาหมายคือการร่วมกันหาวิธีการที่จะไปถึง
เปูาหมายให้ได้ ถ้าไม่มีแนวทางก็เปรียบเสมือนมีรถแต่ไม่มีถนน ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้๙๓ 

                                           
 ๙๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๒สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๖ 

 ๔. ต้องมีเปูาหมาย และจุดประสงค์ของการวางแผนว่าวางแผนเรื่องอะไร เพ่ืออะไร 
เปูาหมายเป็นตัวสําคัญ เช่นกําหนดเปูาหมายไว้ว่าแต่ละปีจะมีพระนักเผยแผ่เพ่ิมขึ้น จากนั้นก็หา
แนวทางท่ีจะทําให้พระนักเผยแผ่เพิ่มขึ้นเป็นต้น๙๔  
 ๕. การวางแผนมีทั้งระยะยาวและระยะสั้น ต้องกําหนดให้ชัดว่าเป็นแผนระยะยาวหรือสั้น 
หากเป็นการวางแผนในระยะยาว ก็ต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีงบประมาณในการดําเนินการอย่าง
ชัดเจน๙๕ 
 ๖. การวางแผนที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงแผน ปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติ มีการ
ตรวจสอบประเมินผลตามระยะเวลา๙๖  
 ๗. จะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลเป็นประจํา เนื่องจากแผนบางอย่างวางให้แล้ว 
ไม่เป็นไปตามแผน คือไม่เข้าเปูาไม่ถูกวัตถุประสงค์ ก็ต้องปรับปรุงกันใหม่๙๗ 
 ๘. ต้องกําหนดเปูาหมายใช้ชัดเจนในเบื้องต้น ว่าจะไปในทิศทางใด แผนก็คือทิศทางของ
องค์กร ไม่มีแผนก็คือไม่มีทิศทาง งานด้านการเผยแผ่ไม่ได้ยาก เรามีกรอบการปฏิบัติอยู่แล้ว 
เปูาหมายของเราคือเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป๙๘ 
 ๙. พระพุทธเจ้าได้ เป็นต้นแบบของนักวางแผน พระองค์วางแผนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยมีเปูาหมายที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย การสอนของพระองค์ก็มี
เปูาหมายคือพระนิพพาน๙๙ 
 ๑๐. การวางแผนจะต้องมีเปูาหมายและแนวทางที่จะปฏิบัติให้เป็นตามแผน คือได้ผล
ตามที่คาดหวัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนา ก็ได้มีแนวทางในการเผย
แผ่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม๑๐๐ 
 
 

                                           
 ๙๔สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๕สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๙๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๗สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๘สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๙๙สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๐สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๗ 

 ๑๑. ในการเผยแผ่จะต้องมีการวางแผนในระยะสั้น แบ่งออกเป็นระยะๆ เมื่อเผยแผ่ได้ถึง
ขึ้นที่หนึ่งแล้ว ก็ดําเนินการต่อในขึ้นที่สอง จะต้องมีการแบ่งการทํางานออกเป็นช่วงๆ๑๐๑ 
 ๑๒. เปูาหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินไปในทิศทางที่มั่ง
หวัง งานเผยแผ่เป็นงานที่ไม่มีวันจบ เปูาหมายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย๑๐๒ 
 ๑๓. จะต้องมีการวางแผนในระยะยาว การเผยแผ่อาจจะไม่เป็นผลในทันที แต่ในอนาคต
ผลจากการเผยแผ่จะส่งผลให้สังคมค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสมตามที่  
วางแผนไว้๑๐๓ 
 ๑๔. ในการวางแผนจะต้องมีการกําหนดเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเหมือน
กรอบในการดําเนินการ ๑๐๔ 
 ๑๕. การวางแผนที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงแผนให้เข้ากับสถานการณ์เสมอ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของแผนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางแผนหรือไม่ หากไม่มีการตรวจสอบ
ติดตามตามประเมินผลก็จะไม่ทราบว่ามีการดําเนินงานไปถึงข้ันไหนแล้ว๑๐๕ 
 ๑๖. จะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลเป็นระยะมีการประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้า 
เพ่ือให้รู้ว่ากิจกรรมใดทําแล้วยังไม่ทํา ทําได้ไม่ได้ และปรับปรุงแผนงานเพ่ือให้งานสําเร็จ๑๐๖ 
 ๑๗. การติดตามประเมินผลแผนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุง
แผนงาน คณะสงฆ์จะต้องนํากระบวนการนี้มาใช้ในการเผยแผ่เพ่ือให้ผลของการดําเนินงานเป็นไป
ตามท่ีได้วางไว้๑๐๗ 
 

                                           
 ๑๐๑สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๒สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๓สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๔สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๕สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๖สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๗สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๘ 

 ๑๘. จะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถทําได้ เพ่ือเป็นกรอบให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม  
จึงจะประสบความสําเร็จได้๑๐๘ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) จะต้องมีการวางแผนโดยกําหนดเปูาหมายเป็นประการ
แรก ซึ่งเป็นกําวางทิศทางของแผนว่าจะนําไปองค์กรไปสู่ทิศทางใด เช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้า
วางแผนให้กุลบุตรผู้ออกบวชสําเร็จกิจกล่าวคือพระนิพพาน ประการต่อมาคือจะต้องมีแนวทางในการ
ปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได้ ประการต่อมาต้องมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล
แผน ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ประการสุดท้ายต้องมีการกําหนด
ระยะเวลาในแผน โดยที่แผนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนระยะยาวจะวางแผนตามวิสัยทัศน์ 
ส่วนแผนในระยะสั้นจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามทิศทางที่จะดําเนินไปสู่
เปูาหมายที่ได้วางไว้กล่าวคือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการวางแผนนั่นเอง 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์เชิ งลึก องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ กําหนดเปูาหมายของการเผยแผ่ ๕ ๑,๔,๘,๙,๑๒ 
๒ กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ๕ ๒,๓,๑๐,๑๔,๑๘ 
๓ ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน ๕ ๖,๗,๑๕,๑๖,๑๗ 
๔ กําหนดระยะเวลาของแผน ๓ ๕,๑๑,๑๓ 

 

 จากตารางที่ ๔.๖ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดเป้าหมายของการเผยแผ่ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการวางแผน จะต้องมีการกําหนดเปูาหมาก่อน การกําหนดเปูาหมายไว้ให้ชัดเจน คนทําตามก็ทํา
ง่าย ตราบใดที่ยังไม่มีเปูาหมายงานออกมาก็ไม่มีทิศทาง ต้องมีเปูาหมาย และจุดประสงค์ของการ
วางแผนว่าวางแผนเรื่องอะไร เพ่ืออะไร เปูาหมายเป็นตัวสําคัญ เช่นกําหนดเปูาหมายไว้ว่าแต่ละปีจะมี
พระนักเผยแผ่เพ่ิมขึ้น จากนั้นก็หาแนวทางที่จะทําให้พระนักเผยแผ่เพ่ิมขึ้นเป็นต้น เช่นเดียวกับ

                                           
 ๑๐๘สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๙๙ 

พระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเป็นต้นแบบของนักวางแผน พระองค์วางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี
เปูาหมายที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลาย การสอนของพระองค์ก็มีเปูาหมายคือพระนิพพาน 

 ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการวางแผน จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการ บางครั้งการวางแผนก็ไม่สําเร็จเสมอ
ไปเนื่องจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนที่จะทําให้แผนสําเร็จ
เป็นไปตามเปูาหมายคือการร่วมกันหาวิธีการที่จะไปถึงเปูาหมายให้ได้ ถ้าไม่มีแนวทางก็เปรียบเสมือน
มีรถแต่ไม่มีถนน ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ ดังนั้นการวางแผนจะต้องมีทั้งเปูาหมายและวิธีการจึงจะ
ได้ผลตามท่ีหวัง 

 ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการวางแผน จะต้องมีการปรับปรุงแผน ปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติ มีการตรวจสอบ
ประเมินผลตามระยะเวลา อาจจะติดตามผลเป็นประจําเดือนก็ได้ หรือตามไตรมาสก็ได้ เนื่องจากแผน
บางอย่างวางให้แล้วไม่เป็นไปตามแผน คือไม่เข้าเปูาไม่ถูกวัตถุประสงค์ ก็ต้องปรับปรุงกันใหม่ตาม
ระยะเวลาในที่ได้กําหนดไว้ที่สําคัญต้องติดตามผลและรายงานผลเป็นระยะๆ เพ่ือความทราบความ
คืบหน้าของการแผนแผ่  เนื่องจากการติดตามประเมินผลแผนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงาน คณะสงฆ์จะต้องนํากระบวนการนี้มาใช้ในการเผยแผ่เพ่ือให้ผลของ
การดําเนินงานเป็นไปตามท่ีได้วางไว้ 

 ก าหนดระยะเวลาของแผน 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการวางแผน จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาของแผนให้ชัดว่าเป็นแผนระยะยาวหรือสั้น หากเป็น
การวางแผนในระยะยาว ก็ต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีงบประมาณในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
แผนในระยะสั้น ก็ต้องแบ่งออกเป็นระยะๆ เมื่อเผยแผ่ได้ถึงขึ้นที่หนึ่งแล้ว ก็ดําเนินการต่อในขึ้นที่สอง 
จะต้องมีการแบ่งการทํางานออกเป็นช่วงๆ หากไม่ได้ผลก็ปรับให้เป็นแผนระยะยาวเพราะการเผยแผ่
อาจจะไม่เป็นผลในทันที แต่ในอนาคตผลจากการเผยแผ่จะส่งผลให้สังคมค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามที่วางแผนไว้ 
 
  



๑๐๐ 

 ๒) องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดองค์กรสําหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทุกวันนี้แบบเดิมประสบความสําเร็จ
ช้า ต้องสร้างเครือข่ายในภายนอก สร้างบริวารให้เกิดความร่วมมือกัน และขับเคลื่อนองกรไป
ด้วยกัน๑๐๙ 
 ๒. การจัดองค์กรสําหรับเผยแผ่ ควรจัดในลักษณะที่เจ้าอาวาสสามารถสั่งการได้ และ
สามารถควบคุมคุณภาพการเผยแผ่หรือทิศทางของการเผยแผ่ได้๑๑๐ 
 ๓. การจัดองค์กรที่เหมาะสมสําหรับการเผยแผ่ ควรจัดแบบศูนย์รวมอํานาจที่เจ้าอาวาส
สาสารสั่งการได้ จะมีทีมย่อยกี่ทีมก็ได้ แต่จะต้องมีทีมใหญ่คือโครงสร้างของวัดกํากับดูแลอีกที่หนึ่ง
เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง๑๑๑ 
 ๔. ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ย่อย หรือเพ่ิมสาขาสํานักเผยแผ่ อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่เพ่ือสร้างพลัง
ให้เกิดการเผยแผ่อย่างทั่วถึง๑๑๒ 
 ๕. ควรจัดองค์กรในลักษณ์กลุ่มย่อย กระจายอํานาจให้กลุ่มย่อยสามารถดําเนินการได้เพ่ือ
ลดความล้าช้าในการดําเนินการเผยแผ่๑๑๓ 
 ๖. การจัดโครงสร้างองค์กรสําหรับทําการเผยแผ่สามารถจัดโดยใช้โครงสร้างของวัดได้เลย 
ไม่ต้องจัดตั้งใหม่เพ่ือซ้ําซ้อนเนื่องจากภาระงานหลักของเจ้าอาวาสข้อหนึ่งคือการเผยแผ่อยู่แล้ว  
การจัดโดยอาศัยโครงสร้างของวัดจะดําเนินการได้สะดวก และสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับ๑๑๔ 

                                           
 ๑๐๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๐สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๑๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๑๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

 ๗. การเผยแผ่เจ้าอาวาสจะต้องมอบอํานาจให้กับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือให้สามารถสั่งการ
ดําเนินการได้ในเมื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ ไม่ต้องคอยรับคําสั่งเจ้าอาวาสอย่างเดียวจะเกิดความล้าช้า  
ส่วนเรื่องท่ีต้องตัดสินใจเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส๑๑๕ 
 ๘. ในปัจจุบันเครือข่ายสําคัญมาก การทํางานเป็นทีมจึงสําคัญ วัดที่ประสบความสําเร็จ
ด้านการเผยแผ่จะมีเครือข่ายการเผยแผ่ สร้างทีมขึ้นมาและดําเนินการร่วมกัน๑๑๖ 
 ๙. งานด้านการเผยแผ่ในยุคนี้ ควรมีการสร้างภาคีเครือข่าย ร่วมกันทําการเผยแผ่ ทั้งใน
เชิงรุกและเชิงรับ มีการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่กันและกัน และต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี๑๑๗ 
 ๑๐. อํานานหน้าที่ในการเผยแผ่เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลโดยตรงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็สนอง
งานเจ้าอาวาส พระลูกวัดเป็นผู้ดําเนินการในฝุายสนับสนุน ซึ่งโครงสร้างในลักษณะนี้มองว่าใช้ได้อยู่
แล้ว๑๑๘ 
 ๑๑. วัดทุกวัดในจังหวัดต้องร่วมมือกันทําการเผยแผ่ ในลักษณะที่เป็นภาคีเครือข่ายกัน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเผยแผ่ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ด้านการเผยแผ่ให้แก่กันและกัน 
เจ้าอาวาสทุกวัดต้องให้ความร่วมมือกัน อาจจะทําการเผยแผ่หรือดําเนินการผ่านหน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบลก็ได้๑๑๙ 
 ๑๒. โครงสร้างของวัดก็ถือว่าเอ้ือต่อการกระจายอํานาจอยู่แล้วเพราะมีผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เป็นผู้ช่วยในการดําเนินการตัดสินใจดําเนินการเผยแผ่ได้ในชั้นต้น อยู่ที่เจ้าอาวาสจะมอบหมายงาน
หรือไม่อีกทีหนึ่ง๑๒๐ 
 ๑๓. การจัดองค์กรจะต้องเอ้ือต่อการทํางานเป็นทีม มีทีมย่อยๆ อีกหลายทีม และสร้าง
ผู้นําทีม ผู้นําจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเผยแผ่ที่ดีได้ หากดําเนินการจัดองค์กรตามโครงสร้างของวัด 

                                           
 ๑๑๕สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๑๖สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๗สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๘สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๐สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 

๑ วัดจะได้ศูนย์ที่ทําการเผยแผ่เพียง ๑ ศูนย์เท่านั้น หากมีการจัดตั้งทีมย่อยขึ้นมาจะได้ศูนย์เผยแผ่ที่
มากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ใหญ่ที่มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน๑๒๑ 
 ๑๔. ควรมีทีมงานหลายๆ ทีมแบ่งงานกันทําโดยวางเปูาหมายไว้แบบเดียวกัน ทําการเผย
แผ่ร่วมกันไป แต่ละทีมสามารถดําเนินการได้อย่างอิสระภายใต้การกํากับดูของของเจ้าอาวาส อาจจะ
ใช้ฆราวาสเข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้  เพราะสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดีกว่า 
พระคุณเจ้า๑๒๒ 
 ๑๕. ในส่วนนี้มองว่าการเผยแผ่ ควรจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างองค์กร
ที่ใหญ่โตมาก เข้าถึงยาก แต่ละวัดควรมีทีมงานเผยแผ่ย่อยออกมา อาจจะก่อตั้งทีมงานในการทําการ
เผยแผ่อย่างไม่เป็นทางการก็ได้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร และทําการเผยแผ่ได้
ไวขึ้น ๑๒๓ 
 ๑๖. หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชการจะมีหน่วยย่อยๆ ออกไปอีก และแต่ละ
หน่วยก็จะมีทีมงานที่ทํางานร่วมกัน ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยหรือฝุายจะกํากับดูและ แต่ก็
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๔ 
 ๑๗. เวลาไปนิมนต์พระมาเทศเราก็สามารถเลือกนิมนต์พระที่เราต้องการได้เลย ไม่ต้อง
ผ่านโครงสร้างองค์กรของวัดใดๆ แสดงให้เห็นว่าการจัดองค์กรเพ่ือเนื้อต่อการทําการเผยแผ่มีการ
จัดเป็นองค์กรเล็กๆ ภายในวัดเป็นคณะต่างๆ ซึ่งจุดนี้จะทําให้เกิดการเผยแผ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมได้
อย่างทันการ๑๒๕ 
 ๑๘. ที่วัดจะมีการแบ่งงานกันทํา งานด้านการเผยแผ่หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จะมอบหมายให้
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือผู้รับผิดชอบทํา แต่ละส่วนก็จะมีทีมงานทําการเผยแผ่ด้วยกัน มีการประชุมกัน
เป็นประจํา ท่านเจ้าอาวาสจะเป็นประธานในการดําเนินการ๑๒๖ 

                                           
 ๑๒๑สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๒สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๓สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๔สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๕สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒.  

 ๑๒๖สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๓ 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร (Organizing) จะต้องประกอบด้วย การจัดองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
การจัดองค์กรแนวดิ่ง การจัดองค์กรแนวระนาบ และการจัดองค์กชั่วคราว โดยที่การจัดองค์กรแบบมี
ส่วนร่วม จะดําเนินการโดยสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายให้ทุกส่วนมีส่วนร่วใมนการดําเนินการ มีศูนย์
บัญชาการใหญ่เพื่อค่อยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อาจจะจัดตั้งศูนย์อํานวยการย่อยหรือ หรืออาศัย
วัดต่างๆ มาร่วมเป็นเครือข่ายกันและกันในการเผยแผ่ การจัดองค์กรแนวดิ่ง จะดําเนินการโดยให้เจ้า
อาวาสเป็นใหญ่ในการสั่งการโดยตรง อาจจะมีเครือข่ายหรือไม่ก็ตามแต่ เจ้าอาวาสจะมีอํานาจสูงสุด
ในการตัดสินใจและสั่งการลงไปยังผู้ดําเนินการเผยแผ่ตามลําดับขั้น การจัดองค์กรแนวระนาบ จะเป็น
การลดขั้นตอนการสั่งการลงมาเพ่ือให้ระยะเวลาในการสั่งการที่สั้นลง มีผลปฏิบัติการที่รวดเร็วขึ้น 
โดยการมอบอํานาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานย่อยๆ ของวัดให้สามารถดําเนินการในภารกิจที่อยู่ใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ได้ทันที ส่วนหน้าที่สําคัญๆ ยังคงเป็นของเจ้าอาวาส ประการสุดท้ายการจัด
องค์กรชั่วคราว ใช้ในกรณีที่งานภาระงานไม่ใหญ่ ต้องการผลดําเนินการเร็ว อาจมีการจัดตั้งกลุ่มย่อย
แบบไม่เป็นทางการเป็นการชั่วคราวเพ่ือทํางานในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานด้านการ
เผยแผ่นั้นๆ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์เชิ งลึก องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จั งหวัดนนทบุรี  ด้านการจัดองค์กร  
(Organizing) 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ จัดองค์กรแบบมีส่วนร่วม ๗ ๑,๔,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๖ 
๒ จัดองค์กรแนวดิ่ง ๔ ๒,๓,๖,๑๐ 
๓ จัดองค์กรแนวระนาบ ๔ ๕,๗,๑๒,๑๔ 
๔ จัดองค์กรชั่วคราว ๓ ๑๕,๑๗,๑๘ 

 

 จากตารางที่ ๔.๗ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 จัดองค์กรแบบมีส่วนร่วม 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการจัดองค์กร  จะต้องมีการจัดองค์กรแบบเครือข่ายให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม เนื่องจากปัจจุบันการ
จัดองค์กรแบบเดิมประสบความสําเร็จช้า ต้องสร้างเครือข่ายในภายนอก สร้างบริวารให้เกิดความ



๑๐๔ 

ร่วมมือกัน และขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ย่อย หรือเพ่ิมสาขาสํานักเผยแผ่ 
อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่เพ่ือสร้างพลังให้เกิดการเผยแผ่อย่างทั่วถึง  สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมกันทําการเผย
แผ่ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มีการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่กันและกัน และต้องให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ วัดทุกวัดในจังหวัดต้องร่วมมือกันทําการเผยแผ่ ในลักษณะที่เป็นภาคีเครือข่ายกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการเผยแผ่ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ด้านการเผยแผ่ให้แก่กันและกัน  
เจ้าอาวาสทุกวัดต้องให้ความร่วมมือกัน อาจจะทําการเผยแผ่หรือดําเนินการผ่านหน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบลก็ได้ 

 จัดองค์กรแนวดิ่ง 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการจัดองค์กร จะต้องมีการจัดองค์กรแบบศูนย์รวมอํานาจ ในลักษณะที่เจ้าอาวาสสามารถสั่งการ
ได้ และสามารถควบคุมคุณภาพการเผยแผ่หรือทิศทางของการเผยแผ่ได้   แต่จะต้องมีทีมใหญ่คือ
โครงสร้างของวัดกํากับดูแลอีกที่หนึ่งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ต้องจัดตั้งใหม่เพ่ือซ้ําซ้อนเนื่องจาก
ภาระงานหลักของเจ้าอาวาสข้อหนึ่งคือการเผยแผ่อยู่แล้ว การจัดโดยอาศัยโครงสร้างของวัดจะสารถ
ดําเนินการได้สะดวก และสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับ 

 จัดองค์กรแนวระนาบ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการจัดองค์กร  ควรจัดองค์กรในลักษณ์กลุ่มย่อย กระจายอํานาจให้กลุ่มย่อยสามารถดําเนินการ
ได้เพ่ือลดความล้าช้าในการดําเนินการเผยแผ่ โดยเจ้าอาวาสจะต้องมอบอํานาจให้กับผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เพ่ือให้สามารถสั่งการดําเนินการได้ในเมื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ ไม่ต้องคอยรับคําสั่งเจ้าอาวาสอย่างเดียว 
ส่วนเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ควรมีทีมงานหลายๆ ทีม
แบ่งงานกันทําโดยวางเปูาหมายไว้แบบเดียวกัน ทําการเผยแผ่ร่วมกันไป แต่ละทีมสามารถดําเนินการ
ได้อย่างอิสระภายใต้การกํากับดูของของเจ้าอาวาส อาจจะใช้ฆราวาสเข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้  
เพราะสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดีกว่าพระสงฆ์ 

 จัดองค์กรชั่วคราว 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการจัดองค์กร จะต้องมีการจัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ง่ายขึ้น 
จัดโครงสร้างองค์กรที่ไม่ใหญ่มาก อาจจะก่อตั้งทีมงานในการทําการเผยแผ่อย่างไม่เป็นทางการเป็น
กลุ่มย่อยๆ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร และทําการเผยแผ่ได้เร็วขึ้น ปรึกษาหาเรือ
กันและดําเนินการเผยแผ่กันตามอํานาจหน้าที่ 



๑๐๕ 

 ๓) องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. บางทางเราจะต้องสั่งการให้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ทําตามก็ทํางานง่าย ต้องระบุเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่าให้ทําอะไรที่ไหนอย่างไร มีอํานาจและหน้าที่อย่างไร จะได้ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดจะเป็นต้นแบบวัดต่างๆ ก็เข้ามาศึกษาดูงาน หน่วยงาน
ราชการก็มา ดังนั้นการสั่งการต้องชัดเจน๑๒๗ 
 ๒. การสั่งการต้องชัดเจน ผู้ทําตามจะได้ทําให้ถูกจุด ตรงเปูาหมายที่ได้วางไว้ หากไม่
ชัดเจนผู้ทําตามก็ทําไม่ได้ สรุปก็คือไม่รู้จะทําอะไร๑๒๘ 
 ๓. อีกแบบหนึ่งจะใช้การสั่งการแบบแนะนําให้ทํา โดยไม่ได้สั่งบังคับ จะเป็นการสั่งการ
เชิงนโยบาย แนะนําให้ทําสิ่งที่ต้องการ ผู้ทําตามจะรู้สึกว่ามีความสําคัญและดําเนินการด้วยความเต็ม
ใจมากกว่าวิธีอ่ืนๆ๑๒๙ 
 ๔. จะต้องสั่งการโดยตรงเพ่ือให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน และเป็นไปตามเปูาหมาย  
การสั่งการแบบฝากไปบอกใช้การไม่ได้ เพราะมีน้ําหนักเบากว่าการสั่งการโดยตรงลู กวัดไม่ค่อย 
ทําตาม๑๓๐ 
 ๕. การสั่งการที่หวังผลได้ต้องสั่งการให้เป็นเชิงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
เพราะไม่เช่นนั้นจะทํางานการออกนอกกรอบ ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร๑๓๑ 
 ๖. การสั่งการเพ่ือให้เพ่ือให้ได้ผลไวที่สุดคือสั่งการโดยตรงแล้วมอบหมายงานให้ทําเลย  
จะมีผลดําเนินการทันที การสั่งการในลักษณะนี้ต้องมอบหมายงานและอํานาจการตัดสินใจในขอบเขต
ที่เหมาะสมด้วย๑๓๒ 

                                           
 ๑๒๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๘สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๓๒สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๖ 

 ๗. การสั่งการที่ดีต้องสั่งแบบกัลยาณมิตร เพราะทุกรูปทุกคนเป็นกัลยาณมิตรกัน เพียงแค่
ขอความช่วยเหลือให้มาร่วมทํางานก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องสั่งการ ไม่ต้องใช้อํานาจ๑๓๓ 
 ๘. การสั่งการต้องกระชับชัดเจน คือบอกว่าให้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร เท่านี้ก็เพียงพอ
แล้ว ที่เหลือผู้ทําตามก็จะทําตามอํานาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่การสั่งการอาจจะไม่ได้ผล
เท่ากันเสมอไปเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สั่งการกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็อาจจะ
ได้ผลอีกแบบหนึ่ง สั่งการกับพระลูกวัดก็จะได้ผลอีกแบบหนึ่ง๑๓๔  
 ๙. ต้องพึงพาอาศัยกันอยู่ในวัดเดียวกันมีแต่พ่ีแต่น้องกัน ก็ไม่รู้จะสั่งการอย่างไร ก็มีแต่ขอ
ความช่วยเหลือกัน ช่วยกันทํางานให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้น๑๓๕ 
 ๑๐. การสั่งการให้ดําเนินการเผยแผ่ต้องสั่งโดยตรง ที่วัดจะมีพระนักเผยแผ่มาก หลวงพ่อ
ท่านจะสั่งการโดยตรงว่าให้พระรูปไหนทําการเผยแผ่ในแต่ละงาน๑๓๖ 
 ๑๑. การสั่งการก็คือการขอความช่วยเหลือตามอํานาจหน้าที่นั่นเอง มองไม่มองมาก็มีแต่
เพ่ือน มีแต่พ่ี มีแต่น้องกัน ก็ไม่รู้จะไปสั่งใคร ต้องเปลี่ยนวิธีการสั่งการโดยขอความช่วยเหลือกัน ทําให้
ทุกรูปทุกคนรู้ว่าเป็นภาระหน้าที่ของเราร่วมกัน๑๓๗ 
 ๑๒. การสั่งการตามอํานาจหน้าที่บางครั้งไม่ได้ผล ต้องออกคําสั่งโดยชี้ ให้เห็นถึง
คุณประโยชน์ของการและทํารวมกัน ทุกคนในทีมจะรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือกัน๑๓๘ 
 ๑๓. บางงานที่ดําเนินการอยู่แล้วการสั่งการซ้ําลงไปอาจไม่ทําให้เกิดผล ต้องใช้วิธีการ
แบบแนะนําให้ดําเนินการ หรือแนะวิธีปฏิบัติให้ พร้อมทั้งบอกทิศทางในการดําเนินการด้วย๑๓๙ 
 

                                           
 ๑๓๓สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๓๔สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๕สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๖สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๗สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๘สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๙สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

 ๑๔. การสั่งการแบบพระ ท่านจะแนะนํากัน เจ้าอาวาสอาจจะแนะนําพระลูกวัดว่าควรทํา
อย่างนี้ๆ ด้วยความเคารพศรัทธาที่พระลูกวัดมีต่อเจ้าอาวาส พระลูกวัดก็จะทําตามที่เจ้าอาวาส
แนะนําด้วยความเต็มใจ๑๔๐ 
 ๑๕. การสั่งการมีหลายวิธีอาจจะใช้วิธีการแนะนําก็ได้ โดยผู้ใหญ่แนะนําให้ผู้น้อยทํา  
ด้วยความเคารพต่อผู้มีอํานาจ ผู้น้อยก็จะทําตามคําแนะนําที่ผู้เป็นใหญ่ให้นั้นทันที  เคยใช้และได้ผล
มาแล้ว๑๔๑ 
 ๑๖. การสั่งการบางครั้งต้องให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะผู้ดําเนินการตามคําสั่ง
ต้องการความชัดเจนเพ่ือกําหนดทิศทางที่จะไปสู่เปูาหมาย การสั่งการแบบปากเปล่าไม่ค่อยได้ผล
เท่าท่ีควรบางครั้งคนสั่งการก็ลืมเสียเองว่าสั่งอะไรไป บางคราวคนทําตามก็ลืมไปบ้าง๑๔๒ 
 ๑๗. การสั่งการจะให้ได้ผลต้องสั่งโดยตรง ใช้อํานาจหน้าที่ของหัวหน้าในการสั่งบังคับ
เพ่ือให้ทํางานตามที่ต้องการ๑๔๓ 
 ๑๘. การสั่งการให้ได้ผลต้องสั่งเจ้าตัวเลย โดยการเรียกเข้าหาหรือวิธีการใดก็ตาม ให้เจ้า
ตัวได้ทราบจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง และรายงานผลได้ตรงประเด็น๑๔๔ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) นั้น จะต้องประกอบด้วยการสั่งการ
โดยตรงแบบมอบหมาย การสั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร การสั่งแบบขอให้ช่วยเหลือ และ
การสั่งการแบบแนะนําให้ทํา สั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย คือสั่งการกับผู้รับคําสั่งโดยตรง 
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ทําโดยไม่ต้องผ่านใคร หรือมอบให้ใครไปบอกต่อ การสั่งการในลักษณะนี้
จะเกิดการชัดเจนมาก มีน้ําหนักที่จะให้เกิดผลดําเนินการ การสั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
จะสามารถทําให้เกิดกระบวนการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ติดตามผลงานได้ดี มีวามชัดเจน 
เพราะมีการบันทกึเอาไว้ว่าสั่งใครให้ทําอะไรที่ไหนอย่างไร มีผลดีคือสามารถตรวจสอบติดตามประเมิล
ผลได้ การสั่งการแบบขอให้ช่วยเหลือ จะดําเนินการในกรณีที่ไม่เป็นทางการ ต้องชี้แจงให้ทุกคนใน

                                           
 ๑๔๐สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๑สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๒สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๓สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๔สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๐๘ 

กลุ่มรู้ถึงคุณประโยชน์รับรู้ร่วมกันแล้วอาศัยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน การสั่งการแบบแนะนําให้ทํา 
ดําเนินการโดยเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าหน่วยไม่ต้องการใช้อํานาจสั่งการ แต่ต้องการผลดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ อาศัยอํานาจวาสนาบารมีความศรัทธา สั่งการโดยแนะนําให้ผู้ทํา
ตามทํา โดยให้ข้อเสนอแนะหรือนโยบาย จากนั้นผู้ทําตาม กล่าวคือผู้ทําการเผยแผ่ก็จะทําตามเพราะ
ความเคารพรักและศรัทธาต่อผู้แนะนํา ยินดีที่จะดําเนินการทําตามด้วยความเต็มใจนั่นเอง 
 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์เชิ งลึก องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ สั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย ๕ ๔,๖,๑๐,๑๗,๑๘ 
๒ สั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๕ ๑,๒,๕,๘,๑๖ 
๓ สั่งแบบกัลยาณมิตร ๔ ๗,๙,๑๑,๑๒ 
๔ สั่งการแบบแนะนําให้ทํา ๔ ๓,๑๓,๑๔,๑๕ 

  

 จากตารางที่ ๔.๘ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ เป็นลําดับ
ดังต่อไปนี้ 

 สั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ จะต้องมีการสั่งการโดยตรงมอบหมายงาน เพ่ือให้ไม่เกิดความ
คลาดเคลื่อน และเป็นไปตามเปูาหมาย เพราะการสั่งการเพ่ือให้เพ่ือให้ได้ผลไวที่สุดคือสั่งการโดยตรง
แล้วมอบหมายงาน  จะมีผลดําเนินการทันที การสั่งการในลักษณะนี้ต้องมอบหมายงานและอํานาจ
การตัดสินใจในขอบเขตที่เหมาะสมด้วย  โดยการเรียกเข้าหาหรือวิธีการใดก็ตาม ให้เจ้าตัวได้ทราบจะ
ได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง และรายงานผลได้ตรงประเด็น 

 สั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ จะต้องสั่งการให้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ทําตามจึงจะทํางานง่าย ต้องระบุ



๑๐๙ 

เป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้ทําอะไรที่ไหนอย่างไร มีอํานาจและหน้าที่อย่างไร จะได้ดําเนินการให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  การสั่งการที่ถูกต้องชัดเจน ผู้ทําตามจะสามารถทําให้ถูกจุด ตรงเปูาหมายที่
ได้วางไว้ หากไม่ชัดเจนผู้ทําตามก็ทําไม่ได้   อาจจะออกคําสั่งเป็นเชิงนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน ก็ได้ เพราะผู้ดําเนินการตามคําสั่งต้องการความชัดเจนเพ่ือกําหนดทิศทางที่จะไปสู่
เปูาหมาย ด้านการสั่งการแบบปากเปล่าไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรบางครั้งคนสั่งการก็ลืมเสียเองว่าสั่ง
อะไรไป บางคราวคนทําตามก็ลืมไปบ้าง 

 สั่งแบบกัลยาณมิตร 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ  ต้องสั่งแบบกัลยาณมิตร เพราะทุกรูปทุกคนเป็นกัลยาณมิตรกัน เพียงแค่
ขอความช่วยเหลือให้มาร่วมทํางานก็เพียงพอแล้ว ไม่จะเป็นต้องสั่งการ ไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจ อาศัย
ความคุ้นเคยพึงพาอาศัยกัน ช่วยกันทํางานให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ทําให้ทุกรูปทุกคนรู้ว่า
เป็นภาระหน้าที่ของเราร่วมกัน การสั่งการตามอํานาจหน้าที่บางครั้งไม่ได้ผล ต้องออกคําสั่งโดย
ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการและทํารวมกัน ทุกคนในทีมจะรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือกัน  

 สั่งการแบบแนะน าให้ท า 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ  ควรใช้วิธีการสั่งการแบบแนะนําให้ทํา โดยไม่ได้สั่งบังคับ จะเป็นการสั่ง
การเชิงนโยบาย แนะนําให้ทําสิ่งที่ต้องการ ผู้ทําตามจะรู้สึกว่ามีความสําคัญและดําเนินการด้วยความ
เต็มใจมากกว่าวิธีอ่ืนๆ บางงานที่ดําเนินการอยู่แล้วการสั่งการซ้ําลงไปอาจไม่ทําให้เกิดผล ต้องใช้
วิธีการแบบแนะนําให้ดําเนินการ หรือแนะวิธีปฏิบัติให้ พร้อมทั้งบอกทิศทางในการดําเนินการด้วย  
วิธีการนี้เป็นการสั่งการโดยผู้ใหญ่แนะนําให้ผู้น้อยทํา ด้วยความเคารพต่อผู้มีอํานาจ ผู้น้อยก็จะทําตาม
คําแนะนําที่ผู้เป็นใหญ่ให้นั้นทันที 

 ๔) องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการประสานงาน (Coordinating) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านการประสานงาน  (Coordinating) ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 



๑๑๐ 

 ๑. การประสานงานที่ดีจะต้องรับรู้ในหลักการเดียวกันทั้ง ๒ ฝุาย  โดยที่ทั้งสองฝุาย
จะต้องประสานกันไปกันมา เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ งานด้านการเผยแผ่จะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นการประสานงานแบบสองทางโต้ตอบกันจะได้ผลมากกว่าวิธีการอ่ืน๑๔๕ 
 ๒. การเผยแผ่จะต้องมีการประสานงานกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ต้องประสานงานกันอย่างจริงจังให้รู้ในหลักการเดียวกัน ให้รู้ว่าจะทําอะไรเพ่ือ
อะไรที่ไหนอย่างไร และใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้อง๑๔๖ 
 ๓. การประสานงานกันมีหลายระดับในระดับหน่วยหรือคณะที่ทําการเผยแผ่อาจจะมี
ประสานกันแบบไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้การดําเนินงานรวดเร็วขึ้น๑๔๗ 
 ๔. ต้องมีการประสานงานกันโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ  
ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมาก เราสามรถประสานงานกันได้ผ่านสังคมออนไลน์๑๔๘ 
 ๕. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต้องมีหนังสือแจ้งไปเพื่อให้มีหลักฐาน เรียกว่ามี
ต้นเรือง เช่นสํานักงานพระพุทธศาสนาส่งเรื่องมายังสํานักงานเจ้าคณะจังหวัด โดยทําหนังสือ
ประสานงานมาเพ่ือให้ทําการเผยแผ่ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นต้น๑๔๙ 
 ๖. ปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น การประสานงานกันผ่านไลน์กลุ่มจะรวดเร็วมาก  
ทุกคนในกลุ่มสามารถรับรู้ข่าวสารร่วมกัน บางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็นทางการ๑๕๐ 
 ๗. การประสานงานแบบไม่เป็นทางการจะช่วยลดขั้นตอนในการทํางานได้ ทําให้รวดเร็ว 
การประสานงานในลักษณะนี้ จะใช้สําหรับประสานงานในระยะสั้นๆ หรือแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแผ่๑๕๑ 
 ๘. การประสานงานจะเก่ียวข้องกับคน หากเป็นการประสานงานที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
เผยแผ่จะเกี่ยวกับ ทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่ หรืออุปกรณ์ในการเผยแผ่ หรือประสานงานกับ

                                           
 ๑๔๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๖สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๔๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๕๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๑๑ 

หน่วยงานราชการเพ่ือขอความช่วยเหลือเรื่องของพยาบาล รถน้ํา ห้องน้ําห้องสุขาเคลื่อนที่เป็นต้น  
อันนี้ต้องประสานงานกันแบบเป็นทางการ มีบันทึกหรือหนังสือถึงหน่วยงานนั้นๆ อย่างชัดเจน๑๕๒ 
 ๙. บางคราวก็ไม่จําเป็นต้องประสานงานกันอย่างเป็นทางการเกินไป เพราะผู้ปฏิบัติตาม
รู้สึกไม่เป็นกันเอง และต้องเสียเวลามาก งานบางงานเพียงแค่บอกกันปากเปล่าก็ได้๑๕๓  
 ๑๐. การประสานงานกับหน่วยงานราชการเพ่ือทําการเผยแผ่แน่นอนต้องมีหนังสือไปถึง
ผู้อํานวยการหรือผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ อาจจะประสานงานทางโทรศัพท์ไปก่อนจากนั้นก็ทํา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ๑๕๔ 
 ๑๑. ในการเผยแผ่ต้องมีการประสานงานกันทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ทั้งสอง
ส่วนจะต้องมีการประสานสัมพันธ์กันเพ่ือให้รับรู้รับทราบในหลักการเดียวกัน๑๕๕ 
 ๑๒. การประสานงานที่เกี่ยวกับการเผยแผ่จะต้องมีการแจ้งไปยังวัดต่างๆ โดยขั้นตอน
และกระบวนการของคณะสงฆ์ มีการจัดประชุมเพ่ือแจ้งนโยบายการเผยแผ่และติดตามรายงานผล
ด้านการเผยแผ่๑๕๖ 
 ๑๓. การประสานงานบางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็นทางการ สามารถใช้วิธีการบอกกันก็ได้ 
โดยเฉพาะภายในองค์กร เมื่อปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องประสานงานกันตลอดที่สําคัญคือ ต้องให้รับรู้
รับทราบในหลักการเดียวกัน มีจัดมุ่งหมายของการประสานงานที่ชัดเจน๑๕๗ 
 ๑๔. การประสานงานต้องมีการส่งข้อมูลข่าวสารกันไปมา เพ่ือให้ทั้งสองฝุายรับรู้รับทราบ
ในหลักการเดียวกัน หากประสานงานฝุายเดียวไม่มีการตอบรับก็เท่ากับว่าไม่ให้ความรู้มือกัน  
การประสานงานก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์๑๕๘ 
 

                                           
 ๑๕๒สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๓สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๔สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๕สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๖สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๗สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๘สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 

 ๑๕. การประสานงานที่ดีต้องให้อีกฝุายตอบรับ เพ่ือยืนยันหรือรับรองว่าได้รับทราบแล้ว
หรือรับหลักการเพื่อดําเนินการแล้วนั่นเอง๑๕๙ 
 
 ๑๖. การเผยแผ่จะมีการประสานงานกันระหว่างวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่วัด
และหน่วยงานราชการจะต้องร่วมมือกันดําเนินการแบบมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๑๖๐ 
 ๑๗. จะต้องใช้การประสานงานแบบ ๒ ทางไปกลับเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารให้กันและกัน  
มีการโต้ตอบกัน เมื่อรับรู้รับทราบในหลักการแล้วจึงดําเนินการร่วมกัน๑๖๑ 
 ๑๘. การมีส่วนร่วมสําคัญมาก การประสานงานให้ประสบความสําเร็จจะต้องใช้วิธีการ
ประสานงานแบบมีส่วนร่วม ให้อีกฝุายรู้สึกว่าได้เป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นภาระของตน จึงจึงเกิดพลังที่
นําไปสู่การดําเนินการ๑๖๒ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating)  จะต้องมีการประสานงานกันในแบบจริงจัง 
ประสานงานผ่านสังคมออนไลน์ การประสานงานแบบโต้ตอบกัน ๒ ทาง และการประสานงานแบบมี
ส่วนร่วม โดยที่การประสานงานแบบจริงจังจะใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน และใช้ในกรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่มีรายละเอียดมาก การประสานงานผ่านสังคมออนไลน์จะใช้สําหรับประสานงานภายใน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ สามารถลดขั้นตอนลงได้ การประสานงานในลักษณะ
นี้เป็นการประสานงานกันโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ประการต่อมาการประสานงานแบบ ๒ ทาง
โต้ตอบกัน วิธีการนี้จะได้ผลมากที่สุดเนื่องจากมีการเจรจากัน สานทนาปราศรัยกัน ทําให้เกิดการลง
มติได้แนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเปูาหมายเดียวกัน ประการสานท้ายคือการประสานงาน
แบบมีส่วนร่วม ทุกส่วนจะต้องรับทราบในหลักการอย่างเดียวกัน วิธีการนี้ใช้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่า
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของร่วมกันร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
กันดําเนินการเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  

                                           
 ๑๕๙สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๐สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๑สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๒สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์เชิ งลึก องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านการประสานงาน  
(Coordinating) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ ประสานงานแบบจริงจัง ๕ ๒,๕,๘,๑๐,๑๒ 
๒ ประสานงานผ่านสังคมออนไลน์ ๕ ๓,๖,๗,๙,๑๓ 
๓ ประสานงานแบบโต้ตอบ ๕ ๑,๑๑,๑๔,๑๕,๑๗ 
๔ ประสานงานแบบมีส่วนร่วม ๓ ๔,๑๖,๑๘ 

 

 จากตารางที่ ๔.๙ สามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 ประสานงานแบบจริงจัง 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการประสานงาน ต้องมีการประสานงานกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องประสานงานกันอย่างจริงจังให้รู้ในหลักการเดียวกัน ให้รู้ว่าจะทําอะไรเพ่ืออะไรที่
ไหนอย่างไร และใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทําหนังสือประสานงานมาเพ่ือให้ทําการเผยแผ่ตาม
นโยบายของมหาเถรสมาคม หากเป็นการประสานงานที่เกี่ยวกับการดําเนินการเผยแผ่จะเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่ หรืออุปกรณ์ในการเผยแผ่ หรือประสานงานกับหน่วยงานราชการ  
เพ่ือขอความช่วยเหลือเรื่องของพยาบาล รถน้ํา ห้องน้ําห้องสุขาเคลื่อนที่เป็นต้น จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องประสานงานกันแบบเป็นทางการ มีบันทึกหรือหนังสือถึงหน่วยงานนั้นๆ อย่างชัดเจน อาจจะ
ประสานงานทางโทรศัพท์ไปก่อนจากนั้นก็ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 ประสานงานผ่านสังคมออนไลน์ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการประสานงาน  มีการประสานงานกันมีหลายระดับในระดับหน่วยหรือคณะที่ทําการเผยแผ่
อาจจะใช้การประสานกันแบบไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้การดําเนินงานรวดเร็วขึ้น การประสานงาน
กันผ่านไลน์กลุ่มจะรวดเร็วมาก ทุกคนในกลุ่มสามารถรับรู้ข่าวสารร่วมกัน  จะช่วยลดขั้นตอนในการ
ทํางานได้ ทําให้รวดเร็ว การประสานงานในลักษณะนี้ จะใช้สําหรับประสานงานในระยะสั้นๆ หรือ
แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่  สามารถใช้วิธีการบอกกันก็ได้ โดยเฉพาะภายในองค์กร  



๑๑๔ 

เมื่อปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องประสานงานกันตลอดที่สําคัญคือ ต้องให้ รับรู้รับทราบในหลักการ
เดียวกัน มีจัดมุ่งหมายของการประสานงานที่ชัดเจน 

 ประสานงานแบบโต้ตอบ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการประสานงาน  อาจจะใช้การประสานงานแบบโต้ตอบกัน ๒ ฝุาย  โดยที่ทั้งสองฝุายจะต้อง
ประสานกันไปกันมา เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ งานด้านการเผยแผ่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้นการประสานงานแบบสองทางโต้ตอบกันจะได้ผลมากกว่าวิธีการอ่ืน เพราะทั้งสองส่วนจะต้องมี
การประสานสัมพันธ์กันเพ่ือให้รับรู้รับทราบในหลักการเดียวกัน  หากประสานงานฝุายเดียวไม่มีการ
ตอบรับก็เท่ากับว่าไม่ให้ความรู้มือกัน การประสานงานก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  การประสานงานที่ดี
ต้องให้อีกฝุายตอบรับ เพ่ือยืนยันหรือรับรองว่าได้รับทราบแล้วหรือรับหลักการเพ่ือดําเนินการแล้ว
นั่นเอง หรือจะเรียกว่าการประสานงานแบบ ๒ ทางก็ได้ 

 ประสานงานแบบมีส่วนร่วม 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการประสานงาน  ต้องมีการประสานงานกันโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมาก เราสามรถประสานงานกันได้ผ่านสังคมออนไลน์  หรือ
อาจจะมีการประสานงานกันระหว่างวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่วัดและหน่วยงานราชการ
จะต้องร่วมมือกันดําเนินการแบบมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสานงานกันให้อีกฝุายรู้สึกว่า
ได้เป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นภาระของตน จึงจึงเกิดพลังที่นําไปสู่การดําเนินการ 

 ๕) องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญได้ให้สัมภาษณ์เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเผยแผ่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการมีการวางแผนดําเนินการ และต้องติดตามผล
ของการเผยแผ่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ได้ผลอย่างไร เจ้าอาวาสจะต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
กระบวนการเหล่านี้ให้ได้ ถ้าทํานอกจากนี้ก็ไม่มีทิศทางหาความสําเร็จไม่ได้๑๖๓ 

                                           
 ๑๖๓สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 

 ๒. จะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน เมื่อวางแผนไว้แล้วไม่ทําตามแผนก็เท่ากับว่าเริ่มงาน
ใหม่ทําไปคิดไป แก้ไขปัญหากันไปตามเรื่อง ในลักษณะนี้ไม่ควร ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ได้วางไว้แล้ว๑๖๔ 
 ๓. เมื่อทําการวางแผน แนวทางวิธีการและเปูาหายถูกวางไว้แล้ว เจ้าอาวาสต้องควบคุม
ให้เป็นไปตามนั้น๑๖๕ 
 ๔. สิ่งที่จะต้องควบคุมคือประสิทธิภาพของการเผยแผ่ ผู้ฟังต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เผย
แผ่ออกไป หลักธรรมต้องชัดเจน จะต้องมีการควบคุมในจุดนี้ ผู้เผยแผ่เองก็จะต้องให้ความสําคัญเป็น
พิเศษ๑๖๖ 
 ๕. ประการหนึ่งที่จะต้องควบคุมคือบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องควบคุมให้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดี๑๖๗ 
 ๖. เจ้าอาวาสหรือประธานการเผยแผ่จะต้องควบคุมแนวทางวิธีการและงบประมาณใน
การเผยแผ่ ให้มีประสิทธิภาพมากที่ สุ ด  เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดสํ าหรับทั้ งกับวัดและ
พุทธศาสนิกชน๑๖๘ 
 ๗. จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของผู้ทําการเผยแผ่ คือควบคุมเรื่องของความรู้
ความสามารถและทักษะประสบการณ์ในการเผยแผ่ เพราะผู้เผยแผ่สําคัญมาก เป็นผู้ชักนํา ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง๑๖๙ 
 ๘. บุคลากรผู้ทําการเผยแผ่สําคัญมา เป็นทรัพยากรที่สําคัญต้องควบคุมดูแลพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และคอยเอื้อเฟ้ือสนับสนุนเป็นอย่างดี๑๗๐ 

                                           
 ๑๖๔สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๖สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๖๗สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๖๘สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๖๙สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 

 ๙. การเผยแผ่จะต้องใช้คนใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นําต้อง
ควบคุมจุดนี้ให้ดี ไม่ให้มีการใช้งบประมาณที่เกินความพอดี ใช้งบประมาณและสิ่งของพร้อมทั้งคน
อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืน๑๗๑ 
 ๑๐. การเผยแผ่จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นแบบเดียวกันทั้งจังหวัด อาจจะมีการ
จัดฝึกอบรมร่วมกันทั้งจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ๑๗๒ 
 ๑๑. ต้องมีการควบคุมคนกล่าวคือผู้ทําหน้าทีเผยแผ่ให้ดําเนินการเผยแผ่ไปในทิศทางที่
เหมาะสม และควบคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพราะผู้เผยแผ่เป็นผู้ชี้นําทาง 
จะตอ้งมีปฏิปทาที่งดงาม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี๑๗๓ 
 ๑๒. ผลงานการเผยแผ่เป็นส่วนที่จะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามเปูาหมาย ต้องมีการ
วางแผนทําการเผยแผ่ ใช้งบประมาณและคนอย่างคุ้มค่าท่ีสุด และเลือกสรรเอาธรรมะที่เหมาะสําหรับ
ผู้ฟังมากท่ีสุด ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การเผยแผ่ลงล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๗๔ 
 ๑๓. ต้องมีการคัดสรรธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟัง วันเวลา สถานที่ก็สําคัญเช่นกัน จะเผย
แผ่ให้มีประสิทธิภาพได้ต้องควบคุมให้สวดคล้องกัน๑๗๕ 
 ๑๔. สิ่งจะควรคํานึงถึงในการควบคุมการเผยแผ่คือ การควบคุมการดําเนินการให้เป็นไป
ตามกระบวนการให้ได้ ต้องมีการวางแผน การทําตามแผน การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข  
เจ้าอาวาสในแต่ละวัดจะต้องมาควบคุมกันตรงนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเสมอ๑๗๖ 
 ๑๕. เจ้าอาวาสจะต้องควบคุมกระบวนการในการเผยแผ่ให้ดี ต้องมีการติดตามผล 
ประเมินผลและรายงานความคืบหน้าเป็นประจํา๑๗๗ 

                                           
 ๑๗๑สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๒สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๓สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๔สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๕สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๖สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๗สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๗ 

 ๑๖. จะต้องมีการควบคุมการนําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระธรรมะให้มีคุณภาพ 
มีความเป็นสากล ซึ่งจุดนี้มองว่าพระคุณเจ้าในจังหวัดนนทบุรีเผยแผ่ได้ดีอยู่แล้วควรที่จะรักษาและสืบ
ทอดต่อไป๑๗๘ 
 ๑๗. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี มีมาตรฐานมาก มีพระนักเผยแผ่
จํานวนมาก ซึ่งส่วนนี้ควรจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ และพัฒนาต่อยอดสืบต่อไป๑๗๙ 
 ๑๘. สิ่งที่จะต้องควบคุมเป็นประการแรกคือมาตรฐานหรือคุณภาพของการเผยแผ่ ควรมี
การควบคุมเนื้อหาสาระต่างๆ ให้มีคุณภาพ๑๘๐ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) จะต้องมีการควบคุมใน ๔ ลักษณะคือ การควบคุม
ประสิทธิภาพของการเผยแผ่ การควบคุมกระบวนการเผยแผ่ การควบคุมบุคลากรการเผยแผ่ และการ
ควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ การควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ คือควบคุมทรัพยากรที่ใช้ในการ
เผยแผ่เป็นต้นว่า คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด  
การควบคุมกระบวนการเผยแผ่ คือควบคุมให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบ 
ติดตามผล รายงานผล และปรับปรุงแก้ไขแนวทางวิธีการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง ควบคุมบุคลากรการ
เผยแผ่ คือควบคนบุคลากรผู้ทําการเผยแผ่ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการ มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และควบคุมการแสดงออกให้เป็นไปตามสมณสารูป ควบคุม
มาตรฐานการเผยแผ่ คือ ควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่ให้มีความถูกต้องแม่นยํา ควบคุมเนื้อหาสาระ
ให้ถูกต้อง ควบคุมการนําเสนอหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเผยแผ่นั่นเอง 
 

  

                                           
 ๑๗๘สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๗๙สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๐สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงค่าความถี่  การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ต้นแบบของคณะสงฆ์จั งหวัดนนทบุรี  ด้านการควบคุม  
(Controlling) 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ ควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ ๕ ๔,๖,๙,๑๒,๑๓ 
๒ ควบคุมกระบวนการเผยแผ่ ๕ ๑,๒,๓,๑๔,๑๕ 
๓ ควบคุมบุคลากรการเผยแผ่ ๔ ๕,๗,๘,๑๑ 
๔ ควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ ๔ ๑๐,๑๖,๑๗,๑๘ 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ สามารถสรุปสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  เป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

 ควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการควบคุม ต้องมีการควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ โดยมีหลักการคือผู้ฟังต้องเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่เผยแผ่ออกไป หลักธรรมต้องชัดเจน เจ้าอาวาสหรือประธานการเผยแผ่จะต้องควบคุม
แนวทางวิธีการและงบประมาณในการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สําหรับทั้ งกับวัดและพุทธศาสนิกชน ควบคุมงบประมาณที่ ใช้ ไม่ให้มีการใช้ เกินความพอดี  
ใช้งบประมาณและสิ่งของพร้อมทั้งคนอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืน  ต้องมีการ
วางแผนทําการเผยแผ่ ใช้งบประมาณและคนอย่างคุ้มค่าท่ีสุด และเลือกสรรเอาธรรมะที่เหมาะสําหรับ
ผู้ฟังมากท่ีสุด ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การเผยแผ่ลงล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ควบคุมกระบวนการเผยแผ่ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการควบคุม จะต้องมีการควบคุมกระบวนการเผยแผ่เป็นไปตามแผนดําเนินการ และต้องติดตาม
ผลของการเผยแผ่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ได้ผลอย่างไร เจ้าอาวาสจะต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
กระบวนการเหล่านี้ให้ได้ ถ้าทํานอกจากนี้ก็ไม่มีทิศทางหาความสําเร็จไม่ได้  จะต้องควบคุมให้เป็นไป
ตามแผน เมื่อวางแผนไว้แล้วไม่ทําตามแผนก็เท่ากับว่าเริ่มงานใหม่ทําไปคิดไป แก้ไขปัญหากันไปตาม
เรื่อง ในลักษณะนี้ไม่ควร ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแนวที่ได้วางไว้แล้ว ควบคุมการดําเนินการให้
เป็นไปตามกระบวนการให้ได้ ต้องมีการวางแผน การทําตามแผน การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข  



๑๑๙ 

  

 ควบคุมบุคลากรการเผยแผ่ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการควบคุม จะต้องควบคุมบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่ ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดี 
ควบคุมคุณภาพของผู้ทําการเผยแผ่ คือควบคุมเรื่องของความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์
ในการเผยแผ่ เพราะผู้เผยแผ่สําคัญมาก เป็นผู้ชักนํา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นทรัพยากรที่
สําคัญต้องควบคุมดูแลพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และคอยเอ้ือเฟ้ือสนับสนุนเป็น
อย่างดี ให้ดําเนินการเผยแผ่ไปในทิศทางที่เหมาะสม และควบคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย เพราะผู้เผยแผ่เป็นผู้ชี้นําทาง จะต้องมีปฏิปทาที่งดงาม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 ควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ 

 องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านการควบคุม จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นแบบเดียวกันทั้งจังหวัด อาจจะมีการจัด
ฝึกอบรมร่วมกันทั้งจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ต้องมีการควบคุมการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
หรือเนื้อหาสาระธรรมะให้มีคุณภาพ มีความเป็นสากล  มีมาตรฐาน รักษามาตรฐานเอาไว้ และพัฒนา
ต่อยอดสืบต่อไป 

 ๔.๒ .๒   การ วิ เคราะห์ข้อ มูล เกี่ ยวกับองค์ประกอบของการจัดการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จากแบบสอบถาม 

 ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และได้สรุปไว้ ซึ่งปรากฏผลใน
การวิเคราะห์ในตารางที่ ๔.๑๑ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 (N=๓๘๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ
        ๒๐-๓๕ ปี 
        ๓๖-๔๕ ปี 
        ๔๖-๕๕ ปี 
        ๕๖ ปีขึ้นไป 

 
๑๕๒ 
๘๑ 
๖๖ 
๘๑ 

 
๔๐.๐๐ 
๒๑.๘๔ 
๑๗.๓๗ 
๒๐.๗๙ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 (N=๓๘๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
พรรษา 
        ต่ํากว่า ๕ พรรษา 
        ๕-๙ พรรษา 
        ๑๐-๑๙ พรรษา 
        ๒๐ พรรษาขึ้นไป 

 
๑๒๘ 
๑๖๐ 
๔๐ 
๕๒ 

 
๓๓.๖๘ 
๔๒.๑๑ 
๑๐.๕๓ 
๑๓.๖๘ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
        นักธรรมชั้นตรี 
        นักธรรมชั้นโท 
        นักธรรมชั้นเอก 

 
๙๗ 
๘๘ 

๑๙๕ 

 
๒๕.๓๕ 
๒๓.๑๖ 
๕๑.๓๒ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
        ไม่มีวุฒิเปรียญ 
        ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ 
        ประโยค ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ 
        ประโยค ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ 

 
๑๔๕ 
๑๕๐ 
๕๔ 
๓๑ 

 
๓๘.๑๖ 
๓๙.๗๔ 
๑๔.๒๑ 
๘.๑๖ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษาทางโลก 
        ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
๒๑๘ 
๑๓๒ 
๒๔ 
๖ 

 
๕๗.๓๗ 
๓๔.๗๔ 
๖.๓๒ 
๑.๕๘ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐-๓๕ ปี 
จํานวน ๑๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รองลงมามีอายุ ๓๖-๔๕ ปี มีจํานวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๘๔ มีอายุ ๔๖-๕๕ ปี จํานวน ๖๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๗ และมีอายุ ๕๖ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๗๙ ตามลําดับ 
 ด้านพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาอยู่ในช่วง ๕-๙ พรรษา จํานวน 
๑๖๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ รองลงมามีพรรษาต่ํากว่า ๕ พรรษา จํานวน ๑๒๘ รูป คิดเป็นร้อย



๑๒๑ 

ละ ๓๓.๖๘ มีพรรษา ๑๐-๑๙ พรรษา จํานวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ และมีพรรษา ๒๐ 
พรรษาขึ้นไป จํานวน ๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๘ ตามลําดับ 
 ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาเป็นนักธรรมชั้นเอก จํานวน ๑๙๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑-๓๒ รองลงมามีวุฒิการศึกษาเป็น
นักธรรมชั้นตรี จํานวน ๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๕ และมีวุฒิการศึกษาเป็นนักธรรมชั้นโท จํานวน 
๘๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๖ ตามลําตาม 
 ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ จํานวน ๑๕๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๔ รองลงมาไม่มีวุฒิเปรียญ 
จํานวน ๑๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๖ มีวุฒิการศึกษาประโยค ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ จํานวน ๕๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๒๑ และมีวุฒิการศึกษาประโยค ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ จํานวน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๘.๑๖ ตามลําตาม 
 ด้านการศึกษาทางโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีจํานวน ๒๑๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๗ รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๒ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๔.๗๔ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยและ ๖.๓๒ และมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ ตามลําดับ 
  



๑๒๒ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ 
การประสานงาน และการควบคุม มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ ๔.๑๒-๔.๑๗ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ

ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ในภาพรวม 
 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. ด้านการวางแผน ๔.๑๐ ๐.๕๑ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์กร ๓.๘๓ ๐.๕๓ มาก 
๓. ด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ ๓.๘๘ ๐.๖๔ มาก 
๔. ด้านการประสานงาน ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 
๕. ด้านการการควบคุม ๔.๒๕ ๐.๕๓ มากที่สุด 

รวม ๓.๙๗ ๐.๔๐ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๒  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ตามหลัก POCCC โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = ๓.๙๗,   = ๐.๔๐) เมื่อพิจารณา

รายด้าน  พบว่า ด้านการการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๒๕,   = ๐.๕๓) อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาด้านการวางแผน (  = ๔.๑๐,   = ๐.๕๑) อยู่ในระดับมาก และด้านการประสานงานมี

ค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๗๙,   = ๐.๖๕) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 

  



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการวางแผน 

 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการวางแผน 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๔.๖๔ ๐.๖๐ มากที่สุด 
๒. เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมวางแผน

ปฏิบัติการ 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๖๑ 
 

มาก 
๓. มีการกําหนดเปูาหมายของการเผยแผ่อย่างจัดเจน ๔.๒๕ ๐.๗๕ มากที่สุด 
๔. มีการกําหนดกระบวนการในการจัดกิจกรรมในการเผย

แผ่อย่างเป็นระบบ 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๗๒ 
 

มาก 
๕. มีการวางแผนดําเนินการเผยแผ่ในระยะสั้นและระยะ

ยาว 
๔.๒๐ ๐.๕๑ มาก 

รวม ๔.๑๐ ๐.๕๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๐,   = ๐.๕๑) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๑ มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ย 

(  = ๔.๔๖,   = ๐.๖๐) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ข้อ ๓ มีการกําหนดเปูาหมายของการเผย

แผ่อย่างจัดเจน (  = ๔.๒๕,   = ๐.๗๕) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ ๔ มีการกําหนดกระบวนการ

ในการจัดกิจกรรมในการเผยแผ่อย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๖๒,   = ๐.๗๒) อยู่ในระดับ
มาก ตามลําดับ 
 
  



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการจัดองค์กร 

 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการจัดองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ โดยให้ภาคส่วนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 
๔.๓๒ ๐.๗๑ มากที่สุด 

๒. มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามบริบทของ
องค์กร 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

๓. มีการมอบหมายภาระงานตําอํานาจหน้าที่อย่างจัดเจน ๓.๖๐ ๐.๗๑ มาก 
๔. มีการมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถ ๔.๐๘ ๐.๙๓ มาก 
๕. มีการกระจายงานให้กับคณะกรรมบริการการเผยแผ่

อย่างทั่วถึง 
 

๓.๖๓ 
 

๐.๕๑ 
 

มาก 
รวม ๓.๘๓ ๐.๕๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี  ตามหลัก POCCC ด้านการจัดองค์กร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (  = ๓.๘๓,  

  = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ โดยให้ภาคส่วนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๓๒,   = ๐.๗๑) อยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีการมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถ (  = ๔.๐๘,  

  = ๐.๙๓) อยู่ในระดับมาก และ ข้อ ๒ มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามบริบทของ

องค์กรมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๕๒,   = ๐.๘๓) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
  



๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการบังคับบัญชาหรือการสั่งการ   

 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการบังคับบัญชา 

หรือการสั่งการ 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 

๑. มีการสั่งการในสายงานตามโครงสร้างองค์กร ๔.๐๔ ๐.๙๗ มาก 
๒. มีการสั่งการด้วยวิธีการที่สุภาพ ๔.๑๕ ๐.๙๔ มาก 
๓. มีการสั่งการภายในกรอบการปฏิบัติงาน ๓.๕๓ ๐.๗๒ มาก 
๔. มีการสั่งการที่ชัดเจนและสามรถปฏิบัติได้จริง ๔.๐๙ ๐.๙๑ มาก 
๕. มีการประเมินผลกการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการ

เผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๖๗ 
 

มาก 
รวม ๓.๘๘ ๐.๖๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการบังคับบัญชาหรือการสั่งการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = ๓.๘๘,   = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีการสั่งการด้วยวิธีการที่สุภาพมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด (  = ๔.๑๕,   = ๐.๙๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีการสั่งการที่ชัดเจนและสาม

รถปฏิบัติได้จริง (  = ๔.๐๙,   = ๐.๙๑) อยู่ในระดับมาก และ ข้อ ๓ มีการสั่งการภายในกรอบการ

ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๕๒,   = ๐.๗๒) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
  



๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ตามหลัก POCCC ด้านการประสานงาน 

 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการประสานงาน 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสารงานภายในองค์กร ๓.๕๔ ๐.๗๑ มาก 
๒. มีการประสานงานให้ทุกฝุายร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่าง

กรมเกรียว 
 

๔.๐๓ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๓. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือและสนับสนุน 
 

๔.๑๕ 
 

๐.๗๑ 
 

มาก 
๔. มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเผย

แผ่ 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 
๕. มีการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสารการดําเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

๓.๕๒ 
 

๐.๖๓ 
 

มาก 
รวม ๓.๗๙ ๐.๖๕ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๖  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๙,  

  = ๐.๖๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๓ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือและสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๑๕,   = ๐.๗๑) อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ ๒ มีการประสานงานให้ทุกฝุายร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างกรมเกรียว 

(  = ๓.๙๙,   = ๐.๕๑) อยู่ในระดับมาก และข้อ ๕ มีการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสารการดําเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๕๒,   = ๐.๖๓)  อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
  



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ตามหลัก POCCC ด้านการควบคุม 

 (N=๓๘๐) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการควบคุม 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔.๕๖ ๐.๗๑ มากที่สุด 
๒. มีการกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านเผยแผ่โดยให้

ดําเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
 

๓.๗๕ 
 

๐.๖๕ 
 

มาก 
๓. มีการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
 

๔.๕๕ 
 

๐.๗๒ 
 

มากท่ีสุด 
๔. มีการควบคุมดูแลกิจกรรมการเผยแผ่ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับเปูาหมายที่ได้วางไว้ 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๖๑ 
 

มาก 
๕. มีการควบคุมดูแลมิให้บุคลากรในองค์กรกระทําการ

นอกเหนือจากภาระงาน 
 

๔.๖๓ 
 

๐.๖๑ 
 

มากที่สุด 
รวม ๔.๒๕ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๗  พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ตามหลัก POCCC ด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = ๔.๒๕,  

  = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๕ มีการควบคุมดูแลมิให้บุคลากรในองค์กรกระทําการ

นอกเหนือจากภาระงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๖๓,   = ๐.๖๑) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 

คือ ข้อ ๑ มีการกํากับติดตามผลการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (  = ๔.๕๖,   = ๐.๗๑) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และข้อ ๒ มีการกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านเผยแผ่โดยให้ดําเนินไปสู่

เปูาหมายเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๗๕,   = ๐.๖๕)  อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
  



๑๒๘ 

๔.๓ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ๑) รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลสําคัญ
โดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. รูปแบบการเผยแผ่ที่ควรจะเป็น ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นเบื้องต้น มีการ
วางแผนเผยแผ่อย่างชัดเจน มีเปูาหมายที่ชัดเจน จะเผยแผ่กับใครที่ไหน อย่างไร และผลที่คาดหวัง
เป็นอย่างไร ติดตามผลการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง ทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้พุทธศาสนิกชนไม่
ไกลวัด ทุกวันนี้คนห่างวัดเพราะเราขาดกระบวนการในการเผยแผ่ที่ชัดเจน๑๘๑ 
 ๒. เนื้อหาและหลักธรรมที่เผยแผ่ต้องชัดเจน รู้จักอธิบายให้เห็นอรรถเห็นธรรม จะได้
ขนาดนี้ผู้แสดงธรรมก็ต้องเก่งพอสมควร พัฒนาความรู้ความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลา๑๘๒ 
 ๓. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนอื่นแจ้งชัดเจนให้กระบวนการเผยแผ่เสียก่อน 
หลักธรรมหรือเนื้อหา มีความชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีการใดที่จะแสดงให้พุทธศาสนิกชน
ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง๑๘๓ 
 ๔. ผู้เผยแผ่ต้องมีความสามารถฉลาดในกลอุบายวิธีการสอน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้  
ซึ่งจะใช้แบบสากัจฉาหรือสนทนากันก็ได้ ทั้งแบบบรรยายอภิปรายขยายความ และตอบปัญหา วิธีการ
เหล่านี้ผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจและนํามาใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว๑๘๔ 
 ๕. ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในหัวข้อธรรมนั้นๆ เสียก่อนถึงจะแสดง
ให้กับผู้ อ่ืน เพ่ือให้รู้อย่างแจ่มแจ้งได้ ต้องแสดงต้องมีความรู้ความสามารถ ทุกวันนี้ความรู้
ความสามารถพัฒนากันได้ ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารก็มีหลักสูตรพระนักเทศสอน มหาวิทยาลัย

                                           
 ๑๘๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๒สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๒๙ 

สงฆ์ก็มีหลักสูตรมากมายให้พระสงฆ์ไปเรียนได้ แล้วนําความรู้ความสามารถตรงนั้นมาใช้ในการเทศ
สอนสอนสาธุชนให้รู้แจ้งเห็นจริงได้๑๘๕ 
 ๖. ประการแรกเนื้อหาที่แสดงต้องมีความชัดเจนยกตัวอย่างประกอบให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เรียงร้อยถ้อยคําให้เหมือนเขียนกระทู้ธรรม๑๘๖ 
 ๗. วิธีการสําคัญกว่าสิ่งอ่ืน ผู้เผยแผ่ต้องมีวิธีการที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจผู้ฟังและอธิบาย
ให้เข้าใจอย่างลกึซ้ึง อาจจะใช้พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ต้องมีวิธีการเผย
แผ่แบบออนไลน์ มีการจัดรายการธรรมะทางวิยุหรือโทรทัศน์ แต่วิธีการนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณสูง 
คณะสงฆ์ก็ต้องช่วยกันสนับสนุน๑๘๗ 
 ๘. พระพุทธเจ้าทรงสอนเวนัยสัตว์ให้บรรลุธรรมมานับไม่ถ้วน ที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะ
พระพุทธเจ้าใช้วิธีการแยกแยะบุคคลออกเป็น ๔ จําพวก แล้วเลือกใช้วิธีการในการสอนที่แตกต่างกัน
ออกไป จงึสามารถเทศนาโปรดสัตว์ให้รู้แจ้งเห็นจริงได้๑๘๘ 
 ๙. ในประเด็นนี้มองว่าเนื้อหาต้องมีความชัดเจนและต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบของผู้
แสดงธรรมด้วยจึงจะสามารถแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เนื้อหาธรรมะโดยปกติแล้ว
ประชาชนจะเข้าใจได้ยาก ต้องอธิบายขยายความเพ่ือให้รับรู้และเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเขาก็จะนําไป
ประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ได้๑๘๙ 
 ๑๐. นอกจากเนื้อหาแล้วต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเปูาหมาย คือเปูาหมายที่จะเผยแผ่
ต้องชัดเจน ระบุให้ชัดว่าจะเผยแผ่กับกลุ่มไหน ด้วยวิธีการอย่างไร ผลของการเผยแผ่ออกมาเป็น
อย่างไร ได้ผลก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ได้ผลก็ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป๑๙๐ 
 ๑๑. การจะแสดงธรรมหรือเผยแผ่ให้ผู้ฟังได้รู้แจ้งนั้นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกาล 
บุคคล และสถานที่ ๑๙๑ 

                                           
 ๑๘๕สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๘๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๑๘๗สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๘๘สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๙สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๐สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๑สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 

 
 ๑๒. การจะเผยแผ่ให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงจะต้องมีวิธีปฏิบัติธรรม จะต้องประยุกต์เข้า
กับการปฏิบัติธรรมให้ได้ เพราะวิธีการฝึกปฏิบัติจะทําให้เข้าใจ ซึ่งมากกว่าการรู้เฉยๆ อีกประการหนึ่ง
การได้ลงมือปฏิบัติจะทําให้จดจําได้แม่นยําขึ้นอีกด้วย๑๙๒ 
 ๑๓. ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบใดก็ตามก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติจะได้รู้เห็นและเข้าใจได้
อย่างแจ่มแจ้ง เช่นโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ก็คือการนําเอาความรู้ที่ได้รับมาลงมือทําลองผิดลอง
ถูกกันไปจนทําให้เกิดความชํานาญนั่นเอง ซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าแจ่มแจ้งก็ได้๑๙๓ 
 ๑๔. ต้องมีการตรวจความชัดเจนของขั้นตอนการเผยแผ่ เนื้อหาสาระที่เผยแผ่ต้องมีความ
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้เลย โดยไม่ต้องมีข้อสงสัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนทุก
วันนี้ต้องการความรวดเร็ว ปัญหาในการดําเนินชีวิตก็มาก ต้องใช้เวลาในการทํามาหากิน ดังนั้นต้องมี
ความชัดเจนในรูปแบบวิธีการและเนื้อหาที่นําเสนอ๑๙๔ 
 ๑๕. การเผยแผ่จะทําให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจได้ดีก็ต้องฝึกลงมือปฏิบัติพระคุณเจ้าก็ต้องหา
วิธีการแนวทางให้ญาติโยมลงมือปฏิบัติ หรืออาจจะสอนโดยยกตัวอย่างประกอบให้เห็น จากนั้นหา
แนวทางให้ญาติโยมได้ลงมือปฏิบัติจะได้เจาใจอย่างแจ่มแจ้ง๑๙๕ 
 ๑๖. รูปแบบในการเผยแผ่ต้องชัดเจน มีการวางแผนดําเนินการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม 
และต้องมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร พระคุณเจ้าผู้เทศก็ต้องมีความรู้ความสามารถ๑๙๖ 
 ๑๗. ควรจะมีการวิเคราะห์แยกแยะผู้ฟังก่อนว่ามีกี่ระดับเพราะความรู้ของผู้ฟังไม่เท่ากัน 
พระคุณเจ้าอาจจะต้องมีการทดสอบหรือสอบถามเป็นเบื้องต้นก่อนถึงสติปัญญาของผู้ฟัง และจากนั้น
ก็ปรับระดับการเทศนาเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน เพราะถ้ากระบวนการวิธีการเหล่านี้ไม่ชัดเจน 
เนื้อหาก็ไม่ชัดเจน๑๙๗ 

                                           
 ๑๙๒สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๓สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๔สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๕สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๖สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๗สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 

 ๑๘. การเผยแผ่ให้แจ่มแจ้งชัดเจน ผู้เผยแผ่ต้องใช้กระบวนการและวิธีการเผยแผ่ที่เข้ากับ
กลุ่มเปูาหมาย เช่นเป็นเยาวชนก็ต้องมีกระบวนการวิธีการสอนที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ วัยกลางคนก็ต้อง
อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเหตุผลให้เข้าใจ เป็นผู้ใหญ่สูงวัยก็ต้องอธิยายให้เข้ากับวัย๑๙๘ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง มีสาระสําคัญประกอบด้วย ประการที่ ๑ มีกระบวนการเผยแผ่ที่ชัดเจน คือ 
ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นเบื้องต้น มีการวางแผนเผยแผ่อย่างชัดเจน มีเปูาหมายที่ชัดเจน จะเผย
แผ่กับใครที่ไหน อย่างไร และผลที่คาดหวังเป็นอย่างไร ติดตามผลการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง วางแผน
อย่างเป็นรูปธรรม หลักธรรมหรือเนื้อหา มีความชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่หาวิธีการแสดงธรรมให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเพ่ิมขึ้น ประการที่ ๒ เนื้อหาที่เผยแผ่มีความชัดเจน คือ รู้จักอธิบายให้เห็น
อรรถเห็น ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในหัวข้อธรรมนั้นๆ เสียก่อนถึงจะแสดงให้กับ
ผู้อื่น เพื่อให้รู้อย่างแจ่มแจ้งได้ ต้องแสดงต้องมีความรู้ความสามารถ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้
มีความสามารถในการเผยแผ่และเรียบเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน  ประการที่ ๓ มีวิธีการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้
และเข้าใจอย่างชัดเจน คือ ผู้เผยแผ่ต้องมีความสามารถฉลาดในกลอุบายวิธีการสอน ดังที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ ซึ่งจะใช้แบบสากัจฉาหรือสนทนากันก็ได้ ทั้งแบบบรรยายอภิปรายขยายความ และตอบปัญหา 
วิธีการเหล่านี้ผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจและนํามาใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้วิธีการที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจ
ผู้ฟังและอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ประการที่ ๔ ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ จะต้องมีวิธีปฏิบัติ
ธรรม จะต้องประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมให้ได้ เพราะวิธีการฝึกปฏิบัติจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  
อีกประการหนึ่งการได้ลงมือปฏิบัติจะทําให้จดจําได้แม่นยําขึ้นอีกด้วย เช่นโครงการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติเป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ มีกระบวนการเผยแผ่ที่ชัดเจน ๗ ๑,๓,๑๐,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ เนื้อหาที่เผยแผ่มีความชัดเจน ๔ ๒,๕,๖,๙ 
๓ มีวิธีการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และ

เข้าใจอย่างชัดเจน 
๔ ๔,๗,๘,๑๑ 

๔ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา ๓ ๑๒,๑๓,๑๕ 

                                           
 ๑๙๘สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 มีกระบวนการเผยแผ่ที่ชัดเจน 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นเบื้องต้น มีการวางแผนเผยแผ่อย่างชัดเจน  
มีเปูาหมายที่ชัดเจน จะเผยแผ่กับใครที่ไหน อย่างไร และผลที่คาดหวังเป็นอย่างไร ติดตามผลการเผย
แผ่อย่างต่อเนื่อง วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม หลักธรรมหรือเนื้อหา มีความชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่หา
วิธีการแสดงธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเพ่ิมขึ้น นอกจากเนื้อหาแล้วต้องมีความชัดเจนในเรื่อง
ของเปูาหมาย คือเปูาหมายที่จะเผยแผ่ต้องชัดเจน ระบุให้ชัดว่าจะเผยแผ่กับกลุ่มไหน ด้วยวิธี การ
อย่างไร ผลของการเผยแผ่ออกมาเป็นอย่างไร ได้ผลก็พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 เนื้อหาที่เผยแผ่มีความชัดเจน 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง เนื้อหาและหลักธรรมที่เผยแผ่ต้องชัดเจน รู้จักอธิบายให้เห็นอรรถเห็น ผู้
แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในหัวข้อธรรมนั้นๆ เสียก่อนถึงจะแสดงให้กับผู้อ่ืน เพ่ือให้
รู้อย่างแจ่มแจ้งได้ ต้องแสดงต้องมีความรู้ความสามารถ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มี
ความสามารถในการเผยแผ่และเรียบเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน เนื้อหาธรรมะโดยปกติแล้วประชาชนจะ
เข้าใจได้ยาก ต้องอธิบายขยายความเพ่ือให้รับรู้และเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเขาก็จะนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได ้

 มีวิธีการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง ผู้เผยแผ่ต้องมีความสามารถฉลาดในกลอุบายวิธีการสอน ดังที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ ซึ่งจะใช้แบบสากัจฉาหรือสนทนากันก็ได้ ทั้งแบบบรรยายอภิปรายขยายความ และตอบปัญหา 
วิธีการเหล่านี้ผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจและนํามาใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้วิธีการที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจ
ผู้ฟังและอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อาจจะใช้พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็
ต้องมีวิธีการเผยแผ่แบบออนไลน์ มีการจัดรายการธรรมะทางวิยุหรือโทรทัศน์ แต่วิธีการนี้อาจจะต้อง
ใช้งบประมาณสูง คณะสงฆ์ก็ต้องช่วยกันสนับสนุน อาจจําแนกกลุ่มเปูาหมายออกเป็นกลุ่มๆ ก็ได้ เช่น
กับพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแยกแยะบุคคลออกเป็น ๔ จําพวก แล้วเลือกใช้วิธีการในการสอนที่แตกต่าง
กันออกไป ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกาล บุคคล และสถานที่ 



๑๓๓ 

 ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง จะต้องมีวิธีปฏิบัติธรรม จะต้องประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมให้ได้ เพราะ
วิธีการฝึกปฏิบัติจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกประการหนึ่งการได้ลงมือปฏิบัติจะทําให้จดจําได้แม่นยํา
ขึ้นอีกด้วย เช่นโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ก็คือการนําเอาความรู้ที่ได้รับมาลงมือทําลองผิดลองถูก
กันไปจนทําให้เกิดความชํานาญนั่นเอง 

 ๒) รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลสําคัญโดย
แยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. เวลาเทศสอนโยมต้องสร้างแรงจูงใจในการฟัง อาจจะใช้สื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจ 
ก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความอยากฟังเรียกว่าเกิดแรงจูงใจเสียก่อน แล้วค่อยๆ 
นําเข้าสู่เนื้อหา วิธีการนี้ใช้ได้ผลดี พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้การเทศนาเป็นลําดับเรียกว่าอนุปุพพีกถา๑๙๙ 
 ๒. ถ้าผู้ฟังไม่เกิดแรงจูงใจและคิดอยากจะฟัง การเทศนาก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร พระนักเทศ
หรือนักเผยแผ่ก็ต้องสร้างแรงจูงใจก่อนโดยใช้เสื่อช่วย แสดงให้เห็นว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
แล้วจะได้อะไรจากการฟังเทศ เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเขาก็อยากจะฟัง๒๐๐ 
 ๓. บางครั้งก็ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพ เช่นคนทําดีย่อมได้ดี ก็มีตัวอย่าง
คนดีแสดงด้วย ทําชั่วได้ชั่วก็มีตัวอย่างคนชั่วแสดงให้เห็นด้วย จะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ฟัง
มาก๒๐๑ 
 ๔. จะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะเผยแผ่ให้ดีให้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอน  
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจที่จะฟังพระแสดงธรรม๒๐๒ 

                                           
 ๑๙๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๐สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๓๔ 

 ๕. ผู้คนส่วนหนึ่งเข้าวัดฟังธรรมเพราะเกิดปัญหา แก้ปัญหาไม่ได้ก็อยากจะให้พระช่วย
แก้ไข พระนักเผยแผ่ก็ต้องใช้โอกาสตรงนี้โน้มน้าวให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฟัง และสนใจใน
การเผยแผ่ของพระ ยิ่งถ้าสั่งที่เขาฟังมันตรงกับปัญหาที่เขากําลังประสบก็จะเกิดแรงจูงใจมาก๒๐๓ 
 ๖. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีการเผยแผ่แบบ
นี้ๆ นะ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาฟังหรือศึกษา ในปัจจุบันก็มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางที่
จะทําให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจ๒๐๔ 
 ๗. เนื้อหาธรรมะที่แสดงสําคัญมากหากเนื้อหาไม่ชักนําไม่จูงใจ ผู้ฟังก็ไม่อยากฟัง ก็จะเป็น
เหมือนเรื่องเดิมๆ ที่เคยฟังมาแล้วไม่น่าสนใจอะไร หากเรียบเรียบเนื้อหาให้ดีเป็นลําดับเป็นเหตุเป็ น
ผลกัน ก็จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดฉันทะที่จะฟัง๒๐๕ 
 ๘. คําว่าสมาทปนาคือเชิญชวนเรียกให้มาดู แสดงว่าก็ต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็น และผู้เผย
แผ่เองก็ต้องชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนําเข้าสู่เนื้อหาให้ได้ เชิญชวนสร้างจุดสนใจให้เขาอยากฟังธรรม๒๐๖ 
 ๙. เคยได้ยินคําว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนไหม การเทศจะต้องใช้การยกตัวอย่าง
ประกอบอาจจะนําเอาตัวอย่างจริง หรือจากนิทานชาดกก็ได้ นํามาเทศนาประกอบเพ่ือให้ผู้ฟังเกิ ด
ความสนใจอย่างน้อยก็ทําให้ไม่ง่วงเวลาฟังธรรม๒๐๗ 
 ๑๐. การเผยแผ่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องอาศัยความสนใจของผู้ ฟังหรือ
กลุ่มเปูาหมาย หากเขาไม่สนใจเผยแผ่ไปก็เท่านั้น จุดนี้ต้องให้ความสําคัญเป็นประการแรกๆ นักเผย
แผ่จะต้องเข้าใจว่าทําอย่างไรให้เขาสนใจเป็นเบื้องต้น จากนั้นเมื่อเขาสนใจแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่๒๐๘ 
 ๑๑. ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่จะต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระให้ดีและจากนั้นก็นํามาเรียบ
เรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย เวลาแสดงธรรมก็ยกตัวอย่างประกอบจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นําเสนอแบบบุคลาธิษฐานก็ได้๒๐๙ 

                                           
 ๒๐๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๐๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๒๐๕สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๐๖สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๗สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๘สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๙สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๕ 

 ๑๒. จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างทั่วถึงเพ่ือสร้างจุดสนใจให้พุทธศาสนิกชนสนใจ
ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าประสบความสําเร็จได้ก็
เพราะการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั่นเอง การเผยแผ่ก็เช่นกัน๒๑๐ 
 ๑๓. ต้องเปิดใจผู้ฟังให้ได้เสียก่อน ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอยากจะฟังพระเทศ และสิ่งที่ฟังนั้นก็
จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาสนใจด้วยก็ได้ จะต้องสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึนภายในตัวผู้ฟังก่อนจากนั้นค่อยๆ นําเข้าสู่เนื้อหาธรรมะ๒๑๑ 
 ๑๔. เมื่อพูดถึงธรรมะ เด็กรู้ใหม่ๆ ก็จะให้ความสนใจน้อย ยิ่งถ้าวิธีการเทศแบบเดิมด้วย
แล้วเด็กก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร อาจจะใช้วิธีการใหม่ๆ เช่นเทศแบบปาฐกถาหรือแบบ
ทอล์คโซว์เพื่อให้เกิดความสนใจ ซึ่งพระท่ีมีชื่อเสียงก็จะมีการจัดเทศแบบทอล์คโซว์บ่อยครั้ง๒๑๒ 
 ๑๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ผู้คนเกิดความสนใจ ประชาชนสนใจธรรมะ
ก็มีจํานวนมาก แต่ไม่ทราบข่าวก็มีทําให้พลาดโอกาสในการศึกษาธรรมะไป๒๑๓ 
 ๑๖. ผู้เทศดีเนื้อหาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง หมายถึงว่าพระนักเทศก็มีความสามารถพรสวรรค์ 
และเนื้อหาก็ดี โยมก็อยากจะฟัง เมื่อตั้งใจฟังก็เข้าใจ๒๑๔ 
 ๑๗. หากมีการเทศโดยใช้พระที่ท่านมีชื่อเสียงก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาฟังเยอะๆ 
เพราะหาโอกาสฟังยากมาก โดยทั่วไปก็จะไปทําบุญที่วัดแล้วก็มีพระท่านมาเทศให้ฟัง บางครั้งมีพระที่
ท่านมีความรู้ความสามารถมาเทศก็ไม่ได้ไปฟังเพราะไม่ทราบข่าว๒๑๕ 
 ๑๘. จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ให้คนในชุมชนได้ทราบข่าว และหาพระที่ท่านมี
ชื่อเสียงมาเทศบ่อยๆ ประชาชนจะได้เกิดแรงจูงใจอยากจะฟัง๒๑๖ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านสมาทปนา จูงใจ มีสาระสําคัญดังนี้ ประการที่ ๑ ใช้สื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการฟัง คือ ใช้สื่อช่วย

                                           
 ๒๑๐สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๑สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๒สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๓สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๔สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๕สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๖สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๖ 

ในการสร้างแรงจูงใจก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความอยากฟังเรียกว่าเกิดแรงจูงใจ
เสียก่อน แล้วค่อยๆ นําเข้าสู่เนื้อหา วิธีการนี้ใช้ได้ผลดี พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้การเทศนาเป็นลําดับ
เรียกว่าอนุปุพพีกถา ประการที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างน้อย
ก็เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีการเผยแผ่แบบนี้ๆ นะ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาฟังหรือศึกษา ในปัจจุบันก็มี
วิธีการในการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางที่จะทําให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจ เพ่ือสร้างจุดสนใจ
ให้พุทธศาสนิกชนสนใจฟังพระธรรมเทศนา ประการที่ ๓ เรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ดี คือ จะต้องมีการ
เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะเผยแผ่ให้ดีให้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอน โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจ
ที่จะฟังพระแสดงธรรม หากเรียบเรียบเนื้อหาให้ดีเป็นลําดับเป็นเหตุเป็นผลกัน ก็จะสร้างแรงจูงใจให้
เกิดฉันทะที่จะฟัง ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่จะต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระให้ดีและจากนั้นก็นํามาเรียบ
เรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย ประการที่ ๔ ยกตัวอย่างประกอบ คือ ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็น
ภาพ เช่นคนทําดีย่อมได้ดี ก็มีตัวอย่างคนดีแสดงด้วย ทําชั่วได้ชั่วก็มีตัวอย่างคนชั่วแสดงให้เห็นด้วย 
และผู้เผยแผ่เองก็ต้องชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนําเข้าสู่เนื้อหาให้ได้ เชิญชวนสร้างจุดสนใจให้เขาอยากฟัง
ธรรม  อาจจะนําเอาตัวอย่างจริง หรือจากนิทานชาดก เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดความสนใจ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ ใช้สื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการฟัง ๖ ๑,๒,๕,๑๐,๑๓,๑๔ 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ๕ ๖,๑๒,๑๕,๑๗,๑๘ 
๓ เรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ดี ๔ ๔,๗,๑๑,๑๖ 
๔ ยกตัวอย่างประกอบ ๓ ๓,๘,๙ 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ใช้สื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการฟัง 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมาทปนา จูงใจ อาจจะใช้สื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการโน้มน้าวให้ผู้ฟัง
เกิดความอยากฟังเรียกว่าเกิดแรงจูงใจเสียก่อน แล้วค่อยๆ นําเข้าสู่เนื้อหา วิธีการนี้ใช้ได้ผลดี 
พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้การเทศนาเป็นลําดับเรียกว่าอนุปุพพีกถา พระนักเทศหรือนักเผยแผ่ก็ต้องสร้าง
แรงจูงใจก่อนโดยใช้เสื่อช่วย แสดงให้เห็นว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะได้อะไรจากการฟัง



๑๓๗ 

เทศ เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเขาก็อยากจะฟัง ผู้คนส่วนหนึ่งเข้าวัดฟังธรรมเพราะเกิดปัญหา  พระนัก
เผยแผ่ก็ต้องใช้โอกาสนี้โน้มน้าวให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฟัง และสนใจในการเผยแผ่ 

 มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมาทปนา จูงใจ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีการเผยแผ่
แบบนี้ๆ นะ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาฟังหรือศึกษา ในปัจจุบันก็มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทางที่จะทําให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจ เพ่ือสร้างจุดสนใจให้พุทธศาสนิกชนสนใจฟังพระ
ธรรมเทศนา กิจกรรมต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ หากมีการเทศโดยใช้พระที่ท่านมีชื่อเสียงก็ควร
จะประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ 

 เรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ดี 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมาทปนา จูงใจ จะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะเผยแผ่ให้ดีให้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอน 
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจที่จะฟังพระแสดงธรรม หากเรียบเรียบเนื้อหาให้ดีเป็นลําดับเป็นเหตุ
เป็นผลกัน ก็จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดฉันทะที่จะฟัง ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่จะต้องเข้าใจในเนื้อหา
สาระให้ดีและจากนั้นก็นํามาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย เวลาแสดงธรรมก็ยกตัวอย่างประกอบจะได้
มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นําเสนอแบบบุคลาธิษฐานก็ได้  หากพระนักเทศก็มีความสามารถ
พรสวรรค์ และเนื้อหาก็ดี โยมก็อยากจะฟัง เมื่อตั้งใจฟังก็เข้าใจ 

 ยกตัวอย่างประกอบ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมาทปนา จูงใจ บางครั้งก็ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพ เช่นคนทําดีย่อมได้ดี ก็มี
ตัวอย่างคนดีแสดงด้วย ทําชั่วได้ชั่วก็มีตัวอย่างคนชั่วแสดงให้เห็นด้วย และผู้เผยแผ่เองก็ต้องชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนนําเข้าสู่เนื้อหาให้ได้ เชิญชวนสร้างจุดสนใจให้เขาอยากฟังธรรม  อาจจะนําเอาตัวอย่าง
จริง หรือจากนิทานชาดกก็ได้ นํามาเทศนาประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจอย่างน้อยก็ทําให้ไม่ง่วง
เวลาฟังธรรม 

 ๓) รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล
สําคัญโดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 



๑๓๘ 

 ๑. พระนักเผยแผ่จะต้องรู้จักใช้วิธีการในการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญ
และยึดมั่นในความดี ให้กําลั งใจหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เห็นผล บอกสอนแนะนํากันอย่าง
กัลยาณมิตร๒๑๗ 
 ๒. ผู้แสดงธรรมจะต้องชัดจูงให้ผู้ฟังเกิดความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรตั้งใจฟังพระ
ธรรมเทศนา มีความเต็มใจกับการฟังพระธรรมเทศนา ความวิริยะอุตสาหะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ซึ้ งใน
อรรถในธรรม๒๑๘ 
 ๓. ผู้รู้ธรรมย่อมไม่เขินอายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ นั่นหมายความว่าการเผยแผ่ให้เขา
รู้และเข้าใจจะเป็นการแสดงความอาจหาญให้เกิดแก่ผู้ฟัง กล้าที่จะคิดดี พูดดี ทําดี๒๑๙ 
 ๔. เผยแผ่โดยการชักชวนให้เกิดความกล้าหาญยึดมั่นในการที่จะทําคุณงามความดี โดยใช้
หลักของธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยึดหลักของธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมะเป็นใหญ่ ให้เขา
เกิดความยึดมั่นที่จะทําความดีต่อไป๒๒๐ 
 ๕. พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อรรถรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งซึ่งเราเรียกว่าตรัสรู้ เมื่อเข้าไปสู่
สมาคมใดๆ ก็ทรงอาจหาญแล้วกล้ากว่านรชน ไม่มีผู้ใดเทียบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับพระนักเทศ
นักเผยแผ่ สิ่งที่พระนักเทศควรตระหนักคือ ทําอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังเกิดความอาจหาญได้๒๒๑ 
 ๖. จะต้องชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความอุตสาหะฮึกเหิมในใจองอาจในธรรม เกิดความเพียร
พยายามที่จะฟังธรรมยินดีที่จะประพฤติธรรม และเผยแผ่ธรรมต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราสามารถ
สร้างความอุตสาหะให้กับกลุ่มเปูาหมายที่เราเผยแผ่ได้แล้ว เขาก็จะสนใจศึกษาธรรมะต่อไปได้๒๒๒ 
 ๗. การเผยแผ่จุดประสงค์หลักๆ คือการให้พุทธศาสนิกชนรู้และเข้าใจธรรมแล้วนําไป
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลนําพาชีวิตมีความสุขความเจริญ ต้องสร้างค่านิยมใหม่ให้พุทธศาสนิกชน

                                           
 ๒๑๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๘สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๙สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๐สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๒๒๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๒๒๒สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๓๙ 

ว่า ชีวิตจะมีความสันติสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิต ให้เขาเชื่อมั่นในคุณงามความ
ดี๒๒๓ 
 ๘. ต้องสอนให้ประชาชนรู้จักคําว่าขันติ อดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ทั้งที่ชอบ
และไม่ชอบ ให้มีความกล้าเลือกที่จะไม่ทําทั้งที่ใจอยากทําในเมื่อสิ่งที่ทําเป็นความผิดไม่ถูกต้องตาม
หลักธรรม เลือกท่ีจะรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ได้เกิดอกุศลจิต๒๒๔ 
 ๙. ต้องสอนให้เขารู้จักความอดทน กล้าหาญที่จะลดเลิกละอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะเป็น
มูลเหตุแห่งทุกข์ในภายภาคหน้า๒๒๕ 
 ๑๐. พระนักเทศจําเป็นต้องชี้แนะ และใช้เทคนิคพอสมควรที่จะให้เขาเกิดความวิริยะ
อุตสาหะในการที่จะเข้ามาคลุกคลีธรรม ศึกษาธรรมะให้แตกฉาน๒๒๖ 
 ๑๑. ต้องจุดประกายให้หัวใจชโลมไปด้วยธรรม ผู้แสดงธรรมก็ต้องแกล้วกล้า อาจหาญ
ด้วยแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง สิ่งที่จะต้องใช้คือเทคนิคการพูดโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความกล้าหาญ  
กล้าคิด กล้าทําในความดี๒๒๗ 
 ๑๒. ประชาชนไม่กล้าทําเพราะกลัวว่าทําผิดแม้จะเป็นความดีโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับพระคุณเจ้า เช่นคุยกับพระหรือทํากิจกรรมที่ดีกับพระ เพราะว่ากลัวจะทําผิด กลัวจะ
บาป ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นควรทํา เพราะความไม่รู้ ซึ่งจุดนี้พระคุณเจ้าก็จะต้องพัฒนาสอนให้ประชาชนรู้จักจะ
ได้เกิดความม่ันใจกล้าทําในสิ่งที่ควรทําอย่างถูกต้อง๒๒๘ 
 ๑๓. คุณธรรมหนึ่งที่ควรจะปลูกฝังก็คือความกล้าหาญอดทน คนทุกวันนี้ไม่ค่อยอดทน
เท่าไร คือรอไม่ได้ต้องการความรวดเร็วฉาบฉวย ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เมื่อไม่อดทนก็คุม
ตนเองไม่ได้เกิดความโมโหแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ควรทําได้๒๒๙ 

                                           
 ๒๒๓สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๒๔สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๕สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๖สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๗สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๘สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๒๙สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 ๑๔. ต้องสอนให้ประชาชนกล้าที่จะทําดีเกิดความมั่นใจ เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรทํา
สิ่งนี้ไม่ควรทํา๒๓๐ 
 ๑๕. ต้องสอนให้ประชาชนเข้าใจในหลักกรรม ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เมื่อเขาเห็นผลแล้วก็
จะยึดมั่นและมั่นคงในการทําดี ลดละเลิกสิ่งไม่ดี ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์๒๓๑ 
 ๑๖. ความอดทนอดกลั้นเป็นสมบัติของผู้ดี ถ้าอดทนได้ก็ถึงความดีได้ ทุกวันนี้คนไม่ค่อยมี
ความอดทน ทําตามความชอบใจของตนเองจนเกิดปัญหา พระคุณเจ้าก็ต้องสอนในเขาเข้าใจในธรรมะ
และสอนให้รู้จักคําว่าอดทน๒๓๒ 
 ๑๗. ต้องแสดงธรรมโดยชี้ให้เห็นคุณของการทําความดี และชี้ให้เห็นโทษของการทําชั่ว
เช่นตกนกหมกไหม้เป็นต้น หรือแสดงตัวอย่างของการทําชั่วแล้วได้รับผลชั่ว เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
แยะยึดมั่นที่จะทําดีต่อไป๒๓๓ 
 ๑๘. ทําดีอาจจะยังไม่ให้ผลรวดเร็วเหมือนอาหารจานด่วน พระคุณเจ้าก็จะต้องชี้แจงหรือ
สร้างความม่ันใจว่าจะต้องผลดีแน่ๆ ให้เขาเกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลดี ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุข
เป็นต้น๒๓๔ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า มีสาระสําคัญดังนี้ ประการที่ ๑ ปลุกใจให้เกิดความอุตสาหะ คือ ผู้แสดง
ธรรมจะต้องชัดจูงให้ผู้ฟังเกิดความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา มีความเต็มใจ
กับการฟังพระธรรมเทศนา ความวิริยะอุตสาหะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ซึ้งในอรรถในธรรม ผู้รู้ธรรมย่อม
ไม่เขินอายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ นั่นหมายความว่าการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจจะเป็นการ
แสดงความอาจหาญให้เกิดแก่ผู้ฟัง กล้าที่จะคิดดี พูดดี ทําดี  ประการที่ ๒ ให้ยึดมั่นในความดี คือ  
พระนักเผยแผ่จะต้องรู้จักใช้วิธีการในการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญและยึดมั่นในความ
ดี ให้กําลังใจหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เห็น โดยใช้หลักของธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยึด
หลักของธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมะเป็นใหญ่ ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความยึดมั่นที่จะทําความดีต่อไป 

                                           
 ๒๓๐สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๑สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๒สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๓สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๔สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 

ประการที่ ๓ ให้เกิดความอดทน คือ ต้องสอนให้ประชาชนรู้จักคําว่าขันติ อดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่เข้า
มากระทบ ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ให้มีความกล้าเลือกที่จะไม่ทําทั้งที่ใจอยากทําในเมื่อสิ่งที่ทําเป็น
ความผิดไม่ถูกต้องตามหลักธรรม เลือกท่ีจะรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ได้เกิดอกุศลจิต กล้าหาญที่จะลดเลิกละ
อบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ในภายภาคหน้า ประการที่ ๔ ให้เกิดความมั่นใจ คือ 
ต้องสอนให้ประชาชนกล้าที่จะทําดี เกิดความมั่นใจ เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํา  
และชี้ให้เห็นโทษของการทําชั่วเช่นตกนกหมกไหม้เป็นต้น หรือแสดงตัวอย่างของการทําชั่วแล้วได้รับ
ผลชั่ว เพื่อให้เกิดความม่ันใจแยะยึดม่ันที่จะทําดีต่อไป 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ ปลุกใจให้เกิดความอุตสาหะ ๖ ๒,๓,๕,๖,๑๐,๑๑ 
๒ ให้ยึดมั่นในความดี ๔ ๑,๔,๗,๑๕ 
๓ ให้เกิดความอดทน ๔ ๘,๙,๑๓,๑๖ 
๔ ให้เกิดความมั่นใจ ๔ ๑๒,๑๔,๑๗,๑๘ 

 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ปลุกใจให้เกิดความอุตสาหะ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมเุตชนา แกล้วกล้า ผู้แสดงธรรมจะต้องชัดจูงให้ผู้ฟังเกิดความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรตั้งใจ
ฟังพระธรรมเทศนา มีความเต็มใจกับการฟังพระธรรมเทศนา ความวิริยะอุตสาหะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้
รู้ซึ้งในอรรถในธรรม ผู้รู้ธรรมย่อมไม่เขินอายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ นั่นหมายความว่าการเผยแผ่
ให้ผู้ ฟังรู้และเข้าใจจะเป็นการแสดงความอาจหาญให้เกิดแก่ผู้ ฟัง กล้าที่จะคิดดี พูดดี ทําดี   
พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อรรถรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งซึ่งเราเรียกว่าตรัสรู้ เมื่อเข้าไปสู่สมาคมใดๆ  
ก็ทรงอาจหาญแล้วกล้ากว่านรชน ไม่มีผู้ใดเทียบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับพระนักเทศนักเผยแผ่  
สิ่งที่พระนักเทศควรตระหนักคือ ทําอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังเกิดความอาจหาญได้ 
  



๑๔๒ 

 ให้ยึดม่ันในความดี 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสมุต
เตชนา แกล้วกล้า  พระนักเผยแผ่จะต้องรู้จักใช้วิธีการในการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญ
และยึดมั่นในความดี ให้กําลังใจหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เห็น โดยใช้หลักของธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นก็ให้ยึดหลักของธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมะเป็นใหญ่ ให้ พุทธศาสนิกชนเกิดความยึดมั่นที่จะ
ทําความดีต่อไป ให้รู้และเข้าใจธรรมแล้วนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดเป็นบุญกุศลนําพาชีวิตมีความสุข
ความเจริญ  สร้างค่านิยมใหม่ว่า ชีวิตจะมีความสันติสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิต 
ให้เชื่อมั่นในคุณงามความดี 

 ให้เกิดความอดทน 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสมุต
เตชนา แกล้วกล้า ต้องสอนให้ประชาชนรู้จักคําว่าขันติ อดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ทั้งที่ชอบ
และไม่ชอบ ให้มีความกล้าเลือกที่จะไม่ทําทั้งที่ใจอยากทําในเมื่อสิ่งที่ทําเป็นความผิดไม่ถูกต้องตาม
หลักธรรม เลือกที่จะรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ได้เกิดอกุศลจิต กล้าหาญที่จะลดเลิกละอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ 
ที่จะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ในภายภาคหน้า  

 ให้เกิดความม่ันใจ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสมุต
เตชนา แกล้วกล้า  ต้องสอนให้ประชาชนกล้าที่จะทําดี เกิดความมั่นใจ เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ควร
ทําสิ่งนี้ไม่ควรทํา  และชี้ให้เห็นโทษของการทําชั่วเช่นตกนกหมกไหม้เป็นต้น หรือแสดงตัวอย่างของ
การทําชั่วแล้วได้รับผลชั่ว เพื่อให้เกิดความม่ันใจแยะยึดม่ันที่จะทําดีต่อไป  

 ๔) รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลสําคัญ
โดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเผยแผ่ให้คนเข้าใจในหลักธรรมไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหากมีวามพร้อมในเนื้อหา ผู้เผย
แผ่พร้อม เนื้อหาจะต้องมีความต่อเนื่องกัน มีความน่าสนใจ เป็นเหตุเป็นผล ชวนให้คิด เมื่อคนฟังแล้ว
ได้คิดตามทําให้ไม่น่าเบื่อ สรุปแล้วเรื่องราวต้องมีความน่าสนใจ๒๓๕ 

                                           
 ๒๓๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ, เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 ๒. การเผยแผ่ในยุคนี้จะใช้ธรรมะล้วนไม่ได้ เพราะคนไม่ชอบฟัง เช่นบรรยายผ่านสถานี
วิทยาถ้าเนื้อหาเป็นธรรมะล้วนที่ฟังแล้วเข้าใจยาก คนเปิดมาเจอก็เปิดหนีกันหมด ต้องแสดงธรรมแนว
ธรรมบันเทิง ปัจจุบันก็มีหลายรูปที่แสดงธรรมแบบธรรมบันเทิง๒๓๖ 
 ๓. ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบโดยใช้นิทาน นิทานที่แผงด้วยธรรมะหรือนิทานธรรมบท
ก็ได้ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินฟังแล้วไม่เบื่อ โดยเฉพาะนิทานธรรมบทควรนํามาสอดแทรก
เพราะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะสามรถทําให้เกิดศรัทธา
ความเลื่อมใสได้๒๓๗ 
 ๔. เนื้อหาที่นําเสนอไม่ควรเป็นธรรมะล้วนๆ เพราะจะทําให้เป็นเรื่องหนักไปสําหรับผู้ฟัง 
ควรจะเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยเพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเริ่มด้วยนิทานธรรมบทก่อน  
แล้วก็สรุปโยงเข้าหาธรรมะตามลําดับ๒๓๘ 
 ๕. การแสดงธรรมปัจจุบันมีช่องทางในการเผยแผ่เยอะมาก ทั้งทางโทรทัศน์หรือวิทยุ  
หรือแม้แต่สื่อออนไลน์ต่างๆ ก็สามารถทําได้ ประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องราวที่นําไปเผยแผ่นั้นสร้างความ
น่าสนใจได้มากเพียงใด หากเปิดขึ้นไปดูหรือฟังแล้ว ไม่น่าสนใจเขาก็เลือกที่จะไปชมหรือฟังสื่ออ่ืน 
การเผยแผ่ที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา๒๓๙ 
 ๖. เนื้อหาที่ทําการเผยแผ่จะต้องมีความน่าสนใจ เรียกว่ามีความงาม ดังพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้าที่งามในเบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ดังนั้นผู้เผยแผ่ต้องทําการศึกษา
วิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ๒๔๐ 
 ๗. ลักษณะของการเผยแผ่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มี ๒ ประเภทคือ ประเภทธรรมาธิษฐาน 
กับบุคคลาธิฐาน ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก ธรรมาธิฐานก็จะยกหัวข้อธรรมะเป็นใหญ่บรรยายในแบบ
นามธรรม ส่วนบุคคลาธิฐานก็จะยกตัวอย่างบุคคล เช่นคนดีคนเลว คนทําดีย่อมได้ดี ได้อย่างไรก็
ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นต้น๒๔๑ 

                                           
 ๒๓๖สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรงัสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๘สัมภาษณ์ พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๓๙สัมภาษณ์ พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๒๔๐สัมภาษณ์ พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 ๒๔๑สัมภาษณ์ พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

 ๘. ต้องยอมรับว่าเวลาแสดงธรรมเด็กรุ่นใหม่ๆ จะไม่ค่อยเข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็จะไม่สนใจ
ในการฟัง หรือไม่อยากศึกษาเกี่ยวกับธรรมะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยาก ดังนั้นพระนักเทศหรือนักเผย
แผ่จะต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้ดีวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายให้ได้ และเลือกเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเข้า
กับเพศ วัย ระดับการศึกษา เป็นต้น๒๔๒ 
 ๙. เนื้อหาสําคัญมาก ต้องเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจ อาจจะเลือกเอาเรื่องที่อิงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันก็ได้ แล้วสอดแทรกธรรมะเข้าไป หรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ใน
ปัจจุบันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจะใช้ธรรมะข้อใดในการแก้ปัญหา โดยเรียบเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอน๒๔๓ 
 ๑๐. ต้องให้ความสําคัญกับเนื้อหาก่อนอันดับแรก เบื้อต้นเราต้องทราบก่อนว่างานอะไร 
เผยแผ่ในงานมงคล อวมงคล เผยแผ่ในงานบุญ หรือโอกาสต่างๆ จากนั้นเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม สิ่งที่
ต้องคํานึงถึง ๓ ประการคือ เริ่มต้น เนื้อเรื่อง และสรุป ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นขึ้นต้นเรื่องศีลใน
เนื้อหาก็ต้องอธิบายเรื่องศีล และสรุปศีล๒๔๔ 
 ๑๑. อาจจะใช้วิธีการปาฐกถาหรือพูดคุยกันในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับธรรมะ แทนการ
เทศตามใบลานแบบเดิม ใช้ธรรมะข้อเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการนําเสนอเท่านั้น แทนที่จะมานั่งบน
ธรรมาสน์แล้วจับใบลานสอนโยม ก็เปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยโต้ตอบให้เกิดประเด็นใหม่ ยกตัวอย่าง
หรือสอดแทรกธรรมะเข้าใจก็จะสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งข้ึน๒๔๕ 
 ๑๒. ควรชี้ให้เห็นคุณและโทษ สิ่งที่เป็นโทษเช่นอบายมุข ก็ไม่ควรทํา ควรละ สิ่งที่เป็นคุณ
ก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทํา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ฟังก็จะเกิดความร่าเริงและ
เต็มใจที่จะทําดี๒๔๖ 
 ๑๓. เห็นพระคุณเจ้าที่เทศออกทีวีแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการทําท่านนําเสนอน่าสนใจมากกว่า
การเทศอยู่ที่วัด ท่านจะมีแนวทางวิธีการนําเสนอของท่านฟังซึ่งฟังแล้วไม่เบื่อ ผู้ฟังก็จะเกิดความ
บันเทิงและได้ซึมซับธรรมะไปในตัว๒๔๗ 

                                           
 ๒๔๒สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๓สัมภาษณ์ พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๔สัมภาษณ์ พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๕สัมภาษณ์ พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม, กรรมการฝุายอาคารสถานท่ี วัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๖สัมภาษณ์ นายประยูร จรเจริญ, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๗สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

 ๑๔. ในพระพุทธศาสนาพระท่านก็จะสอน ๒ เรื่อง คือกรรมดีกับกรรมชั่ว การจะสร้าง
ความร่าเริงให้เกิดข้ึนในการสอนนั้นก็อาจจะต้องอธิบายให้เห็นถึงโทษของการทําชั่ว ให้ผู้ฟังรู้สึกขยาด
กับการทําชั่ว และอธิบายสร้างแรงจูงใจในการทําความดี ให้ผู้ฟังรู้สึกยินดีที่จะลดละเลิกการทําชั่ว  
ทําแต่ความดี ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไป๒๔๘ 
 ๑๕. วิธีการสอนหรือเผยแผ่จะมีหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ทําให้ผู้ฟังเกิดความสนใจคือ เนื้อหา
ต้องน่าสนใจ ผู้บรรยายก็ต้องมีเทคนิคที่ทําให้น่าสนใจ เนื้อหาดีแต่นําเสนอไม่ดีก็ไม่ทําให้เกิดผล 
วิธีการนําเสนอที่ดีคือจะต้องให้เกิดความน่าสนใจ อยากติดตามในตอนต่อไป มีพระคุณเจ้าหลายรูปก
ที่แสดงธรรมะแล้วมีพุทธศาสนิกชนติดตามมากมาย นั่นเป็นเพราะท่านมีวิธีการในการนําเสนอที่
น่าสนใจ ท่านเข้าใจในเนื้อหานั้นอย่างชัดเจนแล้ว แล้วก็หาวิธีการที่จะทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจเหมือนอย่าง
ท่าน๒๔๙ 
 ๑๖. คนเราจะร่าเริงได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังสิ่งที่ชอบ หรือรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองทําอยู่นั้นถูกต้องแล้ว
มีคนชื่นชม อาจจะต้องใช้วิธีการเทศในทํานองที่สรรเสริญคนดี ชี้แจงให้เห็นเหตุผลว่าการทําดี  
ดีอย่างไรให้ถูกต้อง ดีอย่างไรให้ถูกทาง๒๕๐ 
 ๑๗. ควรจะมีนิทานประกอบเนื้อหา เพื่อให้ฟังแล้วน่าสนใจ ในปัจจุบันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มากมายที่ต้องให้คิด และสถานการณ์บ้านเมือง คนทํางานทุกวันก็เกิดความเครียด เมื่อได้ฟังธรรมะที่
ผ่อนคลายก็จะรู้สึกว่าจิตใจเกิดความชื่นบานขึ้นมีกําลังที่จะไปสู้ต่อไปในวันข้างหน้า๒๕๑ 
 ๑๘. ควรจะมีการนําเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาประกอบด้วย เพราะมีเรื่องราว
มากมายให้ศึกษา โดยส่วนตัวแล้วชอบฟังพระคุณเจ้าเทศโดยยกตัวอย่างนิทานประกอบ เพราะฉันนั้น
เวลาธรรมพระเทศก็จะคาดหวังว่าจะได้ฟังนิทานอะไรบ้าง๒๕๒ 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง มีสาระสําคัญดังนี้ ประการที่ ๑ เนื้อหาที่แสดงมีความน่าสนใจฟังแล้วไม่เบื่อ 
คือ เนื้อหาจะต้องมีความต่อเนื่องกัน มีความน่าสนใจ เป็นเหตุเป็นผล ชวนให้คิด เมื่อคนฟังแล้วได้คิด

                                           
 ๒๔๘สัมภาษณ์ นายสมชาย จําปารัตน์, ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๔๙สัมภาษณ์ นางวรภรณ์ เช่ือมไพบูลย์, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๕๐สัมภาษณ์ นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา, นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๕๑สัมภาษณ์ นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 ๒๕๒สัมภาษณ์ นางแสงดาว ใจมีสุขมาก, เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

ตามทําให้ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ เรียกว่ามีความงาม ดังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่งามใน
เบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ดังนั้นผู้ เผยแผ่ต้องทําการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียง
เนื้อหามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เรียบเรียงเนื้อหาให้ดีวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายให้ได้ และ
เลือกเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเข้ากับเพศ วัย ระดับการศึกษา เป็นต้น   ประการที่ ๒ ใช้นิทาน
ประกอบ คือ ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบโดยใช้นิทาน นิทานที่แผงด้วยธรรมะหรือนิทานธรรมบทก็
ได้ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินฟังแล้วไม่เบื่อ โดยเฉพาะนิทานธรรมบทควรนํามาสอดแทรก
เพราะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะสามรถทําให้เกิดศรัทธา
ความเลื่อมใสได้ จากนั้นสรุปโยงเข้าหาธรรมะตามลําดับ ประการที่ ๓ นําเสนอแบบธรรมบันเทิง คือ 
จะต้องมีการนําเสนอหรือเทศนาสอนแบบธรรมบันเทิง เช่นบรรยายผ่านสถานีวิทยาถ้าเนื้อหาเป็น
ธรรมะล้วนที่ฟังแล้วเข้าใจยาก คนเปิดมาเจอก็เปิดหนีกันหมด ต้องแสดงธรรมแนวธรรมบันเทิง 
ปัจจุบันก็มีหลายรูปที่แสดงธรรมแบบธรรมบันเทิง อาจจะใช้วิธีการปาฐกถาหรือพูดคุยกันในประเด็นที่
สําคัญเกี่ยวกับธรรมะ แทนการเทศตามใบลานแบบเดิม ประการที่ ๔ แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษ คือ 
ชี้ให้เห็นคุณและโทษ สิ่งที่เป็นโทษเช่นอบายมุข ก็ไม่ควรทํา ควรละ สิ่งที่เป็นคุณก็สนับสนุนส่งเสริมให้
ทํา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ฟังก็จะเกิดความร่าเริงและเต็มใจที่จะทําดี  และ
อธิบายสร้างแรงจูงใจในการทําความดี ให้ผู้ฟังรู้สึกยินดีที่จะลดละเลิกการทําชั่ว ทําแต่ความดี 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงค่าความถี่ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 

 

ล าดับ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ปริมาณ 

ความถี่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
๑ เนื้อหาที่แสดงมีความน่าสนใจฟัง

แล้วไม่เบื่อ 
๕ ๑,๖,๘,๙,๑๐ 

๒ ใช้นิทานประกอบ ๕ ๓,๔,๗,๑๗,๑๘ 
๓ นําเสนอแบบธรรมบันเทิง ๕ ๒,๕,๑๑,๑๓,๑๕ 
๔ แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษ ๓ ๑๒,๑๔,๑๖ 

 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 เนื้อหาที่แสดงมีความน่าสนใจฟังแล้วไม่เบื่อ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  เนื้อหาจะต้องมีความต่อเนื่องกัน มีความน่าสนใจ เป็นเหตุเป็นผล ชวนให้คิด 



๑๔๗ 

เมื่อคนฟังแล้วได้คิดตามทําให้ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ เรียกว่ามีความงาม ดังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าที่งามในเบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ดังนั้นผู้เผยแผ่ต้องทําการศึกษา
วิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เรียบเรียงเนื้อหาให้ดีวิเคราะห์
กลุ่มเปูาหมายให้ได้ และเลือกเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเข้ากับเพศ วัย ระดับการศึกษา เป็นต้น  
โดยอาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจะใช้ธรรมะข้อใดในการแก้ปัญหา 
โดยเรียบเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอน แต่ในเบื้อต้นเราต้องทราบก่อนว่างานอะไร เผยแผ่ในงานมงคล 
อวมงคล เผยแผ่ในงานบุญ หรือโอกาสต่างๆ จากนั้นเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องคํานึงถึง ๓ 
ประการคือ เริ่มต้น เนื้อเรื่อง และสรุป ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นขึ้นต้นเรื่องศีลในเนื้อหาก็ต้องอธิบาย
เรื่องศีล และสรุปศีล 

 ใช้นิทานประกอบ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด นนทบุรี  
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบโดยใช้นิทาน นิทานที่แผงด้วยธรรมะหรือ
นิทานธรรมบทก็ได้ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินฟังแล้วไม่เบื่อ โดยเฉพาะนิทานธรรมบทควรนํามา
สอดแทรกเพราะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะสามรถทําให้เกิด
ศรัทธาความเลื่อมใสได้ จากนั้นสรุปโยงเข้าหาธรรมะตามลําดับ หรือใช้หลักของพระพุทธเจ้าก็ได้  
ที่ทรงใช้มี ๒ ประเภทคือ ประเภทธรรมาธิษฐาน กับบุคคลาธิษฐาน ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก  
ธรรมาธิษฐานก็จะยกหัวข้อธรรมะเป็นใหญ่บรรยายในแบบนามธรรม ส่วนบุคคลาธิษฐานก็จะ
ยกตัวอย่างบุคคล เช่นคนดีคนเลว คนทําดีย่อมได้ดี เป็นต้น 

 น าเสนอแบบธรรมบันเทิง 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  จะต้องมีการนําเสนอหรือเทศนาสอนแบบธรรมบันเทิง เช่นบรรยายผ่าน
สถานีวิทยาถ้าเนื้อหาเป็นธรรมะล้วนที่ฟังแล้วเข้าใจยาก คนเปิดมาเจอก็เปิดหนีกันหมด ต้องแสดง
ธรรมแนวธรรมบันเทิง ปัจจุบันก็มีหลายรูปที่แสดงธรรมแบบธรรมบันเทิง อาจจะใช้วิธีการปาฐกถา
หรือพูดคุยกันในประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับธรรมะ แทนการเทศตามใบลานแบบเดิม ใช้ธรรมะข้อเดิมแต่
เปลี่ยนวิธีการนําเสนอเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยโต้ตอบให้เกิดประเด็นใหม่ ยกตัวอย่างหรือ
สอดแทรกธรรมะเข้าใจก็จะสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น 

 แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง ควรชี้ให้เห็นคุณและโทษ สิ่งที่เป็นโทษเช่นอบายมุข ก็ไม่ควรทํา ควรละ สิ่งที่



๑๔๘ 

เป็นคุณก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทํา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ฟังก็จะเกิดความร่า
เริงและเต็มใจที่จะทําดี และอธิบายสร้างแรงจูงใจในการทําความดี ให้ผู้ฟังรู้สึกยินดีที่จะลดละเลิกการ
ทําชั่ว ทําแต่ความดี ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไป 

 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี จากแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงประกอบด้วย ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง ด้านสมาทปนา จูงใจ ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 
และด้านสัมปหังสนา ร่าเริง รายละเอียดตามตารางที่ ๔.๒๒-๔.๒๖ ดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี ๔.๒๒  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการจัดการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
 (N=๓๘๐) 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง ๔.๑๙ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๒. ด้านสมาทปนา จูงใจ ๔.๑๖ ๐.๔๒ มากที่สุด 
๓. ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า ๕.๑๕ ๐.๔๖ มาก 
๔. ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง ๔.๑๕ ๐.๕๓ มาก 

รวม ๔.๑๖ ๐.๕๖ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๒  พบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ

สงฆ์จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = ๔.๑๖,   = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๑๙,   = ๐.๔๑) อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาด้านสมาทปนา จูงใจ (  = ๔.๑๖,   = ๐.๔๒) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านสมุตเตชนา 

แกล้วกล้ามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๔.๑๕,   = ๐.๔๖) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
  



๑๔๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 

 (N=๓๘๐) 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีการกําหนดเปูาหมาของการเผยแผ่ไว้อย่างชัดเจน ๓.๗๙ ๐.๖๑ มาก 
๒. มีการชี้แจงวัตถุประสงและอานิสงส์ของการเผยแผ่อย่าง

จัดเจน 
 

๔.๖๔ 
 

๐.๕๗ 
 

มากที่สุด 
๓. มีความชํานาญในการอธิบายความได้อย่างจัดเจน ๓.๗๖ ๐.๖๔ มาก 
๔. สรุปความได้เป็นอย่างดีผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระสําคัญ ๔.๕๖ ๐.๗๐ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๑๙ ๐.๔๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๓  พบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ

สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๙,   = ๐.๔๑) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีการชี้แจงวัตถุประสงและอานิสงส์ของการเผยแผ่อย่างจัดเจนมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๖๔,   = ๐.๕๗) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ สรุปความได้เป็น

อย่างดีผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระสําคัญ (  = ๔.๕๕,   = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ ๓  

มีความชํานาญในการอธิบายความได้อย่างจัดเจนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๗๖,   = ๐.๖๔) อยู่ใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
  



๑๕๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๔  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 (N=๓๘๐) 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีความชํานาญในการจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการ 
 เผยแผ่ 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๖๗ 

 
มาก 

๒. มีความชํานาญในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้เกิดการคล้อย
ตามในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรม 

 
๔.๕๗ 

 
๐.๖๘ 

 
มากที่สุด 

๓. มีความสามรถจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๖๑ 

 
มาก 

๔. มีความสามารถในการชักจูงให้ผู้อ่ืนน้อมนําคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 

 
๔.๕๖ 

 
๐.๗๐ 

 
มากที่สุด 

รวม ๔.๑๖ ๐.๔๒ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๔  พบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ

สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = ๔.๑๖,   = ๐.๔๒) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความชํานาญในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้เกิดการคล้อยตามในทาง

ที่ถูกต้องตามคลองธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๕๗,   = ๐.๖๘) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ข้อ ๔ มีความสามารถในการชักจูงให้ผู้ อ่ืนน้อมนําคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ  

(  = ๔.๕๖,   = ๐.๗๐) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ ๑ มีความชํานาญในการจูงใจให้เกิดความ

ร่วมมือในการเผยแผ่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๗๓,   = ๐.๖๗) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
  



๑๕๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๕  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

 (N=๓๘๐) 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีความสามารถในการสร้างความกล้าหาญในการปฏิบัติ

ตามตําสอนของพระพุทธศาสนา 
 

๓.๗๖ 
 

๐.๖๔ 
 

มาก 
๒. มีความสามรถในการกระตุ้นเตือนผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดการเผย

แผ่ออกไปในวงกว้าง 
 

๔.๕๗ 
 

๐.๖๙ 
 

มากที่สุด 
๓. มีความสามารถให้การโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเกิดกําลังใจ ในการ

ที่จะปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 

๓.๗๔ 
 

๐.๖๔ 
 

มาก 
๔. มีความสามารถในการกระตุ้นเตือนผู้อ่ืนให้เกิดการตื่นตัว 

ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 

๔.๕๑ 
 

๐.๗๖ 
 

มากที่สุด 
รวม ๔.๑๕ ๐.๔๕ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๕  พบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ

สงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (  = ๔.๑๕,  

  = ๐.๔๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความสามรถในการกระตุ้นเตือนผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดการ

เผยแผ่ออกไปในวงกว้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๕๗,   = ๐.๖๙) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ข้อ ๔ มีความสามารถในการกระตุ้นเตือนผู้ อ่ืนให้เกิดการตื่นตัว ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนา (  = ๔.๕๑,   = ๐.๗๖) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ๓ มีความสามารถให้การ
โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเกิดกําลังใจ ในการที่จะปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด  

(  = ๓.๗๔,   = ๐.๖๔) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
  



๑๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๖  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 (N=๓๘๐) 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. มีความสามารถในการสอนและโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเกิดความ

ปีติยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 

๓.๗๔ 
 

๐.๖๕ 
 

มาก 
๒. มีความสามรถในการใช้ปิยวาจาเจรจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพ

เรียบร้อยสมกับสมณสารูป เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความชื่นใจ 
 

๔.๕๖ 
 

๐.๖๘ 
 

มากที่สุด 
๓. รู้จักกาลเทศการใช้ถ้อยคําในการเผยแผ่ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิด

ความยินดีที่จะรับฟัง 
 

๓.๗๗ 
 

๐.๖๐ 
 

มาก 
๔. ไม่กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้ผู้ฟังเกิดแรงต้านต่อผู้เผยแผ่ ๔.๕๔ ๐.๗๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๕ ๐.๕๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖  พบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ

สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๕,   = ๐.๕๓) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความสามรถในการใช้ปิยวาจาเจรจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพเรียบร้อย

สมกับสมณสารูป เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความชื่นใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๔.๕๖,   = ๐.๖๘) อยู่ในระดับ
มากที่สุดที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ ไม่กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้ผู้ ฟังเกิดแรงต้านต่อผู้ เผยแผ่  

(  = ๔.๕๔,   = ๐.๗๒) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ๑ มีความสามารถในการสอนและโน้มน้าวให้

ผู้อ่ืนเกิดความปีติยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (  = ๓.๗๔, 

  = ๐.๖๕) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ  



๑๕๓ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนํามา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย และเครื่องมือ และได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 
และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอดถาม จากนั้นนํามาสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้มี
ความเที่ยงตรงและสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และสามารถตอบโจทย์ของการวิจัยได้
สมบูรณ์ จึงได้ทําการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ ท่าน ซึ่งสามารถสรุปผลของการ
สนทนากลุ่มเฉพาะได้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นด้วยกับองค์ความรู้ทั้งในเชิง
ความถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและการนําไปใช้ประโยชน์  และได้ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง  จุดนี้ควรจะสังเคราะห์เข้ากับยุทธศาสตร์หรือนโยบายการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยโดยหาจุดร่วมกันคือการเผยแผ่เชิงรุกและเชิงรับว่ามีแนวนโยบาย
และวิธีการดําเนินการอย่างไร๒๕๓ จะต้องหาจดที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งจังหวัดจะต้องมีความเป็น
เอกภาพในการเผยแผ่ เพ่ือให้เป็นต้นแบบของจังหวัดนนทบุรี  และจะต้องมีการสร้างบุคลากรที่
เกี่ยวกับการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ๒๕๔ การเผยแผ่ควรจะครอบคลุมไปถึงช่องทางในการเผยแผ่และ
วิธีการในการเผยแพร่ว่าใครเป็นผู้เผยแผ่เผยแผ่ด้วยวิธีการใดเผยแผ่ให้แก่ใครก็คือให้กําหนดเปูาหมาย
วิธีการกลุ่มเปูาหมายและช่องทางในการเผยแผ่ให้ดี ให้ครอบคลุมกับประเด็นของการแจ้ง๒๕๕ ลักษณะ
ที่จะทําให้เกิดความแจ่มแจ้งในการเผยแผ่จะต้องยึดหลักในการเผยแผ่ของพระโบราณอาจารย์ที่ท่าน
ใช้หลักของการไปหามาสู่ไปหาก็คือการเผยแผ่ในเชิงรุกเข้าไปหาผู้ฟังเข้าไปหาพุทธศาสนิกชนส่วนมาก

                                           
 ๒๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๕๔ 

ก็คือตั้งรับเป็นการเผยแผ่ในเชิงรับจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการในการเผยแผ่ในอาวาสให้เกิดความแจ่ม
แจ้งกับพุทธศาสนิกชนและอุปกรณ์ในการใช้เผยแผ่จะต้องมีความพร้อม๒๕๖ ในการเผยแผ่ให้เกิดความ
แจ่มแจ้งจะต้องมีความพร้อมใน ๔ ด้านคือคนพร้อมอุปกรณ์พร้อมสืบพร้อมและช่องทางพร้อม  
คนพร้อม คือ บุคลากรด้านการเผยแผ่มีความพร้อมและมีเพียงพอ อุปกรณ์พร้อม คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเผยแผ่มีความพร้อมพร้อมใช้งานและมีเพียงพอช่องทางพร้อมก็  คือ ช่องทางในการเผยแผ่ เช่น
การเผยแผ่แบบออนไลน์การเผยแผ่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือการเทศนาปาฐกถาในที่ชุมชนเป็นต้น  
ซื้อพร้อมคือสื่อที่จะนําไปเสนอหรือเผยแผ่นั้นจะต้องมีความพร้อมมีความถูกต้อง เท่านี้ก็จะสามารถ
สร้างความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในการเผยแผ่ได้๒๕๗ ในการเผยแผ่ให้เกิดความแจ่มแจ้งนั้นจะต้องมี
ช่องทางในการโต้ตอบระหว่างผู้เผยแผ่กับผู้ได้รับการเผยแผ่เพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งและเข้าใจตรงกัน
ให้เข้ากับหลักธรรมคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสันทิฏฐิโกที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เอง๒๕๘ 
การจะเผยแผ่ให้เกิดความแจ่มแจ้งจะมีด้วยกัน ๒ ฝุายคือฝุายผู้แสดงธรรมกับฝุายผู้ฟังทั้งสองฝุายนี้
จะต้องเข้าใจตรงกันเบื้องต้นผู้แสดงธรรมจะต้องมีความแจ่มแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อนจากนั้นก็สอน
ให้ผู้ฟังได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยกัน๒๕๙ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรดี้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง จะต้องมีสาระสําคัญอันประกอบด้วยช่องทางในการ
เผยแผ่ คนคือบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่จะต้องมีความพร้อมในการเผยแผ่มีความรู้ความสามารถ  
มีช่องทางในการเผยแผ่อย่างพร้อมเพียง มีสื่อที่ใช้ในการเผยแผ่มีความพร้อมชัดเจนและเข้าใจง่ายใช้
ง่ายและจะตอ้งประยุกต์เข้ากับนโยบายการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมไปถึงการเผยแผ่ในเชิง
รุกและเชิงรับ โดยผู้ทําหน้าที่เผยแผ่จะต้องมีความรู้รู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อหาสาระที่ทําการเผยแพร่
จากนั้นทําการเผยแผ่ให้กับผู้รับการเผยแผ่คือพุทธศาสนิกชนให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมีความแจ่มแจ้ง 
กล่าวโดยสรุปคือพระนักเผยแผ่จะต้องมีความพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมมีช่องทางในการเผยแผ่พร้อมและ
มีสื่อท่ีใช้ในการเผยแผ่พร้อม จึงจะสามารถทําการเผยแพร่ให้เกิดสันทัสสนาคือความแจ่มแจ้งได้ 
  

                                           
 ๒๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.จวน คงแก้ว, นายกพุทธสมาคม จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 

 ๒๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโอภาสนนทกิตต์, ผศ.ดร. เจ้าคณะอําเภอบางกรวย, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๕๕ 

 ๒. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นด้วยกับองค์ความรู้ทั้งในเชิงความ
ถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและการนําไปใช้ประโยชน์  และได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับจากรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ การเผยแผ่ให้เกิดสมาธิภาวนาคือจูงใจจูงใจให้ผู้ฟังเกิด
ความสนใจนั้นจะต้องมีเทคนิควิธีการเพ่ิมเติมก็คือหาจุดที่เหมือนกันและหาจุดต่างให้เกิดความสนใจ
แต่ละสํานักที่ทําการเผยแผ่จะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นจุดเด่นของแต่ละสํานักจุดนั้น
สามารถนํามาเป็นต้นแบบของการเผยแพร่ได้และอีกประการหนึ่งคือการสร้างบุคลากรในการเผยแผ่
จะต้องมีเวทีสําหรับใช้ในการทดลองหรือฝึกวิธีการเผยแพร่ให้เกิดการจูงใจ๒๖๐ จะต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดท้ังภายในและภายนอก แรงจูงใจในภายในก็คือการแสดงให้เขาเห็นคุณค่าของธรรมะว่ามีคุณค่า
เป็นอริยทรัพย์ ให้เขาเกิดกําลังใจขึ้นภายในใจและสนใจที่จะรับการเผยแผ่ แรงจูงใจภายนอกก็เกิด
จากสิ่งสิ่งที่มาช่วยในการเผยแผ่เช่นสื่อมีความน่าสนใจ เนื้อหาสําหรับใช้ในการเผยแผ่มีความน่าสนใจ
เป็นต้น๒๖๑ ทุกวันนี้คนห่างธรรมะจะให้เข้าใจธรรมะก็จะต้องอาศัยพระผู้เผยแผ่มีความรู้ความสามารถ
ในปัจจุบันก็มีหลายรูปที่มีความรู้ความสามารถ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ก็สําคัญจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมีช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง๒๖๒ ควรจะนําเสนอ
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เพราะหมายถึงการเผยแผ่ที่มากกว่าการเทศนาอย่างเดียวซึ่งผู้สนใจ
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย๒๖๓ ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรกล่าวคือพระนักเผยแผ่ให้มีความรู้

                                           
 ๒๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ฉลอง ช่วยธานี, นิติกรพุทธสมาคม จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาระนอง ทสฺสนีโย, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

ความสามารถมากกว่าการเทศนาอย่างเดียว คือมีความรู้ในด้านการใช้สื่อ มีความรู้และมีทักษะในการ
ใช้ภาษาการสื่อสาร เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการแสดงทําให้เกิดการจูงใจ๒๖๔ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสมาทปนา จูงใจ สรุปได้ว่า การเผยแผ่ให้เกิดการจูงใจจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ การสร้างจุดเด่นของการเผยแผ่ให้เกิดขึ้น จุดเด่นในที่นี้หมายถึง
ผู้ทําการเผยแผ่จะต้องมีจุดเด่น คือมีความสามารถมีทักษะในการเผยแผ่ได้อย่างดีเยี่ยม และอีกส่วน
หนึ่งคือจุดเด่นของสื่อที่นําเสนอ ได้แก่ หลักธรรมที่นําเสนอด้วยวิธีการที่ให้เกิดความจูงใจ ประการ
ต่อมาคือใช้การประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างทั่วถึงให้ผู้คนพุทธศาสนิกชนได้รับทราบและให้เกิดความสนใจ 
ประการสุดท้ายคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ ให้มีทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะการใช้ภาษา และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเผยแผ่ให้เกิดแรงจูงใจ 

 ๓. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า 

 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นด้วยกับองค์ความรู้ทั้งในเชิง
ความถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและการนําไปใช้ประโยชน์  และได้ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า นิยามของคําว่าสมุเตชนาน่าจะหมายถึงการกล้าทําดี  
กล้าแสดงออกในการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากการได้รับฟังหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาจาการเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่ด้วยวิธีการที่หลากหลายจนเกิดความรู้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง กล้าที่จะพูด กล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามธรรม๒๖๕ ที่ควรเพ่ิมเติมในการสร้างความ
แกล้วกล้าได้แก่ การนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นคุณและโทษ พร้อมทั้ง
แนวทางในการปฏิบัติที่ดีจนทําให้พุทธศาสนิกชนรู้สึกใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เกิดความเคยชิน 
แยกกันไม่ออกระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะบ่จิตใจให้เกิดความแกล้วกล้าทางแนวทาง
พระพุทธศาสนา๒๖๖ นอกจากนี้ควรมีการให้ความช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ให้

                                           
 ๒๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 

 ๒๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.จวน คงแก้ว, นายกพุทธสมาคม จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 

เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้น ดึงประชาชนเข้าวัดให้มากขึ้น โดยอาศัยกลไกทาง
สังคมวัฒนธรรม๒๖๗ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า สรุปได้ว่า การเผยแผ่ให้เป็นไปตามแนวทางแกล้ว
กล้า จะต้องประกอบด้วย การแสดงข้อมูลข่าวสารการเผยแผ่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ใช้สื่อ
หลากหลาย เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเปูาหมายได้ทุกเพศ ทุกวัย ให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดความแกล้วกล้า กล่าวคือการกล้าพูดดี และกล้าทําดี 
และที่สําคัญอีกประการหนึ่งจะต้องมีการสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดกับพุทธศาสนิกชนให้มีค่านิยมในการ
ทําความดี สร้างเครือข่ายในการเผยแผ่ ร่วมกัน บ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมมือกัน เพ่ือการสร้างสรรค์
สังคมท่ีดีสร้างค่านิยมในการทําดีร่วมกัน 

 ๔. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง ผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นด้วยกับองค์ความรู้ทั้งในเชิงความ
ถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและการนําไปใช้ประโยชน์  และได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง ควรเพ่ิมเติมในเรื่องของช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร  
โดยการใช้ช่องทางในการเสนอแบบออนไลน์ ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ และเนื้อหาที่นําเสนอควรจะ
เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์๒๖๘ ควรมีการบันทึกเป็นสื่อวีดีโอแล้วนําเสนอผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ เนื้อหาที่นําเสนอควรจะมีความหลากหลาย เช่นการปาฐกถา การโต้วาที การสอน เกมส์
คุณธรรม ภาพยนตร์คุณธรรม หรือภาพยนต์ประวัติพระพุทธศาสนา ให้มีความหลากหลายเข้าถึ งได้
ทุกกลุ่มเปูาหมาย๒๖๙ ที่ทิ้งไม่ได้ก็คือหลักของการสื่อสารที่ดี  ผู้ รับสารต้องพร้อมทั้งความรู้
ความสามารถ ผู้รับสารก็ต้องมีความพร้อม มีสื่อที่ดีและหลากหลาย และหาช่องทางในการนําเสนอที่
หลากหลาย และใช้หลักการมีส่วนร่วม คือจัดกิจกรรมให้กลุ่มเปูาหมายมีส่วนร่วมในการเผยแผ่และมี

                                           
 ๒๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร., เจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๕๘ 

ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง๒๗๐ ความชื่นชอบของแค่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่ละท่าน
ชอบไม่เหมือนกัน สื่อต้องมีความหลากหลาย และต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้เข้ากันได้กับทุก
กลุ่มเปูาหมาย โดยที่พระนักเผยแผ่ต้องคํานึงถึงว่าจะใช้สื่ออะไรเผยแผ่ให้กับใครผ่านช่องทางไหน  
ผลที่คาดหวังเป็นอย่าง๒๗๑ สิ่งที่จะต้องคํานึงคือเปูาหมาย วางเปูาหมายไว้ว่าจะเผยแผ่เพ่ืออะไร เช่น
วางเปูาหมายว่าจะเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในหลักทศพิธราชธรรม ก็ต้องหาวิธีการให้เข้าใจ
ในหลักทศพิธราชธรรม วิธีการที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายคือการนําเสนอแบบร่าเริง ให้กลุ่มเปูาหมายเกิด
ความสนใจชื่นชอบ จะเกิดการศึกษาต่อยอดอย่างไม่จบสิ้น๒๗๒ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง สรุปได้ว่า การเผยแผ่ให้เกิดผลตามหลักของ 
สัมปหังสนา ร่าเริงสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการตั้งเปูาหมายของการเผยแผ่ไว้ จากนั้นเลือกสื่อที่เหมาะสม 
และใช้วิธีการเผยแผ่ที่เหมาะสมเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเปูาหมาย ควรมีการสร้างสื่อที่มีความหลากหลาย 
กล่าวคือ มีการนําเสนอทั้งวิชาการ และสื่อที่เป็นวีดีโอ การเทศนา ปาฐกฐา หรือสร้างภาพยนตร์
คุณธรรม ให้มีความหลากหลาย และนําเสนอให้ถูกกาลเทศะ ถูกต้องเวลา สถานที่ และกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนด้วยความเบิกบานมีใจแช่มชื่นเกิดปีติ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 

  

                                           
 ๒๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 

มกราคม ๒๕๖๓. 

 ๒๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโอภาสนนทกิตต์, ผศ.ดร., เจ้าคณะอําเภอบางกรวย, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 

 ๒๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาระนอง ทสฺสนีโย, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด, ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

๔.๕ องค์ความรู้ 
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนํามา
สร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย และเครื่องมือ และได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 
และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอดถาม นํามารวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์และสรุปให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยทุกประการ จากนั้นนําเอาผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณมาสรุปเป็นองค์ความรู้ดังต่อไปนี้ 
 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
   

 
 

  

๑. สันทัสสนา 
แจ่มแจ้ง 

๒. สมาทปนา 
จูงใจ 

๓. สมุเตชนา 
แกล้วกล้า 

๔. สัมปหังสนา 
ร่าเริง 

    

๑. มีเปูาหมายชัดเจน 
๒. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
๓. เนื้อหามีความชัดเจน 
๔. มีกระบวนการเผยแผ ่
๕. มีภาคปฏบิัต ิ
๖. มีเทคนิคให้เข้าใจง่าย 
๗. มีความชํานาญ 
๘. มีช่องทางที่ดี 

๑. มีสื่อด ี
๒. ประชาสมัพันธ์ด ี
๓. วิชาการด ี
๔. มีตัวอย่าง 
๕. โน้มน้าวจิตใจ 
๖. น้อมนําสู่การปฏิบัต ิ
๗. สร้างศรัทธา 
๘. สร้างเครือข่าย 
 

๑. สร้างความกล้า 
๒. ให้ยึดมั่นในความด ี
๓. ให้เกิดความอดทน 
๔. ให้เกิดความมั่นใจ 
๕. กระตุ้นการเผยแผ ่
๖. กระตุ้นให้ตื่นตัวในการ

ปฏิบัต ิ
๗. สร้างความกล้าหาญ 
๘. ให้กําลังใจ 

๑. เนื้อหาน่าสนใจ 
๒. มีนิทานประกอบ 
๓. นําเสนอแบบธรรม

บันเทิง 
๔. ใช้วิธีที่หลากหลาย 
๕. ใช้ปิยวาจา 
๖. ให้คล้อยตาม 
๗. ใช้สื่อท่ีหลากหลาย 
๘. ใช้ช่องทางหลากหลาย 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

  



๑๖๐ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามรถอธิบายรายละเอียดรูปแบบการ
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ในแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วย  
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง ด้านสมาทปนา จูงใจ ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า และด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

 จากรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง สามารถอธิบายได้ว่า การเผยแผ่ให้เกิดความแจ่มแจ้งตามแบบสันทัสสนานั้น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
  ๑.๑ มีเป้าหมายชัดเจน คือ กําหนดเปูาหมายของการเผยแผ่ให้ชัดเจนว่ามีเปูาหมาย
เชิงปริมาณเท่าไรอย่างไร และเปูาหมายเชิงคุณภาพไว้อย่างไร เปูาหมายเชิงปริมาณในที่นี้คือจํานวน
คนที่ได้รับการเผยแผ่มีมากน้อยเพียงใดใช้สถิติเป็นตัวกํากับ ส่วนเปูาหมายเชิงคุณภาพคือความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมที่เผยแผ่ไปนั้น อาจจะใช้วิธีการทําแบบทดสอบหรือสอบถามเ พ่ือให้ทราบถึง
เปูาหมายเชิงคุณภาพ จากนั้นก็วัดผลว่าเป็นไปตามเปูาหมายของการเผยแผ่หรือไม่ 
  ๑.๒ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน คือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ให้ชัดเจนว่ามีกี่
ประการแต่ละประการก่อให้เกิดผลที่นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์อย่างไร โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ขึ้นต้นด้วยคําว่าเพ่ือ เช่นเพ่ือเผยแผ่หลักพุทธธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนเพ่ือ
น้อมนําสู่การปฏิบัติเป็นต้น จากนั้นทําการวัดผลว่า กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ได้ทําการเผยแผ่ไป
นั้นเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
  ๑.๓ เนื้อหามีความชัดเจน คือ เนื้อหาและหลักธรรมที่เผยแผ่ต้องชัดเจน ผู้เผยแผ่
จะต้องอธิบายให้เห็นอรรถเห็นธรรม และต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในหัวข้อธรรมนั้นๆ เสียก่อนถึงจะแสดง
ให้กับผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้อย่างแจ่มแจ้งได้ ต้องแสดงต้องมีความรู้ความสามารถ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้มีความสามารถในการเผยแผ่และเรียบเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน 
  ๑.๔ มีกระบวนการเผยแผ่ คือ มีกระบวนการเผยแผ่ที่ชัดเจน มีการวางแผนเผยแผ่
อย่างชัดเจน มีเปูาหมายที่ชัดเจน ว่าจะเผยแผ่กับใครที่ไหน อย่างไร และผลที่คาดหวังเป็นอย่างไร 
ติดตามผลการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม หลักธรรมหรือเนื้อหา มีความชัดเจน
อยู่แล้วเพียงแต่หาวิธีการแสดงธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเพ่ิมขึ้น 
  ๑.๕ มีภาคปฏิบัติ คือ จะต้องมีวิธีปฏิบัติธรรม จะต้องประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติ
ธรรมให้ได้ เพราะวิธีการฝึกปฏิบัติจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ อีกประการหนึ่งการได้ลงมือปฏิบัติจะทําให้
จดจําได้แม่นยําขึ้นอีกด้วย เช่นโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ก็คือการนําเอาความรู้ที่ได้รับมาลงมือทํา
ลองผิดลองถูกกันไปจนทําให้เกิดความชํานาญและเกิดปัญญา 



๑๖๑ 

  ๑.๖ มีเทคนิคให้เข้าใจง่าย คือ ผู้เผยแผ่ต้องมีความสามารถฉลาดในกลอุบายวิธีการ
สอน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ซึ่งจะใช้แบบสากัจฉาหรือสนทนากันก็ได้ ทั้งแบบบรรยายอภิปราย
ขยายความ และตอบปัญหา วิธีการเหล่านี้ผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจและนํามาใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว   
ใช้วิธีการที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจผู้ฟังและอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อาจจะใช้พุทธวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าเป็นสมัยใหม่ก็ต้องมีวิธีการเผยแผ่แบบออนไลน์ มีการจัดรายการธรรมะทางวิยุ
หรือโทรทัศน์ อาจจําแนกกลุ่มเปูาหมายออกเป็นกลุ่มๆ เช่นกับพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแยกแยะบุคคล
ออกเป็น ๔ จําพวก แล้วเลือกใช้วิธีการในการสอนที่แตกต่างกันออกไป ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกาล 
บุคคล และสถานที ่
  ๑.๗ มีความช านาญ คือ ผู้เผยแผ่มีความสามารถในการอธิบายความที่ยากให้ง่ายได้ 
และสามารถอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเหตุมาจากการได้ศึกษาและเข้าใจให้เนื้อหาที่จะทําการเผย
แผ่ และได้ศึกษาเทคนิควิธีการในการเผยแผ่ ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างดี ทําให้
สามารถอธิบายความให้ผู้ฟังที่ไม่เข้าใจเข้าใจได้ง่าย ผู้ฟังท่ีเข้าใจแล้วมีความแจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  ๑.๘ มีช่องทางที่ดี คือ มีการเผยแผ่ให้รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระเชิงวิชาการ และ
เผยแผ่ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ มีการเทศนา การบรรยาย การสอน หรือจัดรายการ เป็นต้น แต่ให้มีช่องทางที่
ผู้รับการเผยแผ่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เผยแผ่ได้อย่างสะดวก เพ่ือไขข้อข้องใจ หรือสอบถามปัญหา
ให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจน เช่นการเผยแผ่ผ่านสถานีวิทยุ และเปิดช่องทางในการติดต่อสอบถาม 

 ๒. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมาทปนา จูงใจ 

 จากรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมาทปนา จูงใจ สามารถอธิบายได้ว่า การเผยแผ่โดยการจูงใจตามแบบสมาทปนานั้น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
  ๒.๑ มีสื่อดี คือ การใช้สื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการโน้ม
น้าวให้ผู้ฟังเกิดความอยากฟังเรียกว่าเกิดแรงจูงใจเสียก่อน แล้วค่อยๆ นําเข้าสู่เนื้อหา วิธีการนี้ใช้
ได้ผลดี พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้การเทศนาเป็นลําดับเรียกว่าอนุปุพพีกถา พระนักเทศหรือนักเผยแผ่
จะต้องสร้างแรงจูงใจก่อนโดยใช้เสื่อช่วย แสดงให้เห็นว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะได้อะไร
จากการฟังเทศ เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเขาก็อยากจะฟัง ผู้คนส่วนหนึ่งเข้าวัดฟังธรรมเพราะเกิดปัญหา 
พระนักเผยแผ่ก็ต้องใช้โอกาสนี้โน้มน้าวให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากจะฟัง และสนใจในการเผยแผ่ 
  ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ดี คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการบอก
ให้รู้ว่าจะมีการเผยแผ่แบบนี้ๆ นะ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาฟังหรือศึกษา ในปัจจุบันก็มีวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางที่จะทําให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจ  เพ่ือสร้างจุดสนใจให้
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พุทธศาสนิกชนสนใจฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ หากมีการเทศโดย
พระท่ีท่านมีชื่อเสียงก็ควรจะประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  ๒.๓ วิชาการดี คือ มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะเผยแผ่ให้ดีให้เป็นลําดับเป็นขั้น
เป็นตอน โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจที่จะฟังพระแสดงธรรม หากเรียบเรียบเนื้อหาให้ดีเป็น
ลําดับเป็นเหตุเป็นผลกัน ก็จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดฉันทะที่จะฟัง ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่จะต้อง
เข้าใจในเนื้อหาสาระให้ดีและจากนั้นก็นํามาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย เวลาแสดงธรรมก็
ยกตัวอย่างประกอบจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นําเสนอแบบบุคลาธิษฐานก็ได้  หากพระ
นักเทศน์ก็มีความสามารถพรสวรรค์ และเนื้อหาก็ดี โยมก็อยากจะฟัง เมื่อตั้งใจฟังก็เข้าใจ 
  ๒.๔ มีตัวอย่าง คือ มีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพ เช่นคนทําดีย่อมได้ดี ก็มี
ตัวอย่างคนดีแสดงด้วย ทําชั่วได้ชั่วก็มีตัวอย่างคนชั่วแสดงให้เห็นด้วย และผู้เผยแผ่เองก็ต้องชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนนําเข้าสู่เนื้อหาให้ได้ เชิญชวนสร้างจุดสนใจให้เขาอยากฟังธรรม  อาจจะนําเอาตัวอย่าง
จริง หรือจากนิทานชาดกก็ได้ นํามาเทศนาประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจอย่างน้อยก็ทําให้ไม่ง่วง
เวลาฟังธรรม 
  ๒.๕ โน้มน้าวจิตใจ คือ พระนักเผยแผ่จะต้องฝึกฝนเทคนิคการพูดโน้มน้าวจิตใจ
ผู้ฟังให้เกิดฉันทะในการฟัง ให้เกิดความสนใจมีส่วนร่วมในการฟัง ซึ่งพระนักเผยแผ่จะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ เช่นโครงการอบรมพระนักเทศ หรือการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาการพูด จากนั้นฝึกฝนให้เกิดทักษะในการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังสนใจ นอกจากการพูดแล้ว
ยังมีสิ่งที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้ เช่นการแต่งกายนุ่งห่มเป็นปริมณฑลของผู้แสดงธรรม หรือการ
จัดเตรียมสถานที่ให้สัปปายะ และการอํานวยความสะดวกต่างๆ 
  ๒.๖ น้อมน าสู่การปฏิบัติ คือ พระนักเผยแผ่จะต้องเผยแผ่หลักธรรมและวิธีการที่จะ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เมื่อเลือกแสดงธรรมหัวข้อใดแล้วก็อธิบายให้จัดเจนให้รอบด้าน 
ชี้ให้เห็นคุณโทษ ของการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตาม จากนั้นก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการประยุกต์ใช้
ธรรมะข้อนั้น อาจจะยกตัวอย่างประกอบด้วยก็ได้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และ
เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตาม เพราะมองเห็นคุณจากการปฏิบัติตาม และมองเห็นโทษจากการไม่
ปฏิบัติตาม 
  ๒.๗ สร้างศรัทธา คือ การแสดงให้เห็นถึงคุณและอานิสงส์ของการปฏิบัติตามธรรม 
และแสดงให้เห็นถึงปฏิปทาของท่านผู้ปฏิบัติตามธรรม ความอัศจรรย์แห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดง เป็นความจริงเป็นสัจธรรม เป็นเครื่องขัดเกลากิเลศ ทําให้ผู้คนที่ได้พัฒนาจิตใจแล้วเป็นคน
เหนือกว่าคน กล่าวคือ แสดงให้ความงดงามแห่งธรรมะ และปฏิปทาที่งดงามของพระพุทธเจ้าหรือ
พระสาวกที่ได้ปฏิบัติตาม โดยเหตุผลที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่ว เพ่ือจูงใจผู้ฟังให้
เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยแลงเห็นคุณและเกียรติศัพท์ของพระพุทธศาสนา 
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  ๒.๘ สร้างเครือข่าย คือ พระนักเผยแผ่จะต้องแสดงธรรมให้เกิดการจูงใจผู้ฟังให้เกิด
ความร่วมมือ ได้แก่การให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ อาจจะให้ผู้ฟังสามารถามตอบก็ได้เพ่ือให้ผู้ฟัง
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ และการถามให้ผู้ฟังออกมาบรรยายด้วย เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรู้
ที่ได้ฟังมา เป็นการวัดผลอย่างหนึ่งถึงความรู้ที่ได้รับการเผยแผ่ว่ามีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 

 ๓. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี   
ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า สามารถอธิบายได้ว่า การเผยแผ่ให้เกิดความแกล้วกล้าตามแบบสมุเตชนา
นั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
  ๓.๑ สร้างความกล้า คือ ผู้แสดงธรรมจะต้องชัดจูงให้ผู้ฟังเกิดความวิริยะอุตสาหะ  
มีความเพียรตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา มีความเต็มใจกับการฟังพระธรรมเทศนา ความวิริยะอุตสาหะ
จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ซึ้ งในอรรถในธรรม ผู้รู้ธรรมย่อมไม่เขินอายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ  
นั่นหมายความว่าการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจจะเป็นการแสดงความอาจหาญให้เกิดแก่ผู้ฟัง กล้าที่จะ
คิดดี พูดดี ทําด ี พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อรรถรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งซึ่งเราเรียกว่าตรัสรู้ เมื่อเข้าไปสู่
สมาคมใดๆ ก็ทรงอาจหาญแล้วกล้ากว่านรชน ไม่มีผู้ใดเทียบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับพระนักเทศ
นักเผยแผ่ สิ่งที่พระนักเทศควรตระหนักคือ ทําอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังเกิดความอาจหาญได้ 
  ๓.๒ ให้ยึดม่ันในความดี คือ พระนักเผยแผ่จะต้องรู้จักใช้วิธีการในการแสดงธรรม
เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญและยึดมั่นในความดี ให้กําลังใจหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เห็น โดยใช้
หลักของธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยึดหลักของธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมะเป็นใหญ่  
ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความยึดมั่นที่จะทําความดีต่อไป ให้รู้และเข้าใจธรรมแล้วนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดเป็นบุญกุศลนําพาชีวิตมีความสุขความเจริญ  สร้างค่านิยมใหม่ว่า ชีวิตจะมีความสันติสุขได้ก็ต้อง
ปฏิบัติธรรม ใช้ธรรมะในการดํารงชีวิต ให้เชื่อมั่นในคุณงามความดี 
  ๓.๓ ให้เกิดความอดทน คือ ต้องสอนให้ประชาชนรู้จักคําว่าขันติ อดทนอดกลั้น  
ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ให้มีความกล้าเลือกที่จะไม่ทําทั้งที่ใจอยากทําในเมื่อสิ่งที่
ทําเป็นความผิดไม่ถูกต้องตามหลักธรรม เลือกท่ีจะรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ได้เกิดอกุศลจิต กล้าหาญที่จะลด
เลิกละอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ในภายภาคหน้า  
  ๓.๔ ให้เกิดความม่ันใจ คือ ต้องสอนให้ประชาชนกล้าที่จะทําดี เกิดความมั่นใจ 
เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํา  และชี้ให้เห็นโทษของการทําชั่วเช่นตกนกหมกไหม้เป็น
ต้น หรือแสดงตัวอย่างของการทําชั่วแล้วได้รับผลชั่ว เพ่ือให้เกิดความม่ันใจแยะยึดม่ันที่จะทําดีต่อไป 
  ๓.๕ กระตุ้นการเผยแผ่ คือ พระนักเผยแผ่จะต้องเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเผยแผ่
ต่อยอดออกไปจากเดิม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่าของคุณธรรมที่ได้รับนั้นว่ามี
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มูลค่านับไม่ถ้วยเป็นอริยสมบัติ จากนั้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นให้ผู้ฟังอยากเผยแต่บอกต่อและมอบ
อริยสมบัติให้กับบุคคลอ่ืนๆ และอีกส่วนหนึ่งคือพระนักเผยแผ่จะต้องเป็นแรงผลักดันในการเผยแผ่ใน
เชิงรุกที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่หลากหลายและกว้างขวางทั้งในเชิงวิชาการและพ้ืนที่ที่ทํา
การเผยแผ่ และผลักดันให้มีการเผยแผ่ออกไปในต่างประเทศ 
  ๓.๖ กระตุ้นให้ตื่นตัวในการปฏิบัติ คือ พระนักเผยแผ่จะต้องกระตุ้นเดือนโดยทํา
หน้าที่เป็นปรโตโฆษะให้กับผู้อื่นในการปฏิบัติตามธรรม กล่าวคือแสดงธรรมหรือเผยแผ่ให้มีแนวทางที่
จะสามารถนําไปปฏิบัติได้ และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตาม สําหรับนักเรียนหรือเยาวชนอาจจะมีการ
มอบรางวัลสําหรับคนดีก็ได้ สําหรับผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้วิธีการแสดงให้เห็นถึงคุณและโทษ หรือการยก
ย่องผู้ทําดีโดยการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลตามสมควรก็สามารถทําได้ 
  ๓.๗ สร้างความกล้าหาญ คือ พระนักเผยแผ่จะต้อง แสดงหรือชี้ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติ
ธรรมนั้นจะมีความองอาจในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เพราะผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ปฏิบัติถูกต้อง จึงไม่เกรงกลัว มีความกล้าหาญองอาจในธรรม คือสร้างความเบิกบานให้เกิดภายใน
จิตใจของผู้ฟังในการที่จะน้อมนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่การปฏิบัติเพราะเล็งเห็นคุณ
ของการปฏิบัติธรรม มีความกล้าที่จะพูดดี และทําความดี 
  ๓.๘ ให้ก าลังใจ คือ พระนักเผยแผ่จะต้องให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องจากการ
ปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ส่งผลได้ในทันที จะเห็นผลแบบค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะเกิด
ความท้อแท้ และอาจจะถูกนิวรณ์ปิดกั้นก็ได้ ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องให้กําลังใจผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งในทาง
ปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าการปรับอินทรีย์ให้เหมาะสม 

 ๔. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  
ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี  ด้าน 
สัมปหังสนา ร่าเริง สามารถอธิบายได้ว่า  
  ๔.๑ เนื้อหาน่าสนใจ คือ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  เนื้อหาจะต้องมีความต่อเนื่องกัน มีความน่าสนใจ 
เป็นเหตุเป็นผล ชวนให้คิด เมื่อคนฟังแล้วได้คิดตามทําให้ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ เรียกว่ามีความ
งาม ดังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่งามในเบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ดังนั้นผู้
เผยแผ่ต้องทําการศึกษาวิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ  
เรียบเรียงเนื้อหาให้ดีวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายให้ได้ และเลือกเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเข้ากับเพศ วัย 
ระดับการศึกษา เป็นต้น โดยอาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจะใช้ธรรมะ
ข้อใดในการแก้ปัญหา โดยเรียบเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอน แต่ในเบื้อต้นเราต้องทราบก่อนว่างานอะไร 
เผยแผ่ในงานมงคล อวมงคล เผยแผ่ในงานบุญ หรือโอกาสต่างๆ จากนั้นเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม สิ่งที่
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ต้องคํานึงถึง ๓ ประการคือ เริ่มต้น เนื้อเรื่อง และสรุป ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นขึ้นต้นเรื่องศีลใน
เนื้อหาก็ต้องอธิบายเรื่องศีล และสรุปศีล 
  ๔.๒ มีนิทานประกอบ คือ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบโดยใช้นิทาน นิทานที่
แผงด้วยธรรมะหรือนิทานธรรมบทก็ได้ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินฟังแล้วไม่เบื่อ โดยเฉพาะ
นิทานธรรมบทควรนํามาสอดแทรกเพราะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้ว ซึ่งจะสามรถทําให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสได้ จากนั้นสรุปโยงเข้าหาธรรมะตามลําดับ หรือใช้
หลักของพระพุทธเจ้าก็ได้ ที่ทรงใช้มี ๒ ประเภทคือ ประเภทธรรมาธิษฐาน กับบุคคลาธิฐาน  
ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก ธรรมาธิฐานก็จะยกหัวข้อธรรมะเป็นใหญ่บรรยายในแบบนามธรรม  
ส่วนบุคคลาธิฐานก็จะยกตัวอย่างบุคคล เช่นคนดีคนเลว คนทําดีย่อมได้ดี เป็นต้น 
  ๔.๓ น าเสนอแบบธรรมบันเทิง คือ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง  จะต้องมีการนําเสนอหรือเทศนาสอน
แบบธรรมบันเทิง เช่นบรรยายผ่านสถานีวิทยาถ้าเนื้อหาเป็นธรรมะล้วนที่ฟังแล้วเข้าใจยาก คนเปิดมา
เจอก็เปิดหนีกันหมด ต้องแสดงธรรมแนวธรรมบันเทิง ปัจจุบันก็มีหลายรูปที่แสดงธรรมแบบธรรม
บันเทิง อาจจะใช้วิธีการปาฐกถาหรือพูดคุยกันในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับธรรมะ แทนการเทศตามใบ
ลานแบบเดิม ใช้ธรรมะข้อเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการนําเสนอเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยโต้ตอบให้เกิด
ประเด็นใหม ่ยกตัวอย่างหรือสอดแทรกธรรมะเข้าใจก็จะสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งข้ึน 
  ๔.๔ ใช้วิธีที่หลากหลาย คือ ชี้ให้เห็นคุณและโทษ สิ่งที่เป็นโทษเช่นอบายมุข ก็ไม่
ควรทํา ควรละ สิ่งที่เป็นคุณก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทํา ชี้ให้เห็นว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นการแสดงธรรมผ่ายช่องทางวิทยุ หรือการจัดรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา และการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะผ่านช่องทางสังคมออนไลน์เป็นต้น 
  ๔.๕ ใช้ปิยวาจา คือ พระนักเผยแผ่จะต้องเผยแผ่ด้วยการใช้วาจาที่สุภาพเรียบร้อย 
คือใช้ปิยวาจาในการเทศนา ใช้หลักของการพูดคือ ไม่พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน ไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ไม่พูดสิ่งที่ทําให้กระทบกระทั่งจิตใจผู้ฟังจนเกิดปฏิฆะได้ ใช้วาจาอ่อนหวานซึ่งเป็นลิ่มสลัก
ใจ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้เกิดความยินดีและนําเข้าสู่เนื้อหาของหลักธรรม 
  ๔.๖ ให้คล้อยตาม คือ พระนักเผยแผ่จะต้องไม่แสดงธรรมให้เกิดการต่อต้าน 
โดยทั่วไปแล้วการแสดงธรรมผิดประเด็นทําให้เกิดการต่อด้านได้ การแสดงธรรมโดยกล่าวหาว่าผู้ฟัง
ธรรมผิดพระธรรมวินัยจะทําให้เกิดผลเป็นปาบอกุศลก็จะเกิดการต่อต้าน ควรจะแสดงธรรมโดย
ชี้ให้เห็นโทษและคุณ พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ คือทางออกและสรุปให้ได้ใจความ 
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  ๔.๗ ใช้สื่อที่หลากหลาย คือ ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อภาพ เสียง หรือวีดีโอที่
เกี่ยวกับธรรมะ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน ให้เกิดความหลากหลายเพ่ือให้เข้ากับทุกเพศทุกวัย โดย
จะต้องนําเสนอให้เหมาะกับเทสะ  
  ๔.๘ ใช้ช่องทางหลากหลาย คือ ใช้ช่องทางในการนําเสนอที่มีความหลากหลาย 
เช่น ผ่านทางวิทยุชุมชน โทรทัศน์ และแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลาอย่างสะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึง เช่นการสร้างเพจออนไลน์ ซึ่งจะสามารถใช้กล่อง
โต้ตอบเพ่ือให้ข้อคิดเป็นหรือคําตอบได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถกระตุ้นให้เข้าถึง
กลุม่เปูาหมายได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านกลุ่มบุคคลและพ้ืนที่ 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้นํามาปรับตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ และได้สังเคราะห์บูรณาการเข้ากับหลัก ๔ ส. เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  



๑๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  

สันทัสสนา แจ่มแจ้ง 
๑) เปูาหมายชัดเจน 
๒) วัตถุประสงค์ชัดเจน 
๓) เนื้อหาการเผยแผ่ชัดเจน 
๔)  เผยแผ่แบบสองทาง 
๕)  เน้นให้เข้าใจง่าย 
๖) มีภาคปฏิบัต ิ

สมุเตชนา แกล้วกล้า 
๑) ให้กําลังใจ 
๒) ให้ยึดมั่นในความด ี
๓) ให้มีวิริยะอุตสาหะอดทน 
๔) สร้างความกล้าหาญในการ
คิดดพีูดดีทําด ี
๕) ปรับอินทรีย์ให้เหมาะสม 
๖) กระตุน้ให้ยินดีในธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

สมาทปนา จูงใจ 
๑) วิชาการด ี
๒) มีการประชาสัมพนัธท์ี่ด ี
๓) สื่อมีความหลากหลาย 
๔) ใช้เทคนิคโน้มน้าวจิตใจ 
๕) เผยแผ่ผ่านหลายช่องทาง 
๖) สร้างเครอืข่าย 

สัมปหังสนา ร่าเริง 
๑) เนื้อหาน่าสนใจ 
๒) สื่อประกอบน่าสนใจ 
๓) นําเสนอแบบธรรมบันเทิง 
๔) ใช้วิธีที่หลากหลาย 
๕) ใช้ปิยวาจาในการเผยแผ ่
๖) ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์

จังหวัดนนทบุร ี

โครงการ/กิจกรรม ต้นแบบท่ี ๑ 
๑)  แสดงพระธรรมเทศนา 
๒)  ปาฐกถา 
๓)  โครงการปฏิบัติธรรม 
๔) ผลิตส่ือ 
๕)  โครงการบรรพชา/เนกขัมมะ 
๖)  โครงการอุปสมบทหมู ่
๗)  เผยแผ่ออนไลน ์
 
 

โครงการ/กิจกรรม ต้นแบบท่ี ๒ 
๑)  โครงการอุปสมบทหมู ่
๒)  โครงการบรรพชา/เนกขัมมะ 
๓) จัดค่ายธรรมะ 
๔)  จัดตั้งสถานีวทิยุ/โทรทัศน ์
๕)  เผยแผ่ออนไลน ์
๖) ผลิตส่ือ 
๗)  แสดงพระธรรมเทศนา 
๘)  ปาฐกถา 
๙)  โครงการปฏิบัติธรรม 
๑๐) ขยายสาขาในต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ต้นแบบที่ ๓ 
๑)  โครงการอุปสมบทหมู ่
๒)  โครงการบรรพชา/เนกขัมมะ 
๓) จัดค่ายธรรมะ 
๔)  ขยายสาขาในต่างจังหวัด 
๕)  ผลิตสื่อ 
๖) แสดงพระธรรมเทศนา 
๗)  ปาฐกถา 
๘)  โครงการปฏิบัติธรรม 
๙)  เผยแผ่ออนไลน ์
 

๑. ด้านการวางแผน 
๑) กําหนดเปูาหมาย 
๒) กําหนดแนวทาง 
๓) กําหนดระยะเวลา 
๔) ประเมินผล 
 

๒. ด้านการจัดองค์กร 
๑) แบบมีส่วนรว่ม 
๒) แนวดิ่ง 
๓) แนวระนาบ 
๔) ชั่วคราว 

๓. ด้านการบังคบั
บัญชาสั่งการ 
๑) สั่งโดยตรง 
๒) เป็นลายลักษณ์

อักษร 
๓) แบบกัลยาณมิตร 
๔) แนะนําให้ทํา 

๔. ด้านการ
ประสานงาน 
๑) แบบจริงจัง 
๒) ผ่านสังคมออนไลน ์
๓) แบบโต้ตอบ 
๔) แบบมีส่วนรว่ม 

๕. ด้านการควบคุม 
๑) ประสิทธิภาพ 
๒) กระบวนการ 
๓) บุคลากร 
๔) มาตรฐาน 



๑๖๘ 

 จากภาพที่ ๔.๒ องความรู้จากการสังเคราะห์ผลการวิจัย สามารถอธิบายถึงรายละเอียด
ของรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ได้ดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีตาม
หลัก ๔ ส 

 ๑. ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

  ๑.๑ เป้าหมายชัดเจน มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ กําหนดเปูาหมายของ
การเผยแผ่ให้ชัดเจนเปูาหมายนี้รวมไปถึงวิธีการในการเผยแผ่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัดให้
ชัดเจน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบถึงผลของการเผยแผ่ว่า พุทธศาสนิกชนมีความรู้
อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใดเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ชัดเจน  มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ  กําหนด
วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่อย่างชัดเจนให้คนในองค์กรได้ทราบโดยทั่วกัน  และที่สําคัญจะต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ให้กับพุทธศาสนิกชนทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้รู้และเข้าใจในหลักการอันเป็นเบื้องต้น
ร่วมกัน 
  ๑.๓ เนื้อหาการเผยแผ่ชัดเจน มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ เนื้อหาที่จะใช้
สําหรับการเผยแผ่จะต้องมีความชัดเจน ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดี เพ่ือให้มีความชัดเจน ไม่คลุ่ม
เครือ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ไม่ค้านกับระเบียบแบบแผนประเพณีอันดีงามของสังคม 
  ๑.๔ เผยแผ่แบบสองทาง มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้วิธีการเผยแผ่
แบบโต้ตอบกันที่พุทธศาสนิกชนสามารถถามตอบผู้เผยแผ่ได้ เป็นการสื่อสารไปกลับ เมื่อมีผู้สงสัยก็
สามารถสอบถามได้เลยไม่ให้เคลือบแคลงสงสัย ซึ่งจะเกิดความชัดเจน และเข้าใจตรงกันอย่างแจ่ม
แจ้ง 
  ๑.๕ เน้นให้เข้าใจง่าย มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้กระบวนการและ
วิธีการเผยแผ่ที่เน้นให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจง่าย ไม่ใช้วิธีพิสดารซับซ้อน โดยเริ่มจากการเผยแผ่ใน
เนื้อหาที่ง่าย ๆ ก่อน เพ่ือให้เกิดความสนใจจากนั้นค่อยเพิ่มระดับความยากง่ายขึ้นเรื่อย ๆ 
  ๑.๖ มีภาคปฏิบัติ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติด้วย ใน
ที่นี้หมายถึงการฝึกปฏิบัติธรรม รวมไปถึงการฝึกงานและการฝึกฝนในภาคปฏิบัติด้วย โดยจัดให้มี
โครงการปฏิบัติธรรมเป็นประจํา และจัดโครงการที่เข้าถึงชุมชนให้มีภาคปฏิบัติ เช่นโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เป็นต้น 
  



๑๖๙ 

 ๒. สมาทปนา จูงใจ 

  ๒.๑ วิชาการดี มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ 
และหลักพุทธธรรมจะต้องมีการเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี มีการสรุปแนวคิดทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะทําการเผยแผ่เป็นอย่างดีมีเนื้อหาสาระและรายละเอียดครบถ้วน 
  ๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี  มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ หรือการสื่อสารมวลชนต่าง ๆ 
  ๒.๓ สื่อมีความหลากหลาย มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ สื่อที่ใช้ในการเผย
แผ่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของประเภทของสื่อ และเนื้อหาของสื่อ ที่จะสามารถนําไปใช้ให้เข้ากับ
พุทธศาสนิกชนได้ทุกกลุ่ม 
  ๒.๔ ใช้เทคนิคโน้มน้าวจิตใจ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ผู้เผยแผ่จะต้อง
มีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้สนใจในการเผยแผ่ โดยพัฒนาประสบการ และการศึกษาพัฒนา
ประสิทธิภาพเพ่ิมเติมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๕ เผยแผ่ผ่านหลายช่องทาง มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้การเผยแผ่
ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่ม เช่น เผยแผ่ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดโครงการร่วมกับชุมชน และเผยแผ่ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น 
  ๒.๖ สร้างเครือข่าย มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ สร้างเครือข่ายในการเผย
แผ่ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือใช้วิธีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือการจัดตั้งศูนย์
อํานวยการเผยแผ่สาขาใหม่ เพ่ือร่วมกันทําการเผยแผ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น 

 ๓. สมุเตชนา แกล้วกล้า 

  ๓.๑ ให้ก าลังใจ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ สร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
พุทธศาสนิกชน ผลของการทําความดีอาจจะยังไม่เผล็ดผล ก็ให้กําลังใจว่าควรทําดีต่อไป ในภายภาค
หน้าจะได้ผลดี เพราะผลของกรรม ทําดีย่อมได้ดี อย่างนี้เป็นต้น 
  ๓.๒ ให้ยึดม่ันในความดี มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้วิธีการเผยแผ่โดย
เน้นให้ยึดมั่นในความดี ยึดมั่นในหลักของธรรมาธิปไตย ให้ใช้ธรรมเป็นใหญ่ในการใช้ชีวิต และไข
ปัญหา และการบริหารงาน 
  ๓.๓ ให้มีวิริยะอุตสาหะอดทน มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ สร้างความ
วิริยะอุตสาหะให้กับพุทธศาสนิกชนให้มีความอดทน อดต่ออํานาจกิเลศ ความลําบากทางใจ ทนต่อ 
สภาวะภายนอก และความลําบากกาย 



๑๗๐ 

  ๓.๔ สร้างความกล้าหาญในการคิดดีพูดดีท าดี มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้
คือ สร้างความกล้าหาญอาจหาญสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีความกล้าที่จะคิดดี พูดดี และ
ทําดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ต่อตนเองและสาธารณชน 
  ๓.๕ ปรับอินทรีย์ให้เหมาะสม มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ กระตุ้นให้การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมให้ข้อเสนอแนะให้คําแนะนํา ปรับศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา ให้มี
ความเหมาะสม เหมาะกับการรับฟังคําสั่งสอน และการปฏิบัติตามธรรม 
  ๓.๖ กระตุ้นให้ยินดีในธรรมอย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ 
กระตุ้นให้เกิดความสินดีในธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับธรรมะอยู่เป็นประจํา มีกิจกรรมให้
พุทธศาสนิกชนร่วมอยู่เป็นประจํา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความยินในในธรรมอย่างไม่ขาดสาย 

 ๔. สัมปหังสนา ร่าเริง 

  ๔.๑ เนื้อหาน่าสนใจ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ เนื้อหาที่ใช้สําหรับเผย
แผ่มีความน่าสนใจ ผ่านการเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดี มีการอธิบายขยายความให้เข้าใจ และ
น่าสนใจ เรียบลําดับจากง่ายไปหายาก และนําสู่ประเด็นที่ก่อให้เกิดความคิดต่อยอด 
  ๔.๒ สื่อประกอบน่าสนใจ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ผลิตหรือจัดหาสื่อ
สําหรับการเผยแผ่ที่มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับเพศและวัย โดยใช้การวิเคราะห์จากการสนใจ
ของพุทธศาสนิกชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุสนใจในการปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ ก็จัดหาสื่อใน
การใช้เผยแผ่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนสนใจในการเล่นและการ์ตูน ก็จัดหาสื่อที่
เหมาะสมเป็นต้น 
  ๔.๓ น าเสนอแบบธรรมบันเทิง มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้วิธีการ
นําเสนอแบบผสมผสานกับความบันเทิน กล่าวคือมีการสอดแทรกเรื่องธรรมหรรษาเรื่องขําขันเข้ากับ
เนื้อหาด้วย เช่นนําเสนอแบบการปาฐกถา หรือสื่อภาพยนตร์ ที่เป็นมิติใหม่ และสร้างความสนุกสนาน
ไปในตัว ซึ่งผู้รับการเผยแผ่จะรู้สึกสนุกสนานมีความสุขไปพร้อมกับการได้เรียนรู้ธรรมด้วย 
  ๔.๔ เผยแผ่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ  
ใช้วิธีการเผยแผ่ที่มีความหลากหลาย เช่นการแสดงธรรม การจัดกิจกรรม เผยแผ่ออนไลน์   
การสื่อสารมวลชน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ปูายประกาศหรือต้นไม้พูดได้ เป็นต้น 
  ๔.๕ ใช้ปิยวาจาในการเผยแผ่ มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ ใช้ภาษากาย
และภาษาวาจาที่มีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานชวนให้เกิดการฟัง ฟังแล้วอยากฟังอีก ใช้สํานวน
และสําเนียงการพูดที่ได้พัฒนามาเป็นอย่างดี สื่อสารให้ตรงประเด็น ด้วยภาษาท่ีจับใจ 
  ๔.๖ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีรายละเอียดเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ เผยแผ่โดยให้ผู้รับ
การเผยแผ่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ คือมีส่วนร่วมในขณะที่ทําการเผยแผ่ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทํา
ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเผยแผ่ต่อไป 
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 รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีตาม
หลัก POCCC 

 ๑. ด้านการวางแผน 

  ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายของการเผยแผ่ จะต้องมีการกําหนดเปูาหมายก่อน  
การกําหนดเปูาหมายไว้ให้ชัดเจน คนทําตามก็ทําง่าย ตราบใดที่ยังไม่มีเปูาหมายงานออกมาก็ไม่มี
ทิศทาง ต้องมีเปูาหมาย และจุดประสงค์ของการวางแผนว่าวางแผนเรื่องอะไร เพ่ืออะไร เปูาหมาย
เป็นตัวสําคัญ 

  ๑.๒ ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการ บางครั้งการวางแผนก็ไม่สําเร็จเสมอไปเนื่องจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้นต้องมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่วนที่จะทําให้แผนสําเร็จเป็นไปตามเปูาหมาย 

  ๑.๓ ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน จะต้องมีการปรับปรุงแผน ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการปฏิบัติ มีการตรวจสอบประเมินผลตามระยะเวลา อาจจะติดตามผลเป็นประจําเดือนก็
ได้ หรือตามไตรมาสก็ได้ เนื่องจากแผนบางอย่างวางให้แล้วไม่เป็นไปตามแผน คือไม่เข้าเปูาไม่ถูก
วัตถุประสงค์ ก็ต้องปรับปรุงกันใหม่ตามระยะเวลาในที่ได้กําหนดไว้ที่สําคัญต้องติดตามผลและ
รายงานผลเป็นระยะๆ 

  ๑.๔ ก าหนดระยะเวลาของแผน จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาของแผนให้ชัดว่า
เป็นแผนระยะยาวหรือสั้น หากเป็นการวางแผนในระยะยาว ก็ต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีงบประมาณ
ในการดําเนินการอย่างชัดเจน แผนในระยะสั้น ก็ต้องแบ่งออกเป็นระยะๆ เมื่อเผยแผ่ได้ถึงขึ้นที่หนึ่ง
แล้ว ก็ดําเนินการต่อในขึ้นที่สอง จะต้องมีการแบ่งการทํางานออกเป็นช่วงๆ 

 ๒. ด้านการจัดองค์กร 

  ๒.๑ จัดองค์กรแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการจัดองค์กรแบบเครือข่ายให้ทุกส่วนมี
ส่วนร่วม เนื่องจากปัจจุบันการจัดองค์กรแบบเดิมประสบความสําเร็จช้า ต้องสร้างเครือข่ายใน
ภายนอก สร้างบริวารให้เกิดความร่วมมือกัน และขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน ต้องมีการจัดตั้งศูนย์
ย่อย หรือเพ่ิมสาขาสํานักเผยแผ่ อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่เพ่ือสร้างพลังให้เกิดการเผยแผ่อย่างทั่วถึง   
สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมกันทําการเผยแผ่ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

  ๒.๒ จัดองค์กรแนวดิ่ง จะต้องมีการจัดองค์กรแบบศูนย์รวมอํานาจ ในลักษณะที ่
เจ้าอาวาสสามารถสั่งการได้ และสามารถควบคุมคุณภาพการเผยแผ่หรือทิศทางของการเผยแผ่ได้ 

  ๒.๓ จัดองค์กรแนวระนาบ ควรจัดองค์กรในลักษณ์กลุ่มย่อย กระจายอํานาจให้
กลุ่มย่อยสามารถดําเนินการได้เพ่ือลดความล้าช้าในการดําเนินการเผยแผ่  โดยเจ้าอาวาสจะต้องมอบ
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อํานาจให้กับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพ่ือให้สามารถสั่งการดําเนินการได้ในเมื่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ ไม่ต้องคอยรับ
คําสั่งเจ้าอาวาสอย่างเดียว ส่วนเรื่องท่ีต้องตัดสินใจเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส 

  ๒.๔ จัดองค์กรชั่วคราว จะต้องมีการจัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายได้ง่ายขึ้น จัดโครงสร้างองค์กรที่ไม่ใหญ่มาก อาจจะก่อตั้งทีมงานในการทําการเผยแผ่
อย่างไม่เป็นทางการเป็นกลุ่มย่อยๆ 

 ๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 

  ๓.๑ สั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย จะต้องมีการสั่งการโดยตรงมอบหมายงาน 
เพ่ือให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน และเป็นไปตามเปูาหมาย เพราะการสั่งการเพ่ือให้เพ่ือให้ได้ผลไวที่สุด
คือสั่งการโดยตรงแล้วมอบหมายงาน  จะมีผลดําเนินการทันที  

  ๓.๒ สั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องสั่งการให้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้ทําตามจึงจะทํางานง่าย ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้ทําอะไรที่ไหนอย่างไร มีอํานาจและ
หน้าที่อย่างไร จะได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  การสั่งการที่ถูกต้องชัดเจน ผู้ทําตามจะ
สามารถทําให้ถูกจุด ตรงเปูาหมายที่ได้วางไว้  

  ๓.๓ สั่งแบบกัลยาณมิตร ต้องสั่งแบบกัลยาณมิตร เพราะทุกรูปทุกคนเป็น
กัลยาณมิตรกัน เพียงแค่ขอความช่วยเหลือให้มาร่วมทํางานก็เพียงพอแล้ว ไม่จะเป็นต้องสั่งการ  
ไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจ อาศัยความคุ้นเคยพึงพาอาศัยกัน ช่วยกันทํางานให้ถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย 

  ๓.๔ สั่งการแบบแนะน าให้ท า ควรใช้วิธีการสั่งการแบบแนะนําให้ทํา โดยไม่ได้สั่ง
บังคับ จะเป็นการสั่งการเชิงนโยบาย แนะนําให้ทําสิ่งที่ต้องการ ผู้ทําตามจะรู้สึกว่ามีความสําคัญและ
ดําเนินการด้วยความเต็มใจมากกว่าวิธีอ่ืนๆ บางงานที่ดําเนินการอยู่แล้วการสั่งการซ้ําลงไปอาจไม่ทํา
ให้เกิดผล ต้องใช้วิธีการแบบแนะนําให้ดําเนินการ 

 ๔. ด้านการประสานงาน 

  ๔.๑ ประสานงานแบบจริงจัง ต้องมีการประสานงานกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ต้องประสานงานกันอย่างจริงจังให้รู้ในหลักการเดียวกัน 
ให้รู้ว่าจะทําอะไรเพ่ืออะไรที่ไหนอย่างไร และใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทําหนังสือประสานงานมา
เพ่ือให้ทําการเผยแผ่ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม หากเป็นการประสานงานที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการเผยแผ่จะเก่ียวกับ ทรัพยากรต่างๆ 

  ๔.๒ ประสานงานผ่านสังคมออนไลน์ ต้องมีการประสานงานกันมีหลายระดับใน
ระดับหน่วยหรือคณะที่ทําการเผยแผ่อาจจะใช้การประสานกันแบบไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้การ
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ดําเนินงานรวดเร็วขึ้น การประสานงานกันผ่านไลน์กลุ่มจะรวดเร็วมาก ทุกคนในกลุ่มสามารถรับรู้
ข่าวสารร่วมกัน  จะช่วยลดขั้นตอนในการทํางานได้ ทําให้รวดเร็วขึ้น 

  ๔.๓ ประสานงานแบบโต้ตอบ อาจจะใช้การประสานงานแบบโต้ตอบกัน ๒ ฝุาย  
โดยที่ทั้งสองฝุายจะต้องประสานกันไปกันมา เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ งานด้านการเผยแผ่จะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการประสานงานแบบสองทางโต้ตอบกันจะได้ผลมากกว่าวิธีการอ่ืน 

  ๔.๔ ประสานงานแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการประสานงานกันโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมาก เราสามรถประสานงานกันได้ผ่าน
สังคมออนไลน์ หรืออาจจะมกีารประสานงานกันระหว่างวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๕. ด้านการคอบคุม 

  ๕.๑ ควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ ต้องมีการควบคุมประสิทธิภาพของการ
เผยแผ่ โดยมีหลักการคือผู้ฟังต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เผยแผ่ออกไป หลักธรรมต้องชัดเจน  
เจ้าอาวาสหรือประธานการเผยแผ่จะต้องควบคุมแนวทางวิธีการและงบประมาณในการเผยแผ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับทั้งกับวัดและพุทธศาสนิกชน ควบคุม
งบประมาณที่ใช้ไม่ให้มีการใช้เกินความพอดี ใช้งบประมาณและสิ่งของพร้อมทั้งคนอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  ๕.๒ ควบคุมกระบวนการเผยแผ่ จะต้องมีการควบคุมกระบวนการเผยแผ่เป็นไป
ตามแผนดําเนินการ และต้องติดตามผลของการเผยแผ่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ได้ผลอย่างไร  
เจ้าอาวาสจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามกระบวนการเหล่านี้ให้ได้ ถ้าทํานอกจากนี้ก็ไม่มีทิศทางหา
ความสําเร็จไม่ได้ จะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

  ๕.๓ ควบคุมบุคลากรการเผยแผ่ จะต้องควบคุมบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่  
ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคุมคุณภาพของผู้ทําการเผยแผ่ คือควบคุมเรื่องของ
ความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ในการเผยแผ่ เพราะผู้เผยแผ่สําคัญมาก เป็นผู้ชักนํา  
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

  ๕.๔ ควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็นแบบ
เดียวกันทั้งจังหวัด อาจจะมีการจัดฝึกอบรมร่วมกันทั้งจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ ต้องมีการ
ควบคุมการนําเสนอข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระธรรมะให้มีคุณภาพ มีความเป็นสากล  มีมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานเอาไว้ และพัฒนาต่อยอดสืบต่อไป 

  

 



๑๗๔ 

 โครงการและกิจกรรมต้นแบบ 

 ๑. โครงการอุปสมบทหมู่ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสสําคัญ เช่นวันนักขัตฤกษ์ 
หรือกําหนดระยะเวลาเป็นการเฉพาะ 
 ๒. โครงการบรรพชา/เนกขัมมะ ให้กับเยาวชน โดยจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือภาค
ฤดูร้อน 
 ๓. จัดค่ายธรรมะ เพ่ือเป็นการอบรมสั่งสอนเยาวชนโดยร่วมกับสถานศึกษาให้นักเรียนมา
เข้าค่ายธรรมที่วัดหรือจัดที่โรงเรียนโดยส่งพระวิทยากรไปทกการอบรม 
 ๔. จัดตั้งสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ โดยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งสถานีวิทยุ และ
สถานีโทรทัศน์ เพ่ือทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นําเสนอกิจกรรมของวัด และสื่อที่เป็นกุศล 
 ๕. เผยแผ่ออนไลน์ จัดทําเว็บไซต์ของวัดและช่องทางในการโต้ตอบผ่านสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, Line เป็นต้น เพ่ือทําการเผยแผ่ในที่ที่ผู้เผยแผ่ไม่สามารถเดินทางไปทําการเผยแผ่ได้ 
 ๖. ผลิตสื่อ ผลิตสื่อธรรมะเพ่ือใช้ในการเผยแผ่ เทปเสียง ซีดี ดีวีดี หรือไฟล์เสียงดิจิทัล 
ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในรูปเอกสารและดิจิทัล ให้ครอบคลุมเนื้อหาการเผยแผ่ 
 ๗. แสดงพระธรรมเทศนา จัดแสดงพระธรรมเทศนา เป็นประจํา อย่างน้อยอาทิตละ ๑ 
ครั้ง และในงานบําเพ็ญบุญและบําเพ็ญกุศลต่างๆ 
 ๘. ปาฐกถา จัดให้มีปาฐกถาธรรม ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาจัดให้มีปา
ถกฐาทุกวันธัมมัสสวนะ หรือปาฐกถาในงานบําเพ็ญกุศลศพหรืองานมงคลเป็นต้น 
 ๙. โครงการปฏิบัติธรรม จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเป็นประจํา 
 ๑๐. ขยายสาขาในต่างจังหวัด ขนายสาขาย่อยในต่างจังหวัด และให้การสนับสนุนให้มี
การเผยแผ่เช่นเดียวกับศูนย์กลาง เพ่ือเผยแผ่ให้ครอบคลุมพื้นที ่
 ๑๑. ขยายสาขาในต่างประเทศ ขยายสาขาของวัดในต่างประเทศเพ่ือทําการเผยแผ่ใน
ต่างแดน ให้กับพุทธศาสนิกชนในต่างแดนที่ขาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมอันเป็น
บุญกุศล 

 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นได้น ามาสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ ดังที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไปแล้วนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย  
 ๕.๑ สรุป 
 ๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุป 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 

 ๑) ด้านการวางแผน  (Planning) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน สุรปได้ว่า สภาพทั่วไป
ของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน จังหวัด
นนทบุรีได้มีการวางแผนงาน โดยใช้กลไกของการประชุมพระสังฆาธิการ เป็นส่วนกระตุ้นงานด้านการ
เผยแผ่ การประชุมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งจะมีการวางแผนด้านการเผยแผ่เสมอ มีการวางแผนกัน
ตามล าดับเริ่มจากระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ จนถึงในระดับวัด การวางแผนด าเนินการจะเน้นไปที่การ
เผยแผ่ด้านปริยัติธรรม และการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติธรรม มีการสรุปรายงานประจ าปี และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเผยแผ่ทุกระยะ มีการเผยแผ่ทั้ งในเชิงรุกและเชิงรับเ พ่ือให้ เข้าถึ ง
พุทธศาสนิกชนให้ได้มากที่สุด ประการต่อมามีการเตรียมก าลังคน คือพระนักเผยแผ่ มีการส่งพระไป



๑๗๖ 

เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยในหนึ่งปี ต้องมีพระนักเทศนัก
เผยแผ่เพ่ิมขึ้น ๑ รูป ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนก
บาลี ให้มีความรู้ในพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างคลังปัญญา เมื่อน ามาบูรณาการกับ
สาขาวิชาด้านการเผยแผ่จะท าให้ได้บุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เป็นต้นแบบ ประการต่อมามีการ
วางแผนด้านงบประมาณ โดยมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับกิจกรรมของการเผยแผ่  
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับบริจาคจากสาธุชนทั่วไปเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการเผย
แผ่ ประการสุดท้ายมีการวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเผยแผ่ให้พร้อมต่อการใช้งาน 
เนื่องจากการเผยแผ่ในบางช่องทางอาจจะต้องใช้งบประมาณในการเผยแผ่มาก และต้องใช้อุปกรณ์
เฉพาะทาง จึงมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

 ๒) ด้านการจัดองค์กร  (Organizing) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการวางแผน สรุปได้ว่า การจัดองค์กร
ในการเผยแผ่ในจังหวัดนนทบุรีมีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ แบบกระจายอ านาจ แบบเครือข่าย แบบศูนย์รวม
อ านาจ และแบบไม่เป็นทางการ แบบกระจายอ านาจ จะแบ่งงานกันท าจัดเป็นส่วนงาน เช่น  ฝ่าย
สถานที่ ก็มีอ านาจสามารถตัดสินใจได้เอง เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการ การจัดองค์กรก็ต้องให้
ด าเนินการได้ไวที่สุด นั่นคือการแต่งตั้งให้แต่ละหน่วยมีอ านาจตัดสินใจ มีฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอ านวยการ 
แต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ ท างานเผยแผ่ช่วยกัน สุดท้ายทุกฝ่ายจะต้องมารวมกันเป็นงานเดียวกั น  
แบบเครือข่าย วัดจะมีศูนย์ในต่างจังหวัด เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาศัยการมีส่วนร่วมของ
แต่ละส่วนท าให้งานด้านการเผยแผ่ด าเนินไปได้อย่างสะดวก มีทีมเผยแผ่ส าหรับเยาวชน มีพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มีทีมที่สอนกรรมฐานให้กับผู้สนใจทั่วไป การจัดองค์กรจะแบ่งฝ่ายต่างๆ ให้
สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แบบศูนย์รวมอ านาจ เจ้าอาวาสจะเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะ
ต้องเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคนและงบประมาณในการเผยแผ่ ซึ่งจะขึ้นตรงต่อเจ้าอาวาส
ทั้งหมด ประการส่วนแบบไม่เป็นทางการ การรวมทีมขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการ มีหัวหน้าที่รับงานและ
กระจายงานเผยแผ่เพ่ือให้พระนักเผยแผ่รูปอ่ืน บางครั้งในการเผยแผ่ ทีมจะเกิดขึ้นเองอย่างไมเป็น
ทางการ แต่ในภาพรวมก็ท างานเผยแผ่ได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ๓) ด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ (Commanding) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน สรุปได้ว่า สภาพทั่วไป
ของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาหรือ
สั่งการ (Commanding) นั้น คณะสงฆ์ได้มีการด าเนินการออกค าสั่งในประเด็นหลักๆ คือ การออก
ค าสั่งตามอ านาจหน้าที่ ด าเนินการโดยมหาเถรสมาคม ลงมาตามสายงานเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ส่วนงานการเผยแผ่ ตามล าดับขั้นตอนให้



๑๗๗ 

เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ประการต่อมามีการสั่งการในรูปแบบของการขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ดีส าหรับการออกค าสั่ง การออกค าสั่งเป็นมีลักษณะคล้ายๆ การขอความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้
ปฏิบัติตามด าเนินการเผยแผ่ด้วยความเต็มใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ประการต่อมาเป็นการสั่งแบบให้
อิสระในการท าตาม ซึ่งลักษณะของการเผยแผ่จะเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนมาก การออกค าสั่งใน
รูปของการใช้อ านาจอาจจะไม่ประสบความส าเร็จเพราะมีข้อจ ากัดในด้านการปฏิบัติตาม แต่การออก
ค าสั่งของจังหวัดนนทบุรีในส่วนหนึ่งด าเนินการโดยมีการให้ความเป็นอิสระในการด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ ประการสุดท้ายคือการสั่งการนอกสายงาน การสั่งการในลักษณะนี้จะด าเนินการด้วย
ความล าบาก แต่มีแนวทางในการด าเนินการคือการออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานร่วมกัน หรือ
การเรียนเชิญให้มาร่วมเป็นคณะท างานด้วยกัน และด าเนินการสั่งการด้วยการขอความช่วยเหลือให้
ด าเนินการตามความถนัด 

 ๔) ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน สรุปได้ว่า สภาพทั่วไป
ของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  
(Coordinating) มีการประสานงานโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร ได้แก่โทรศัพท์  การประสานงานด้วย
แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งการประสานงานโดยใช้เครื่องมือช่วยเหลือนั้นจะประสานงานได้
รวดเร็วและสมาชิกในกลุ่มจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน ประการต่อมามีการประสานงานกันอย่าง
เป็นทางการโดยผู้บังคับบัญชาประสานงานมายังผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
ด้วยข้อมูลที่ชัดเจน และทิศทางที่ชัดเจน ประการต่อมามีการประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการ  
เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการ เนื่องจากการเผยแผ่ในบางโอกาสท าการเผยแผ่กันเป็นกลุ่มย่อย
วิธีการประสานงานกันอย่างไม่เป็นทางการจะสามารถใช้ได้ผลดี ประการต่อมา มีการประสานงานกัน
โดยตรง ตัวต่อตัว เป็นการประสานงานกัน ๒ ทาง วิธีการนี้จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเพราะสามารถ
ถามตอบกันได้ เป็นวิธีการที่ได้ผลดีและรวดเร็วมีผลเชิงปฏิบัติ 

 ๕) ด้านการควบคุม  (Controlling) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน สรุปได้ว่า สภาพทั่วไป
ของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  
(Controlling) มีการควบคุมคุณภาพการเผยแผ่ โดยเน้นที่บุคลากรที่ด าเนินการเผยแผ่จะต้องมี
คุณภาพ คือมีความรู้ดี น าเสนอได้ดี ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระที่น าเสนอ ประการต่อมามีการควบคุม
เนื้อหา คือ ไม่ให้ออกนอกกรอบพระธรรมวินัย เนื้อหาที่น าไปใช้เผยแผ่จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์บุคคลเป็นส าคัญ ประการต่อมา มีการควบคุมพฤติกรรม คือควบคุมจริยาวัตรของพระ
นักเผยแผ่ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยถูกต้องตามจริยธรรม พระนักเทศจะต้องปฏิบัติตนเป็น
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แบบอย่างที่ดี มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประการสุดท้ายมีการควบคุมระยะเวลาในการเผยแผ่ 
หากเป็นโครงการจะมีการควบคุมเรื่องของระยะเวลาในการจัดโครงการให้มีความเหมาะสม และ
ควบคุมระยะเวลาในการด าเนินการเผยแผ่ หรือจัดกิจกรรม ไม่ให้มาเกินไป หรือน้อยจนเกินไป 

 ๕.๑.๒ องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ๑) องค์ประกอบด้านการวางแผน  (Planning) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน (Planning)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๐, σ = ๐.๕๑) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๑ มีการ

ประชุมวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๔๖, σ = ๐.๖๐) อยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมา ข้อ ๓ มีการก าหนดเป้าหมายของการเผยแผ่อย่างจัดเจน (μ = ๔.๒๕, σ = ๐.๗๕) 
อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ ๔ มีการก าหนดกระบวนการในการจัดกิจกรรมในการเผยแผ่อย่างเป็น

ระบบมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๖๒, σ = ๐.๗๒) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการวางแผน  (Planning) จะต้องมีการวางแผนโดยก าหนด
เป้าหมายเป็นประการแรก ซึ่งเป็นก าวางทิศทางของแผนว่าจะน าไปองค์กรไปสู่ทิศทางใด เช่นเดียวกัน
ที่พระพุทธเจ้าวางแผนให้กุลบุตรผู้ออกบวชส าเร็จกิจกล่าวคือพระนิพพาน ประการต่อมาคือจะต้องมี
แนวทางในการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได้ ประการต่อมาต้องมีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลแผน ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ประการสุดท้ายต้องมี
การก าหนดระยะเวลาในแผน โดยที่แผนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนระยะยาวจะวางแผนตาม
วิสัยทัศน์ ส่วนแผนในระยะสั้นจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามทิศทางที่จะ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้กล่าวคือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการวางแผนนั่นเอง 

 ๒) องค์ประกอบด้านการจัดองค์กร (Organizing) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร (Organizing)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๘๓, σ = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๑ มีการจัดตั้ง
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คณะกรรมการเผยแผ่ โดยให้ภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

(μ = ๔.๓๒, σ = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีการมอบหมายภาระงานตาม

ความรู้ความสามารถ (μ = ๔.๐๘, σ = ๐.๙๓) อยู่ในระดับมาก และ ข้อ ๒ มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๕๒, σ = ๐.๘๓) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดองค์กร (Organizing) จะต้องประกอบด้วย การจัดองค์กร
แบบเครือข่าย การจัดองค์กรแบบศูนย์รวมอ านาจ การจัดองค์กรแบบกระจายอ านาจ และการจัด
องค์กรแบบไม่เป็นทางการ โดยที่การจัดองค์กรแบบเครือข่าย จะด าเนินการโดยสร้างองค์กรภาคี
เครือข่ายด าเนินการร่วมกันมีศูนย์บัญชาการใหญ่เพ่ือค่อยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อาจจะจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการย่อยหรือ หรืออาศัยวัดต่างๆ มาร่วมเป็นเครือข่ายกันและกันในการเผยแผ่ การจัด
องค์กรแบบศูนย์รวมอ านาจ จะด าเนินการโดยให้เจ้าอาวาสเป็นใหญ่ในการสั่งการ อาจจะมีเครือข่าย
หรือไม่ก็ตามแต่ เจ้าอาวาสจะมีอ านาจสูงสุดในการตัดสินใจและสั่งการ การจัดองค์กรแบบกระจาย
อ านาจ จะเป็นการลดขั้นตอนการสั่งการลงมาเพ่ือให้ระยะเวลาในการสั่งการที่สั้นลง มีผลปฏิบัติการที่
รวดเร็วขึ้น โดยการมอบอ านาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานย่อยๆ ของวัดให้สามารถด าเนินการในภารกิจที่
อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ทันที ส่วนหน้าที่ส าคัญๆ ยังคงเป็นของเจ้าอาวาส ประการสุดท้ายการ
จัดองค์กรแบบไม่เป็นทางการ ใช้ในกรณีที่งานภาระงานไม่ใหญ่ ต้องการผลด าเนินการเร็ว อาจมีการ
จัดตั้งกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการท างานในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้งานด้านการเผยแผ่
นั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ๓) องค์ประกอบด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ (Commanding) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ 

(Commanding) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๘๘, σ = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

ข้อ ๒ มีการสั่งการด้วยวิธีการที่สุภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๑๕, σ = ๐.๙๔) อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีการสั่งการที่ชัดเจนและสามรถปฏิบัติได้จริง (μ = ๔.๐๙, σ = ๐.๙๑) อยู่ใน

ระดับมาก และ ข้อ ๓ มีการสั่งการภายในกรอบการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๕๒,  

σ = ๐.๗๒) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการบังคับบัญชาหรือสั่งการ (Commanding) นั้น จะต้อง
ประกอบด้วยการสั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย การสั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร การสั่ง
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แบบขอให้ช่วยเหลือ และการสั่งการแบบแนะน าให้ท า สั่งการโดยตรงแบบมอบหมาย คือสั่งการกับ
ผู้รับค าสั่งโดยตรง มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ท าโดยไม่ต้องผ่านใคร หรือมอบให้ใครไปบอกต่อ การสั่ง
การในลักษณะนี้จะเกิดการชัดเจนมาก มีน้ าหนักที่จะให้เกิดผลด าเนินการ การสั่งการให้ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร จะสามารถท าให้เกิดกระบวนการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ติดตามผลงานได้ดี  
มีวามชัดเจน เพราะมีการบันทึกเอาไว้ว่าสั่งใครให้ท าอะไรที่ไหนอย่างไร มีผลดีคือสามารถตรวจสอบ
ติดตามประเมิลผลได้ การสั่งการแบบขอให้ช่วยเหลือ จะด าเนินการในกรณีที่ไม่เป็นทางการ  
ต้องชี้แจงให้ทุกคนในกลุ่มรู้ถึงคุณประโยชน์รับรู้ร่วมกันแล้วอาศัยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน การสั่ง
การแบบแนะน าให้ท า ด าเนินการโดยเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าหน่วยไม่ต้องการใช้อ านาจสั่งการ  
แต่ต้องการผลด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ อาศัยอ านาจวาสนาบารมีความศรัทธา  
สั่งการโดยแนะน าให้ผู้ท าตามท า โดยให้ข้อเสนอแนะหรือนโยบาย จากนั้นผู้ท าตาม กล่าวคือผู้ท าการ
เผยแผ่ก็จะท าตามเพราะความเคารพรักและศรัทธาต่อผู้แนะน า ยินดีที่จะด าเนินการท าตามด้วยความ
เต็มใจนั่นเอง 

 ๔) องค์ประกอบด้านการประสานงาน (Coordinating) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๙, σ = ๐.๖๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๓ มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือและสนับสนุน  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๑๕, σ = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ ๒ มีการประสานงานให้

ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างกรมเกรียว (μ = ๓.๙๙, σ = ๐.๕๑) อยู่ในระดับมาก และข้อ ๕  

มีการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๕๒,  

σ = ๐.๖๓)  อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 จากการสัมภาษณ์  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการประสานงาน  (Coordinating)  จะต้องมีการประสานงานกันใน
แบบที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางทาง การประสานงานแบบโต้ตอบกัน ๒ ทาง และการประสานงานแบบ
มีส่วนร่วม โดยที่การประสานงานแบบเป็นทางการจะใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน และใช้ในกรณีที่ต้องการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดมาก การประสานงานแบบไม่เป็นทางการจะใช้ส าหรับประสานงาน
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ สามารถลดขั้นตอนลงได้ การประสานงานใน
ลักษณะนี้เป็นการประสานงานกันโดยตรง ประการต่อมาการประสานงานแบบ ๒ ทางโต้ตอบกัน 
วิธีการนี้จะได้ผลมากที่สุดเนื่องจากมีการเจรจากัน สานทนาปราศรัยกัน ท าให้เกิดการลงมติได้
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แนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ประการสานท้ายคือการประสานงานแบบมี
ส่วนร่วม ทุกส่วนจะต้องรับทราบในหลักการอย่างเดียวกัน วิธีการนี้ใช้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกว่าทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของร่วมกันร่วมรับประโยชน์ด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน
ด าเนินการเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) องค์ประกอบด้านการควบคุม  (Controlling) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = ๔.๒๕, σ = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๕ มีการ

ควบคุมดูแลมิให้บุคลากรในองค์กรกระท าการนอกเหนือจากภาระงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๖๓, 

σ = ๐.๖๑) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๑ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง (μ = ๔.๕๖, σ = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ๒ มีการก ากับดูแลให้บุคลากร

ปฏิบัติงานด้านเผยแผ่โดยให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๕, σ = ๐.๖๕)  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านการควบคุม  (Controlling) จะต้องมีการควบคุมใน ๔ ลักษณะคือ 
การควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ การควบคุมกระบวนการเผยแผ่ การควบคุมบุคลากรการเผย
แผ่ และการควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ การควบคุมประสิทธิภาพของการเผยแผ่ คือควบคุม
ทรัพยากรที่ใช้ในการเผยแผ่เป็นต้นว่า คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ามากที่สุด การควบคุมกระบวนการเผยแผ่ คือควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
มีการตรวจสอบ ติดตามผล รายงานผล และปรับปรุงแก้ไขแนวทางวิธีการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 
ควบคุมบุคลากรการเผยแผ่ คือควบคนบุคลากรผู้ท าการเผยแผ่ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และควบคุมการแสดงออกให้เป็นไปตาม
สมณสารูป ควบคุมมาตรฐานการเผยแผ่ คือ ควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่ให้มีความถูกต้องแม่นย า 
ควบคุมเนื้อหาสาระให้ถูกต้อง ควบคุมการน าเสนอหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแผ่นั่นเอง 

 ๕.๑.๓ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบด้านสัทัสสนา แจ่มแจ้ง รูปแบบด้าน สมาทปนา จูงใจ  
สมุเตชนา แกล้วกล้า และสัมปหังสนา ร่าเริง จากนั้นน ามาสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
  



๑๘๒ 

 ๑) รูปแบบด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (μ = ๔.๑๙, σ = ๐.๔๑) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีการชี้แจงวัตถุประสงและ

อานิสงส์ของการเผยแผ่อย่างจัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๖๔, σ = ๐.๕๗) อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ข้อ ๔ สรุปความได้เป็นอย่างดีผู้ ฟังเข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญ  (μ = ๔.๕๕,  

σ = ๐.๗๑) อยู่ในระดับมากที่สุด และ ข้อ ๓ มีความช านาญในการอธิบายความได้อย่างจัดเจนมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๖, σ = ๐.๖๔) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มเจ้ง มีสาระส าคัญประกอบด้วย ประการที่ ๑ มีกระบวนการ
เผยแผ่ที่ชัดเจน คือ ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นเบื้องต้น มีการวางแผนเผยแผ่อย่างชัดเจน  
มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะเผยแผ่กับใครที่ไหน อย่างไร และผลที่คาดหวังเป็นอย่างไร ติดตามผลการเผย
แผ่อย่างต่อเนื่อง วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม หลักธรรมหรือเนื้อหา มีความชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่หา
วิธีการแสดงธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจเพ่ิมขึ้น ประการที่ ๒ เนื้อหาที่เผยแผ่มีความชัดเจน คือ 
รู้จักอธิบายให้เห็นอรรถเห็น ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในหัวข้อธรรมนั้นๆ 
เสียก่อนถึงจะแสดงให้กับผู้อ่ืน เพ่ือให้รู้อย่างแจ่มแจ้งได้ ต้องแสดงต้องมีความรู้ความสามารถ อาจจะ
ต้องศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความสามารถในการเผยแผ่และเรียบเรียงเนื้อหาให้ชัดเจน  ประการที่ ๓ 
มีวิธีการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน คือ ผู้เผยแผ่ต้องมีความสามารถฉลาดในกลอุบาย
วิธีการสอน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ซึ่งจะใช้แบบสากัจฉาหรือสนทนากันก็ได้ ทั้งแบบบรรยาย
อภิปรายขยายความ และตอบปัญหา วิธีการเหล่านี้ผู้เผยแผ่ต้องเข้าใจและน ามาใช้ให้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ใช้วิธีการที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจผู้ฟังและอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง  ประการที่ ๔  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ จะต้องมีวิธีปฏิบัติธรรม จะต้องประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมให้ได้ 
เพราะวิธีการฝึกปฏิบัติจะท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกประการหนึ่งการได้ลงมือปฏิบัติจะท าให้จดจ าได้
แม่นย าขึ้นอีกด้วย เช่นโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นต้น 

 ๒) รูปแบบด้านสมาทปนา จูงใจ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (μ = ๔.๑๖, σ = ๐.๔๒) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความช านาญในการโน้มน้าว

จิตใจผู้ อ่ืนให้เกิดการคล้อยตามในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๕๗,  
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σ = ๐.๖๘) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีความสามารถในการชักจูงให้ผู้อ่ืนน้อมน า

ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ (μ = ๔.๕๖, σ = ๐.๗๐) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ๑ 

มีความช านาญในการจูงใจให้ เกิดความร่วมมือในการเผยแผ่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๓,  

σ = ๐.๖๗) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมาทปนา จูงใจ มีสาระส าคัญดังนี้ ประการที่ ๑ ใช้สื่อช่วยสร้างแรงจูงใจใน
การฟัง คือ ใช้สื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจก่อนจะเข้าเรื่องก็ต้องมีการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความอยาก
ฟังเรียกว่าเกิดแรงจูงใจเสียก่อน แล้วค่อยๆ น าเข้าสู่เนื้อหา วิธีการนี้ใช้ได้ผลดี พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้
การเทศนาเป็นล าดับเรียกว่าอนุปุพพีกถา ประการที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี คือ ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี อย่างน้อยก็เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีการเผยแผ่แบบนี้ๆ นะ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามา
ฟังหรือศึกษา ในปัจจุบันก็มีวิธีการในการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางที่จะท าให้กลุ่ มเป้าหมายเกิด
ความสนใจ เพ่ือสร้างจุดสนใจให้พุทธศาสนิกชนสนใจฟังพระธรรมเทศนา ประการที่ ๓ เรียบเรียง
เนื้อหาสาระให้ดี คือ จะต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะเผยแผ่ให้ดีให้เป็นล าดับเป็นขั้นเป็นตอน 
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจที่จะฟังพระแสดงธรรม หากเรียบเรียบเนื้อหาให้ดีเป็นล าดับเป็นเหตุ
เป็นผลกัน ก็จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดฉันทะที่จะฟัง ผู้แสดงธรรมหรือผู้เผยแผ่จะต้องเข้าใจในเนื้อหา
สาระให้ดีและจากนั้นก็น ามาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย ประการที่ ๔ ยกตัวอย่างประกอบ คือ  
ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพ เช่นคนท าดีย่อมได้ดี ก็มีตัวอย่างคนดีแสดงด้วย ท าชั่วได้ชั่ว
ก็มีตัวอย่างคนชั่วแสดงให้เห็นด้วย และผู้เผยแผ่เองก็ต้องชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนน าเข้าสู่เนื้อหาให้ได้ 
เชิญชวนสร้างจุดสนใจให้เขาอยากฟังธรรม  อาจจะน าเอาตัวอย่างจริง หรือจากนิทานชาดก เพ่ือเป็น
การจูงใจให้เกิดความสนใจ 

 ๓) รูปแบบด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (μ = ๔.๑๕, σ = ๐.๔๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความสามรถในการกระตุ้น

เตือนผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดการเผยแผ่ออกไปในวงกว้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๕๗, σ = ๐.๖๙) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ มีความสามารถในการกระตุ้นเตือนผู้อ่ืนให้เกิดการตื่นตัว ที่จะ

ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา (μ = ๔.๕๑, σ = ๐.๗๖) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ ๓  
มีความสามารถให้การโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเกิดก าลังใจ ในการที่จะปฏิบัติตนตามค าสอนของ

พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๔, σ = ๐.๖๔) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 



๑๘๔ 

 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสมุตเตชนา แกล้วกล้า มีสาระส าคัญดังนี้ ประการที่ ๑ ปลุกใจให้เกิดความ
อุตสาหะ คือ ผู้แสดงธรรมจะต้องชัดจูงให้ผู้ฟังเกิดความวิริยะอุตสาหะ มีความเพียรตั้งใจฟังพระธรรม
เทศนา มีความเต็มใจกับการฟังพระธรรมเทศนา ความวิริยะอุตสาหะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ซึ้งในอรรถ
ในธรรม ผู้รู้ธรรมย่อมไม่เขินอายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ นั่นหมายความว่าการเผยแผ่ให้ผู้ฟังรู้และ
เข้าใจจะเป็นการแสดงความอาจหาญให้เกิดแก่ผู้ฟัง กล้าที่จะคิดดี พูดดี ท าดี  ประการที่ ๒ ให้ยึดมั่น
ในความดี คือ พระนักเผยแผ่จะต้องรู้จักใช้วิธีการในการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญและ
ยึดมั่นในความดี ให้ก าลังใจหากปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เห็น โดยใช้หลักของธรรมาธิปไตย ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นก็ให้ยึดหลักของธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมะเป็นใหญ่ ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความยึดมั่นที่จะท า
ความดีต่อไป ประการที่ ๓ ให้เกิดความอดทน คือ ต้องสอนให้ประชาชนรู้จักค าว่าขันติ อดทนอดกลั้น 
ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ให้มีความกล้าเลือกที่จะไม่ท าทั้งที่ใจอยากท าในเมื่อสิ่งที่
ท าเป็นความผิดไม่ถูกต้องตามหลักธรรม เลือกที่จะรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ได้เกิดอกุศลจิต กล้าหาญที่จะลด
เลิกละอบายมุขสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ในภายภาคหน้า ประการที่ ๔ ให้เกิดความมั่นใจ 
คือ ต้องสอนให้ประชาชนกล้าที่จะท าดี เกิดความมั่นใจ เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งนี้ควรท าสิ่งนี้ไม่ควรท า  
และชี้ให้เห็นโทษของการท าชั่วเช่นตกนกหมกไหม้เป็นต้น หรือแสดงตัวอย่างของการท าชั่วแล้วได้รับ
ผลชั่ว เพื่อให้เกิดความม่ันใจแยะยึดม่ันที่จะท าดีต่อไป 

 ๔) รูปแบบด้านสัมปหังสนา ร่าเริง 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (μ = ๔.๑๕, σ = ๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ ๒ มีความสามรถในการใช้ปิยวาจา
เจรจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อยสมกับสมณสารูป เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความชื่นใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

(μ = ๔.๕๖, σ = ๐.๖๘) อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด รองลงมา คือ ข้อ ๔ ไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้

ผู้ ฟัง เกิดแรงต้านต่อผู้ เผยแผ่  (μ = ๔.๕๔, σ = ๐.๗๒) อยู่ ในระดับมากที่สุด และข้อ ๑  
มีความสามารถในการสอนและโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเกิดความปีติยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๔, σ = ๐.๖๕) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง มีสาระส าคัญดังนี้ ประการที่ ๑ เนื้อหาที่แสดงมีความ
น่าสนใจฟังแล้วไม่เบื่อ คือ เนื้อหาจะต้องมีความต่อเนื่องกัน มีความน่าสนใจ เป็นเหตุเป็นผล ชวนให้
คิด เมื่อคนฟังแล้วได้คิดตามท าให้ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ เรียกว่ามีความงาม ดังพระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจ้าที่งามในเบื้อต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด ดังนั้นผู้เผยแผ่ต้องท าการศึกษา



๑๘๕ 

วิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เรียบเรียงเนื้อหาให้ดีวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ และเลือกเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมเข้ากับเพศ วัย ระดับการศึกษา เป็นต้น  
ประการที่ ๒ ใช้นิทานประกอบ คือ ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบโดยใช้นิทาน นิทานที่แผงด้วย
ธรรมะหรือนิทานธรรมบทก็ได้ เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินฟังแล้วไม่เบื่อ โดยเฉพาะนิทานธรรม
บทควรน ามาสอดแทรกเพราะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะ
สามรถท าให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสได้ จากนั้นสรุปโยงเข้าหาธรรมะตามล าดับ ประการที่ ๓ 
น าเสนอแบบธรรมบันเทิง คือ จะต้องมีการน าเสนอหรือเทศนาสอนแบบธรรมบันเทิง เช่นบรรยาย
ผ่านสถานีวิทยาถ้าเนื้อหาเป็นธรรมะล้วนที่ฟังแล้วเข้าใจยาก คนเปิดมาเจอก็เปิดหนีกันหมด ต้อง
แสดงธรรมแนวธรรมบันเทิง ปัจจุบันก็มีหลายรูปที่แสดงธรรมแบบธรรมบันเทิง อาจจะใช้วิธีการ
ปาฐกถาหรือพูดคุยกันในประเด็นที่ส าคัญเก่ียวกับธรรมะ แทนการเทศตามใบลานแบบเดิม ประการที่ 
๔ แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษ คือ ชี้ให้เห็นคุณและโทษ สิ่งที่เป็นโทษเช่นอบายมุข ก็ไม่ควรท า ควรละ 
สิ่งที่เป็นคุณก็สนับสนุนส่งเสริมให้ท า ชี้ให้เห็นว่าเมื่อท าแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร ผู้ฟังก็จะเกิด
ความร่าเริงและเต็มใจที่จะท าดี และอธิบายสร้างแรงจูงใจในการท าความดี ให้ผู้ฟังรู้สึกยินดีที่จะลดละ
เลิกการท าชั่ว ท าแต่ความดี 

๕.๒ อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปผลวิจัยตามเนื้อหาที่ปรากฏแล้วข้างต้น และมีประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การ
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 ๑. สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วย ๑) มีการวางแผนด าเนินงานงาน วางแผนก าลังคน งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ์๒) มีการจัดองค์กรแบบกระจายอ านาจ แบบเครือข่าย แบบศูนย์รวมอ านาจ และแบบไม่เป็น
ทางการ ๓) มีการสั่งการตามหน้าที่ ขอความช่วยเหลือ ให้ความอิสระ และสั่งการตามสายงาน  
๔) มีการประสานงานโดยใช้เครื่องมือ โดยประสานงานแบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ  
และประสานงานโดยตรง ๕) มีการควบคุมคุณภาพ ควบคุมเนื้อหา ควบคุมพฤติกรรม และควบคุม
ระยะเวลา ซ่ึงเป็นการเผยแผ่โดยประยุกต์หลักพุทธธรรมและหลักการบริการสมัยใหม่ POCCC เพ่ือใช้
ในการบริหารให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ได้วิจัยเรื่อง 
"วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัดอุทัยธานี" ผลการวิจัยพบว่า การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการท างานสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร



๑๘๖ 

องค์กร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์ทรงอาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ 
เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้
ในการบริหารองค์กร และประสบความส าเร็จได้ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะ
ผู้น า และทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น๑  

 ๒. องค์ประกอบของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี ตามหลัก POCCC โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = ๓.๙๗, σ = ๐.๔๐) เมื่อพิจารณา

รายด้าน  พบว่า ด้านการการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = ๔.๒๕, σ = ๐.๕๓) อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาด้านการวางแผน (μ = ๔.๑๐, σ = ๐.๕๑) อยู่ในระดับมาก และด้านการประสานงานมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ = ๓.๗๙, σ = ๐.๖๕) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์ได้ให้
ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่ และการวางแผนในการเผยแผ่ ซึ่งจากผลของการ
วิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า จังหวัดนนทบุรีมีการควบคุมคุณภาพของการเผยแผ่และ
ควบคุมคุณภาพของพระนักเผยแผ่โดยเลือกผู้มีความรู้ความสามารถท าการเผยแผ่ และในการวางแผน
จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด าเนินการ วางแผนด้านงบประมาณ และ
บุคลากรผู้ท าการเผยแผ่จากนั้นก็ด าเนินการเผยแผ่ตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระศรีรัตนโมลี ได้ท าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยใน
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม 
คณะสงฆ์และภาครัฐต้องร่วมก าหนด นโยบาย แผนงาน แผนคน และแผนเงิน เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านการเผยแผ่ทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพ่ือให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันหลากหลายของชาว
สิงคโปร์ เช่น ประเพณีนิยม งานสังคมสงเคราะห์ การเรียนการสอน โครงการอบรม และการ
ปฏิสัมพันธ์กับรัฐและ ศาสนาอื่น๒ 
 ๓.  รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
ประกอบด้วย การเผยแผ่ตามหลัก ๔ ส. ได้แก่ ๑. ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง  มีกระบวนการเผยแผ่ที่
ชัดเจน เนื้อหามีความชัดเจน ใช้วิธีการเผยแผ่ให้เข้าใจง่าย ฝึกให้เกิดปัญญา ชี้แจงวัตถุประสงค์ สรุป
สาระส าคัญ ช านาญในการอธิบาย และก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ๒. ด้านสมาทปนา จูงใจ ใช้สื่อช่วย 
มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี เรียงล าดับเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ โน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง น าสู่การปฏิบัติ ให้

                                           
 ๑บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในทางพระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 ๒พระศรีรัตนโมลี, “รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปร์”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ (มิถุนายน ๒๕๖๐): ๙๗. 



๑๘๗ 

เกิดความศรัทธา และการมีส่วนร่วม ๓. ด้านสมุเตชนา แกล้วกล้า ปลุกใจให้เกิดอุตสาหะ ยึดมั่นใน
ความดี อดทน สร้างความมั่นใจ กระตุ้นให้เกิดการเผยแผ่ กระตุ้นให้ปฏิบัติธรรม ใหกล้าท าดี และให้
ก าลังในในการท าความดี ๔. ด้านสัมปหังสนา ร่าเริง เนื้อหาน่าสนใจ ใช้นิทานประกอบ น าเสนอแบบ
ธรรมบันเทิง แสดงคุณและโทษ ใช้วาจาสุภาพ ให้เกิดความคล้อยตาม รู้จักกาลเทศ ให้เกิดความยินดี
ในการปฏิบัติตามธรรม ซึ่งการเผยแผ่โดยใช้รูปแบบ ๔ ส. นี้ จะต้องประยุกต์เข้ากับหลักการบริหาร 
POCCC โดยมีการวางแผน จัดองค์กร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม จากนั้นก าหนด
วัตถุประสงค์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการเผยแผ่ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการ
เผยแผ่ของพระพุทธเจ้าในอดีต โดยก่อนการเผยแผ่พระพุทธเจ้าจะวิเคราะห์บริษัทก่อนจึงเผยแผ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่ในอุรุเวลา
เสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่งพุทธะวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า 
พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอุรุเวลาเสนานิคมด้วยการศึกษาหาข้อมูลและอุปนิสัยของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาก าหนดยุทธวิธีและเครื่องมือในการเผยแผ่เมื่อทรงรู้เป้าหมายมีความเชื่อใน
อนุภาพของไฟและปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่เผื่อให้เกิดความเชื่ อมั่นจากนั้น
จึงทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความร้อนส่งผลให้ได้พระภิกษุอรหันต์ ๑,๐๐๓ 
รูป ภายในเวลา ๓ เดือนท าให้สามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนาลงในแคว้นมคธได้อย่างมั่นคง และ
เป็นฐานที่มั่นในการส่งกองทัพธรรมออกเผยแผ่ศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบส าคัญใน การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา๓ 

 อีกประการหนึ่ง การเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการตามแผนการวิจัย ด้านสัม
ปหังสนา ร่าเริง โดยเนื้อหาสาระคือ มีเนื้อหาน่าสนใจ ใช้นิทานประกอบ น าเสนอแบบธรรมบันเทิง 
แสดงคุณและโทษ ใช้วาจาสุภาพ ให้เกิดความคล้อยตาม รู้จักกาลเทศ ให้เกิดความยินดีในการปฏิบัติ
ตามธรรม ซึ่งการเผยแผ่ที่ดีและได้ผลดี สิ่งที่พระนักเผยแผ่ต้องค านึงคือ การรู้จักกาลเทศในการเผยแผ่ 
ใช้สื่อ และช่องทางในการเผยแผ่ที่เหมาะสม ถูกที่ถูกเวลา และกิจกรรมพร้อมทั้งสื่อที่หลากหลายจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ  
ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตไทยใน
สหรัฐอเมริกา” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาละเทศะ มีเหตุผลแสดงธรรมด้วยจิต
เมตตาโดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่ม

                                           
 ๓พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล), “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่งพุทธะวิธีใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๘๘ 

ท่านและไม่เสียดสีผู้ อ่ืน เป้าหมายของการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่บุคคลที่เป็นชาวพุทธและมิ ใช่ชาวพุทธที่จะพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
แนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธใน
ต่างประเทศโดยมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัด
กิจกรรมภายในวัด เช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของ
ชาติ การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้น 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอนบรรยายธรรมในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่อยู่นอกวัดการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยุหรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเครือข่าย ทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์๔ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาอํานวย มีราคา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาใน
ต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรม ให้เหมาะสมกาลเทศะมีเหตุผล  
แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็น แก่ลาภสักการะ  
เพราะเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาว
พุทธและมิใช่ชาวพุทธ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง  
ใช้หลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
เพราะการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมภายในวัดเช่น การจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธ ในต่างประเทศ๕ 

  

                                           
 ๔พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ, “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๑). 

 ๕พระมหาอ านวย มีราคา “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ

เนเธอร์แลนด์” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙): ๑๖๙. 



๑๘๙ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการเผยแผ่ที่เป็นเอกภาพและใช้รูปแบบในการเผยแผ่แบบ
เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน 
 ๒) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ่ที่เพียงพอต่อการเผยแผ่ เพ่ือให้
คณะสงฆ์ท าการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ภาครัฐและเอกชนควรให้การสนับสนุนส่งเสริมในการเผยแผ่ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เช่นมีนโยบายให้ภาครัฐและเอกชนจัดโครงการที่เกี่ยวกับธรรมะเป็น
ประจ า 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ๑) คณะสงฆ์จะต้องก าหนดนโยบายในการเผยแผ่ให้ชัดเจนโดยให้ด าเนินการตามกรอบที่
เป็นรูปแบบในการเผยแผ่แบบเดียวกันทั้งประเทศ อย่างหลากหลายในแง่ของสื่อ วิธีการ และช่องทาง  
 ๒) จัดสรรงบประมาณในการจัดการเผยแผ่ให้เพียงพอ และเปิดโอกาสให้สรรหา
งบประมาณการเผยแผ่ได้อย่างเสรี เพ่ือให้คณะสงฆ์สามารถใช้งบประมาณในการเผยแผ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓) ภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนการเผยแผ่ ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกันในแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยระบุในตัวชี้วัดขององค์กร 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑) ควรมีการวิจัยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเพ่ือสร้างความมั่นคงถาวรแห่ง
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 
 ๒) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค ๔.๐ เพ่ือให้สอบรับกับ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
 ๓) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบในต่างประเทศ 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

_________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

 (๑) หนังสือ: 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 

๒๕๔๕. 
จุมพล สวัสดิยากร. หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ, 

๒๕๔๒. 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๒๗. 
_________. ศัพท์การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
เทเลอร์ อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๗. 
ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. องค์การและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : อักษร

ปริทรรศน์, ๒๕๓๔. 
ธีระรัตน์ กิจจารักษ์. คุณธรรมสําหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๒. 
 



 ๑๙๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ, ๒๕๒๓. 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕. 
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
พนัส หันนาคินทร์ . ประสบการณ์ในงานบริหารบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
_________. พุทธธรรมฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๐. 
_________. พุทธวิธีการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร). คม ชัด ลึก เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๑. 
พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโ ). ความรู้พื้นฐานการเทศน์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิลป์

สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จํากัด, ๒๕๔๖. 
พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : สํานักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖.  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพ 

มหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 



 ๑๙๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วัชรี บูรณสิงห์. การบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
วัดสังฆทาน. นิมิตานุสรณ์ วัดสังฆทาน. นนทบุรี : โรงพิมพ์มูลนิธิเอนกประสงค์ วัดสังฆทาน, ๒๕๔๖. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์, 

๒๕๔๕. 
ศจ ีอนันต์นพคุณ. กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ. สงขลา : ชลบุตรกราฟฟิก, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

๒๕๔๕. 
สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๔. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖.  
เสถียร พันธรังสี. ศาสนาเปรยีบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์. ๒๕๑๖. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 
เสนาะ ผดุงฉัตร. วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
  

(๒) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์: 

นาวิน วงศรัตนมัจฉา. “ผลสําเร็จการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในทางพระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ. “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”. รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

  



 ๑๙๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล). “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่งพุทธะวิธีใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน”. ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๘. 

(๓) บทความ: 

พระพิภพ แพงท้าว. “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
นนทบุรี”. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น . ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๓๙. 

พระมหาอํานวย มีราคา. “แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอร์แลนด์” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๖๙. 

พระศรีรัตนโมลี. “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ (มิถุนายน 
๒๕๖๐) : ๙๗. 

 

(๔) ออนไลน์: 

ปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทะ. ประวัติวัดชลประทานรังสฤษฏ์ (พระอารามหลวง). [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http ://panidhanaofpannananda.blogspot.com/2012/05/blog-
post_27.html [๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมลฑล นครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๖. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http ://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ 
desc.php?article [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

วัดสวนแก้ว. ประวัติวัดสวนแก้ว. [อนนไลน์]. แหล่งที่มา : http ://www.kanlayano.org/history/ 
history_99.php [๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

 

  



 ๑๙๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๕) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ. เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระปัญญานันทมุนี. เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน. เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระครูสิริคุณากร, ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 

 พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม. กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ , ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นายประยูร จรเจริญ. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นายจุมพล ตระกูลนุช. วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นายสมชาย จําปารัตน์. ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นางวรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัด

นนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา. นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์. นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี , ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 

 นางแสงดาว ใจมีสุขมาก. เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดสวนแก้ว, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



 ๑๙๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

 (๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิสิษฏ์ประชานาถ, ดร. รองเจ้าคณะอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

 พระครูวิโรจน์อินทคุณ, ดร. เจ้าคณะตําบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 
 พระครูนนทกิจโกศล. เจาคณะอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 
 พระครูภัทรกิตติสาร. เจ้าคณะตําบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 
 พระครูวิเศษโชติธรรม. เจ้าคณะตําบลสี่ร้อย จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยพรหม . ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง . รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ , ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
นายนิรุตต์ เข็มเงิน. ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว . อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓. 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๓. 

๒. ภาษาอังกฤษ  

(1) Books: 

E.N. Chapman. Supervisor Survival Kit. 2nd edition. California: Science Research 
Associates Inc., 1995.  

Harold Koontz & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York: McGrew 
Hillbook, 1991. 

Holt, D.H.. Management Printciples and Practices. New Jersey: Prentice– Hall, 1993. 
J. W., Bardo, & J. J.. Hartman, Urban Society: A Systematic Introduction. New York: 

F. E. Peacock, 1982. 
L.Gulick and J.. Urwick, Papers on the Science of Administration. New York: 

Institute of Public Administration, 1973. 
P.J., Keeves. Educational Research Methodology and Measurement: An 

International Handbook. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. 



 ๑๙๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Price Alan. Human Resource Management In a Business Context. 2nd edition 
London: Thomson Learning, 2004. 

R.H., Willer. Leader and Leadership Process. Boston: Irwin/McGraw-Hill., 1967. 
Wagner, J.A., & Hollenbeck,J.R.. Management of Organization Behavior.  

New Jersey: Prentice – Hall, 1995. 
William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๑๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  



๑๙๙ 

 

  



๒๐๐ 

  



๒๐๑ 

  



๒๐๒ 

  



๒๐๓ 

  



๒๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์เป็นรายข้อ 

(IOC) ของแบบสอบถาม 



๒๐๕ 

 
 



๒๐๖ 

 
 



๒๐๗ 

 
 



๒๐๘ 

 
 

 
 



๒๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

  



๒๑๐ 

 
 
 
  



๒๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 



๒๑๒ 

  



๒๑๓ 

  



๒๑๔ 

  



๒๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 

  



๒๑๖ 



๒๑๗ 



๒๑๘ 



๒๑๙ 



๒๒๐ 



๒๒๑ 



๒๒๒ 



๒๒๓ 



๒๒๔ 



๒๒๕ 



๒๒๖ 



๒๒๗ 



๒๒๘ 



๒๒๙ 



๒๓๐ 



๒๓๑ 



๒๓๒ 

 
  



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 



๒๓๔ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

--------------------------------------- 
ค าชี้แจง 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของ
คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 

แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๓ : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับที่สุดและไม่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

 ขอบพระคุณท่านที่ได้อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต) 

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๓๕ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 

--------------------------------------- 
 

ตอนที ่๑ : คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. อาย ุ
  ๒๐-๓๕ ปี    ๓๖-๔๕ ปี   

 ๔๖-๕๕ ปี    ๕๖ ปีขึ้นไป  
๒. พรรษา 
  ต่ํากว่า ๕ พรรษา   ๕-๙ พรรษา  

 ๑๐-๑๙ พรรษา   ๒๐ พรรษาขึ้นไป 
๓. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
  นักธรรมชั้นตรี   นักธรรมชั้นโท 

 นักธรรมชั้นเอก 
๔. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓  ประโยค ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ 
  ประโยค ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ 
๕. การศึกษาทางโลก 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

 
  



๒๓๖ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์
จังหวัดนนทบุรี 

ค าชี้แจง: โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนที่สุดเพียงข้อเดียว 
โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้ 
 (๕) มากที่สุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ มากที่สุด 
 (๔) มาก   หมายถึง มีความเห็นในระดับ มาก 
 (๓) ปานกลาง หมายถึง มีความเห็นในระดับ ปานกลาง 
 (๒) น้อย  หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อย 
 (๑) น้อยที่สุด หมายถึง มีความเห็นในระดับ น้อยที่สุด. 
 

ข้อ 
การเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์

จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. ด้านการวางแผน      

๑ มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง      

๒ 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผน
ปฏิบัติการ 

     

๓ มีการกําหนดเป้าหมายของการเผยแผ่อย่างจัดเจน      

๔ 
มีการกําหนดกระบวนการในการจัดกิจกรรมในการ
เผยแผ่อย่างเป็นระบบ 

     

๕ 
มีการวางแผนดําเนินการเผยแผ่ในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

     

 ๒. ด้านการจัดองค์การ      

๑ 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ โดยให้ภาคส่วนที่
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 

     

๒ 
มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามบริบท
ขององค์กร 

     

๓ มีการมอบหมายภาระงานตําอํานาจหนา้ที่อย่างจัดเจน      
๔ มีการมอบหมายภาระงานตามความรู้ความสามารถ      
๕ มีการกระจายงานให้กับคณะกรรมบริการการเผย      



๒๓๗ 

ข้อ 
การเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์

จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
แผ่อย่างท่ัวถึง 

 ๓. ด้านการบังคับบัญชา หรือการสั่งการ        
๑ มีการสั่งการในสายงานตามโครงสร้างองค์กร      
๒ มีการสั่งการด้วยวิธีการที่สุภาพ      
๓ มีการสั่งการภายในกรอบการปฏิบัติงาน      
๔ มีการสั่งการที่ชัดเจนและสามรถปฏิบัติได้จริง      

๕ 
มีการประเมินผลกการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 

     

 ๔. ด้านการประสานงาน      

๑ 
มีความคล่องตัวในการติดต่อประสารงานภายใน
องค์กร 

     

๒ 
มีการประสานงานให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน
อย่างกรมเกรียว 

     

๓ 
มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือและ
สนับสนุน 

     

๔ 
มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่ 

     

๕ 
มีการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสารการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

     

 ๕. ด้านการควบคุม      

๑ 
มีการกํากับติดตามผลการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๒ 
มีการกํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านเผยแผ่
โดยให้ดําเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

     

๓ 
มีการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

     



๒๓๘ 

ข้อ 
การเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์

จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 

๔ 
มีการควบคุมดูแลกิจกรรมการเผยแผ่ต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

     

๕ 
มีการควบคุมดูแลมิให้บุคลากรในองค์กรกระทําการ
นอกเหนือจากภาระงาน 

     

 
 
 

 
ข้อ 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๑. สันทัสสนา แจ่มเจ้ง      

๑ มีการกําหนดเป้าหมาของการเผยแผ่ไว้อย่างชัดเจน      

๒ 
มีการชี้แจงวัตถุประสงและอานิสงส์ของการเผยแผ่
อย่างจัดเจน 

     

๓ มีความชํานาญในการอธิบายความได้อย่างจัดเจน      

๔ 
สรุปความได้เป็นอย่างดีผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหา
สาระสําคัญ 

     

 ๒. สมาทปนา จูงใจ      

๑ 
มีความชํานาญในการจูงใจให้เกิดความร่วมมือใน
การเผยแผ่ 

     

๒ 
มีความชํานาญในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้เกิดการ
คล้อยตามในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรม 

     

๓ 
มีความสามรถจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

     

๔ 
มีความสามารถในการชักจูงให้ผู้อ่ืนน้อมนําคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
 

     



๒๓๙ 

 
ข้อ 

รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนา
ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

ระดับการความเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 (๕) (๔)  (๓) (๒)  (๑) 
 ๓. สมุตเตชนา แกล้วกล้า      

๑ 
มีความสามารถในการสร้างความกล้าหาญในการ
ปฏิบัติตามตําสอนของพระพุทธศาสนา 

     

๒ 
มีความสามรถในการชักระตุ้นเตือนผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิด
การเผยแผ่ออกไปในวงกว้าง 

     

๓ 
มีความสามารถให้การโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิดกําลังใจ 
ในการที่จะปฏิบัติตนตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

     

๔ 
มีความสามารถในการกระตุ้นเตือนผู้อ่ืนให้เกิดการ
ตื่นตัว ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 

     

 ๔. สัมปหังสนา ร่าเริง      

๑ 
มีความสามารถในการสอนและโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิด
ความปีติยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

     

๒ 
มีความสามรถในการใช้ปิยวาจาเจรจาด้วยถ้อยคําที่
สุภาพเรียบร้อยสมกับสมณสารูป เพ่ือให้ผู้ฟังเกิด
ความชื่นใจ 

     

๓ 
รู้จักกาลเทศการใช้ถ้อยคําในการเผยแผ่ เพื่อให้ผู้ฟัง
เกิดความยินดีที่จะรับฟัง 

     

๔ 
ไม่กระทําการใด ๆ ที่ก่อให้ผู้ฟังเกิดแรงต้านต่อผู้เผย
แผ่ 

     

 
  



๒๔๐ 

ตอนที่ ๓ :  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพระสังฆาธิการต้นแบบด้านการ
เผยแผ่เพื่อความม่ันคงในพระพุทธศาสนา 

 ๑. สภาพ และปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธ
สาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

 ปัญหา อุปสรรค 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ข้อเสนอแนะ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 ๒. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธสาสนา

ต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 ข้อเสนอแนะ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 ๓. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

ควรเป็นอย่างไร 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต) 

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

  



๒๔๒ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
เรื่อง : รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 

--------------------------------------- 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์_____________________________________ 
ต าแหน่งหน้าที่_______________________________________ 
สัมภาษณ์เม่ือ วันที่__________เดือน__________________พ.ศ.___________ 
 
 
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ๑. สภาพทั่วไปของการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัด

นนทบุรี เป็นอย่างไร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
๒. การเผยแผ่พระพุทธสาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก POCCC เป็นอย่างไร 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



๒๔๓ 

๓. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธสาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ควรเป็น
อย่างไร 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์ 

 
พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต) 

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  



๒๔๔ 

ภาคผนวก ซ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 ๑. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

 ๒. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ 

 ๓. พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน 

 ๔. พระครูสิริคุณากร (อากร อุตฺตมปญฺโ , ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทาน
รังสฤษดิ์ 

 ๕. พระมหาบุญนํา อคฺคธมฺโม, ดร. ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

 ๖. พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

 ๗. พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

 ๘. พระมหาสุชาติ เกตุธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

 ๙. พระเสฏฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

 ๑๐. พระตี๋เล็ก อตฺตรกฺโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน 

 ๑๑. พระมหาสมเกียรติ กิตฺติสโม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

 ๑๒. นายประยูร จรเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 

 ๑๓. นายจุมพล ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 

 ๑๔. นายสมชาย จําปารัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๕. นางวรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 

 ๑๖. นางจุฬาลักษณ์ จุลบุษรา นักวิชาการชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๗. นางสาวธณัทธ์นันท์ เก้าพรพงศ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๘. นางแสงดาว ใจมีสุขมาก เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัดสวนแก้ว 

 
  



๒๔๕ 

ภาคผนวก ฌ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแผ่ 

 ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
 ๒. พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. เจ้าคณะอําเภอบางกรวย 
 ๓. พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด 
 ๔. พระมหาระนอง ทสฺสนีโย เลขานุการเจ้าคณะอําเภอปากเกร็ด 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศาสนา 
 ๑. ดร.จวน คงแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี 
 ๒. ดร.ฉลอง ช่วยธานี นิติกรพุทธสมาคม จังหวัดนนทบุรี 
 ๓. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ 
 ๔. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
 ๑. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๔. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
  



๒๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  



๒๔๗ 

 
 

สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  



๒๔๘ 

 
 

สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี เจ้าส านักปฏิบัติธรรมวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายจุมพล ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  



๒๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

  



๒๕๐ 

 
 
 

 
  



๒๕๑ 

 
 
 

 
 



๒๕๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ : พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต) 

เกิด : วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

สถานที่เกิด : อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

การศึกษาทางธรรม : นักธรรมเอก 

ปริญญาตรี : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปริญญาโท  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ปริญญาเอก  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อุปสมบท : วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

สังกัด  : วัดหงษ์ทอง ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

หน้าที ่ : เจ้าอาวาส 

ปีท่ีเข้ารับการศึกษา : พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดหงษ์ทอง ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ผลงานทางวิชาการ : พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต), ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ

วัดยุคไทยแลนด์ ๔.๐, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธ

ปัญญากับทศวรรศแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”, ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต), การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ

บูรณาการ, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (รัฐศาสตร์นครราชสีมา) , ปีที่ 

๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๓. 

  พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต), การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

สันติกับหลักการส าคัญทางพระพุทธศาสนา, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

(รัฐศาสตร์นครราชสีมา), ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓. 


