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บทคัดย  อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ และ ๓. 
เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๒๕ รปูหรือคน ด้วยแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกที่มีโครงสร้างโดยวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึกวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ มตัวอย าง 
๓๖๓ รูป จากพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๓,๘๗๖ รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก  ความถี่ ร้อยละ ค าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 

1.สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ ์จังหวัดสมุทรปราการ พบว  า ด  านผู  ส งสาร พระนัก
เทศนา ส  วนใหญ  อายุมาก ขาดการพัฒนาการเทศนาเนื้อหาสาระในการเทศนาส  วนใหญ  น านิทานชาดก มา
ประกอบการเทศนา มีช องทางในการเทศนาหรือการบรรยายธรรมทั้งทางกิจกรรมต  างๆ ที่จัดขึ้นภาย ใน
วัด การฟ ังเทศนาฟ ังธรรม เป  นหน  าที่ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานานตั้งแต  ในอดีต เพ่ือฟ ังและน ามาปรับ
ให  เหมาะสมกบัคุณเอง คนฟ ังเทศนานับวันจะมีน  อยลง  

2.ปัจจัยในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยยึดหลักประโยชน์ ใน
ชาตินี้ คือ การด ารงชีวิตในสังคมได อย างสงบสุขไม เบียดเบียนกัน ๒) ประโยชน์ในชาติหน า เชื่อในกรรมที่
ปฏิบัติใน ปัจจุบันที่จะส งผลต ออนาคตและภพหน า ๓) ประโยชน์อย างยิ่งคือ พระนิพพาน โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยและหลักธรรมที่น ามาพัฒนา พบว า โดยรวมอยู ในระดับ มาก ( =๔.14) เมื่อพิจารณาโดยเรียง
ตามค าเฉลี่ย จากมากไปหาน อย ดังนี้ด านที่มีค าเฉลี่ยสูงที่สุด ได แก ชองทางการสื่อสาร (Channel) 
พัฒนาตามหลักอายตนะ ( =๔.30) คือ ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น าติดตาม 
รองลงมาได แก  ผู ส งสาร (Sender) พัฒนาตามหลักพุทธวิธี ๔ ส. ( =๔.17) คือ หลักธรรมต องแจ มแจ ง 
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช ในการด าเนินชีวิตได จริง และข อมูลข าวสาร (Message) พัฒนาตามหลัก
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วจีสุจริต ( =๔.07) คือ เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให ค าแนะน าแก คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต อกันใน
สังคมด านที่มีเฉลี่ย ต่ าสุด ผู รับสาร (Receiver) พัฒนาตามหลักวุฒิธรรม ( =๔.03) คือ หลักสูตรที่
เทศนาถูกต องและชัดเจนเหมาะกับความต องการและความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา ตามล าดับ  

๓. รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ตามปัจจัย ด านผู ส งสาร
ตามหลักพุทธวิธี ๔ ส. สารตามหลักวจีสุจริต ช องทางการส งสารตามหลักอายตนะ และผู รับสารตามหลัก
วุฒิธรรม อธิบายได ดงนี้ 1) ด านผู ส งสาร (Sender) คือ พระนักเทศนาต องเข าใจหลักธรรมที่น ามาเทศนา 
เพ่ือชี้แจงให เห นชัดในธรรมที่แสดง ว าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช ในการด าเนินชีวิตได จริง แยกแยะ
อธิบายและแสดงธรรมเหมาะสมกับกาล ใช ภาษาที่สามารถเข าใจได ง าย พระนักเทศนาต องพัฒนาความรู 
ความสามารถ เพิ่มประสบการณ์และทักษะ เทศนาให เป็นมิตรฟังแล วเร าใจ สามารถประยุกต์หลักธรรมที่
เหมาะสมกับแต ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให สดชื่นร าเริง ถ ามีปัญหาสามารถหาทาง แก ปัญหาได   
๒) ด านสาร (Message) คือ เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให ค าแนะน าแก คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต อกันใน
สังคม หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต องเป็นประโยชน์แก คนฟัง เนื้อหาการเทศนา ต องเป็น ธรรม มีวินัย ไม 
เหลวไหล ไร สาระ เนื้อหาการเทศนาตามวัยตามกาล ต องเว นจากการพูดเท จ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาวิธีการเทศนาและการเผยแผ พระพุทธศาสนา 3) ด านช องทางในการส ง (Channel) คือ พระนัก
เทศนา มีค าเทศนาเสนาะหูคนฟงั มีจังหวะการเทศนาที่น าติดตาม เสียงเทศนาต องดังพอและฟังชัด บุคลิก
น าเลื่อมใสศรัทธา นุ งห มดองสุภาพ สะอาด เรียบร อย ผู ฟังรู สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม 
สามารถแสดงธรรมให ผู รับสารได รบั กาพัฒนาทางกายท่ีมากระทบตาที่เห นหูได ยินธรรมแล วสดชื่นยินดีใน
ธรรม ใจที่รับรู ถึงรสพระธรรมและน า ไปปฏิบัติ ประทับใจ ก อนขึ้นธรรมมาสน์มีวาจาไพเราะเสนาะจับใจ
ให ฟังเพลิน การเทศนาต องเหมาะกับวัย ยกตัวอย างให เห นและนึกภาพออก เป็นเรื่องใกล ตัว 4) ด านผู รับ 
(Receiver) คือ พระเทศนาจะต องออกแบบหลักสูตรให ชัดเจนเหมาะกับความต องการและความสนใจของ
หน วยงานและองค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา สามารถใช  การเทศนาเป็นเครื่องมือ ในการน าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา ให ฟ้งแล วปฏิบัติจริงได  น าไปสู การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได 
อย างมคีวามสุข ช วยให  เข  าใจความเป  นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
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Abstract 
Objectives of this study were: 1. to study the general condition of preaching 

for Buddhism propagation of Sangha Administration, Samutprakarn Province, 2. to 

study factors supporting the preaching development for Buddhism propagation of 

Sangha Administration, Samutprakarn Province. and 3. to propose a model for 

preaching development for Buddhism propagation of Sangha Administration, Samut 

Prakarn Province. 

Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 

data from 25 key informants, purposefully selected, with the structured in-depth-

interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive 

interpretation. The quantitative research collected data from 363 samples, derived from 

3,876 monks and novices in Samut Prakarn Province. with questionnaires and analyzed 

data by descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 
 

Findings were as follows: 
 

1.General conditions of preaching of Sangha Administration, Samutprakarn 

Province were found by the following aspects: Sender; most preachers were old monks 

without additional training. The preaching contents mostly were legend stories, Channel; 

channel for preaching activities were lecturing and dialogues in the monasteries. 

Buddhists listen to preaching and sermons by traditional practice appropriately to 

themselves. Preaching listeners are diminishing day by day. 
2.Factors supporting the preaching development of Sangha Administration in 

Samutprakarn Province emphasized:1) the benefits in this life  that is the way of living 

with other in peace and harmony, 2) the benefits in the next life, emphasizing the faith 

and belief in the present good deeds would bring good results in the next life and next 

reincarnation, 3) the supremacy benefit that is Nibbhana. Factors and Dhamma 

principles that support the preaching development were at high level ( = 4.14) 

Considering each aspect from high to lows as; the aspect with the highest level was 
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Channel developed by Ayatana ( = 4.30), the pleasant preaching words encouraging to 

follow. Next level was the Sender or Souce, developed by 4 styles of Buddha’s teaching 

methods, (=4.17) clear Dhamma principles that can be used in daily practice and the 

message, information, developed by Vajisucharita, ( =4.07), the preaching contents 

advising listeners to practice in the society and the aspect that had lowest level was 

Receivers, developed by Vuttidhamma ( =4.03), the preaching content and curriculum 

are correct, appropriate to the interest of the organizations.  
3. A model for preaching development of Sangha Administration ,  

Samutprakarn Province according to the 4 styles of Buddha’s preaching by 

Vajisucharita, channel by Ayatana, Reciever by Vuttidhamma, all can be explained as 

follows: 1) Sender; the preachers must understand the Dhamma principles they preach, 

classify and clarify the Dhamma they preach that can be used and practiced in daily life, 

appropriately to time and place with easy to understand language. The preachers must 

develop themselves in knowledge and capacity, experiences and skill to preach with 

friendly and arousing manner so that listeners can apply the Dhamma to solve any 

problems when encountered, 2, Message; the preaching contents must be beneficial to 

listeners they can use in daily living together peacefully, avoiding non-sense contents, 

false and harsh speech. The experiences from the real life can be used to support the 

preaching for the benefits of Buddhism dissemination, 3, Channel; preachers deliver the 

sermons pleasantly to ears with appropriate level of voices. Personality must be need and 

calm with need and clean yellow robes so that listeners can enjoy and satisfy with the 

sermons and inclined to practice the Dhamma principles,. Sermons must be appropriate 

to age groups, the examples should be clear and easy to imagine along and near to 

listeners, 4, Receivers; preachers must design the curriculum and content appropriate to 

organizations concerned, preaching can be used as the tool to disseminate Buddha’s 

teaching into the listeners’ minds. Listeners can apply the sermons to practice in daily 

life, in families happily. Listeners can take parts in Buddhism dissemination, helping 

others to understand the reality of life. If we practice Dhamma in daily life, we can solve 

any problems, physically and mentally.  
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และขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน ขอบคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร., คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และให้คําแนะนํา โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
และผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งในภาควิชา นอกภาควิชา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนทุกท่าน  

ขอบพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. ผศ.ดร.ยุทธนา  
ปราณีต ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.กาญจนา ดําจุติ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ช่วยแนะนําแก้ไขให้สมบูรณ์
และถูกต้อง  

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้สัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้า
ร่วมสนทนากลุ่ม ที่ร่วมเสนอแนะและให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัย และทุกพระสงฆ์ทุกรูปที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตร พระธงชัย ธมฺมวโร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๗    
และทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนํา และคอยเป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาตลอด  

ประโยชน์ คุณค่า และความดีของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดา นายใบ ชัยเจริญ มารดา นางเจน ชัยเจริญ ครู อาจารย์ ที่เคารพและมีพระคุณ  
อย่างสูง ตลอดจนครูอาจารย์ในอดีตที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ และหากมีข้อผิดพลาดของงานชิ้นนี้อันอาจ   
มีเกิดขึ้นได้ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 
พระจรูญ จนฺทูปโม (ชัยเจริญ) 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 



ช 

สารบัญ 

     เร่ือง           หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
คําย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก  ฏ 
บทที่ ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ ค าถามวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ๘ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเทศนา ๒๐ 
 2.3 หลักการสอนของพระพุทธเจา ๒๙ 
 2.4 ศิลปะการเทศนา ๓๙ 
 2.5 ทฤษฎีสื่อสาร SMCR 5๓ 
 2.6 ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 5๕ 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5๖ 
 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 7๔ 
   
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย 7๕ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 7๕ 
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  7๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  7๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ๘๐ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  ๘๐ 



ซ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 
 
บทที่ ๔ 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

 
 

หน้า 
๘๒ 

 ๔.๑ สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆจ์ังหวัดสมุทรปราการ 

 
๘๒ 

 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ๙๙ 
 4.3 รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 1๔๑ 
 4.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๔.๕ องค์ความรู้  
 

๑๕๗ 
๑๖๗ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 1๗๔ 
 5.1 สรุป 1๗๔ 
 5.2 อภิปราย 1๘๑ 
 5.3 เสนอแนะ 1๘๔ 
   
บรรณานุกรม 1๘๕ 
ภาคผนวก 1๙๔ 
 ภาคผนวก ก ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC 1๙๔ 
 ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม ๒๐๒ 
 ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  Reliability (Alpha) ๒๑๒ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ ๒๑๖ 
 ภาคผนวก จ การสนทนากลุ่ม ๒๔๕ 
ประวัติผู้วิจัย 2๖๓ 
   



ฌ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่                        หน้า 
๒.๑ สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 1๑ 
๒.๒ สรุปประเภทของรูปแบบ 1๔ 
๒.๓ สรุปวิธีการเทศนา ๒๙ 
๒.๔ สรุปหลักการสอนของพระพุทธเจา 3๖ 
๒.๕ สรุปศิลปะการเทศนา 4๔ 
๒.๖ สรุปผู้แสดงธรรม 5๒ 
2.7 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ ๖๐ 
2.8 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 6๓ 
2.9 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเทศนา 6๗ 
2.10 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗๒ 
4.1 สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
 

8๖ 
4.2 สภาพทั่วไปในการเทศน์ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร (Message) 
 

๙๐ 
4.3 สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางในการส่ง (Channel) 
 

๙๔ 
4.4 สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้รับ (Receiver) 
 

9๘ 
4.5 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ 
สันทัสสนา : แจ่มแจ้ง 

 
 

10๕ 
4.6 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ 
สมาทปนา : จูงใจ 

 
 

1๐๙ 
4.7 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ 
สมุตเตชนา : แกล้วกลา้ 

 
 

1๑๔ 
4.8 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สัม
ปหังสนา : รา่เริง   

 
 

1๑๙ 
4.9 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านสาร ตามหลักวจีสุจริต 
 

1๒๓ 
4.10 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านช่องทางส่งสาร (Channel) ตามหลักอายตนะ 
 

1๒๘ 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 ตารางท่ี หน้า 
4.11 การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านผู้รับ (Receiver) ตามหลักวุฒิธรรม 
1๓๒ 

4.12 แสดงจํานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบ แบบสอบถาม 

 
13๓ 

4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการ
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 

 
13๕ 

4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการ
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. 

 
1๓๖ 

4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ
พัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สาร (Message)    
วจีสุจริต 

 
 

1๓๘ 
4.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) (อายตนะ) 

 
 

1๓๙ 
4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

พัฒ นาการเทศนาของพระสงฆ์จั งหวัดสมุทรปราการ  ผู้ รับสาร 
(Receiver) วุฒิธรรม  

 
 

1๔๐ 
๔.๑๘ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ         

ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
 

๑๔๔ 
๔.๑๙ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จั งหวัดสมุทรปราการ           

ด้านสาร (Message) 
 

๑๔๘ 
๔.๒๐ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จั งหวัดสมุทรปราการ          

ด้านช่องทางการสื่อสาร (Chennel) 
 

๑๕๒ 

๔.๒๑ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จั งหวัดสมุทรปราการ          
ด้านผู้รับสาร (Receiver) 

 
๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่                        หน้า 
๒.๑ แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ 1๕ 
๒.๒ การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 1๖ 
๒.๓ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๕ 
4.1 แสดงองค์ความรู้ ด้านผู้ส่งสาร 1๖๗ 
4.2 แสดงองค์ความรู้ ด้านสาร 1๖๘ 
4.3 แสดงองค์ความรู้ ด้านช่องทางการส่งสาร 1๖๙ 
4.4 แสดงองค์ความรู้ ด้านผู้รับสาร 1๗๐ 
4.5 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 

คําย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  อ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในการอ้างอิง โดยระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔/๕
หมายถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท ภาษาไทย เล่ม ๒๕ ข้อ ๔ หน้า ๕ อักษรย่อที่ใช้ในที่นี้   
มีดังนี ้

 

พระสุตตันตปิฎก  

ขุ.ธ.               (ไทย) =       สุตตันตปิฎก       ขุททกนิกาย          ธัมมบท          (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา                   (ไทย) =       สุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก                      (ภาษาไทย) 
ที.ม.                   (ไทย) =       สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย             มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ม.                    (ไทย) =       สุตตันตปิฎก วินัยปิฎก             มหาวรรค        (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.           (ไทย) =       สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย                           (ภาษาไทย) 
 

 
 



 

บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
พระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตเข้ามายัง

ดินแดนสุวรรณภูมิจนมาถึงปัจจุบันท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทาง ความเชื่อ
ความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอน ฝึกฝน อบรม
พุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดีโดยใช้พุทธศาสนาช่วยพัฒนาจิตใจ จึงท า ให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับ
สังคมไทยมานาน วิถีชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ชาวไทยประมาณร้อย
ละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาได้น าหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการ     
ด าเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยแต่จากสภาพสังคม
ปัจจุบันได้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายประการ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและปัญหา   
ด้านอื่นๆ เมื่อปัญหาเกิดข้ึนมาท าให้พุทธศาสนิกชน จ านวนไม่น้อยเกิดความวิตกกังวลทุกข์กายทุกข์ใจ   
จึงหันมาสนใจหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพ่ือน าหลักธรรมค าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปแก้ปัญหาต่างๆ และเพ่ือต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความดี  

พระสงฆ์ ในฐานะที่ เป็นหนึ่ ง ในบริษัท ๔  ได้แก่  พระภิกษุ  พระภิกษุณี  อุบาสก             
และอุบาสิกา พระสงฆ์จึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นผู้น าทางปัญญาของชาวพุทธ นอกจากนั้น 
บทบาทหน้าที่หลักของพระสงฆ์คือการศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และเผยแผ่
หลักธรรมค า  สอนในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ พุทธศาสนิกชน สอดคล้องกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ๑ ได้กล่าวไว้ว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญแก่ประชาชนและสังคม      
มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้การศึกษาการอาชีพ การรักษาโรคการพิจารณาตัดสินความ การให้
ค าแนะน าสั่งสอนและปรึกษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่รวมอยู่ในวัด 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กับประชาชนก็ห่างกันขาดการส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารุงดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่งผลให้โอกาส
ของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาน้อยลง มีผลให้คุณธรรมจริยธรรมใน สังคมเสื่อม
ลง ประกอบกับมีวัดหลายแห่งได้มุ่งเน้น การพัฒนาในด้านวัตถุมีการก่อสร้างที่ใหญ่โต  สวยงาม       
ใช้งบประมาณจ านวนมากท าให้เกินความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เศรษฐกิจและการ
ใช้งาน เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัดมุ่งหารายได้เข้าวัดมากเกินไป พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่า

                                                           
๑ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, คู่มือการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหำนคร: กองพุทธศำสนศึกษำ, 

๒๕๔๐), หน้ำ ๔. 
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เรียน รวมทั้งการปฏิบัติและเผยแผ่แก่ประชาชน ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางด า เนินการ เพ่ือให้องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง            
คือ วัด พระสงฆ์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ได้มีการฟ้ืนฟูพัฒนาก าหนดแนวทางด าเนินกิจการพระ
ศาสนา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็ นผู้น า              
ในการพัฒนา  คุณธรรม จริยธรรมและช่วยชี้ แนวทางที่ถูกต้อง และการที่พระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมแนะน าพร่ าสอนให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้องนั้นมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนของพระภิกษุ
สามเณร ที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบกับหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงได้
มอบหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ให้แพร่หลายมั่นคงดังพระพุทธด ารัสของ
พระพุทธเจ้าว่า๒ 

“ภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวก
เธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพ่ือประโยชน์
และความสุขแก่ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ทวยเทพและ
มนุษย์พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามใน
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลาย จ าพวกที่มี
ธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมผู้รู้ทัว่ถึงธรรมจักมีดูกรภิกษุทั้งหลายแม้ราก็
จกัไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม” 

พระสงฆ์เป็นจ านวนมากยังขาดกระบวนการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่ ตัวของพระสงฆ์ 
เองนา มาสร้างองค์ความรู้จัดเก็บความรู้และถ่ายทอดเผยแผ่ส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนให้สามารถ
เข้าใจได้จะท าอย่างไรที่จะน าเอาความรู้ภายในให้เป็นลักษณะความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) 
มีความเป็นระบบ สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาเผยแผ่ได้อย่างง่ายและถูกต้องการ
จัดการความรู้ของคณะสงฆ์ไทยจึงน่าจะยังมีปัญหาอยู่ในบางประการจะท ายังไงให้กระบวนการ 
จดัการความรู้ในน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้
กรอบของหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ที่เป็นความรู้แฝงน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชน
ได้เรื่องดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานิมิต สิขรสุวณฺโณ (2545) ได้ กล่าวสรุปไว้ว่า 
ในปัจจุบันนี้ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประการหนึ่งนั้น คือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกวิธีเพราะ ส่วนมากยังยึดธรรมเนียม
นิยมแบบเก่าคือตามคัมภีร์เป็นการตามแบบพิธีกรรม นับว่าไม่เกิดผลเท่าที่ควรแม้จะมีพระนักแบบ
ใหม่คือแบบปฏิภาณโวหารอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษา  ที่
จะสื่อความหมายของหลักธรรมต่อสาธารณชน ใช้ศัพท์ภาษายากแก่การเข้าใจของประชาชน     ขาด
การก าหนดหัวข้อธรรมที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่มีการวิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา บางทีนิทานหรือ ตัวอย่างที่น ามาประกอบในการหรือบรรยาย ไม่ค่อยเหมาะกับ  
กาลสมัย ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกับสังคมในยุคปัจจุบันได้เมื่อผู้เผยแผ่ไม่ปรับปรุงแก้ไขเทคนิค

                                                           
๒พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (ขุ.ชำ. ทุก. ๒๕๓๙ : ๓๙) 
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วิธีการไม่ ประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมหรือวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันการเผยแผ่หลักธรรมจึง         
ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร 

โดยพร้อมที่จะท านุบ ารุงอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงด ารงอยู่คู่ชาติ
ไทย ได้อย่างยั่งยืน เพราะการท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในรูปแบบการประกาศ
หลักพระธรรมค าสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่หลากหลายวิธีเช่น วิธีการเผยแผ่แบบพระ 
ธรรมทูตที่น าหลักธรรมะไปสู่ประชาชนถึงถิ่นที่อยู่วิธีการเผยแผ่ในฐานะพระนักที่แสดง ธรรมสั่งสอน
ประชาชนในพิธีบ าเพ็ญบุญกุศลทั่วไป เป็นต้น ในการนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและตระหนักถึง
ความส าคัญของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติใน ฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา ได้จัดตั้งงบประมาณอุดหนุนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อย่าง
ต่อเนื่องมา โดยจัดตั้งเป็นโครงการอุดหนุนตามรูปแบบและวิธีการเผยแผ่ที่พระสงฆด์ าเนินการอยู่ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนและน้อมน าพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนอย่างแข็งขัน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและซาบซึ้งในหลักธรรมค าสอนจนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น      
ชาวพุทธที่ดี พระสงฆ์มิเพียงหมายถึงภิกษุเท่านั้นที่ต้องท าหน้าที่อบรม สั่งสอน ธรรม ถ่ายทอด
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชน  

ถามองในทัศนะทางวิชาการนิเทศศาสตร์ การที่มีปัญหาหรือช่องว่างในการสื่อสารเพ่ือ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือพุทธธรรมของพระสงฆ์นั้น นับว่ามีส่วนส าคัญที่อาจท าให้คนไทยหรือ
สังคมไทยเหินห่างจากพุทธธรรม เพราะมีข้อเท็จจริงที่แสดงว่า พระสงฆท์ี่เป็นองค์ปาฐกถา (ผู้ส่งสาร) 
สวนมากมักท าการหรือถ่ายทอดพุทธธรรม (สาร) โดยขาดหลักการและวิธีการตลอดจนรูปแบบ        
ที่เหมาะสม มิได้มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง (ผู้รับสาร) ที่เป็นเป้าหมายของการเทศนาแต่ละครั้ง อีกทั้งยังขาด
ความรูและประสบการณในด้านการพูดต่อสาธารณชน หรือใช้ศัพท์ ภาษาบาลีที่เข้าในยากมากเกินไป
นิทานประกอบหรือการยกตัวอย่างที่ล้าสมัยมันน่าเบื่อไมเห็นจริง และไมอาจจะเปรียบเทียบกับสังคม
ยุคปัจจุบันได พระสงฆ์บางรูปยังนิยมหรือบรรยาย ธรรมะโดยใช้ท านองเนิบนาบแบบโบราณท่ีเป็นพิธี
การอีกด้วย จึงท าใหไ้มเกิดประสิทธิผลในการสื่อสารหลักธรรมไปสู่ประชาชน๓ 

จะเห็นได้ว่า การในปัจจุบัน พระแต่ละรูปจะมีลีลาการ มีเทคนิคการถ่ายทอดธรรมที่
หลากหลายรูปแบบ การที่มีลีลาหยิบยกตัวอย่าง เพ่ือน าสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ งการได้น าหลักพุทธธรรมไปถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมและเป็ นหลักธรรมค าสอน                
ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน       
ในสังคมปัจจุบันถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะสภาพของสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก
ดังนั้นการจ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  

กล่าวคือ การปรับกลยุทธ์การให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน และที่ส าคัญต้องเป็น          
ที่ยอมรับของประชาชน เพราะนั้นหมายถึงการสร้างศรัทธา และน าไปสู่การน้อมน าเอาหลักธรรมะค า
สอนไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางส าหรับการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญอีกด้วย  
                                                           

๓นพดล วศินสุนทร, “กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์” , วารสารวิชาการ, Veridian E-
Journal, ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556): ๖๘๗. 
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ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพระนักเทศนาที่เข้าถึงใจ
วัยรุ่น แล้วสนุก เข้าได้กับทุกกลุ่มทุกวัย ตามยุคสมัยและเหตุการณ์ ที่ส าคัญแล้วเหมือนนั่งในใจคนฟัง     
และเร้าใจให้น าไปพิจารณาตัวเองปรับปรุงวิถีชีวิตพัฒนาจิต โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมี
ลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างไรจึงโดนใจ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาการเทศนา
ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีท่ีหลากหลายเชื้อชาติ 
 

๑.๒ ค ำถำมวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอย่างไร 

1.2.2 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ มีอะไรบ้าง 
อย่างไร 

1.2.3 รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ควรเป็น 
อย่างไร 
 

1.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจยั 

1.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

1.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

1.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจั ย เรื่ อง  “รูปแบบการพัฒนาการ เทศนาของพระสงฆ์จั งหวัด

สมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้
วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เป็นข้อมูลหลัก และใช้วิธีกำร วิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น กำรศึกษำวิจัย
เชิงเอกสำร และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำได้ดังนี้ 

 
1.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ ลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย   
๑) สันทัสสนา แจมแจงชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน ๒) สมาทปนา จูงใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า           
๓) สมุตเตชนา แกล วกล าเร้าใจให้เกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่หวั่นไหว              
และ ๔) สัมปหังสนา ราเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
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สมุทรปราการ๔ ตำมหลักกำรสื่อสำร ใน ๔ ด้ำน คือ ผู้ส่งสำร (Sender) สำร (Message) ช่องทำง 
(Channel) และผู้รับสำร (Receiver)๕ 
 

1.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักพุทธลีลำกำรสอน ๔ ส. ได้แก่ สันทัสสนำ สมำทปนำ         

สมุตเตชนำ และสัมปหังสนำ และหลักกำรสื่อสำร ได้แก่ ผู้ส่งสำร สำร ช่องทำงสำร และผู้รับสำร  
๒) ตัวแปรตำม ได้แก่ ผู้ส่งสารตามหลัก ๔ ส ข้อมูลข่าวสารตามหลักวจีสุจริต ช่องทางใน

การส่งสารตามหลักอายตนะ ผู้รับสารตามหลักวุฒิธรรม   
 
1.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๑) ประชำกร (Population) 
     ได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจ านวน ๓,๘๗๖ รูป  
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง (Samping)  
     กลุ่มตัวอย่ำงประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ จ ำนวน ๓๖๓ รูป   

จำกกำรค ำนวณตำมสูตรของทำโร่ ยำมำเน่  
๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
    ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มคือ 
    กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่ พระสังฆำธิกำร จ ำนวน ๕ รูป 
    กลุ่มท่ี ๒ ได้แก่ พระธรรมกถึก จ ำนวน ๖ รูป 
    กลุ่มท่ี ๓ ได้แก่ ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๕ คน 
    กลุ่มท่ี ๔ ได้แก่ ผู้น ำชุมชน จ ำนวน ๔ คน 
    กลุ่มท่ี ๕ ได้แก่ ประชำชนชน จ ำนวน ๕ คน 

     รวมผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน ๒๕ รูป/คน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร กำรสัมภำษณ์ 

เชิงลึก (In-depth Interview) จำกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน ๒๕ รูป/คน และกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ 
(Focus Group) ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ พระนักเทศนา และนักพูด 
จ านวน ๑๒ รูป/คน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในกำรวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถำม ด้วยกำรส ำรวจกับกลุ่มตัวอย่ำง คือ พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จ ำนวน ๓๖๓ รูป 
 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่  

                                                           
๔พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท

พิมพ์สวย, หน้ำ ๒๕ 
๕กำรุณันทน์ รตันแสนวงษ์ “ภำษำที่ใช้คือหัวใจของกำรสื่อสำร” , วารสารวิชาการ, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 

(ตุลำคม - ธันวำคม 2549): ๒๖-๓๐ 
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ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตท ำกำรศึกษำวิจัยเฉพำะในพ้ืนที่พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นกลุ่ม พระสังฆำธิกำร พระธรรมกถึก ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ประชาชนชน 

 
1.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่าง     
เดือนตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ –มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๘ เดือน 

 
1.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

รูปแบบ  หมายถึง  ความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน ในการช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง 
หรือปรากฏการณ์ในการ 

กำรเทศนำ หมายถึง การที่พระสงฆ์บรรยายธรรมะ การแสดง หรือการชี้แจง ที่แสดง
ความหมายของธรรมะแกพุทธศาสนิกชน  

หลักกำร  หมายถึง การบรรยายธรรมตามหลักลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า            
ตามหลัก ๔ ส. ประกอบด้วย ๑) สันทัสสนา แจมแจงชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนก
แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน ๒) สมาทปนา จูงใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควร
ปฏิบัติหรือหัดท า ๓) สมุตเตชนา แกลวกลาเร้าใจให้เกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่
หวั่นไหว และ ๔) สัมปหังสนา ราเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง เพราะมองเห็น
คุณประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ  

พระนักเทศนำ หมายถึง พระสงฆ์ที่บรรยายธรรมะ แสดง ชี้แจง ความหมายของธรรมะ
แกพุทธศาสนิกชน โดยการแสดงธรรมไปตามล าดับ แสดงอางเหตุ แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู      
จักเปน็ผูไม่เพงอามิสแสดงธรรม ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อ่ืน 

กำรพัฒนำพระนักเทศนำ หมายถึง พระนักที่ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการฝึกอบรม
พระนักเทศนาวัดประยุรงวศาวาส วรวิหาร ที่ผ่านการอบรมแล้วปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดที่สังกัด
หรือสถานที่ที่ทายกทายิกาอาราธนา 

กำรพัฒนำกำรเพื่อกำรเผยแผ่ โดยการน าทฤษฎีสื่อสาร SMCR ของ “เดวิด เค. เบอร์
โล” (David K.Berlo) ประกอบด้วย SMCR มาพัฒนาด้วยหลักธรรมดังนี้ 

1) ผู้ส่ งสาร (Sender) การพัฒนาพระด้วยหลักพุทธวิธี  4 ส. ซึ่ งประกอบด้วย             
(1) สันทัสสนา : แจม แจง 2) สมาทปนา : จูงใจ (3) สมุตเตชนา : แกลวกลา และ (4) สัมปหังสนา :  
ราเริง ในการพัฒนาผู้ส่งสาร  

2) ข้อมูลข่าวสาร (Message) การพัฒนาสารหรือข้อมูลที่น ามาด้วยหลักวจีสุจริต      
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Message) สารที่น ามา จะต้องเป็นสิ่งที่จริง พระสงฆ์ตระหนักในการเผยแผ่ค า
สอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก  ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้             
๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง 
คือ พระนิพพาน 



๗ 
 

3) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยหลักอายตนะ ที่ส่งผลต่อช่องทางการสื่อสารในการเพ่ือการเผยแผ่หลักธรรม    
ค าสอน และความมั่นคงทางศาสนา 3 ช่องทาง คือ 1) รูปายตนะ คือ รูปที่มากระทบกับตาของเรา     
2) สัททายตนะ คือ เสียงต่างๆ ที่มากระทบกับหูของเรา และ 3) ธัมมายตนะ คือ อารมณ์ต่างๆ       
ที่เกิดขึ้นซึ่งมากระทบกับจิตใจ ในการเผยแผ่โดยอาศัยช่องทางตาที่เห็น เสียงเทศนาที่ได้ยิน            
ใจที่พร้อมรับฟังและปฏิบัติตาม ในการน าหลักธรรม ค าสอนไปประพฤติ ปฏิบัติ 

4) ผู้รับสาร หมายถึงผู้รับสาร ตามหลักวุฒิธรรม ในการพัฒนา ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 
หรือธรรมที่ก่อให้เกิดควำมเจริญงอกงำม เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำปัญญำ
พุทธศำสนิกชนให้เจริญขึ้น คือ ผู้ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในกำรเป็นแบบอย่ำงและถือปฏิบัติ 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1.6.๑ ท ำให้ทรำบหลักกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร 

1.6.๒ ท ำให้ทรำบปัจจัยการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

1.6.๓ น ำเสนอรูปแบบกำรพัฒนำกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร 

๑.๖.๔ ผลจำกกำรวิจัยไปเป็นรูปแบบกำรพัฒนำกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปรำกำร และจังหวัดอ่ืนๆ 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” โดยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาพระนักเทศนา ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารในจังหวัดสมุทรปราการ ตามล าดับต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
2.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเทศนา 
2.๓ หลักการสอนของพระพุทธเจา 
2.๔ ศิลปะการเทศนา 
2.๕ ทฤษฎีสื่อสาร SMCR 
2.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย  
2.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพระนักเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ        

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

2.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับรปูแบบ 
ความหมายของรูปแบบ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของ “รูปแบบ” ไว้ว่ารูปที่

ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรองที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นๆ 
อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด๑ รูปแบบ ของจริง 
รูปแบบที่เป็นแบบอย่างและแบบล าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่า
ปกติ และชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 
แล้วสามารถระบุ และสามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือ
ทางสถิติได้ด้วย หรือเป็นลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของ
ความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถท่ีจะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกัน
มาก เช่น เมืองในอุดมคติ๒ รูปแบบเป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัย
                                                           

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๖๕. 

๒ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 



๙ 
 

หรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่ งกันและกัน เพ่ือช่วยให้
เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๓  

รูปแบบเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ ่ง เพื ่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รูปแบบ สามารถบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม การที่ระบุว่าแบบใดๆ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อย
เพียงใดจึงเหมาะสมกับรูปแบบนั ้นๆ  และควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงเหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆ ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีการ
ก าหนดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบนั้นว่า
ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นอย่างไร๔ ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของลักษณะของ
สิ่งที่ เป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ ใช้ในการหาความรู้  เพ่ิมความเข้าใจ
ปรากฏการณ์๕  ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจิต
นาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏในลักษณะของการสื่อสาร      
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นแบบที่ใช้เป็นแผนผังหรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ หรือเป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบหรือ 

นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่ารูปแบบเป็นแบบจ าลอง ที่แสดงโครงสร้างทางความคิด 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษา๖ จะเห็นว่ารูปแบบเป็น
นามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่แบบจ าลอง
อย่างง่ายไปจนถึงแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนมากๆ มีทั้งแบบจ าลองเชิงกายภาพ เช่น แบบจ าลอง
อะตอม แบบจ าลองเครื่องบิน เป็นต้น และแบบจ าลองเชิงคุณลักษณะที่ใช้อธิบายสภาพการณ์
หรือปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ต่างๆ๗  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง 
สิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัย หรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญของ
สิ่งที่มีมาเพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจแสดงออกมาในรูปของ
แผนภาพทางความคิด หรือด้วยภาษา หรือสัญลักษณ์๘ และยังหมายถึง วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ 
                                                           

๓อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มีนาคม ๒๕๔๑): ๒๒. 
๔Bardo, John W. and Hartman, John J., Urban Sociology: A Systematic Introduction, 

(U.S.A.: F.E. Peacock Publishers, Inc, 1982), pp. 70-71. 
๕ทิศนา แขมมณี, องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 
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๑๐ 
 

โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการ
ทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็น
ต่างๆ ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ๙ ซึ่งให้ความหมายของรูปแบบว่าหมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนา
ซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งที่เราอยากได้
กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก๑๐ และอธิบายว่าความหมายของรูปแบบ
จ าแนกออกเป็น ๓ ความหมาย ดังนี้  

๑) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถ โมเดลเสื้อ เป็นต้น 

๒) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่
เรียกว่า “Mathematical Model” 

๓) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ ในความหมายนี้
บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบ
การบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น๑๑ 

ทางด้านนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของรูปแบบ Scientific Sociology 
Theory and Method ๑๒ ว่าเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของ
ระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป ซึ่ง  Management ๑๓ ได้ให้
ความหมายว่า รูปแบบเป็นการจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์ ได้ง่ายขึ้น ส่วน Management 2nd ๑๔ ได้มองรูปแบบในเชิงกายภาพ  (Physical 
Models) ว่าเป็นรูปแบบที่เหมือนจริงเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งแต่ขนาดเล็กหรือย่อส่วนเพ่ือใช้เป็นแบบอย่างในการสร้าง  เช่น แบบจ าลองอะตอม 
แบบจ าลองรถยนต์ เป็นต้น 

จากการศึกษาความหมายของรูปแบบ ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึง แบบจ าลอง
หรือการย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลมาประกอบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบ
                                                           

๙เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 

๑๐อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management, 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑. 

๑๑รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ค าสมัย, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑๒๔. 

๑๒D. Willer, Scientific Sociology Theory and Method, ( New Jersey: Prentice-Hall 
Book Company, 1967), p. 10. 

๑๓A.F. Stoner and C. Wankel, Management, (New Delhi: Prentice – Hill, 1986), p. 12. 
๑๔H.L. Tosi and SJ. Carroll, Management 2nd, (New York: John Wiley and Sons, 1982), 

p. 163. 



๑๑ 
 

ต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วยในการศึกษาปัญหา แนวคิด และปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจง่ายและดียิ่งขึ้น 
 

ตาราง ๒.๑ สรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

 นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๒๕๔๒, หน้า ๙๖๕) 

รูปแบบ คือ รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็น
แนว  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ ์
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓). 

รูปแบบ คือ รูปแบบที่ เป็นแบบอย่าง และ
แบบจ าลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาด
เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 

อุทุมพร  จามรมาน, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๒) 

รูปแบบ เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างองค์ประกอบ      
ที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและ
กัน 

Bardo John W. and Hartman, John J. 
(1982, pp. 70-71) 

รูปแบบเป็นสิ่ งที่ ได้รับการพัฒนาขึ้น เพ่ือ
บรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

พูลสุข  หิงคานนท์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๖) 

รูปแบบสิ่งที่แสดงโครงสร้างทางความคิด 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

Tosi, Henry L. and Carroll, Stephen J. 
(1982, p. 163) 

รูปแบบเป็นภาพจ าลองของสถานการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่แบบจ าลองอย่างง่าย
ไปจนถึงแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนมากๆ 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการได้จ าแนกประเภทของรูปแบบไว้หลายแนวทางซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะ

และความส าคัญของศาสตร์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้การจ าแนกประเภทของรูปแบบจึงมีหลายประเภท     
จากการศึกษาผู้วิจัยพอน าเสนอได้อย่าง สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith and Other) ได้จ าแนกประเภท
รูปแบบออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ได้แก่ 
(๑) รูปแบบคล้ายจริง (Iconic model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน

จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น 



๑๒ 
 

(๒) รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง       
เช่น การทดลองจริงเครื่องบินจ าลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกบินเป็นต้น  แบบจ าลองชนิดนี้มีความ
ใกล้เคียงความจริงกว่าแบบแรก 

๒) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic model) ได้แก่ 
(๑) รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือแบบจ าลองเชิงคุณภาพ (Qualitative 

model) รูปแบบชนิดนี้พบมากที่สุด  เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดา  ในการอธิบายโดยย่อ          
เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 

(๒) รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้นเป็นต้น๑๕ 

แบ่งประเภทของรูปแบบเป็น ๔ แบบ โดยยึดแนวทางของ Caplan and Tutsuoka    
ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะการเขียนรูปแบบ ดังนี้ 

๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก     
ในลักษณะของการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างน้อยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะรูปธรรมเพ่ือใช้อธิบายสร้าง
ความเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ 
และพฤติกรรมศาสตร์ เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอม สร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของ
รูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ  สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่       
ในลักษณะนั้นด้วย รูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน  สามารถน าไปทดสอบด้วยข้อมูล   
เชิงประจักษ์ได้ และสามารถน าไปใช้ ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ ได้อย่างกว้างขวาง           
เช่น รูปแบบจ านวนนักเรียนในโรงเรียน สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าที่ประกอบด้วย   
ท่อน้ าเข้าและท่อน้ าออก ปริมาณที่ไหลเข้าถังเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่เข้าโรงเรียน     
อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการรับเด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์  ส่วนปริมาณน้ าที่ไหลออก
เปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออกการ
จบการศึกษา ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือในถังเปรียบเทียบได้กับจ านวนนักเรียนที่เหลืออยู่ในโรงเรียน 
เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนใน
โรงเรียน 

๒) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย 
ผ่านทางการใช้ภาษาด้วยการพูด และการเขียน หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ 
หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิบาย รูปแบบลักษณะนี้ใช้กันมากทางด้านศึกษาศาสตร์  
แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้ คือ ขาดความชัดเจนแน่นอน  ท าให้ยากแก่การทดสอบรูปแบบ 
อย่างไรก็ตามได้มีการน ารูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรู้ในโรงเรียน 

๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก
ผ่านทางสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

                                                           
๑๕R.H. Smith and Others, Measurement: Making Organization Perform, (New York: 

Macmillan, 1980), p. 122. 



๑๓ 
 

ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิงภาษาแล้วรูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านจิตวิทยาและ
ทางด้านการศึกษา ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะน าไปใช้ในด้านพฤติกรรมศาสตร์มากข้ึน โดยเฉพาะในการ
วัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ 

๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดที่ แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆ ของสถานการณ์หรือปัญญาใดๆ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์วิธีเส้นทางจะช่วยให้เข้าใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้
ดี รูปแบบลักษณะนี้นิยมใช้ในด้านการศึกษา เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการน าเทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ท าให้สามารถศึกษา
รูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้น จากทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง แต่ละสมการแสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ที่เป็นจริง
เพ่ือทดสอบรูปแบบรูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๑) รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์
ย้อนกลับ 

๒) รูปแบบระบบเส้นคู่ (Non-recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเป็นทั้งตัวแปรเชิง
สาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้๑๖ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของรูปแบบ จากผลการศึกษาและการให้
ความหมายของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด เพ่ือการน าเสนอรูปแบบการพัฒนา 
พระสงฆน์ักเทศน์ สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๖J. Peter Keeves, “Model and Model Building”, Educational Research Methodology and 

Measurement : An International Handbook, (Oxford: Pergamon Press, 1988), pp. 561-565. 
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ตารางท่ี ๒.๒ สรุปประเภทรูปแบบ 
 

 นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
Schwirian, 
(1982, pp. 70-72) 
 

ลักษณะของเมืองเป็นรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะ
พ้ืนที่  เช่น  Concentric Zone Model และ Social 
Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบที่ ใช้
อ ธิ บ าย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ งป ระช าก ร เมื อ ง  เช่ น 
Residential Segregation Model เป็นต้น 

Keeves, P. J. 
(1988, pp. 561-565) 

การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสม
และการหาคุณภาพของรูปแบบ ดังนี้ 

๑. เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์   

๒. เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย  
๓. เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
๔. เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการน าเอา

ตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น  

 
2.1.๓ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 
การสร้างรูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ มีล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
การสร้างรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ที่นิยมศึกษากันมากหรือที่พบมากส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป  

ของวิทยานิพนธ์ เช่น การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แบ่งขั้นตอนในการพัฒนาแบบจ าลอง 4 ขั้นตอนคือ  

1) การศึกษาองคค์วามรู้ที่เก่ียวข้อง  
2) การก าหนดหลักการและองค์ประกอบของแบบจ าลอง  
3) การร่างแบบจ าลอง  
4) การประเมินแบบจ าลอง๑๗  
การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ         

เพ่ือชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ ได้นั้นอธิบาย 

                                                           
๑๗ดิเรก  วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (คณะครุ
ศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) 
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ปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ข้อค้น พบอะไรใหม่ๆ๑๘ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนไว้ในแผนภาพที่ 
2.1 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ 

 
การสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องท าอะไรบ้าง     

แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ (intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้าง
รูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบ
ตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของ
รูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้างรูปแบบและการ
ประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วย ลักษณะที่
ส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายความผลท านายได้
กว้างขวางขึ้นและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการพัฒนารูปแบบนั้นผู้วิจัย  จะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  เพ่ือก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพื่อ
น าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบ และปรับปรุงรูปแบบก่อน
น ารูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการน ารูปแบบไปใช้งานจริง 

มิยากาวะ ได้เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ 
สังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้น โดยตรงก็ได้แต่เราศึกษา โดยวิธีการ

                                                           
๑๘Steiner and Keeve, Education Edinburgh the Psychology of the Child, (New 

York: Weaver, 1988), p. 172.  

มโนทัศน ์

Concept 
ตัวแปร 

Variables 

การวัด 
Measurement 

ข้อเสนอ 
Propositions 

ผลการท านาย 

Solution 
รูปแบบ 
Models 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ Relations 
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สร้างโมเดล เพ่ือหาข้อสรุปที่สามารถน าไปอธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่ศึกษา ดัง๑๙ 
แผนภาพที่ 2.2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 
 
โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการ

ที่หนึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษาและอีกประการ  
หนึ่งสามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพ่ืออธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
คุณสมบัติของโมเดลทั้ง 2 ประการนี้มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือ ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้อง
กับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมากขึ้นท าให้การน าโมเดลไปใช้
มีความยุ่งยาก ในทางตรงกันข้าม  ถ้าเราเน้นความสะดวกในการน าเอาโมเดลไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ ก็ต้องเขียนโมเดลให้ ง่ายเข้าไว้ โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริง             
ของปรากฏการณ์ซึ่งท าให้การน าโมเดลไปใช้อธิบายท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จ ากัด 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญการสร้างโมเดลก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หลักการอย่างกว้างๆ เพ่ือกับก าการสร้างรูปแบบไว้ 4 ประการ คือ  
1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า 

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดาอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้ น 
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ  

2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบได้ 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  

                                                           
๑๙มิยากาวะ ทาคาโอะ, (1986), เศรษฐมิ ติ เบื้ องต้น , แปลโดย คงศักดิ์   สันติพฤกษ์ วงศ์ , 

(กรุงเทพมหานคร: รูแจง, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

สภาพความเป็นจริง 

ของปรากฏการณ์ 
ที่ศึกษา 

ข้อสรุป 

- อธิบาย 

- ท านาย 

- ควบคุม 

โมเดล 
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3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องท่ีศึกษาดังนั้น นอกจาก 
จะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  

4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง     
มโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ ความรู้     
ในเรื่องที่เราก าลังศึกษาด้วย๒๐ 

ดังนั้นโมเดลที่สร้างขึ้นจึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธิีการทดสอบโดยปกติแล้ว 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้าง  
โมเดลการเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมที่ ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน 
เนื่องจากโครงสร้างของโมเดล จะเป็นตัวก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จะน าไปใช้
ทดสอบโมเดล ผลของการทดสอบโมเดลย่อมน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธโมเดลนั้น 

 

๒.๑.๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพระนักเทศนาให้ติดกระแสทันต่อสถานการณ์ การพัฒนา 

โดยความหมายกว้างๆ ทั่วไปแล้ว หมายถึง การกระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจ  ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
สังเกตปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า สังคม
และวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่างๆ หลายประการ 

การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ความสามารถของ
บุคคลในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเอง และความสามารถในการควบคุมตัวเขาเอง ได้เสนอ
รูปแบบการพัฒนา สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะดังนี้ 

๑. การพัฒนาแบบเสรี (Free Development) เปิดโอกาสให้เอกชนสร้างความเจริญ
และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางประชาธิปไตยและระบบการแข่งขัน         
โดยเสรี (Democracy and Enterprise) 

๒. การพัฒนาแบบบังคับ (Forced Development) รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดควบคุมดูแล    
การพัฒนาทั้งหมด ตัวอย่างเช่นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

๓. การพัฒนาแบบผสมผสานแบบมีแผน (Planed Development) จะมีการพัฒนาอย่าง   
มีระบบแบบแผนที่แน่นอนในหน่วยงานราชการและพนักงานของรัฐ และเปิดโอกาสต่างๆ อย่างเสรี  

องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามีอยู่ ๓ ส่วน คือ 
๑. ผู้กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เจตนารมณ์ อุดมการณ ์
๒. วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๓. เป้าหมายของกระท าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง๒๑ 

                                                           
๒๐Keeves J. P. , “Models and Model Building,” In Keeves, John P. (ed.), Educational 

Research, Methodology, and Measurement: And International Handbook, (Oxford: Pergamon 
Press, 1988), p. 67. 

๒๑วรทัศน์  อินทรัคคัมพร, การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท, (เชียงใหม่: นคราพับบลิชช่ิง, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๖๗-๑๖๙. 
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ความเข้าใจชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา
วิชาการที่ว่าด้วยการพัฒนา ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา คือ การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นของสังคมนั้นแท้ที่จริงแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของใคร เกิดขึ้นจากการกระท า
ของใคร และมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร จึงต้องการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
ขึ้นอย่างไรก็ตาม โดยแก่นแท้แห่งศาสตร์นั้น การพัฒนา (Development) มีความหมายเป็นสองนัย คือ 

๑. ในความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มท าสิ่ง 
ใหม่ๆ ขึ้นมาและน ามาใช้เป็นครั้งแรก เช่น การคิดค้นกระแสไฟฟ้า การประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

๒. ในความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น   
ของระบบต่างๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักที่ใช้ในการพิจารณาโดย    
มีจดุเน้นอยู่ที่ลักษณะของการพัฒนา คือ 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ทุกด้านให้ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกว่าสภาพที่เป็นอยู่เดิม 

๒.๒ มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป 
๒.๓ มีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
๒.๔ มีลักษณะเป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่า 

จะเปลี่ยนแปลงใคร  ด้านใด  ด้วยวิธีการใด  เมื่ อใด  ใช้งบประมาณและสิ่ งสนับสนุนเท่าใด              
ใครรับผิดชอบ 

๒.๕ มีลักษณะเป็นวิชาการ ซึ่งหมายถึง การก าหนดขอบเขตและกลวิธีที่น ามาใช้ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา 

๒.๖ มีลักษณะที่ให้น้ าหนักต่อการปฏิบัติการจริงที่ท าให้เกิดผลจริง 
๒.๗ มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด ซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น

ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมดีข้ึนมากหรือน้อยเดียงใด ในระดับใด 
๒.๘ การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจากมนุษย์  โดยมนุษย์ และเพ่ือมนุษย์    

หรืออาจจะเกิดขึ้นเอง 
สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึงการกระท า เพ่ือมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนที่อยู่ร่วมกัน    

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้น       
มีความ เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข เช่นเดียวกับการพัฒนาพระนักเทศนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงให้ดีขึ้นในระดับบุคคล พระนักเทศนาก็สามารถเทศนาจับใจคนฟัง ตรงตามสถานการณ์
และน าสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่ดีงาม และเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน สังคมทั้งด้านวัตถุ 
และจิตใจ อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นหนทางน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา 
 

2.1.๕ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom  
Bloom เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จ

และมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรม
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โดยอาศัยทฤษฎี การเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ ใน  3 ด้ าน                 
คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจ  

ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิด

เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่ 
1.1  ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจ าแนกประสบการณ์ต่างๆ 

และระลึกเรื่องราวนั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นย า 
1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความส าคัญ

ของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส าคัญได้ 
1.3  การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการน า

หลักการ กฎเกณฑ์และวิธีด าเนินการต่างๆ ของเรื่องที่ได้รู้มา น าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
1.4  การวิเคราะห์  (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว          

ที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน 
1.5  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย  

เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 
1.6  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน

กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปการประเมินเก่ียวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่ก าหนดไว้ 
2. จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 
ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม

ด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้ เรียนเปลี่ ยนไปในแนวทางที่         
พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับ ได้แก่ 1. การรับรู้  2. การตอบสนอง          
3. การเกิดค่านิยม 4. การจัดระบบ และ 5. บุคลิกภาพ 

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) 
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ       

ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด้วย       
5 ขั้น ดังนี้ 1) การรับรู้ 2) กระท าตามแบบ 3) การหาความถูกต้อง 4) การกระท าอย่างต่อเนื่อง
หลังจากตัดสินใจ และ 5) การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

จากทฤษฎีดังกล่าวคือผู้ฟังทุกคนนั้นต้องมีพ้ืนฐานในการฟังและเรียนรู้ธรรม แต่อาจจะ
ไม่เท่ากันเพราะคนเรามีการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนพบเจอสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนก็จะมีความรู้  
ความเข้าใจที่ต่างจากคนอ่ืนแต่ถ้าผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนรู้คล้ายๆ กันมีความรู้ ความเข้าใจ       
มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์คล้ายๆ กัน ผลการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายกันด้วย 

การฟังการเทศนาเป็นการเรียนรู้ธรรมจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความ
กระตือรือร้นตลอดเวลา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่จะเรียนรู้  เมื่อมีความเข้าใจแล้ว        
ต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนจากนั้นถึงจะประเมินค่า จากทฤษฎีดังกล่าวกล่ าวว่ามนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ 
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ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ทุกสิ่งนี้ต้องด าเนินไปอย่างพร้อมๆ กัน    
ถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเทศนา 

2.2.1 ความหมายของการเทศนา 
เทศนา แปลว่า การแสดง การชี้แจง การชี้ให้เห็นแจ้ง เทศนา (อ่านว่า เท-สะ-นา) 

เทศนา หมายถึง การถ่ายทอดธรรมอันเป็นค าสั่งสอนทางศาสนาด้วยการแสดงชี้แจงให้ฟัง เป็นการ 
เผยแผ่ศาสนาแบบ หนึ่งที่ใช้กันมาแต่สมัยพุทธกาล การเทศนาในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อย่างใด 
เพียงผู้แสดงนั่งอยู่ในสถานที่สมควรและผู้ฟังมีลักษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดงได้ ในขณะที่การเทศนานั้น 
อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล ส าหรับพระพุทธเจ้าแล้วบางครั้ง    
จะทรงใช้คาถาประพันธ์หรือร้อยแก้วธรรมดาในประเทศไทย การเทศนาแบบพิธีการนั้น พระสงฆ์   
จะนั่งบนธรรมาสน์สูงเพ่ือแสดงถึงความเคารพในพระธรรม ในฐานะที่ เป็นหนึ่งในองค์รัตนตรัย      
การเทศนากลายเป็นส่วนประกอบส าคัญในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยมาช้านาน เช่น วันขึ้นบ้านใหม่           
วันแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ และมีข้อปลีกย่อยในการประกอบพิธีกรรมมากมาย เช่น ต้องมี         
การอาราธนาศีลอาราธนาธรรม การจุดเทียนส่องธรรม เป็นต้น พระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็มีการ
ดัดแปลงโดยเพ่ิมท านองให้น่าสนใจ เรียกว่า เทศนาแหล่ ปัจจุบันอาจแบ่งการเทศนาพิธีกรรม      
ของพระสงฆ์ ในประเทศไทยตามจ านวนผู้เทศนาได้เป็น เทศเดี่ยว (เทศนารูปเดียว) และเทศนา    
สองธรรมาสน์ขึ้นไป (ปุจฉา-วิสัชนา) 

ค าว่า เทศนา หรือการเทศนาแบบพิธีการ ในความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนไทยมักจะเข้าใจ
ว่าเป็นพิธีกรรมการสอนที่เป็นทางการ เน้นพิธีการและมีรูปแบบตายตัวที่ผู้เทศนาไม่สามารถใช้ลูกเล่น
หรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ในปัจจุบัน พระสงฆ์   
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศนาในพิธี
การโดยไม่ใช้ส านวนโบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ การแต่งเพลงธรรมะ     
เป็นต้น  

ซึ่งการเทศนาด้วยวิธีหลังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้
ใช้ท านองแบบเทศนาพิธีการและอาจมีมุขสอดแทรกลงไปท าให้น่าสนใจมากขึ้น ประเภทการเทศนา
แบ่งตามท านอง การเทศนาว่าโดยท านองมี ๒ แบบ คือ 

๒.๑ เทศนาธรรมวัตร คือเทศนาโดยในเสียงและท านองเป็นปกติเหมือนอ่านหรือ 
พูดธรรมดา ไม่ได้ออกเสียงและท านองไพเราะด้วยการขับขาน มุ่งให้เข้าใจในเนื้อหาธรรมะเพ่ือ      
ให้น าไปปฏิบัติได้เป็นส าคัญ เรียกว่า เทศนาท านองธรรมวัตร ก็ได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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๒.๒ เทศนาแหล่ คือเทศนาโดยใช้เสียงและท านองที่มุ่งความไพเราะเป็นส าคัญ เช่น 
เทศนามหาชาติ เทศนาแหล่ ซึ่งมีทั้งแหล่ในคือ เรื่องในมหาชาติและแหล่นอกคือเรื่องอ่ืนๆ ที่น ามา
เสริมโดยมุ่งความสุนทรี เช่น แหล่ชมนก แหล่ชมดง แหล่หญิงม่าย๒๒ 

หลักการจะอยู่ในเรื่องเตรียมเรื่อง หลักการมีอยู่ว่า ค าว่าหลักการคืออะไร หลักการคือ
กรอบกว้างๆ ส าหรับปฏิบัติที่จะเป็นแนวให้เรายึด เช่น เราจะเทศนาเรื่องอะไร การเลือกเรื่องที่สนใจ 
การจะไปพูดให้คนฟัง ต้องรูว้าเขาอยากฟังเรื่องอะไร แล้วก็เตรียมให้มันสอดคลองกับความ สนใจ 
ของผู้ฟัง บางทีเขาประกาศหัวข้อเรื่องไปแล้ว กัมมกถาสีลกถา ทานกถา ค้นหาแต่ท่านนี่แหละ อย่าไป
เอาเรื่องอ่ืน แล้วก็ไมเทศนาทุกเรื่องที่เราไปค้นมา จะเทศนาเรื่องนี้ ก็จะต้องค้นในส่วนที่มันเกี่ยวข้อง    
ไม่เทศนาทุกเรื่องที่รู้ เทศนาเรื่องที่เขาควรรูหรืออยากรู้ เขาอยากรูเรื่องอะไร พระพุทธเจาเทศนา   
ทุกครั้งมีคนบรรลุเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีเจโต ปริญญาณก าหนดรูใจของผู้ฟัง เราไมได้
ก าหนดรูใจของผู้ฟัง ก็ต้องสุ่มบ้างหรือถามคนที่มานิมนต์อยากฟังเรื่องอะไร บางทีเขาให้เราตั้งเรื่อง  
ไปเอง เราก็ต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศ หรือในหมู่บ้านก าลังสนใจเรื่องอะไร พูดในเรื่อง    
ที่เขาควรจะรู เช่น แตกความสามัคคีกันในบ้านเมือง ตองย้ าเรื่องความสามัคคีมากๆ การที่นักเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา น าหลั กธรรมค าสอนของพระพุทธ เจ้ า ไปแสดงให้ ผู้  อ่ื น ได้ รู้ ได้ เข้ า ใจ                   
และพระพุทธศาสนาไดเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากพุทธธรรมแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง 
คือ เทคนิค วิธีการของผู้ส่งสารด้วยการสอนที่จะได้ผลดี นอกจากให้เกิดความเข้าใจแล้วต้องให้เกิด
การรูมองเห็นคุณค่าความส าคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะน าไปประพฤติ ปฏิบัติด้วยผลส าเร็จ  
เป็นสิ่งส าคัญมากและมักจะท าได้ยากกว่า เพราะต้องใช้เทคนิค และวิธีการสอนประกอบการเผยแผ่ 
ไปด้วย รวมไปถึงการใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอ โดยวิธีการเชื่อมโยงเหตุการณห์รือสถานการณต่างๆ 
ในปัจจุบันเข้าสู่หัวข้อธรรมะที่จะน าเสนอหรือการน าพุทธธรรมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย โดยยัง
คงไว้ซึ่งสาระและคุณค่าของพุทธธรรมที่มีอยู่ เดิมในพระไตรปิฎก 

 
หลักการ 
หลักการและเหตุผล ในการเทศนาของพระพุทธศาสนา ผู้คนมักน าด ารัสคราว

โอวาทปาติโมกข์มาเป็นเครื่องชี้น า ความว่า 
ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพาน   

เป็นบรมธรรม ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่      
ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย การไม่กล่าวร้ายผู้ อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ความส ารวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้         
จักประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรนี้คือค าสั่งสอนทั้งหลาย  
ของพระพุทธเจ้า๒๓ จากพุทธด ารัสนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับพุทธโอวาทคราวส่งพระสาวก ๖๐ รูป 

                                                           
๒๒เฉลิมเกียรติ แก้วหอม, หลักการเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปรายและการเสวนา, 

[ออน ไลน์ ], แหล่ งที่ ม า : http://sukantarat.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html [30 กั นยายน 
2555] 

๒๓ที.ม (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://sukantarat.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html


๒๒ 
 

ออกไปเผยแผ่ในครั้งแรกแล้ว สามารถวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผลของค าสอน รวมถึงคุณธรรม
ของผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ได้ ดังนี้ 

(ก) ว่าด้วยหลักการแห่งพระธรรมวินัยทั้งมวล คือ การไม่ท าบาปทั้งปวง ท ากุศลให้      
ถึงพร้อม และท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว โดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

(ข) ว่าด้วยหลักการของการเผยแผ่ คือ “จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงาม
ในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์ 
บริบูรณ์ครบถ้วน” หมายถึง ให้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมค าสอน โดยสอนศีลเป็นเบื้องต้น 
สมาธิเป็นท่ามกลาง และปัญญาเป็นเบื้องปลาย๒๔  คือการฝึกอบรมบุคคลให้ เกิดการพัฒนา           
ไปตามล าดับขั้นนั่นเอง การพัฒนาบุคคลอันเป็นภารกิจหลักของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ได้แก่ 
การสร้างให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงของสภาวะทั้งหลาย มีทัศนคติต่อ        
สิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการกับสิ่งที่ทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ 
ตน คือ ความมีชีวิตอยู่อย่างส าเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเป็นอิสระ และประโยชน์ผู้ อ่ืน คือ สามารถ     
ช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้๒๕ 

(ค) ว่าด้วยคุณธรรมของผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ ได้แก่  
๑. อดทนอดกลั้น ทั้งต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ล าบากและต่อการถูกดูหมิ่นหรือ      

ไม่ยอมรับ ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ต้องไม่ตอบโต้เพราะเป้าหมายของการเผยแผ่คือสันติสุข ๒. จาริกไป มิให้
ยึดติดกับสถานที่ นอกจากจะเพ่ือให้ได้มีโอกาสสั่งสอนผู้คนได้มากขึ้น แล้วยังเป็นการท าให้ไม่ยึดติด
กับลาภสักการะหรือการสะสมที่จะมีขึ้นในสถานที่ใดท่ีหนึ่งที่อยู่นาน๒๖  

๓. มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ อนุเคราะห์ด้วยธรรมอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ 
๔. มีความกล้าหาญ ดังที่ทรงให้แยกย้ายกันไปท างาน “อย่าไปทางเดียวกันสองรูป”  
๕. ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นแบบอย่ าง จากประโยคเดิมที่ ว่า “จงประกาศ

พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” ค า ‘อรรถะ’ หมายถึง เนื้อหา
แท้ๆ คือ การกระท าส่วน ‘พยัญชนะ’ คือ ค าพูด๒๗ ดังนั้นการประกาศพรหมจรรย์ เป็นการไป
ประกาศการกระท า ส่วนค าสั่งสอนนั้นเป็นวิธีการ นอกจากนี้ค าว่า ธรรม ยัง หมายรวมถึง ๓ ประการ 
คือ ปริยัติธรรม ปฏิปัตติธรรม และ ปฏิเวธธรรม๒๘ ดังนั้นนักเทศนาผู้ท าหน้าที่เผยแผ่จึงต้องสามารถ
แสดงธรรมทั้ง ๓ ประการ จึงจะสมบูรณ์  

                                                           
๒๔พุทธทาสภิกขุ, อบรมพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิและธรรมสภา, ๒๕๔๔), 

หน้า ๓๒. 
๒๕พระธรรมปิฎก (ป.อ ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพฯมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), 

หน้า ๖. 
๒๖พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การเผยแผ่ในอุรุเวลาเสนานิคมในฐานะต้นแบบแห่งพุทธวิธี ใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕. 

๒๗พุทธทาสภิกขุ, อบรมพระธรรมทตู, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมลูนิธิและธรรมสภา, ๒๕๔๔), 
หน้า ๓๒-๓๓. 

๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔-๓๕. 



๒๓ 
 

๖. มีความหวังในผลส าเร็จ มุ่งมั่นไม่ท้อถอย และไม่ละเลยประโยชน์สุขของผู้คนแม้
มีจ านวนน้อย ด้วยประโยคที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม  
จักมีผู้รู้ธรรม” เป็นการแสดงถึงค าสอนที่ไม่ให้พระสาวกท้อแท้สิ้นหวังในงานที่ยากและทรงให้ก าลังใจ 
ว่ายังมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนนี้ได้แน่นอน จึงขอให้มุ่งม่ันท าประโยชน์ต่อไป 

๗. มีความมักน้อย สมถะ ส ารวม พากเพียรในการฝึกฝนตน ซึ่งจะได้เป็นต้นแบบ
ของการประพฤติพรหมจรรย์ และเป็นประโยชน์เฉพาะตนแก่พระสาวก 

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภารกิจหลักนั้น ได้แก่ การสร้างให้พระนัก
เทศนาผู้เผยแผ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง มีทัศนคติ ปฏิบัติและจัดการ ตามที่ควรจะเป็น
เพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้ อ่ืน คือ สามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชน
ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมจากการน าหลักธรรมค าสอนมาเทศนาให้ประพฤติและปฏิบัติตาม 

 
2.2.2 วิธีการเทศนา 
วิธีการเทศนา ซึ่งเป็นการสอนหรือการเผยแผ่ธรรม เป็นภารกิจส าคัญของการฝึกอบรม

บุคคลให้พัฒนาปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติ
ต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพ่ือให้เกิดเป็น
ประโยชน์ตน คือ ความมีชีวิตอยู่อย่างส าเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเป็นอิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์       
และประโยชน์ต่อผู้อ่ืนคือ สามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้
ลีลาการสอน เมื่อมองกว้างๆ การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะด าเนินไปจนถึงผลส าเร็จ       
โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน ๔ อย่าง  

พุทธลีลาในการสอน หรือ เทศนาวิธี 4 (การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็น
เพียงธรรมมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะด าเนินไป
อย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่ เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ - the Buddha's style or 
manner of teaching) 

1. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและ
แสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา - elucidation 
and verification) 

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

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

4. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน         
โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟัง
มีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ - gladdening; exhilaration; filling with delight and joy) 
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อรรถกถาชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ข้อ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ข้อ 2 ปลด
เปลื้องความประมาท ข้อ 3 ปลดเปลื้องความอืดคร้าน ข้อ 4 สัมฤทธิ์ การปฏิบัติจ า 4 ข้อนี้สั้นๆ     
ว่าชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง หรือ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง๒๙ 

วิธีสอนแบบต่างๆ 
วิธีสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายแบบหลายอย่าง ที่น่าสังเกตหรือพบบ่อย คงจะได้แก่

วิธีการสอนดังต่อไปนี้ 
๑. แบบสากัจฉา หรือสนนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ 

โดยเฉพาะในเมื่ อผู้ มาเฝ้ าหรือทรงพบนั้ น  ยั งไม่ ได้ เลื่ อมใสในพระศาสนา ยั งไม่ รู้  ไม่ เข้ า  
ใจหลักธรรม 

๒. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้  น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่  ในการแสดงธรรม
ประจ าวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ  
กับมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทาง
จิ ต ใจ  นั บ ได้ ว่ า เป็ น คน ป ระ เภ ท และระดั บ ใกล้ เคี ย งกั น  พ อจะ ใช้ วิ ธี บ รรย าย อัน เป็ น  
แบบกว้างๆ ได้ 

๓. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรม
ต่ างๆ  แล้ วโดยมากเป็ นผู้ นั บถือลัทธิศาสนาอ่ืน  บ้ างก็มาถามเพ่ื อต้องการรู้ค าสอนทาง 
ฝ่ายพระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพ่ือลองภูมิ บ้างก็เตรียม
มาถามเพ่ือข่มปรามให้จน หรือให้ได้รับความอับอาย 

๔. แบบวางกฎข้อบังคับ  ในการสอนแบบนี้ พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
สิกขาบทโดยความเห็นชอบของสงฆ์  หมายความว่า ทรงบัญญัติ  โดยชี้แจงให้ เห็นแล้วว่า  
ถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมีผลดีอย่างไร จนสงฆ์รับค าของพระองค์ว่า ดีแล้ว ไม่ทรง
บังคับเอาโดยพลการ๓๐ 

กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
๑. ยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน   

ช่วยให้จ าแม่น เห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลิน ท าให้การเทศนามีรสยิ่งขึ้น 
๒. การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ค าอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฎ

ความหมายเด่นชัด เป็นปัจจุบัน และเข้าใจง่ายขึ้น 
๓. การใช้อุปกรณ์ในการสอน ในสมัยพุทธกาล หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็ต้องอาศัยวัตถุ

สิ่งของที่มีในธรรมชาติ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนในบริบทพื้นท่ีนั้นๆ ใช้กันอยู ่
๔. การท าเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน 

เป็นท านองสาธิตให้ดู 

                                                           
๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 

๓๔ พ.ศ.๒๕๔๖.(พิมพลักษณ์ นนทบุรี : เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2554), หน้า 4๒. 
๓๐แก้ว  ชิดตะขบ, ประวัติความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: กองพระ

พุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=158&p=1
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๕. การเล่นภาษา เล่นค า และใช้ค าในความหมายใหม่ เป็นเรื่องของความสามารถ   
ในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ 

๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล ทรงพิจารณาว่าเมื่อจะเข้าไปประกาศพระ
ศาสนาในถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครก่อน 

๗. การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้เรียนยังไม่พร้อม ก็ต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือ
ดึงดันท า แต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส 

๘. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฏฐิ
เสี ย ได้  ก็ จ ะมุ่ ง ไป ยั งผ ล ส า เร็ จ ใน ก าร เรี ย น รู้ เป็ น ส าคั ญ  สุ ด แต่ จ ะ ใช้ ก ล วิ ธี ใด ให้ ก า ร  
สอนได้ผลดีที่สุด ก็จะท าในทางนั้น 

๙. การลงโทษและให้รางวัล ส าหรับผู้สอนทั่วไป อาจต้องคิดค านึงว่า การลงโทษ ควรมี
หรือไม่ แค่ไหน และอย่างไร แต่ผู้ที่สอนคนได้ส าเร็จผลโดยไม่ต้องอาญาโทษเลยย่อมชื่อว่าเป็นผู้มี
ความสามารถในการสอนมากที่สุด 

๑๐. กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ          
คือ ความสามารถในการประยุกต์หลัก วิธีการ และกลวิธีต่างๆ มาใช้ให้ เหมาะสม เป็นเรื่อง  
เฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป เป็นครั้งๆ ไป 

ข้อสรุปที่เก่ียวกับการสอนหรือการเทศนา มีดังนี ้
๑. ปัญญาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ 
๒. ผู้สอนท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้น าทาง 
๓. วิธีสอน อุบาย และกลวิธีต่างๆ เป็นสื่อหรือเป็นเครื่องผ่อนแรง 
๔. อิสรภาพทางความคิด เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการสร้างปัญญา 
พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมายหลายหลักการ จะขอยกมาสัก 1 หมวด      

ที่เรียกกันว่า “หลัก ๔ ส” เพราะแต่ละข้อขึ้นด้วยอักษร ส คือ 
1. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตาพูดอธิบายให้ผู้ฟังแจ้ง

จางปาง ไม่มีข้อสงสัยว่าอย่างนั้นเถอะ เรียกสั้นๆ ว่า “แจ่มแจ้ง” 
2. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตามจนยอมรับเอาไปปฏิบัติ 

เรียกสั้นๆ ว่า “จูงใจ” 
3. สมุตตเตชนา เร้าใจให้เกิดความกล้าหาญ มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่หวั่นไหว       

ต่ออุปสรรคที่พึงมีมา ไม่ว่าจะใหญ่และยากสักปานใดก็ตามเรียกสั้นๆ ว่า “หาญกล้า” 
4. สัมปหั งสนา  มีวิธีสอนที่ ช่วยให้ผู้ ฟั งร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่ เบื่ อ เปี่ ยมล้นไป          

ด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากการปฏิบัติ เรียกสั้นๆ ว่า “ร่าเริง”๓๑ 
เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนเวไนยสัตว์นั้น พระองค์ทรงใช้หลักการสอนทั้ง ๔ ข้อนี้

ครบถ้วน ดังเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                                           
๓๑พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม, “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ” , วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): ๑๗๑  
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ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ต้อนรับพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่ง พราหมณ์เฒ่าคนนี้ถือว่าตนเป็น    
ผู้ทรงไตรเพท เจริญด้วยวัยวุฒิ พูดง่ายๆ ว่าถือว่าตนแก่กว่าพระพุทธเจ้า จึงหวังว่าเมื่อพบกัน 
พระพุทธเจ้าต้องลุกขึ้นต้อนรับแสดงความเคารพตนในฐานะที่ตนมีอาวุโสกว่า แต่เมื่อเห็นพระองค์
ประทับเฉยอยู่ พราหมณ์จึงขัดใจด่าพระพุทธองค์เป็นชุดๆ เลยว่า คนไม่มีรสมีชาติ คนฉิบหาย       
คนเผาผลาญ คนไม่ผุดไม่เกิด 

ขออภัย ค าด่าคงไม่ไพเราะอย่างนี้ดอก คงจะเป็น “ไอ้คนไม่มีรส มีชาติ ไอ้ฉิบหาย      
ไอ้ล้างผลาญ ไอ้ไม่ผุดไม่เกิด” อะไรท านองนี้มากกว่า 

พระพุทธองค์ทรงอธิบายให้พราหมณ์เฒ่าแจ้งจางปางตามล าดับดังนี้ 
ที่ท่านว่าเรา “ไม่มีรสมีชาติ” นั้นถูกต้องแล้ว เราตถาคตเป็นคนที่ไม่มีรสชาติจริงๆ  

เพราะรสชาติที่ชาวโลกเขายอมรับและยกย่องกันคือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสนั้น เราตถาคต        
ละได้หมดสิ้นแล้ว เราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจึงเป็นคนไม่มีรสมีชาติ 

ที่ว่าเราตถาคต “ฉิบหาย” นั้นก็จริงอีก เพราะเราตถาคตสอนธรรม เพ่ือท าลายกิ เลส  
คือ โลภ โกรธ หลง ให้มันฉิบหายไป ค าสอนของเราทั้งหมดก็เพ่ือจัดประสงค์จะท าลายกิเลสอาสวะ 
ไปจากจิตใจเวไนยสัตว์ เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นคนฉิบหายโดยแท้ 

ที่ว่าเราเป็น “คนล้างผลาญ” ก็จริงคือ เพราะเราสอนวิธีล้างผลาญ โลภ โกรธ หลง   
จากใจของคนทั้งปวง เราวางหลักค าสอนเพื่อให้ประชาชนน าไปปฏิบัติ เพ่ือล้างผลาญกิเลสทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ระดับต้นๆ จนขั้นสูง เราจึงควรได้สมญานามว่าคนล้างผลาญแท้จริง 

ที่ว่าเรา “ไม่ผุดไม่เกิด” ก็จริงอีก เพราะคนที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นต้อง
มีกิเลสตัณหา อันเป็นเสมือนเชื้อที่ท าให้ไฟลุกไหม้ กิเลสตัณหาเหล่านั้น เราตถาคตละได้หมดแล้ว   
ดับสนิทแล้วจุดไฟหมดเชื้อ ไม่มีเหตุจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 

เราจึงควรได้นามว่าผู้ไม่ผุดไม่เกิดอีกต่อไป 
ความจริงพราหมณ์เฒ่าต้องการด่าว่า พระพุทธองค์ไม่รู้จักคารวะต่อผู้เฒ่าผู้แก่ พระองค์

เป็นคนไม่มีรสชาติ คือไม่รู้จักขนบธรรมเนียมของคนที่เจริญแล้ว พูดอีกนัยหนึ่งพราหมณ์ต้องการด่า 
ให้แสบว่า “พ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กหรืออย่างไร” จึงไม่มีเวลาสั่งสอนว่าเวลาผู้น้อยพบผู้ใหญ่ควรท าตน
อย่างไร ช่างไม่มีรสนิยมของอารยชนเอาเสียเลย 

พระองค์ก็ทราบว่าพราหมณ์หมายความว่าท านองนั้น แต่ทรงตีความไปอีกทางหนึ่ง   
แล้วก็อธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ไปเลย 

พราหมณ์แก่ต้องการด่าว่าคนที่ไม่รู้จักสัมมาคารวะเป็นคนล้างผลาญขนบธรรมเนียมอันดี 
เป็นคนท าให้ขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษฉิบหาย คนอย่างนี้ไม่มีวันผุดวันเกิด 
ในชาติต่อไป เพราะมิได้ท าคุณงามความดีอะไรไว้ อะไรท านองนั้น พระพุทธองค์ก็แปลความไปอีกนัย
หนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้สอนธรรมะ เพ่ือขจัดท าลายกิเลสตัณหา จึงนับว่าเป็นคนฉิบหาย และพระองค์
เองก็ละกิเลสตัณหาได้แล้ว จึงไม่ผุดไม่เกิดอีกต่อไป จึงควรแท้ท่ีจะเรียกว่าคนไม่ผุดไม่เกิด 

นี่เป็นเพียงจับใจความค าโต้ตอบสนทนาระหว่างพระพุทธองค์และพราหมณ์มาเล่าให้ฟัง
เท่านั้น 

ถ้าอ่านต้นฉบับจริงๆ จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงอธิบายตัวอย่างให้พราหมณ์เฒ่าเข้าใจ
ชัดแจ้งอย่างไรบ้าง แล้วพ่ีควรจะไหว้น้องหรือ น้องต่างหากควรไหว้พี่ใช่ไหมครับ 
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พราหมณ์เฒ่าแกเกิดความสว่างกลางใจ หายข้อสงสัยใดๆ เพราะค าพูดของพระองค์
ชัดเจนเหมือนกัน จึงเปล่งอุทานออกมาด้วยความดีใจว่า “แจ่มแจ้งจริงๆ แจ่มแจ้งจริงๆ พระด ารัสของ
พระองค์ดุจเปิดของที่ปิด หงายภาชนะที่คว่ า และจุดประทีปส่องน าทางในทางที่มืดให้สว่าง ท าให้   
คนตาดีมองเห็นทางฉะนั้น” นี้เป็นตัวอย่างของหลักการสอนข้อที่ว่าสอนให้แจ่มแจ้ง อีกคราวหนึ่ง 

คราวนี้ขอยกสาวกของพระพุทธองค์มาเป็นตัวอย่างบ้าง ขณะพระอัสสชิน้องสุดท้องแห่ง
ปัญจวัคคีย์ เดินบิณฑบาตอยู่ตามถนนในเมืองราชคฤห์ มาณพน้อยคนหนึ่งนามว่าอุปติสสะ เห็นว่า
บุคลิกลักษณะอันสงบส ารวมของพระเถระก็ประทับใจ เดินตามห่างๆ ด้วยคิดว่ามีโอกาสเหมาะเมื่อใด
จะขอสนทนาธรรมกับท่าน พอดีพระเถระได้อาหารพอฉันแล้ว นั่งฉันข้าว ณ ที่เหมาะแห่งหนึ่ง     
(สมัยพุทธกาล พระท่านได้อาหารแล้วก็จะหาที่เหมาะนั่งฉัน ฉันเสร็จก็จะกลับวัด) 

อุปติสสะจึงเข้าไปนมัสการท่าน ขอให้ท่านแสดงธรรมให้ฟัง ท่านออกตัวว่าเพ่ิงบวช     
ไม่นาน อาจแสดงให้พิสดารไม่ได้ อุปติสสะเรียนท่านว่า แสดงสั้นๆ ก็ได้ พระเถระจึงกล่าวคาถาอัน  
ว่าด้วย “แก่น” แห่งอริยสัจ ๔ ประการให้มาณพน้อยฟัง 

มาณพน้อยได้ฟังเกิดดวงตาเห็นธรรมทันที เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการสอนที่ “จูงใจ”   
จูงใจอย่างไร ลองพิจารณาดูก็ได้ 

หนึ่ง บุคลิกภาพของพระเถระ กิริยาอาการเคลื่อนไหวอิริยาบถสงบส ารวม ประทับใจ
มาณพน้อย นี้เป็นการจูงใจประการแรก 

สอง การที่ท่านกล่าวอย่างถ่อมตนว่า ท่านเพิ่งเข้ามาสู่พระศาสนา ไม่สามารถแสดงธรรม
โดยพิสดารได้ ขอแสดงโดยย่อ ประทับใจอุปติสสะ ซึ่งเป็นนักศึกษาปรัชญา นักศึกษาปรัชญาส่วนมาก
มักคุ้นเคยอยู่กับนักปราชญ์ที่โอ้อวดว่าตนรู้มาก คนอ่ืนรู้น้อย แต่พอมาพบผู้รู้ที่ถ่อมตน จึงรู้สึก
ประทับใจ 

สาม เนื้อหาที่ท่านกล่าวสั้นๆ ก็เป็นหลักวิชาที่สรุปความจริงทั้งหมดเป็นระบบค าสอน
ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา คือ มีทั้งปรมัถถะธรรม (เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต) และแนวทางเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดนั้น เหมาะสมแก่นักศึกษาปรัชญาอย่างอุปติสสะจะพึงสดับเป็นอย่างยิ่ง และก็จริง
ดังนั้น พอได้ยินเพียงสังเขป อุปติสสะก็สามารถขยายความให้ละเอียดพิสดารเข้าใจทะลุปรุโปร่ง       
ที่เรียกว่า “เกิดความสว่างกลางใจ” ปราศจากความสงสัยทันที 

ทั้งหมดนี้เพราะพระอัสสชิ ท่านรู้จักใช้หลักการจูงใจผู้ฟังคืออุปติสสะ ตั้งแต่วาระแรก   
ที่ได้เข้าพานพบท่าน 

วิธีการเทศนาหรือวิธีการสอนและอุบายกลวิธีต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเผยแผ่ 
ธรรมะ เพราะช่วยเป็น “สื่อ” หรือเป็นอุปรณในการเผยแผ่ และเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น 
การชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่างๆ  
เพ่ือชักจูงโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้ประพฤติตามหลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสุขสงบ       
ในสังคม ผู้เผยแผ่จะต้องเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ชี้แนะที่ถูกต้องให้ ถาชี้แนะผิดๆ ก็อาจพาไปนอก
ประเด็นหรือผิดพลาดได อย่างไรก็ตามการเทศนาก็เป็นการเผยแผ่ที่ “ชี้แนะแนวทาง”๓๒ 

                                                           
๓๒เสถียรพงษ์  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: เพชรรุงการพิมพ จ ากัด, 

๒๕๔๐), หนา้ ๔. 
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ปัจจุบันนี้ประเทศไทยไดมีองค์กรเกี่ยวกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่ส าคัญๆ เกิดขึ้น
หลายองค์กรด้วยกัน องค์กรการเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการผลิตนักเทศนาที่มีความรูและความสามารถเพ่ืองานเผยแผพระพุทธศาสนาของเมืองไทย 

องค์กรเผยแผวัดประยุรวงศาวาส ได้รับยกย่องว่าเป็นส านักที่มีชื่อเสียงในด้านการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา หรือเป็นวัดนักเทศนา องค์กรเผยแผวัดประยูรวงศาวาส มีความมุ่งมั่นและตระหนัก 
ถึงความส าคัญของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดได้เปิดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาการเทศนา 
แกพระภิกษุ สามเณร ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญๆ เช่น เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ภิกษุ สามเณร  
มีความกระตื อรื้ อ ร้ น  และเห็ นความส าคัญ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา เกิ ดความรู   
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถน าหลักการและวิธีการเทศนาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไดอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น ในส่วนของผู้วิจัยเองก็มีความสนใจ    
ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการเทศนา รวมถึงศิลปะวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในแบบต่างๆ ทั้งที่
เป็นของพระนักเทศนาที่มีชื่อเสียงและองค์กรเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส จึงเป็นจุดก าเนิดพระนัก
เทศนาหลายๆ รูป 

ดังนั้น รูปแบบ วิธีการเทศนา เทคนิคการเผยแผ่ธรรมะในแบบต่างๆ ที่ เหมาะสม       
กับยุคสมัย รวมถึงเคล็ดลับการน าเสนอเนื้อหาสาระพุทธธรรมต่อพุทศาสนิกชนตามสถานที่ต่างๆ    
ให้เกิดความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการเผยแผ
พุทธศาสนาทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผพุทธธรรม และได้เทคนิควิธีการโน้มน้าว       
ใจพุทธศาสนิกชนและเผยแผ่ค าสอน ให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามไดถูกต้อง ตามหลักธรรมค าสอน    
โดยน าวิธีการสอนของพระพุทธ ในการเป็นแบบอย่างและหาวิธีการและเทคนิคเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้   
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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ตารางท่ี ๒.๓ สรุปวิธีการเทศนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๒) 

1. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร 
ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้
ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือ
ไปดูเห็นกับตา  

2. สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ 
คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ก็แนะน าหรือบรรยาย
ให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝน
บ าเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือท า หรือน าไปปฏิบัติ  

3. สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า    
คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ      
มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน   
ไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก 4. สัมปหังสนา 
(ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บ ารุงจิตให้แช่มชื่น
เบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้
ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ 

 

2.3 หลักการสอนของพระพุทธเจา 
พระพุทธองคไดตรัสองคแหงธรรมกถึกไว้ว่า “อานนท์การแสดงธรรมใหคนอ่ืนฟัง มิใช 

สิ่งที่พึงกระท าได้ง่าย ผูแสดงธรรมแกคนอ่ืนพึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในใจ” กล่าวคือ  
๑. เราจักแสดงธรรมไปตามล าดับ  
๒. เราจักแสดงอางเหตุ  
๓. เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู  
๔. เราจักเปนผูไมเ่พงอามสิแสดงธรรม  
๕. เราจักไมแ่สดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น๓๓ 
ในการแสดงธรรมนั้น ผู้ที่เปนนักเผยแผหรือนักเทศนาจะกล่าว หรือแสดงธรรมต้องยึด

หลักการสอน ๕ ประการ ซึ่งมีอยู ๔ ประเภท ตามระดบัสติปญญา คือ  
• อุคฆฏิตัญ  ู  ผูสามารถรู้ได้อยางฉับพลัน เพียงแต่ยกหวัขอขึ้นแสดงอาจรู้ไดทันท ี 

                                                           
๓๓พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี, “ศึกษาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อ

คูณ ปริสุทฺโธ)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๕-๑๖. 



๓๐ 
 

• วิปจิตัญ  ู  ผู้สามารถรู้ได้เมื่ออธิบายความอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และมีการ
ซักถามทบทวน  

• เนยยะ  ผู้สามารถเขาใจได้ เมือ่อธิบายความอย่างละเอียดแล้วซักถามททบทวน  
• ปทปรมะ  ผู้ไม่สามารถเข้าใจอะไรที่ลึกซ้ึงได้ทันที ต้องใช้เวลาสะสมบุญบารมี 
การแสดงธรรมของพระองค์จึงทรงยังใช้หลักการสอนที่เหมาะสมกับบุคคลประเภทต่างๆ 

โดยให้ค านึงถึงตัวผู้เรียน และเกี่ยวกับการสอนหรือเนื้อหาของเรื่องที่สอนเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับ 
หลักการสอนทั่วๆ ไป 

     แยกไว้เป็นประเด็น ดังนี้ ได้แก่  
เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน ในการสอนแตละครั้งนอกจากพระองค์จะทรงดูนิสัย  

หรือระดับภูมิปัญญาแล้ว เนื้อหาหรือเรื่องที่จะทรงสอนนั้นก็ตองค านึงนิสัยด้วย ซึ่งเนื้อหาที่จะทรง
สอนพระองคก์็มีหลักในการเผยแผ่ ๗ ประการ คือ  

๑. สอนจากสิ่งทีร่เูห็นเขาใจง่ายหรือรู้เขาใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่รู้เห็นหรือเขาใจยาก  
๒. สอนเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกค่อยยากลงไปตามล าดับชั้น และมีความต่อเนื่องกนัลงไป  
๓. ถ้าสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได้พึงสอนด้วยของจริง เช่น ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ไดฟั้งด้วย

ตนเองอยางที่เรยีกว่าประสบการณต์รง  
๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ไมว่กวน ไมไขว้เขว ไมอ่อกนอกเรื่อง ไถลออกไปนอกทาง  
๕. สอนมีเหตุผล สามารถตรงตามเห็นจริงได้ อย่างที่เรยีกว่า “สนิทาน ”  
๖. สอนเท่าที่จ าเป็นพอดีส าหรับใหเกิดความเข้าใจ เพ่ือให้การเรียนรู้ได้ผล หรือสอน

แสดงภูมวิ่าผู้สอนมีความรู้มาก  
๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง๓๔ 
อธิบายความเป็นกัลยาณมิตรไว้ในหนังสือพุทธวิธีในการสอนไว้ดังนี้ 
๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้ ฟัง     

อยากสนใจ อยากซกัถาม 
๒) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะ ชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ   

เป็น ที่พ่ึงได้อย่างปลอดภัย 
๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝน ปรับปรุง 

ตนเองอยู่เสมอๆ เป็นที่ยกย่อง น่าเอาเยี่ยงอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได ้
๔) วัตตา รู้จักว่ากล่าว คือ รู้จักพูดชี้แจงเผยแผ่ให้ได้ผล โดยอาจเลือกใช้วิธีการเผยแผ่   

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 
๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าไต่ถาม ค าซักถาม ค าล่วงเกิน   

ค าตักเตือน ค าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนได้ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้าน
จากภายนอกมาขัดขวางต่องานเผยแผ่ธรรม 

                                                           
๓๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ อัมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๓๑), หนา ๓๐–๓๘. 



๓๑ 
 

๖) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา สามารถอธิบายหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้นักเผยแผ่ที่ดี 
ต้องมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่าง และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ เพ่ือให้ 
เหมาะสมกับผู้ฟังเพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้ง่าย 

๗) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธด ารัส แต่ต้องรู้จักชักจูง 
แนะน าในทางท่ีถูกและควรเป็น 

กลวิธีและอุบายประกอบการสอน ในกลวิธีและอุบายประกอบการสอน ในหลักพุทธ
วิธีการสอน พระพุทธเจ้าจะทรงใช้กลวิธีและอุบายในการสอน ดังนี้ 

๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายและการ 
เล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยให้จ าได้อย่างแม่นย าเห็นจริง
และเกิด ความเพลิดเพลิน ท าให้การเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น เช่นเมื่อจะอธิบายให้เห็นว่าบุคคลควร
พูดแต่ค าที่ น่าพอใจ ไม่ควรพูดค าไม่น่าพอใจ แม้แต่สัตว์อ่ืนเขาก็ชอบค าพูดที่น่าพอใจเช่นกัน ก็เล่า
นิทานชาดก เรื่อง โคนันทวิศาล เป็นต้น๓๕ พระพุทธเจ้าทรงใช้อุทาหรณ์และนิทานประกอบการสอน
มากมาย เพียงใด จะเห็นได้จากการที่ ในคัมภีร์ต่างๆ มีอุทาหรณ์และนิทานปรากฏอยู่ทั่วไป       
เฉพาะคัมภีร์ชาดก อย่างเดียวก็มีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เรื่อง 

๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ค าอุปมาช่วยให้เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยาก ปรากฏ 
ความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่ เป็นนามธรรม    
เปรียบให้เห็นชัดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือแม้เปรียบเรื่องที่เป็นรูปธรรมด้วยข้ออุปมาแบบรูปธรรม   
ก็ช่วยให้ความหนักแน่นเข้า เช่น กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา ยอดเยี่ยม
กว่ากลิ่นหอมเหล่านี้คือ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา กลิ่นดอกอุบล และกลิ่นดอกมะลิ๓๖ ตัณหาย่อม
เจริญแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาท เหมือนเถาย่านทรายเจริญในป่า เขาย่อม  เร่ร่อนไปมา เหมือน
วานรที่ต้องการผลไม้เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่า ฉะนั้น๓๗  

๓) ใช้อุปกรณ์การสอน ในสมัยพุทธกาลย่อมไม่มีอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ที่จัดท าขึ้น
ไว้เพ่ือการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปัจจุบัน เพราะยังไม่มีการจัดการศึกษาเป็นระบบขึ้นมาอย่าง  
กว้างขวาง หากจะใช้อุปกรณ์บ้าง ก็คงต้องอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คน
ใช้กันอยู่ อย่างไรก็ดีมีตัวอย่างที่ทรงใช้อุปกรณ์การสอนเหมือนกัน โดยทรงใช้เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในกรณี
สอนผู้ เรียนที่มีอายุน้อยๆ ซึ่งเข้าใจจากวัตถุได้ง่ายกว่านามธรรม บางทีก็ทรงใช้วิธีทายปัญหา         
ซ่ึงช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกส าหรับเด็ก ดังปรากฏในสามเณรปัญหา ความว่า “อะไรชื่อว่า หนึ่ง.อะไร 
ชื่อว่า สอง.อะไรชื่อว่า สาม.อะไรชื่อว่า สี่”๓๘ 

๔) ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการท า
เป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสอนแบบไม่ต้องกล่าวสอน เป็นท านองการสาธิตให้ดู แต่ที่พระพุทธเจ้าทรง 
กระท านั้นเป็นไปในรูปทรงเป็นผู้น าที่ดี การสอนโดยท าเป็นตัวอย่าง ก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามที่ 
                                                           

๓๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนา—การศึกษาและการสอน พุทธวิธีในการสอน ,
(กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานศาสนา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544), หน้า ๒๑. 

๓๖ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๕๔-๕๕/๔๓-๔๔. 
๓๗ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๓๔/๑๓๗. 
๓๘ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๔/๕. 



๓๒ 
 

เป็นอยู่โดยปกติแต่ที่ทรงปฏิบัติเป็นเรื่องราวเฉพาะก็มีดังเช่น “คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย  
พระอานนท์ตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุ   
รูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตรและคูถของตน ไม่มีผู้พยาบาลดูแล จึงเสด็จเข้าไปหา
จัดการท าความสะอาด ให้นอนโดยเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงทรงประชุมสงฆ์ทรงสอบถามเรื่องนั้น     
และตรัสตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย     
ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา         
ก็จงพยาบาลภิกษุไปเถิด”๓๙ 

๕) การเล่นภาษา เล่นค าและใช้ค าในความหมายใหม่ การเล่นภาษาและเล่นค า      
เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ ข้อนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา  
สามารถของพระพุทธเจ้าที่มีรอบไปทุกด้าน เมื่อผู้ใดทูลถามมาเป็นค าร้อยกรอง พระองค์ก็ทรงตอบ 
เป็นค าร้อยกรองไปทันที ท านองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกล่าวข้อความ โดยใช้ค าที่ม ี
ความหมายไปในทางไม่ดีงาม พระองค์ก็ตรัสตอบไปด้วยค าพูดเดียวกันนั้นเอง แต่เป็นค าพูด          
ในความหมายที่ต่างออกไปเป็นฝ่ายดีงาม ค าสนทนาโต้ตอบแบบนี้ มีรสอยู่แต่ในภาษาเดิม แปลออก  
สู่ภาษาอ่ืนย่อมเสียรสเสียความหมาย บางครั้งผู้มาเฝ้าบริภาษพระองค์ ด้วยค าพูดต่างๆ ที่รุนแรงยิ่ง
พระองค์ยอมรับค าบริภาษเหล่านั้นทั้งหมด แล้วทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหม่ให้เป็นเรื่องดีงาม 
เช่น กรณขีองเวรัญชพราหมณ์และสีหเสนาบดีผู้รับแผนมาจากนิครนถ์นาฏบุตร 

๖) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป็นอุบายส าคัญในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา เริ่มแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงด าเนินพุทธกิจด้วยพระพุทโธ 
บายที่ ได้ผลดีอย่างยิ่ ง ในการสั่ งสอนแสดงธรรมก็ เช่นกัน  ทรงมักเริ่มต้นด้วยบุคคลที่ เป็น 
พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศ อีกทั้งผู้น าของลัทธิต่างๆ จึงท าให้การประกาศพระศาสนา
ของพระองค์นั้นได้ประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการยืนยันพระปรีชาสามารถ    
ของพระองค์เป็นอย่างดีด้วย 

๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส วิธีสอนนี้เช่น ผู้เรียนยังไม่พร้อม ยังไม่เกิดปริปากะแห่ง 
อินทรีย์หรือญาณ ผู้สอนต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันท า แต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อถึง 
จังหวะและโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวที่จะจับมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป             
ดังตัวอย่างเช่น ในระยะเริ่มแรกประกาศพระพุทธศาสนา ณ วันมาฆปุรณมีหลังตรัสรู้ ๓ เดือน       
เมื่อประทับอยู่ ณ เวฬุวัน พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น และเป็นโอกาสเหมาะ พระองค์
ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เป็นการใช้จังหวะและโอกาสให้เกิดประโยชน์ 

๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอนอย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฐิ 
เสียให้น้อยที่สุด ก็จะมุ่งไปยังผลส าเร็จในการเรียนรู้เป็นส าคัญสุด แต่จะใช้กลวิธีใดให้การสอนได้ผลดี 
ที่สุด ก็จะท าในทางนั้น ไม่กลัวว่าจะเสียเกียรติไม่กลัวจะถูกรู้สึกว่าแพ้บางคราวเมื่อสมควรก็ยอมรับ 
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขาเก่ง บางคราวสมควรข่มก็ข่ม โอนอ่อนผ่อนตามก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด สมควร 

                                                           
๓๙วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๒๔/๒๔๐.   



๓๓ 
 

คล้องก็คล้อย สมควรปลอบก็ปลอบ ดังพระด ารัสว่า “เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง     
วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง”๔๐ 

๙) ลงโทษและการให้รางวัล มีค าสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงข้างต้นว่า     
“พระผู้  มีพระภาคเจ้าทรงฝึกอบรมชุมชนได้ดีถึงเพียงนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญา” แสดงว่าการใช้อ านาจ
ลงโทษ ไม่ใช่วิธีการฝึกคนของพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตาม การลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่ง หมายถึงการ
ลงโทษ ตนเอง ซึ่งมีทั้งในทางธรรมและวินัย ในทางวินัยถือว่า มีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้ว            
และบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบแห่งสงฆ์ ส่วนในทางธรรม ภิกษุที่ 
เหลือของคือว่ายากสอนยากจริงๆ สอนไม่ได้จริงๆ ก็จะกลายถูกเพ่ือนพรหมจารีและเพ่ือนภิกษุถือว่า 
เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนและตักเตือน ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยไม่ว่าทางธรรมหรือวินัย โดยวิธีนี้ 
ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ส่วนการให้รางวัล ทรงใช้การชมเชยยกย่อง แต่ก็เป็นในรูปแบบการ 
ยอมรับคุณความดีของผู้นั้น คือกล่าวชมโดยธรรม ให้เขาม่ันใจในการท าความด ี

๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเฉพาะหน้าที่ เกิดขึ้นบางครั้งคราว ย่อมมี 
ลักษณะแตกต่างกันไปไม่มีที่สุด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการ 
ประยุกต์หลักวิธีการ และกลวิธีต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป อย่างไรก ็
ดีการได้เห็นตัวอย่างการแก้ปัญหาเช่นนี้อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางที่จะน าไปใช้ปฏิบัติได้ 
บ้างไม่ได้บ้าง การประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงประสบปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา  
และทรงแก้ส าเร็จไปในรูปต่างๆ กัน ดังเช่นที่ปรากฏในธนัญชานิสูตร อักโกสกสูตร สุนทริกสูตร     
และกสิสูตร เป็นต้น 

พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ ดังนี้  
๑) วิธีการสอนแบบอธิบายเชิงวิเคราะห์ วิธีนี้ทรงใช้ในการสอนพระอัญญาโกณทัญญะ  

พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ โดยทรงชี้ให้เห็นทางปฏิบัติที่ผิดและเสนอ  
แนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง รวมทั้ งทรงวิเคราะห์ ให้ เข้าใจถึงสามัญลักษณะคือความไม่ เที่ ยง           
ความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร        
และวิญญาณ กับทรงใช้สอนพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะและพระนาคิตะ พระสารีบุตร 
พระองค์ทรงวิเคราะห์ ให้เข้าใจถึงว่าเวทนาไม่เที่ยง พระมหาโมคคัลลานะพระองค์ทรงวิเคราะห์     
ให้เข้าใจถึงว่าธาตุ ๔ คือ ปฐวีอาโต เตโช วาโย ที่ประชุมกันเข้าเป็นกายเป็นของไม่ใช่ตัวตน  

๒) วิธีการสอนแบบอธิบายธรรมขั้นต่ าขึ้นไปถึงธรรมขั้นสูง วิธีนี้ทรงใช้สอนพระยสะ  
พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิพระควัมปติและพระมหากัปปินะ โดยทรงชี้ให้เห็นว่า ทาน และศีล
มีผลส่งให้ไปเกิดในสวรรค์อันเป็นแดนที่พรั่งพร้อมด้วยเบญจกามคุณ แต่ถึงอย่างไร เบญจกามคุณ   
ในสวรรค์นั้น ก็ยังเป็นของต่ าช้าให้โทษเป็นทุกข์ สุดท้ายทรงชี้ให้เห็นว่าการออกบวชเป็นทางที่ดีที่สุด 
แล้วทรงตอกย้ าเรื่องทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์  

๓) วิธีการสอนแบบให้ผู้ฟังตั้งปัญหาทูลถาม วิธีนี้ทรงใช้สอนพระกุมารกัสสปะ พระสภิยะ 
พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู  พระโธตกะ พระอุปสีวะ พระนันทะ      
พระ เหมกะ พระโตเทยยะ พระกัปปะ พระชตุกัณณี  พระภัทราวุธ พระอุทยะ พระเปสาละ        

                                                           
๔๐องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐. 



๓๔ 
 

พระโมฆราช และพระปิงคิยะ โดยทรงเปิดโอกาสให้พระสาวกดังกล่าวนี้ทูลถามปัญหาต่างๆ ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีความพ้นทุกข์  

๔) วิธีการสอนแบบยกเรื่องให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง วิธีนี้ทรงใช้สอน 
พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่าพระสาวกทั้ง ๓ รูปนี้ 
คุ้นเคยกับการบูชาไฟจึงทรงยกเรื่องไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มาสอนเพ่ือทรงชี้ให้เห็นว่า ไฟดังกล่าว
เผาไหม้สัตว์ให้เร่าร้อนเช่นเดียวกับไฟที่ท่านทั้ง ๓ เคยบูชาแล้ว  

๕) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมตามใจผู้ ฟัง วิธีนี้ทรงใช้ในการสอน พระนาลกะ         
พระปุณณะ พระอานนท์ พระกังขาเรวตะ พระสุภูติพระปิลินทวัจนะ พระนาลกะประสงค์จะฟัง     
โมเนยย ปฏิปทา พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟังตามท่ีทูลขอ พระปุณณะประสงค์จะฟังพระด ารัสตรัสเตือน
ส าหรับ อยู่ในสุนาปรันตชนบท พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟัง พระอานนท์ประสงค์จะได้ฟังธรรมะทุกเรื่อง
ที่ตรัสสอน พระองค์ก็ทรงแสดงให้ฟัง พระกังขาเรวตะ พระสุภูติและพระปิลินทวัจนะ ๓ รูปนี้ประสงค์
จะรับกรรมฐานไปปฏิบัติก็ทรงประทานให้ตามที่ทูลขอ กับทรงใช้สอน พระมหาโกฏฐิกะ พระนันทกะ  
พระภคุ พระกิมพิละ พระภัททิยะ(กาฬิโคธาบุตร) พระมหาอุทายีพระโสภิตะ พระรัฐบาล พระเสละ  
พระอุปวาณะ พระมหาปัณถก พระพากุละ พระกุณฑธานะ ซึ่งพระสาวกทั้ง ๑๓ รูปนี้แม้จะไม่มี 
หลักฐานระบุว่าได้ฟังธรรมเรื่องอะไรจากพระพุทธเจ้า แต่ก็มีหลักฐานระบุว่าท่านได้ปฏิบัติกรรมฐาน 
จึงท าให้สันนิษฐานได้ว่า ท่านจะต้องได้รับกรรมฐานมาจากพระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะต่างล้วนได้ฟัง
ธรรมในส านักพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น และพระพุทธเจ้าจะต้องทรงประทานกรรมฐานให้ตามที่ทูลขอ 
เหมือนที่ทรงประทานแก่พระกังขาเรวตะ พระสุภูติและพระปิลินทวัจนะ อย่างแน่นอน  

๖) วิธีการสอนแบบต าหนิให้ตระหนัก วิธีนี้ทรงใช้สอน พระยโสชะ พระสคตะ พระอุป 
เสนะ พระปิณโฑลภารทวาชะ โดยทรงต าหนิพระยโสชะในเรื่องที่พระบริวารของท่านส่งเสียงดัง   
ทรงต าหนิพระสาคตะในเรื่องที่ท่านดื่มเหล้าจนเมาหมดสติทรงต าหนิพระอุปเสนะในเรื่องบวชได้เพียง 
๑ พรรษาก็เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรอ่ืน และทรงต าหนิพระปิณโฑลภารทวาชะในเรื่องไม่รู้
ประมาณในอาหาร ซึ่ งพระสาวกทั้ ง ๔ รูปนี้ เมื่ อถูกต าหนิก็ตระหนักและบ า เพ็ญ เพียรจน           
บรรลุอรหัตตผล  

๗) วิธีการสอนแบบให้ความหวัง วิธีนี้ทรงใช้สอน พระนันทะ พระวังคีสะ โดยทรงให้  
ความหวังแก่พระนันทะว่าหากบรรลุอรหัตตผลก็จะได้นางฟ้าตามท่ีปรารถนา และทรงให้ความหวังแก่ 
พระวังคีสะว่า หากได้เรียนรู้อาการ ๓๒ แล้วก็จะรู้ที่ เกิดของพระอรหันต์ตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อ     
พระสาวกทั้ง ๒ รูปนี้ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้วก็รู้ทันทีว่า ความหวังที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้นั้น    
คือ อุบาย สอนธรรมที่ฉลาด  

๘) วิธีการสอนแบบให้ลองผิดก่อนแล้วจึงสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกให้ภายหลัง วิธีนี้ทรงใช้สอน 
พระโสณโกฬิวิสะ และพระเมฆิยะ โดยทรงปล่อยให้พระโสณโกฬิวิสะบ าเพ็ญเพียรอย่างหนักด้วยการ 
เดินจรงกรมจนกระทั่งเท้าแตกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก่อนแล้ว จึงทรงสอนวิธีปฏิบัติ        
ที่ถูกต้อง คือ บ าเพ็ญเพียรแต่พอเหมาะไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป และทรงปล่อยให้พระเมฆิยะ   
ไปอยู่ ปฏิบัติธรรมตามล าพังแล้วไม่สามารถข่มจิตได้จนต้องกลับมาหาพระองค์อีก และทูลขอให้    
ตรัสบอกวิธี ท าจิตให้สงบ ซึ่งเมื่อพระสาวกท้ัง ๒ รูปนี้ปฏิบัติตามที่ตรัสบอกก็ได้บรรลุอรหัตตผล  



๓๕ 
 

๙) วิธีการสอนแบบตรัสแนะเสริม วิธีนี้ทรงใช้สอน พระอนุรุทธะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่า 
พระอนุรุทธะก าลังตรึกถึงธรรมะอย่างถูกต้อง แต่ยังไม่แจ่มแจ้งถึงได้ตรัสแนะเสริมให้ติดต่อไป       
จนเข้าใจแจ่มแจ้ง 

๑๐) วิธีการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป วิธีนี้ทรงใช้สอน พระราหุล และพระจูฬปันถก 
พระองค์ทรงสอนพระราหุล ซึ่งมีอายุ ๑๕ ขวบเพ่ิงบวชใหม่ให้ส ารวมในการพูด เมื่อท่านมีอายุ ๑๘ ป ี
พระองค์ก็ทรงสอนให้พิจารณารูปทั้งปวงว่าไม่ใช่ของเรา เพ่ือบ่มปัญญาของท่านให้แกล้วกล้าในหลัก  
ของไตรลักษณ์และเมื่อท่านอายุ ๒๐ ปีพระองค์ทรงเห็นว่ามีปัญญาแก่กล้าแล้ว จึงตรัสเตือนให้ท่าน 
เร่งท าที่สุดของทุกข์ให้ได้ส่วนพระจูฬปันถก พระองค์ทรงสอนให้ท่านนั่งมองดูดวงอาทิตย์พลางลูบผ้า 
ขาว พร้อมทั้งนึกบริกรรมว่า “ผ้าเช็ดฝุ่น ผ้าเช็ดฝุ่น” ครั้งผ้าขาวเริ่มสกปรก พระองค์ก็ทรงสอนให้ท่าน 
ได้คิดพิจารณาเปรียบเทียบจิตเหมือนผ้าขาวจนได้บรรลุธรรม  

๑๑) วิธีการสอนแบบเลือกให้ศึกษา วิธีนี้ ทรงใช้ในการสอนพระอุบาลี โดยที่ทรง 
พิจารณาเห็นว่าพระอุบาลีนี้หากไปอยู่ปฏิบัติธรรมตามล าพังแล้วก็จะช านาญเฉพาะการเจริญวิปัสสนา 
เท่านั้น แต่จะไม่เชี่ยวชาญในการพิจารณาตัดสินพระวินัยจึงทรงบอกให้ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมในส านัก 
ของพระองค์ซ่ึงท่านก็ท าตามท่ีทรงเลือกให้  

๑๒) วิธีการสอนแบบย้อนค าพูดให้คิด วิธีนี้ทรงใช้ในการสอน พระองคุลิมาล โดยเมื่อวัน 
พระองคุลิมาลวิ่งไล่หมายจะปลงพระชนม์ของพระองค์พร้อมทั้งร้องตะโกนบอกให้พระองค์หยุด 
พระองค์ได้ตรัสย้อนว่า พระองค์หยุดแล้วแต่พระองคุลิมาล (ขณะนั้นยังเป็นโจร) ต่างหากที่ยังไม่หยุด
ซึ่งก็หมายความว่า พระองค์หยุดท าบาปแล้ว แต่พระองคุลิมาลยังไม่หยุด พระองคุลิมาลเข้าใจตามที่ 
พระองค์ทรงหมายถึง จึงยอมทิ้งดาบแล้วทูลขอบวช  

๑๓) วิธีการสอนแบบรอให้ผู้ฟังมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิต วิธีนี้ทรงใช้สอน  
พระพาหิยะ โดยทรงพิจารณาเห็นว่าพระพาหิยะขณะเฝ้าพระองค์อยู่นั้น สภาพร่างกายและจิตยังไม่
พร้อม เพราะเดินทางมาไกลและเพ่ิงมาถึง ร่างกายยังเหนื่อยอ่อนและจิตก็ไม่สงบ เพราะดีใจเกินไปที่
ได้มาพบพระองค์ ดังนั้นเมื่อท่านทูลขอให้แสดงธรรมให้ฟังจงทรงยับยั้งไว้ก่อน ต่อเมื่อเห็นว่าท่านหาย 
เหนื่อยและจิตก็สงบแล้วจึงทรงแสดงธรรมให้ฟัง  

๑๔) วิธีการสอนแบบปลอบใจ วิธีนี้ทรงใช้สอนพระวักกลิโดยในตอนแรกทรงขับไล่    
พระวักกลิเพราะโทษฐานที่ละทิ้งการบ าเพ็ญสมณธรรม เที่ยวติดตามดูพระรูปกายของพระองค์     
เป็นเหตุให้พระวักกลิเสียใจถึงขั้นจะไปกระโดดภูเขาฆ่าตัวตาย พระองค์จึงเสด็จไปปลอบและทรง    
ให้ก าลังใจจน พระวักกลิเกิดความรู้แจ้งได้บรรลุอรหัตตผลในที่สุด  

๑๕) วิธีการสอนแบบยั่วยุให้แสดงความสามารถแล้วให้โอวาท วิธีนี้ทรงใช้ในการสอน  
พระโสณกุฏิกัณณะ โดยทรงให้พระโสณกุฏิกัณณะซึ่งเดินทางมาเฝ้าจากแคว้นอวันตีได้แสดง 
ความสามารถด้วยการสวดสรภัญญะ ครั้นแล้วได้ตรัสชมและประทานพระโอวาท  

๑๖) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมโปรดคนทั่วไปแต่มีเป้าหมายอยู่ที่คนคนหนึ่งหรือ    
กลุ่มหนึ่ง วิธีนี้ทรงใช้สอน พระมหากัจจายนะ และพระกาฬุทายี เป็นต้น๔๑ 
 

                                                           
๔๑บรรจบ บรรณรุจิ, เล่มนี้มีปัญหา, (กรุงเทพมหานคร: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘), หน้า ๔๕-๕๔. 



๓๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปหลักการในการสอนของพระพุทธเจ้า 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺ โต). 
(๒๕๓๑, หนา ๓๐–๓๘). 

เนื้อหาหรือเรื่องที่สอน พระองค์จะทรงดูนิสัย 
หรือระดับภูมิปญญา มีหลักในการเผยแผ่ ๗ ประการ คือ 

๑. สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาใจงายหรือรูเขาใจอยู
แล้ว ไปหาสิ่งที่รูเห็นหรือเขาใจยาก  

๒. สอนเนื้อเรื่องที่ลุมลึกคอยยากลงไปตามล าดับ
ชั้น และมีความตอเนื่องกนัลงไป  

๓. ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงไดพึงสอนดวยของ
จริง เช่น ใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ได้ฟังเองอยางที่เรียกว่า
ประสบการณตรง  

๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ไมกวน ไมไขวเขว 
ไมออกนอกเรื่อง ไถลออกไปนอกทาง  

๕. สอนมีเหตุผล สามารถตรงตามเห็นจริงได  
อยางที่เรยีกวา “สนิทาน ”  

๖. สอนเทาที่จ าเปนพอดีส าหรับใหเกิดความ 
เขาใจ เพ่ือใหการเรียนรูไดผล หรือสอนแสดงภูมิวา 
ผูสอนมคีวามรูมาก  

๗. สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรูและ
เขาใจเปนประโยชนแก่ตัวเขาเอง 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
(2544, หน้า ๒๑). 

พุทธวิธีในการสอนไว้ดังนี้ 
๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึก

สนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้ผู้ฟัง อยากสนใจ อยาก
ซักถาม 

๒) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสม
แก่ฐานะ ชวนให้เกิดความอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้อย่าง
ปลอดภัย 

๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิ
ปัญญาแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝน ปรับปรุง ตนเองอยู่
เสมอๆ เป็นที่ยกย่อง น่าเอาเยี่ยงอย่าง ท าให้ผู้ฟังเกิด
ศรัทธาได ้

๔) วัตตา รู้จักว่ากล่าว คือ รู้จักพูดชี้แจงเผยแผ่ให้
ได้ผล โดยอาจเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ใน รูปแบบต่างๆ 
เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้  

 
 



๓๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปหลักการในการสอนของพระพุทธเจ้า (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
 ๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อม

ที่จะรับฟังค าไต่ถาม ค าซักถาม ค าล่วงเกิน   ค า
ตักเตือน ค าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนได้ไม่เบื่อหน่าย 
ไม่เสียอารมณ์แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจากภายนอก
มาขัดขวางต่องานเผยแผ่ธรรม 

๖) คัมภี รัญ จ  กถั ง กั ตตา สามารถอธิบ าย
หลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้นักเผยแผ่ที่ดี ต้องมี
ความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่าง และต้องฉลาดในการ
เลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ เพ่ือให้ เหมาะสมกับผู้ฟัง
เพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้ง่าย  

๗.) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าผู้ฟังให้เดินผิด
ทางไปจากพุทธด ารัส แต่ต้องรู้จักชักจูงใน แนะน า
ในทางท่ีถูกและควรเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระพุทธเจ้าจะทรงใช้กลวิธีและอุบายในการสอน 
ดังนี้ 

๑) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การ
ยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายและการ เล่า
นิทานประกอบการสอน 

๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา ค าอุปมาช่วย
ให้เรื่องท่ีลึกซึ้งเข้าใจยาก 

๓) ใช้ อุ ป กรณ์ ก ารสอน  วั ตถุ สิ่ งขอ งที่ มี ใน
ธรรมชาติหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่ 

๔) ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะในทางจริยธรรม 

๕) การเล่นภาษา เล่นค าและใช้ค าในความหมาย
ใหม่ การเล่นภาษาและเล่นค า เป็นเรื่องของ
ความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณ 

๖) อุบายเลือกคนและการปฏิบัติรายบุคคล 
๗) การรู้จักจังหวะและโอกาส วิธีสอนนี้ เช่น 

ผู้เรียนยังไม่พร้อม 
๘) ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ ถ้าผู้สอนสอน

อย่างไม่มีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฐิ เสียให้
น้อยที่สุด 

 



๓๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปหลักการในการสอนของพระพุทธเจ้า (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
 ๙) ลงโทษและการให้รางวัล 

๑๐) กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
บรรจบ บรรณรุจิ 
(๒๕๓๘, หน้า ๔๕-๕๔) 

กล่าวถึง พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าไว้
หลายประการ ดังนี้ 

๑) วิธีการสอนแบบอธิบายเชิงวิเคราะห์ วิธีนี้ทรง
ใช้ในการสอนพระอัญญาโกณทัญญะ พระวัปปะ 
พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ โดยทรง
ชี้ให้เห็นทางปฏิบัติที่ผิดและเสนอ แนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง  

๒) วิธีการสอนแบบอธิบายธรรมขั้นต่ าขึ้นไปถึง
ธรรมขั้นสูง วิธีนี้ทรงใช้สอนพระยสะ พระ วิมละ พระสุ
พาหุ พระปุณณชิพระควัมปติและพระมหากัปปินะ 

๓) วิธีการสอนแบบให้ผู้ฟังตั้งปัญหาทูลถาม วิธีนี้
ทรงใช้สอนพระกุมารกัสสปะ พระสภิยะ พระอชิตะ 
พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ 
พระอุปสีวะ พระนันทะ พระเหมกะ พระโตเทยยะ    
พระกัปปะ พระชตุกัณณีพระภัทราวุธ พระอุทยะ 
พระเปสาละ พระโมฆราช และพระปิงคิยะ 

๔) วิธีการสอนแบบยกเรื่องให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง วิธีนี้ทรงใช้สอน พระอุรุ
เวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ โดยทรง
พิจารณาเห็นว่าพระสาวกทั้ง ๓ รูปนี้ คุ้นเคยกับการ
บูชาไฟจึงทรงยกเรื่องไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 

๕) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมตามใจผู้ฟัง วิธีนี้
ทรงใช้ในการสอน พระนาลกะ พระปุณณะ พระ
อานนท์ พระกังขาเรวตะ พระสุภูติพระปิลินทวัจนะ 

๖) วิธีการสอนแบบต าหนิให้ตระหนัก วิธีนี้ทรงใช้
สอน พระยโสชะ พระสคตะ พระอุปเสนะ พระปิณโฑล
ภารทวาชะ 

๗) วิธีการสอนแบบให้ความหวัง วิธีนี้ทรงใช้สอน 
พระนันทะ พระวังคีสะ โดยทรงให้  ความหวังแก่
พระนันทะ ว่าหากบรรลุอรหัตตผลก็จะได้นางฟ้าตามที่
ปรารถนา 

 



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปหลักการในการสอนของพระพุทธเจ้า (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
 ๘) วิธีการสอนแบบให้ลองผิดก่อนแล้วจึงสอนวิธี

ปฏิบัติที่ถูกให้ภายหลัง วิธีนี้ทรงใช้สอน พระโสณโกฬิ 
วิสะ และพระเมฆิยะ 

๙) วิธีการสอนแบบตรัสแนะเสริม วิธีนี้ ทรง      
ใช้สอน พระอนุรุทธะ 

๑๐) วิธีการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป วิธีนี้ทรง   
ใช้สอน พระราหุล และพระจูฬปันถก 

๑๑) วิธีการสอนแบบเลือกให้ศึกษา วิธีนี้ทรงใช้ใน
การสอนพระอุบาลี 

๑๒) วิธีการสอนแบบย้อนค าพูดให้คิด วิธีนี้ทรงใช้
ในการสอน พระองคุลิมาล 

๑๓) วิธีการสอนแบบรอให้ผู้ฟังมีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิต วิธีนี้ทรงใช้สอน พระพาหิยะ 

๑๔) วิธีการสอนแบบปลอบใจ วิธีนี้ทรงใช้สอน
พระวักกลิ 

๑๕) วิธีการสอนแบบยั่วยุให้แสดงความสามารถ
แล้วให้ โอวาท วิธีนี้ ท รงใช้ ในการสอน  พระโสณ
กุฏิกัณณะ 

๑๖) วิธีการสอนแบบแสดงธรรมโปรดคนทั่วไปแต่
มีเป้าหมายอยู่ที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่ม หนึ่ง วิธีนี้ทรง   
ใช้สอน พระมหากัจจายนะ และพระกาฬุทายี 

 
2.4 ศิลปะการเทศนา 

ศิลปะในการเทศนา เป็นเคล็ดลับเฉพาะตน เป็นศิลปะ เทคนิคของผู้เทศนาในการ      
จะปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละคน ดังนี้ 

ได้กล่าวถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารเคล็ดลับ หรือศิลปะการเทศนาที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้  
ค าว่า “เคล็ดลับ” หมายถึงกลเม็ดหรือวิธีที่ชาญฉลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือรู้จัก 

แต ่ยังไม่คุ้นเคยนัก  
ค าว่า “ศิลปะ” หมายถึง ความมีฝีมือหรือความช านาญในการแสดงออก ในที่นี้หมายถึง 

ศิลปะในการเทศนา  
ส่วนค าว่า “การเทศนา” หมายถึง การยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้ 

ให้เข้าใจ จะได้ละชั่วท าดีมีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต 
การเทศนาในทีน่ี้ หมายเอาการเทศนา ๒ แบบ ดังนี้  



๔๐ 
 

๑. การเทศนาปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์  
๒. การเทศนาปุจฉา -วิสัชนา  
ในการเทศนานั้นมี เคล็ดลับและศิลปะส าคัญที่นักเทศนาควรท าความเข้าใจอยู่            

๓ ประการ คือ ทุน ทางธรรม  
๑) ค าว่า “ทุน” หมายถึง พ้ืนความรู้และความสามารถที่ มีอยู่เดิม ถ้าจะเป็นนักเทศนา

ต้องมีอย่างน้อย ๖ ประการ ดังนี้  
๑. รู้หลักธรรม  
๒. จ าหลักสูตร  
๓. พูดฉะฉาน  
๔. ปฏิภาณไว  
๕. น้ าใจงาม  
๖. มีความรอบรู้ 

๒) การจะท าได้ดังนี้ต้องมีวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทาง ดังนี้  
๑. มีครูแนะน า  
๒. ท่องจ าเทศนา  
๓. ฝึกว่าปากเปล่า  
๔. เข้าใจวางโครง  
๕. ฟัง เขียน เพียร อ่าน  
๖. ปฏิภาณว่องไว  
๗. จิตใจสงบ  
๘. ชอบคบบัณฑิต  
๙. เกาะติดสถานการณ ์

๓) ค าว่า “ธรรม” ในที่นี้ หมายถึง หลักการและอุดมคติของนักเทศนา การเทศนาควร 
ปฏิบัติไปตามหลักการ ดังนี้  

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

ลักษณะของโครงเทศนา (ก) โครงเทศนานั้นจะประกอบด้วย  
๑. อุเทศ คือ หัวข้อที่ยกขึ้นเป็นหลักในการแสดง  
๒. นิเทศ คือ การอธิบายขยายความอุเทศในเชิงปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ โดยใช้วิธี  อธิบาย

แบบ ๔ ส. (สันทสนา เทศนาได้แจ่มแจ้ง สมาทปนา เกิดแรงจูงใจ สมุตเตชนา ชวนให้ท าตาม สัมปหังสนา 
เกิดความบันเทิง)  

๓. ปฏินิเทศ คือการสรุปใจความวางเป็นประเด็น ทิ้งท้ายไว้ก่อนจบการเทศนา 
 
 



๔๑ 
 

เตรียมการเทศนา  
๑.  เตรียมตัวให้พร้อม  
๒.  ซักซ้อมไว้ดี  
๓.  ท่าทีเตะตา  
๔.  กถาเตะหู 
๕.  ตาดูคนฟัง  
๖.  ท่านั่งผึ่งผาย  
๗.  อธิบายแจ่มแจ้ง  
๘.  แสดงหลักการ  
๙.  ปฏิภาณว่องไว  
๑๐. จิตใจสะอาด  
๑๑. มารยาทยอดเยี่ยม 

ปฏิบัติการเทศนา  
๑.  ไปก่อนเวลา  
๒.  เข้าหาเจ้าหน้าที่  
๓.  คัมภีร์ไม่ขาด  
๔.  ฉลาดเจรจา (เจ้าภาพ)  
๕.  ถามหาข้อมลู (งาน)  
๖.  เพ่ิมพูนศรัทธา   
๗.  จรรยางดงาม  
๘.  รูปความแจม่ชัด (ในใจ) 
 

จุดเด่นนักเทศนา  
๑.  รูปสะดุดตา รูปโสภา กิริยางดงาม มีความสะอาด มารยาทเรียบร้อย  
๒.  เนื้อหาสะดุดหู เนื้อหาสาระสละสลวย ที่ควรสั้นก็ควร ที่ควรยาวก็ยาว สัมผัส

คล้องจอง และเป็นไปตามล าดับไม่สับสน  
๓.  ความรู้สะดุดจุติ รู้จริง รู้แจ้ง รู้กว้าง รู้ลึก และรู้รอบ  
๔.  ข้อคิดสะดุดใจ แสดงแทรกข้อคิด เช่น หลวงพ่อพุทธทาส “ทุกข์เกิดที่จิต       

ถ้าเห็นผิดเมื่อผัสสะ” พระธรรมปิฎก กล่าวไว้ว่า “คนเก่งท าเคราะห์ให้เป็นโอกาส คนประมาทท า
โอกาสให้เป็นเคราะห์” ดังนี้เป็นต้น  

๕.  อุปมาอุปไมยน่าฟัง ผลกรรมติดตามคนท าเหมือนล้อรถหมุนตามรอยเท้าโค 
เงาตามตัววิ่งจี้ตามกันไปไม่ลดละ 

อุดมคตินักเทศนา  
๑.  สอนให้จ า ท าให้ดูอยู่ให้เห็น  
๒.  สอนตนก่อน แล้วจึงสอนคนอ่ืน  
๓.  ความเป็นนักธรรม ต้องน านักเทศนา 



๔๒ 
 

๔.  ถ้าสอนจากเรื่องที่ตนท า ทุกถ้อยค าจะมีฤทธิ์  
๕.  อย่าลืม “คนผอมขายยาพ่ีหญิงผัวหนีขายยาเสน่ห์”  
๖.  คติว่า “จงท าตามท่ีฉันสอน อย่าท าตามอย่างที่ฉันท า” อย่าน ามาใช้  
๗.  สอนอย่างไร ท าได้อย่างนั้น๔๒ 

ได้กล่าวถึงหลักนิทานกับการเทศนาไว้ว่า “นิทาน” ก็คือนิยายหรือเรื่องที่จะน ามาเล่า   
สู่กันฟังในโอกาสต่างๆ เป็นสื่อน าไปสู่ความสนใจ เข้าใจช่วยให้เรื่องที่เล่านั้นเกิดมโนภาพเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น และคงไม่มีใครปฏิเสธว่านิทานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต ดังนี้  

๑. นิทานเป็นกาวใจระหว่างคุณตาคุณยายกับหลานๆ  
๒. นิทานเป็นรางวัลความเชื่อฟังที่พ่อแม่จะให้กับลูกๆ  
๓. นิทานเป็นสื่อการสอนของครูอันแสนวิเศษ  
๔. นิทานเป็นหุ่นของธรรมะที่จะช่วยขยายเรื่องนั้นๆ ให้กระจ่าง  
๕. นิทานเป็นเครื่องมือส าคัญของนักสอน นักพูด นักเผยแผ่  
๖. นิทานเป็นแคปซลูทีเ่คลือบขม ให้เป็นขนมหอมหวาน 

การใช้นิทานประกอบการบรรยายเป็นเรื่องธรรมดาในวงการพุทธศาสนา แม้องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเล่านิทานประกอบการสอนธรรม ดังจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงแบ่ง  
ค าสอนออกเป็น ๙ หมวด เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์คือสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติ 
วุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ ในบรรดาค าสอนทั้ง ๙ หมวดนี้ นิทานธรรมะ จัดเข้า        
ในหมวดที่ ๗ คือ ชาดก พระอรรถกถาจารย์ระบุว่า ในพระไตรปิฎกมีชาดกทั้งสิ้น ๕๕๐ เรื่อง เช่น   
ใน มโนรถปูรณีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคที่ ๒ หน้า ๒๘๒ ท่านกล่าวไว้ว่า “ปญญาสาธิ
กานิ ปญฺจชาตกสตานิชาตกนฺติ เวทิตพฺพานิ ” ควรทราบว่า ชาดก ๕๕๐ เรื่อง จัดเป็นชาดก           
แต่ในพระไตรปิฎกบาลีปัจจุบัน มีชาดกจริงเพียง ๕๔๗ เรื่องเท่านั้น 

การใช้นิทานประกอบการสอนธรรมช่วยให้ผู้ฟังเกิดสัมปหังสนา คือได้ความบันเทิง     
ในธรรม และในขณะเดียวกันก็ได้สันทัสสนา คือความแจ่มแจ้งในธรรมไปด้วย การเล่านิทานจะได้ผล  
ดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้เล่าพยายามโยงเข้าหาหัวข้อธรรมในท านองว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า” ดังนั้น 
นิทานชาดกจึงประกอบด้วยภาษิต ค าคม และคาถาร้อยกรอง สรุปคติสอนใจไว้เสมอ อันนิทานนั้น   
มีหลายหลากมากชนิด ทางนิทานไทย แขก ฝรั่ง อาหรับ พม่า มอญ เขมร จีน ฯลฯ แต่เมื่อประมวล
แล้วเห็นจะแบ่งเป็นประเภทได้ ๑๒ ประเภท ดังนี้  

๑.  นิทานตัวอย่าง มีบุคคล สถานที่ ประกอบ เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  
๒. นิทานเปรียบเทียบ เรื่องน าไปสู่คติธรรม หรือจิตส านึกที่ดีงาม ชี้ให้เห็นผลของการ 

กระท า เช่น ท าดี ได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว, ขยัน-รวย เกียจคร้าน-จน  
๓. นิทานกระทบกระเทียบ เรื่องที่เล่าเสียดสีเหน็บแนม หรือล้อเลียนฝ่ายตรงข้ามให้  

เจ็บ (ใจ) หรืออาย เช่น คนศีรษะล้านหรือคนที่มีปมด้อย ใครจะพูดข้องแวะหรือแตะต้องเรื่องอ่ืนๆ 
เลี่ยนๆ เตียนๆ โล่งๆ ไม่ได้เพราะมักจะน้อยใจ  

                                                           
๔๒พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ), วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, 

๒๕๔๔), หน้า ๓๑-๓๓. 



๔๓ 
 

๔. นิทานชาดก เรื่องเก่ียวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เช่น สุวรรณสาม มโหสถ ปรากฏ 
อยู่ในพระสูตรหรือชาดกต่างๆ  

๕. นิทานตลก เรื่องที่เล่าเพ่ือคลายเครียดหรือสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง ฟังแล้ว  
สนุกสนานเกิดความเพลิดเพลิน แต่ไม่ถือเป็นจริงจัง 

๖. นิทานพ้ืนบ้าน เรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือถิ่นฐานย่านนั้นๆ เช่น เรื่องก่องข้าวน้อย 
ฆ่าแม่เป็นต้น  

๗. นิทานปรัมปรา เรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย มักมีอภินิหาร  
๘. นิทานประเทืองปัญญา เรื่องที่สอนให้รู้ จักคิดหรือแก้ปัญหา เช่น นิทานอีสป       

หรือศรีธนญชัย เป็นต้น  
๙. นิทานปริศนาปัญหาธรรม เรื่องที่น าปริศนามาตั้งแล้วมีตัวละครหรือธรรมะมาอธิบาย 

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

๑๐. นิทานเทียบสุภาษิต เรื่องที่น าสุภาษิต ค าโคลงมาตั้งแล้วมีนิทานเล่าเทียบเรื่อง  
เรียกอีกอย่างว่า นิทานกระทู้  

๑๑. นิทานวรรณคดีเช่น เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน, พระอภัยมณี, ไกรทอง-ชาละวัน, อิเหนา 
เป็นต้น  

๑๒. นิทานโบราณคดีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่มิได้มีการจดบันทึกไว้เล่าสืบๆ กันมา มีที่ไป 
ที่มา บุคคล สถานที่และเวลาจริง๔๓ 

สรุปได้ดังนี้ว่า นักเทศนา นักเผยแผ่จ าเป็นต้องมีนิทานไว้เป็นสื่อสอนธรรมเพ่ือน า       
ไปปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทางพระพุทธศาสนา   
ที่อยู่ในรูปของนิทาน ๒) เพ่ือส่งเสริมศิลปะในการสื่อหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยนิทาน    
๓) เพ่ืออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนักเทศนา นักปราชญ์ทางศาสนาทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์
ไว้มิให้สูญ 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๓พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, 

๒๕๔๔), หน้า ๓๔-๓๖. 



๔๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปศิลปะการเทศนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระโสภณธรรมวาที 
(บุญมา อาคมปุญฺโญ) 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑-๓๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพิจิตรธรรมพาที 
(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๔-๓๖) 

ศิลปะส าคัญที่นักเทศนาควรท าความเข้าใจอยู่ ๓ 
ประการ คือ ทุน ทางธรรม 

“ทุน” หมายถึง พื้นความรู้และความสามารถที่มี
อยู่เดิม ถ้าจะเป็นนักเทศน์ต้อง มีอย่างน้อย ๖ ประการ 
ดังนี้  

๑. รู้หลักธรรม  
๒. จ าหลักสูตร  
๓. พูดฉะฉาน  
๔. ปฏิภาณไว  
๕. น้ าใจงาม  
๖. มีความรอบรู้ 
หลักนิทานกับการเทศนาไว้ว่า “นิทาน”ก็คือ

นิยายหรือเรื่องที่จะน ามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่างๆ  
๑. การใช้นิทานประกอบการบรรยายเป็นเรื่อง

ธรรมดาในวงการพุทธศาสนา 
๒. การใช้นิทานประกอบการสอนธรรม 
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ 
๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อคิด คติธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือส่งเสริมศิลปะในการสื่อหลักธรรม 
๓. เพ่ืออนุรักษ์ธรรมนิทานทุกรูปแบบของนัก

เทศนา  
 

 

2.4.1 การประกันคุณภาพการเทศนา 
การเป็นพระนักเทศนาจะต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพ โดยต้องพัฒนาตัวเองด้วยเตรียมตัว 

เตรียมเนื้อหาให้สมดุลกับผู้ ฟังหรือผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้ ฟังได้อะไรที่ ใหม่ (นวัตกรรม) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือมีความสุข แล้วต้องประเมินด้วยว่าขณะเทศนามีผู้ฟังมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นมี
ผู้สนใจที่จะนิมนต์ไปเทศนาใหม่หรือไม่ พร้อมกันนี้อย่างเช่นตนขณะเทศนา ก็ต้องมีการถ่ายทดสด
ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นขยายผู้รับสารไปทั่วโลกและมีการแปลเป็นภาษาอ่ืนด้วยก็จะดียิ่ง หลังจากนั้น
ก็มีการอัพเป็นเอ็มพี ๓ ขึน้เว็บไซต์วัดประยูรฯ 

หลักการประกันคุณภาพนั้นคือการท าที่ได้มาตรฐาน ต้องประกอบด้วยหลักสากล        
๔ ประการคือ 



๔๕ 
 

๑.ปัจจัยน าเข้า คือ การเตรียมตัวด้วย  
๑.๑ หาความรู้หาประสบการณ์ใส่ตัว ด้วยการลงทุนศึกษาค้นคว้าข้อมูล รวบรวม

พุทธภาษิตเรื่องราวรวมถึงนิทานต่างๆ ไว้สาทก รวมถึงเตรียมอุปกรณ์เช่น ท าเพาเวอร์พอยต์       
ไมค์ แม้จะเสียโอกาสขาดรายได้หรือเสียโอกาสไปท างานอย่างอ่ืนก็ต้องยอมเพราะเป็นการลงทุน        
และนักเทศนาต้องมีจรรยาบรรณด้วย 

๑.๒ หาความรู้ที่คนอ่ืนเขาท าไว้น ามาสะสม อย่างเช่นวันนี้ต้องบันทึกข้อมูลไว้     
ฟังคราวต่อไป อย่างเช่นตนบรรยายครั้งนี้ก็มีการท าเป็นเอ็มพี 3 อัพขึ้นเว็บไซต์วัดประยุรฯ รวมถึง
หนังสือต่างๆ ที่เทศนาครั้งที่ผ่านมาเก็บไว้หมด สามารถค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีผู้กล่าวไว้ว่า  
จ าดีกว่าจด จ าไม่หมดให้จดไว้ดีกว่าจ า และบอกด้วยว่าจดแล้วเก็บไว้ที่ไหนถึงจะหาง่าย 

ปัจจัยน าเข้าคือการเตรียมตัวนี้เป็นเป็นการจัดการความรู้และต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ด้วยพร้อมกันนี้จะต้องมีความแตกฉานความรู้นั้นเช่นในหมวดธรรมต่างๆ รวมถึงค าอธิบายให้ปรุโปร่ง 
โดยต้องมีหลักปฏิสัมภิทาญาณ (ปัญญาแตกฉาน) ๔ ประการคือ 

๑. อัตถปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ, ปรีชาแจ้งในความหมาย, เห็นข้อธรรม
หรือความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถ
แยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะกระจายเชื่อมโยง
ต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล) ซึ่งการที่จะมีปัญญาแตกฉานในอรรถนั้นจะต้องมีโยนิโสมนสิการ (คิดเป็น) 
หรือมนสิการ ๔ ประการคือ 

๑) อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธี หรือคิด
ถูกวิธี หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาว ะ
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 

๒) ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดเป็นทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ 
จัดล าดับได้หรือมีล าดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนว
เหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสัน ไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้น  
ที่โน้น หรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึก
คิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 

๓) การณมสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่าง  
มีเหตุผล หมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบหา    
สาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึงต้นเค้า หรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ 

๔) อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึง
ประสงค์ เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาที่ท าให้เกิดกุศลกรรม         
เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ท าให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณา    
ที่ท าให้มีสติ หรือท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นต้น๔๔ 

                                                           
๔๔ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง โ ย นิ โ ส ม น สิ ก า ร ,  [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

https://analyticalreflection.wordpress.com. [๑๖ กันยายน ๒๕๖๑]. 



๔๖ 
 

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในธรรม , ปรีชาแจ้งใจหลัก, เห็นอรรถาธิบาย
พิสดาร ก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหนึ่ง ก็สามารถสืบสาว     
กลับไปหาเหตุได้) 

๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจ้งในภาษา, รู้ศัพท์ ถ้อยค า
บัญญัติ และภาษาต่างๆ เข้าใจใช้ค าพูดชี้แจ้งให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้) 

๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ, ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ,  
มีไหวพริบ ซึมซับในความรู้ที่มีอยู่ เอามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ ใช้ประโยชน์  
ได้เหมาะสม เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์) (ตีความได้)๔๕  

๒. ปัจจัยกระบวนการ หรือขั้นตอนการเทศนา อย่างเช่นต้องรู้ว่า การให้ศีลอย่างไร     
ใช้ภาษาอย่างไร มีนิทานอย่างไร เหมือนการท าอาหารปรุงอาหาร เนื้อหาเป็นอย่างไร กระบวนการ
สอนเทศนาของหลักสูตรนี้ควรมีการนั่งกรรมฐานด้วยหรือไม่ ซึ่งหลักการเทศนามีองค์ประกอบคือ  

๑) การอุเทศนาคือการเริ่มต้นต้องมี ตตต (ต้นตื่นเต้น)  
๒) การนิเทศนาคือตอนกลางต้องมี กกก (กลางกลมกลืน) ต้องมีภาษิตเชื่อม ยกเป็น

ภาษาอังกฤษด้วยก็ได้  
๓) การปฏินิเทศนาตอนจบต้องมี จจจ (จบจับใจ) 

แล้วต้องประเมินตัวเองตามหลักพุทธลีลาคือ  ๑. แจ่มแจ้ง ๒.จูงใจ ๓. แกล้วกล้า         
๔. ร่าเริง หรือ ๔ส. คือ  

๑) สันทัสสนา อธิบายให้ เห็นชัด เจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดู เห็นกับตา         
สอนให้เหมาะกับผู้ฟัง ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อวัดประยุรฯ รูปแบบ แพลตฟอร์ม  

๒) สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน าไป
ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน  

๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดก าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจ 
ว่าจะท าให้ส าเร็จได้ ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก ด้วยการท าจิตให้ผ่องแผ้ว 

๔) สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง คือการอนุโมทนาคือประกาศอานิสงส์   
เช่น การท าบุญกับผู้ศึกษาธรรมพระนักเทศนาเท่ากับบูชาพระธรรม เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยม
ด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ  

๓. ปัจจัยการผลิต คือ การประเมินผู้ฟังหรือผู้รับสารผลเป็นอย่างไรจากผลผลิตนั้น
เข้าใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างเช่นหลักสูตรนี้มีผู้เรียน ๖๐ รูป หากจบ ๔๘ ก็ถือว่า 
ประสบผลส าเร็จ 

๔. ปัจจัยผลกระทบ คือประเมินเช่นกันว่าเขาประทับใจหรือไม่  เขาต้องการฟังเรา
เทศนาอีกหรือไม่ มีการนิมนต์ไปเทศนาอีกหรือไม่ อย่างเช่นหลักสูตรนี้อยู่มาถึง ๖ รุ่นนี้ว่าผลกระทบดี
ถึงท าให้หลักสูตรนี้อยู่มาได้  

ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิตได้ยกตัวอย่างวิธีการเทศนาเรื่องจิตอาสา โดยสาทกยกนิทานหรือ
เรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันคือเรื่องน้ าท่วมจังหวัดเพชรบุรีแทนเปรียบเทียบกับการช่วยกู้ชีพ        

                                                           
๔๕องฺ.จตุกฺก. 21/172/216 ขุ.ปฏิ. 31/268/175 อภิ.วิ. 35/784/400. 



๔๗ 
 

ทีมหมูป่า พร้อมยกศาสตร์พระราชาคือ ขาดเติมให้เต็มด้วยทาน เต็มให้รู้จักพอด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พอให้รู้จักแบ่งด้วยอัตถจริยา แบ่งให้เป็นธรรมด้วยสมานัตตตา 

2.4.2 ผู้แสดงธรรม  
ผู้แสดงธรรมหรือตัวพระนักเทศนา ที่จะต้องมีความรู้ มีไหวพริบต่อสถานการณ์ มีความรู้

ที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ด้วย  
กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่งสารที่ดีต้องประกอบด้วย คุณสมบัติ คือ สัปปุริส

ธรรม ๗ ประการ ดังนี้  
๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะ คือ หลักการ หลักความจริง เนื้อหาสาระของเรื่อง         

ที่จะสื่อสาร รู้แจ้ง แทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน  
๒. อัตถัญญุตา รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

ที่แน่นอน ชัดเจน (Goal oriented)  
๓. อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใคร มีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร การรู้จัก  

ตนเองเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้ว จะน าไปสู่การยอมรับตน (Self Acceptance)      
แล้วจะเปิดเผยตน (Self Disclosure) สามารถสื่อสารภายในที่ตนต้องการสื่อสารได้ดียิ่ง ผู้ที่สามารถ
สื่อสารภายในตนได้ดี จะเป็นคนที่สามารถรับรู้วิเคราะห์สังเคราะห์และมีวิจารณญาณที่สุขุม รอบคอบ 
และมีเหตุผล จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ การที่พระนักเทศนารู้จักความพอดีการสื่อสาร
บางอย่างหากมากเกินไป ผู้รับสารก็รับไม่ได้ หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอ การรู้จักประมาณในการ
สื่อสาร (Frequency) คือไม่ส่ง สารที่ซ้ าซากมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จึงเป็นคุณสมบัติประการ
ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ส่งสาร 

๕. กาลัญญุตา รู้จักเวลา คือการที่ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร 
เวลาไหนไม่ควร หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตน การสื่อสาร
ระหว่าง บุคคล หรือการสื่อสารมวลชน ย่อมมีประสิทธิภาพลดลง  

๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม เรียกว่า กลุ่มผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่ งสาร
ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารจึงจะประสบความส าเร็จ ยิ่ งรู้จักมากเท่าไร  การสื่อสาร             
ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น การที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือกลุ่ม เป้าหมาย จึงท าให้การเผยแผ่     
พุทธธรรมของพระองค์ประสบความส าเร็จ  

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า ผู้รับสารแต่ละคน 
แต่ละกลุ่ม มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง มีจริตอัธยาศัย มีศักยภาพในการรับสารมากน้อยแค่ไหน
เพียงใด การที่ผู้ส่งสารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นั้น ท าให้สามารถแยกแยะผูร้ับสารได้๔๖ 

ในส่วนของผู้รับสารตามแนวแห่งพุทธะ แบ่งผู้รับสารออกเป็น ๔ กลุ่มเปรียบเหมือน 
ดอกบัว ๔ เหล่า ดังนี้  

                                                           
๔๖สมาน  งามสนิท , องค์ป ระกอบของการสื่ อสารที่ พึ งประสงค์ตามแนวแห่ งพุ ทธะ , 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๙.  



๔๘ 
 

๑. กลุ่มบัวพ้นน้ า เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะแย้มบานทันทีกลุ่มนี้เปรียบเหมือนผู้มีปัญญา 
เฉียบแหลม มีการศึกษาดีแล้ว ไม่ต้องการเนื้อหาหรือการอธิบายอะไรมาก เพียงแต่ยกหัวข้อธรรม    
ก็สามารถรู้ได้  

๒. กลุ่มบัวใต้ผิวน้ า เพียงรอวันจะโผล่ขึ้นพ้นน้ ามารับแสงพระอาทิตย์แล้วแย้มบาน     
ในวันรุ่งขึ้น เปรียบเหมือนผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้ยังประโยชน์ 
ให้ส าเร็จได ้ 

๓. กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางน้ า โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ าเพ่ือรับแสงอาทิตย์แล้วแย้มบาน 
เปรียบเหมือนกลุ่มคนที่มีปัญญาปานกลาง หากประคับประคองดีๆ โอกาสจะประสบความส าเร็จ    
ในชีวิตก็มีมาก การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ต้องละเอียดอ่อน เนื้อหาต้องตรงประเด็นชัดเจน
และถูกต้อง เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ  

๔. กลุ่มบัวในโคลนตม คือ บัวที่ยังเป็นหน่อ ยังไม่โผล่พ้นโคลนตมขึ้นมา โอกาสที่จะ  
เป็นอาหารของปลาและเต่าก็มีอยู่มาก เปรียบเหมือนกลุ่มผู้รับสารที่มีปัญญาทึบและห่อหุ้มด้วยอวิชชา  
คือ ความไม่รู้แจ้ง การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ต้องออกแรงมาก  

ในส่วนขององค์ประกอบของสาร ตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มีหลักส าคัญที่ต้องศึกษา 
ประกอบด้วย ๕ หลัก ดังนี้ 

๑. สัจจะ ได้แก่ เรื่องที่น าเสนอต่อมวลชนนั้นต้องเป็นเรื่องจริง เสนอหรือส่งสารตาม
ความเป็นจริงและไม่บิดเบือน  

๒. ตถตา เรื่องแท้จริง เรื่องที่เสนอหรือส่งสารนั้นต้องเป็นเรื่องแท้เสนอตามสภาพ       
ที่แท้จริง ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใส่สีหรือใส่ไข ่ 

๓. กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้น จะต้องเหมาะสมกับกาลเวลาในแต่ละขณะ  
๔. ปิยะ เรื่องที่เสนอนั้น เป็นเรื่องที่คนชอบ หรือเสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารชื่นชอบ โดนใจ 
๕. อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๔๗ 
สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสาร มีความรู้และความสามารถ   

ในการเผยแผ่ฝึกอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื้อหาธรรมะ มีวิธีน าเสนอ         
ที่เหมาะสมกล่าวคือ วิธีน าเสนอที่เร้าใจ สามารถโน้มน้าวใจประชาชนให้หันมาสนใจธรรมะมากยิ่งขึ้น 
และประชาชนมีพ้ืนฐานทางด้านศีลธรรมได้สนใจธรรมะอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางการเผยแผ่ ธรรมะ
เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารทุกกลุ่ม จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้ทันยุคทันสมัย      
การเผยแผ่ธรรมจึงประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.๓ เทคนิคการเทศนา 
เทคนิคและศิลปะการเทศนา ในการเทศนานั้นมีเคล็ดลับ และศิลปะส าคัญที่นักเทศนา

ควรท าความเข้าใจอยู่ ๓ ประการ คือ  
๑. ทุน หมายถึง พ้ืนความรู้และความสามารถที่มีอยู่เดิม ถ้าจะเป็นนักเทศนา อย่างน้อย 

ต้องมี ๖ ประการ ดังนี้ 

                                                           
๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗. 



๔๙ 
 

- รู้หลักธรรม 
- จ าหลักสูตร  
- พูดฉะฉาน 
- ปฏิภาณไว 
- น้ าใจงาม 
- มีความรอบรู้ 

๒. ทาง หมายถึง วิธีเข้าถึงความส าเร็จโดยสามารถ เทศนาได้ รวมไปถึง เทศนาเป็นการ
จะท าได้ดังนี้ ต้องมีวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทาง คือ 

- มีครูแนะน า 
- ท่องจ าเทศนา 
- ฝึกว่าปากเปล่า 
- เข้าใจวางโครง 
- ฟัง เขียน เพียร อ่าน 
- ปฏิภาณว่องไว 
- จิตใจสงบ 
- ชอบคบบัณฑิต 
- เกาะติดสถานการณ์ 

๓. ธรรม  หมายถึง หลักการและอุดมคติของนักเทศนา การเทศนาควรปฏิบัติ           
ไปตามหลักการ 

- เทศนาตามขั้นตอน 
- สั่งสอนอย่างมีเหตุผล 
- เมตตาต่อสาธุชน 
- ไม่กังวลกับเรื่องกัณฑ์เทศนา 
- ไม่กระทบตนกระทบท่าน คือหลักการเทศนา 

ว.วชิรเมธี พระนักเทศนาที่มีชื่อเสียงในการย่อยหลักธรรมะที่ลึกซึ้งให้ผู้ที่ได้ฟังเข้าใจง่าย 
และอาจกล่าวได้ว่า ว.วชิรเมธี ก าลังเดินตามรอยธรรม ที่ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เผยแผ่
พระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต ท่าน ว.วชิรเมธี ได้เคยวิเคราะห์เรื่องหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ       
โดยประมวลถึงอัจฉริยภาพ 7 ข้อ ดังนี้  

1. เป็นนักอ่านตัวยง  
2. มีเจตจ านงทางวิทยาศาสตร์  
3. คบนักปราชญ์เป็นมิตร  
4. ถวายชีวิตให้พุทธศาสนา  
5. ฝีปากกล้าไม่กลัวใคร  
6. สอนตรงดั่งไม้บรรทัด  
7. คมชัดทุกถ้อยกระทงความ 
 



๕๐ 
 

หลวงพ่อปัญญาฯ เวลาที่ท่านเทศนา ค าเทศนาของท่านจะม ี
ข้อ ๑ เรื่องราว เรื่องเล่าที่ทันสมัย เพราะท่านเป็นนั กอ่านตั้งแต่ยังเป็นสามเณร         

จนเป็นพระ และจนถึงปัจจุบัน ท่านติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอๆ หลวงพ่อปัญญาเคยบอกว่า 
เงินทุกบาทที่ได้จากกัณฑ์เทศนา น าไปใช้ในเรื่องเดียวคือ ซื้อหนังสือมาอ่าน" ว.วชิรเมธี กล่าวและว่า
ดังนั้น หลวงพ่อปัญญาฯ จึงมีเรื่องเล่ามากมาย  

ข้อ ๒ เมื่อเทศนาจึงไม่น่าเบื่อ เพราะเป็นเรื่องที่ทันสมัย เมื่ออ่านมากก็รู้มาก เมื่อรู้มาก  
ก็รู้กว้าง และเมื่อรู้กว้างก็สามารถท างานได้มากมาย  "มีเจตจ านงทางวิทยาศาสตร์" ว.วชิรเมธี      
ขยายความว่า หลวงพ่อปัญญาฯ เป็นพระท่ีศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย มีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป 
ความคิดเป็นระบบ 

ข้อ ๓ สอนพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผล น าเสนอสิ่งที่ตรวจสอบได้ว่ามี เหตุมีผล 
ปาฏิหาริย์ค าสอนของหลวงพ่อคือ เนื้อหาพุทธธรรมที่บริสุทธิ์ ไม่ได้เกิดจากเครื่องรางของขลัง"       
"คบนักปราชญ์เป็นมิตร คือ หลวงพ่อปัญญาฯ มีมิตรที่ยิ่งใหญ่คือท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อปัญญาฯ 
โชคดีที่ได้พบยอดคนในโลกเป็นสหาย ท่านพุทธทาสยังเคยกล่าวไว้ว่า หลวงพ่อปัญญาฯ เป็นน้องชาย
โดยธรรม" ว.วชิรเมธี กล่าวในขณะที่  

ข้อ 4. ถวายชีวิตให้พุทธศาสนา พระมหาวุฒิชัย อธิบายว่า เนื่องจาก หลวงพ่อปัญญาฯ 
ได้ตั้งจิตรับใช้พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้าย และท่านก็ได้พิสูจน์ค าพูดของท่านจริงๆ "ฝีปากกล้า  
ไม่กลัวใคร เพราะหลวงพ่อปัญญาฯ สอนธรรมะอย่างตรงไปตรงมา แม้ไม่ถูกใจคนไม่เกรงหน้าอินทร์
หน้าพรหม แต่อิงหลักธรรมะ ตรงตามธรรมะ อาจไม่ตรงตามใจคน ถูกต้องอาจไม่ถูกใจ เห็นแก่
พระพุทธเจ้ามากกว่าเห็นแก่คน เห็นแก่ธรรมะมากกว่าผลประโยชน์ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  

ข้อ  ๕  ค าสอนของท่ านปัญญานันทภิกขุนั้ น  มีความตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน 
เปรียบเสมือนสอนตรงดั่งไม้บรรทัด "ไม่อ้อมค้อม ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่สอนอย่าง ท าอย่าง อาตมา     
ขอยกตัวอย่าง เมื่อครั้งที่มีคนมาบวช เมื่อตัดผมจุกแรกออกแล้วก่อนที่จะโกนหัว พ่อกับแม่ของคนที่
บวชก็มาถามหลวงพ่อปัญญาฯ ว่าจะให้เอาผมจุกนี้ไว้ที่ไหน เพราะคนไทยเรานิยมที่จะเก็บผมจุกแรก
นั้นไว้เพ่ือความเป็นสิริมงคล แต่หลวงพ่อปัญญาฯ บอกว่าให้เอาไปทิ้งขยะ" นอกจากนี้ ว.วชิรเมธี    
ยังเล่าต่ออีกว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนมานิมนต์หลวงพ่อปัญญาฯ ไปเป็นประธานงานหมั้น เมื่อเจ้าบ่าว
เจ้าสาวมากันพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีใครท าอะไร หลวงพ่อปัญญาฯ จึงได้ถามว่า ท าไมไม่ท าพิธี เจ้าบ่าว
ก็เรียนตอบท่านว่า ฤกษ์ยังไม่มา "หลวงพ่อปัญญาฯ ก็เลยบอกว่า คนก็พร้อมแล้ว แหวนก็มีแล้ว รูที่
แหวนก็มีท าไมไม่เอานิ้วสอดเข้าไปจะมัวรออะไรอยู่" หรือแม้แต่เรื่องเซียมซี ที่มีคนมายกกระบอก 
เซียมซีรอให้กระเด็นออกมา พอไม้ตกลงมาก็บอกว่าเป็นอภินิหารของหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อปัญญาฯ 
บอกว่าที่มันหลุดออกมาได้นั้นเกิดจากแรงสั่น ไม่ใช่อภินิหารอะไรขอหลวงพ่อท่านเลย  

ข้อที่ ๖ คมชัดทุกถ้อยกระทงความ ที่คมชัดเพราะค าสอนของหลวงปัญญาฯ ไม่ใช้ภาษา
วิชาการ ไม่นิยมใช้ภาษาบาลี แต่เป็นภาษาไทย ชัดถ้อยชัดค า โดยเน้นให้เห็นว่าจะท าอย่างไรให้ชีวิต
ประสบความส าเร็จ ซึ่งหลวงพ่อปัญญาฯ ยึด 5 ดี คือ คิดดี พูดดี ท าดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี ตรงนี้
ชัดถ้อยชัดค า ไพเราะทั้งเนื้อหาและสาระ หลวงพ่อปัญญาฯ จึงประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง 7 ข้อ   
อย่างที่กล่าวมา และเรียกได้ว่า ท่านเป็นบิดาของพระนักเทศนาของประเทศไทย"  

ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวอีกว่า การสูญเสียหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ถือว่าเป็นการสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการพุทธศาสนาของไทย "มีพระมากมายที่มีความสามารถในการเทศนาสั่งสอน     
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แต่พระที่มีความกล้าอย่างหลวงพ่อปัญญาฯนั้น ต้องบอกว่ามีน้อยกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก    
หาได้ยากกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร ในเมืองไทยมีพระมากมาย ที่มีความรู้ มีความดี มีความเสียสละ 
แต่พระที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เปี่ยมด้วยคุณสมบัติพระนักเทศนาอย่างหลวงพ่อปัญญาฯ    
นั้นอีกกี่ปี พุทธศาสนาจึงจะเจียระไน พระนักเทศนาที่รูปงามอย่างท่านได้สัก 1 รูป" พระมหาวุฒิชัย 
กล่าวอีกว่า วันนี้สังคมไทยมี แต่อวิชชา partner หรือ ที่เรียกว่า ทูตอวิชชา ซึ่งชักน าคนให้งมงาย    
ในนามของศาสนา การปลุกเสกลงเลขสักยันต์ กลายเป็นจริยวัตรที่ถูกให้ ความส าคัญดั่งว่าเป็นกิจ  
ของสงฆ์ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องนอกศาสนา ตรงนี้ที่หลวงพ่อปัญญาฯ ต่อต้านมาตลอด "การสูญเสียหลวงพ่อ
ปัญญาฯ ควรท าให้คนไทยได้ตระหนักรู้ร่วมกันว่า หลวงพ่อเพียงรูปเดียวยังก่ อประโยชน์              
ให้ประเทศชาติ ประชาชนมหาศาลเพียงนี้ หากเราร่วมกันสร้างพระเป็นๆ ไม่ใช่พระอิฐพระปูน เทศนา
ได้สอนได้เป็นหลวงพ่อปัญญาฯ คนที่ 2 ที่ 3 สังคมไทยจะก้าวไปไกลกว่าทุกวันนี้"๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๔๘บิ ด า แ ห่ ง พ ร ะ นั ก เ ท ศ น า  - ว . ว ชิ ร เ ม ธี  [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล

http://www.cdthamma.com/forums/index. [๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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ตารางท่ี ๒.๖ สรุปผู้แสดงธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมาน งามสนิท 
(๒๕๔๒, หน้า ๙) 

กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่งสารที่ดี
ต้องประกอบด้วย  คุณสมบัติ  คื อ  สัปปุ ริสธรรม         
๗ ประการ 

๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้ธรรมะ คือ หลักการ หลัก
ความจริง เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะ สื่อสาร 

๒. อัตถัญญุตา รู้จักเนื้อหาสาระ ความหมาย 
ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

๓. อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใคร มีความ
พร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร 

๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ การที่พระนัก
เทศนารู้จักความพอดีในการสื่อสาร 

๕. กาลัญญุตา รู้จักเวลา คือการที่ผู้ส่งสารต้อง
รู้จักเวลาในการสื่อสารว่า เวลาไหนควร เวลาไหน ไม่ควร 

๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน รู้จักสังคม เรียกว่า 
กลุ่มผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ปุคคลปโรปรัญ ญุ ตา คือ  การรู้ จั กความ
แตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้รับสารแต่ละคนแต่ละกลุ่ม 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(http://www.cdthamma.com) 
[๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

วิ เค ราะห์ เรื่ อ งห ล วงพ่ อปั ญ ญ านั น ท ภิ ก ขุ        
โดยประมวลถึงอัจฉริยภาพ 7 ข้อ ดังนี้ 

1. เป็นนักอ่านตัวยง  
2. มีเจตจ านงทางวิทยาศาสตร์  
3. คบนักปราชญ์ เป็นมิตร 
4. ถวายชีวิตให้พุทธศาสนา  
5. ฝีปากกล้าไม่กลัวใคร  
6. สอนตรง ดั่งไม้บรรทัด  
7. คมชัดทุกถ้อยกระทงความ 
ไม่นิยมใช้ภาษาบาลี ยึด 5 ดี คือ คิดดี พูดดี ท า

ดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี  

 
2.5 ทฤษฎีสื่อสาร SMCR 

เดวิด  เค  เบอรโล  (David K. Berlo) เนื่ องจากกระบวนการสื่ อสารนั้ นต องใช้
กระบวนการคิดและการใช้ภาษา กระบวนการส่งและรับ ตลอดจนกระบวนการของการแลกเปลี่ยน  

http://www.cdthamma.com/
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ข่าวสารเพ่ือความเข้ าใจร่วมกัน เบอร์ โล (Berlo) ได้อธิบายพฤติกรรมของการสื่อสาร คือ          
ความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบทางการสื่อสารที่เรียกว่า SMCR มาจากค าว่า แหล่งสาร 
(Sender) สาร (message) ช่องทาง (channel) และผู้รับสาร (receiver) ซึ่งไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้เป็นส่วนๆ โดยอิสระได้ เขาเชื่อว่ากระบวนการสื่อสารจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับ         
ปัจจัยต่างๆ ขององค์ประกอบทั้ง 5 ในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะผู้ส่งสารและความสามารถ    
ในการรับสารของผู้รับสารเช่นเดียวกัน ไม่ว่าสารเหล่านั้น จะผ่านช่องทางรูปหรือการมองเห็น 
(seeing) รส (tasting) กลิ่น (smelling) เสียง (hearing)  หรือสัมผัส (touching) องค์ประกอบทั้ง 5 
นี้จะมีอิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร รูปแบบสื่อสารนี้ แสดงให้เห็นว่ามีหลาย
องค์ประกอบ สารซึ่งบรรจุเนื้อหา (content) อาจจะถูกส่งไปในลักษณะรหัสเฉพาะ (code) มีรูปแบบ 
(structure) และอาจจะไดรับการปฏิบัติ (treated) แตกต่างกันไปโดยผู้อ่ืน และสารสามารถส่งได
หลายช่องทางไมว่าจะเป็นส่งผ่านบุคคล ผ่านวิทยุ ผ่านโทรทัศน์ หรือผ่านอินเทอรเน็ต ผลกระทบก็จะ
กลับมาในรูปแบบกระบวนการในทิศทางเดิมเช่นกันสามารถอธิบายองค์ประกอบการสื่อสาร SMCR 
ไดดังนี้ 

ตามความคิดเห็นของ เดวิด เค.เบอรโล (David K. Berlo) ผู้ส่งสาร คือ ผู้สร้างสารที่มี
เจตนาที่จะสื่อสาร สวนตัวสาร คือ การแปลความหมายของความคิดเห็นของผู้ส่งสารให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ เช่น ภาษาหรือการแสดงออก ขณะชองทาง คือ สื่อที่ตัวสารจะถูกสงผาน และผูรับสาร คือ 
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการสื่อสาร ซึ่งในองคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารทั้ง 4  

1. แหล่งของสารหรือผู้ส่งสาร (S : Sender) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการ
สื่อสาร โดยมีความสามารถใน "การเข้ารหัส" (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพ่ือผล
ในการสื่อสารมีความรูอย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่งและมีความสามารถในการปรับ 
ระดับของขอมูลนั้นใหเหมาะสม ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับ 

2. ขอมูลขาวสาร (M : message) เกี่ยวของทางดานเนื้อหาที่ เกี่ยวกับพลังงาน
สัญลักษณและวิธีการสงขาวสารในที่นี้อาจหมายถึง ผลกระทบจาการขุดเจาะ ผลประโยชนจาก
พลังงาน และนโยบายดานพลังงาน เปนตน 

3. ชองทางในการสงสาร (C: channel) หมายถึงการที่จะสงขาวสารโดยการใหผูรับได
รับขาวสารขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง คือ การไดยิน การดู 

การสัมผัส การลิ้มรสหรือการไดกลิ่น ในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก สื่อมวลชน วิทยุ       
โทรทัศนอินเตอรเน็ต เอกสารแนะต าตัวของนักการเมือง เปนตน 

 4 . ผู รับ  (R: receiver) ตองเปนผูมีทั กษะความช านาญ ในการสื่ อสาร โดยมี
ความสามารถใน "การถอดรหัส" (decode) สาร เปนผูที่มีทัศนคติ ระดับความรูและพ้ืนฐานทางสังคม
วัฒนธรรมเชนเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับผูสง จึงจะท าใหการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารนั้นได  
 

ทฤษฎีสื่อสาร SMCR ของ “เดวิด เค. เบอร์โล” (David K.Berlo) ประกอบด้วย 
๑. ผู้ส่ง (Sender) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญใน “การเข้ารหัส” (Encode) 

เนื้อหาข่าวสาร และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อ
ระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย  

๒. ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 
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๓. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ หรือเพียงส่วนใด    
ส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ  

๔. ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญใน “การถอดรหัส” (Decode)   
สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึ งกันกับ   
ผู้ส่งจึงจะท าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล  

ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่ง
และรับที่จะท าการสื่อสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 

๑).ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับ
ควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้อง
มีความสามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้ค าพูดที่ชัดเจนฟังง่าย    
มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการ
เขียนด้วยถ้อยค าส านวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการ
ถอดรหัสและมีทักษะที่ เหมือนกันกับผู้ส่งโดยมีทักษะการฟังที่ดี  ฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้ เรื่อง         
หรือสามารถปรับเปลี่ยนตามระดับของผู้ฟัง และตามบริบทนั้นๆ ที่ไปเทศนา 

๒).ทัศนคติ (attitudes) เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและ
ผู้รับ มีทัศนคติที่ดีต่อกันจะท าให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับ
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็น
คล้อยตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมี
ความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงท านองหรือน าเสียง    
ในการพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่าน
หวานน่าฟัง มองในสถานการณ์เดียวกัน แต่พระเทศนาจะน าเหตุการณ์นั้นยกมาเป็นอุทาหรณ์ 

๓).ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะ
ท าให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้อง
มีการปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนที่ใช้ 
เช่น ไม่ใช่ค าศัพท์ทางวิชาการ หรือถ้อยค ายาวๆ ส านวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อ
ความเข้าใจ การใช้ภาษาตามระดับผู้ฟัง และมีความสุภาพ 

๔).ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมใน
แต่ละชาติมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ที่มีความแตกต่างกันและมีการศึกษา
ถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาประกอบด้วยกัน๔๙ 

สรุป การประกันคุณภาพการเทศนาตามการบรรยายของพระพรหมบัณฑิตตามหลัก     
สากล ๔ ประการ สามารถบูรณาการเข้ากับทฤษฎีการสื่อสาร SMCR การเทศนาพระสงฆ์ต้องเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การเทศนาในพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ ก็เป็นการเผยแผ่อย่างหนึ่ง 
ซึ่งมีหลากหลายวิธี ควรส่งเสริมให้พระได้มีโอกาสเทศนาให้มากขึ้น โดยใช้หลักปฏิสัมภิทาคือรู้จัก
                                                           

๔๙มุมมองประกันคณุภาพการเทศนาของพระพรหมบณัฑิตกับทฤษฎีการสื่อสาร SMCR "การประกัน
คุณภาพการเทศนา" บรรยาย วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑), [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล: http://www.banmuang 
co.th/news/education. [๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๑]. 



๕๕ 
 

ความหมาย รู้จักหลักการรู้จักภาษาหรือศัพท์เฉพาะต่างๆ และสามารถคิดต่อได้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์และอุปกรณ์เสริมในการเทศนา อย่างรู้เท่าทันและ
น าไปอธิบาย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้กับคนร่วมสมัยเข้าใจได้ พระสงฆ์ก็จะอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอีกนานและเป็นที่พ่ึงทางจิตวิญญาณให้กับชาวโลกได้อยู่อย่างมีความสุข
โดยอาศัยหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการเผยแผ่ 

 
2.6 ข้อมูลบริบทเรื่องที่วจิัย  

จังหวัดสมุทรปราการ๕๐ มีจ านวน ๖ อ าเภอ มีวัดทั้งหมด จ านวน ๑๒๕ วัด มีพระภิกษุ
จ านวน 3,876 รูป คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เคยจัดส่งพระสงฆ์เข้ารับการอบรมพระนัก
เทศนาแม่แบบ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นต้นเรื่อยมาตั้งแต่รุ่นที่ ๑๗ –๒๗ 
มีพระนักเทศนาแม่แบบ จ านวน ๑๒ รูป๕๑ 

๑. พระครูปลัดภานุวัตร (วฑฺฒธมฺโม) วัดบางโฉลงใน อ าเภอบางพลี รุ่น ๑๗ 
๒. พระจรูญ จนฺทูปโม วัดบางโฉลงใน อ าเภอบางพลี รุ่น ๑๗ 
๓. พระสัญญา สญฺญาโม วัดบางโฉลงใน อ าเภอบางพลี รุ่น ๑๗ 
๔. พระมหาไพบูลย์ กิตติปญฺโญ วัดบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ รุ่น ๑๙ 
๕. พระฐานะชาติ อมโร วัดบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ รุ่น ๑๙ 
๖. พระครูปลัดกมล จารุธมฺโม วัดเสาธงกลาง อ าเภอบางเสาธง รุ่น ๒๐ 
๗. พระครูสุตรตฺโนภาส วัดมงคลนิมิต อ าเภอบางเสาธง รุ่น ๒๐ 
๘. พระครูวิบูลปัญญากร วัดจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง รุ่น๒๐ 
๙. พระภัสกร โชติวโร วัดสวนส้ม อ าเภอพระประแดง รุ่น ๒๕ 
๑๐. พระสมชาย ขนฺติโก วัดสวนส้ม อ าเภอพระประแดง รุ่น ๒๕ 
๑๑. พระธงชัย ธมฺมวโร วัดบางโฉลงใน อ าเภอบางพลี รุ่น ๒๗ 
๑๒. พระอภิสิทธิ์ คมฺภีรธมฺโม วัดบางโฉลงใน อ าเภอบางพลี รุ่น ๒๗ 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการส่งเสริมให้มีการอบรมให้แก่พระนักเทศนาประจ า

จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งเสริมและขยายผลในการสร้างพระนักเทศนาประจ าจังหวัดให้ครอบคลุม
ทั่วทั้ง ๖ อ าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ จากจ านวนพระนักเทศนาที่ได้เข้ารับการอบรม เป็นพระ
นักเทศนาแม่แบบ ยังถือว่าน้อยมากเพราะยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยในการเข้า
อบรม และหลังจากรุ่น ๑๗ มาแล้วก็ได้มีการส่งพระนักเทศนาไปรับการอบรมเพ่ิมทักษะ ในการ
เทศนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งไปที่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ซึ่งมีการอบรมพระนักเทศนาในทุกๆ 
ปี จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเพ่ือที่จะได้มีการพัฒนาพระนักเทศนาให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น และสร้างพระ  
นักเทศนารุ่นใหม่ ๆ เพิ่มด้วย 

                                                           
๕๐ข้อมูลสถิติการส ารวจพระภิกษุ, จังหวัดสมุทรปราการ, เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๑ข้อมูลรายช่ือพระนักเทศนาแม่แบบ รุ่นที่  ๑๗-๒๗ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร , 

[อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ที่ ม า  :  https://sites.google.com/site/prakrusophon/ray-chux-nak-thesn,                
[๓๐ กันยายน ๒๕๖๒]. 



๕๖ 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรหลักในการประสานงานทุก
ภาคส่วนขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน สังคมสามัคคีมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
มีพันธกิจ (Mission) 1. ให้บริการประสานงานกิจการคณะสงฆ์ 2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการ
การศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3. สนับสนุนส่งเสริม
การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระศาสนา 4. ส่งเสริมและพัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ     
ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนพิธี ยุทธศาสตร์ (Strategies Issue) 1. พัฒนาองค์กรและระบบ
บริหารให้เป็นศูนย์บริการสนองงานสงฆ์ และศูนย์ประสานงานทุกภาคส่วน 2. อุปถัมภ์คุ้มครองพระ
ศาสนา 3.ส่งเสริมและพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนศึกษา ศาสนพิธี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
การเผยแผ่ศาสนธรรมและการปฏิบัติธรรม 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นมืออาชีพ จึงได้มีจัดให้ท าหน้าที่ในการอบรมให้แก่  
พระนักเทศนาประจ าจังหวัด เพ่ือส่งเสริมและขยายผลในการสร้างพระนักเทศนาประจ าจังหวัด      
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการ จากจ านวนพระนักเทศนาที่เข้ารับการอบรมเป็นพระนัก
เทศนาแม่แบบ ยังถือว่าน้อยมาก ทั้งๆ ที่ที่วัดประยุรวงศาวาสยังคงมีการอบรมพระนักเทศนาในทุกๆ 
ปี จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเพ่ือท าการพัฒนาพระนักเทศนาให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น และสร้างพระนัก
เทศนารุ่นใหม่ๆ 

สรุป การเทศนาสั่งสอนประชาชนเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์ถือเป็น
กิจการพระศาสนาที่ส าคัญที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมประการหนึ่ง คือ ความรู้
ความสามารถในการที่จะน าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไปสู่ประชาชนหรือเรียกว่าการ   
เผยแผ่นี้ พระภิกษุที่เทศนาเก่งเทศนาดีจะได้รับยกย่องมาก ปัจจุบันมีวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร 
จัดการสอนวาทศิลป์ ในหลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก็เป็นการส่งเสริมพระภิกษุสามเณร
ให้มีความสามารถ ในเทศนาการเผยแผ่ ยกหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟังในสังคมนั้นๆ ขึ้นเป็นหลัก
ในการบรรยาย ขยายความของหัวข้อนั้นให้กว้างขวางแจ่มแจ้งให้เป็นที่เข้าใจของผู้ฟัง รวบรวมความ 
ที่บรรยายแล้วมาย่อเอาเฉพาะความที่ส าคัญ เพ่ือทบทวนความทรงจ าของผู้ฟัง คือ การสรุปข้อความ 
ที่บรรยาย ให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ให้เข้าใจ ให้ผู้ฟังถือปฏิบัติ  แล้วน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ของชาว
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” 
ผู้วิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการเก่ียวกับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

2.7.1 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัย

ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการกับหัวข้อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรม 

ในล้านนา” ผลการศึกษาพบว่า เดิมรูปแบบการเทศนาธรรมแบบจารีตล้านนา พระสงฆ์ผู้เทศนา   
อ่านตามคัมภีร์ใบลาน ด้วยท านองท้องถิ่น ในขณะที่ผู้ฟังสดับพนมมือฟัง เพราะถือว่าคัมภีร์ธรรม  
เป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ เป็นบันทึกพระพุทธพจน์ไม่ก้าวล่วงด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจาก
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สดับฟังเพ่ือประดับสติปัญญา เสริมสร้างความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้ว ยังเชื่อว่าเป็นการสั่งสม
บารมีให้แก่ตน และสามารถอุทิศบุญกุศลไปให้บรรพชนผู้ล่วงลับได้ หรือการเทศนาแบบปฏิภาณ
โวหาร หรือเทศนาแบบปากเปล่า โดยไม่ต้องเปิดคัมภีร์ธรรม พระสงฆ์ล้านนาน ารูปแบบการเทศนา
แบบจารีตกับรูปแบบใหม่มาผสมผสานกัน ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การเทศนาธรรมแบบปฏิภาณโวหาร 
ที่พัฒนาการมาจากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ไทยภาคกลาง ๒) การเทศนาธรรมแบบ
ปฏิภาณโวหารที่ พัฒนาการมาจากการเทศนาธรรมแบบจารีตล้านนา ๓) การเผยแผ่ธรรมะ             
ที่พัฒนาการมาจากปาฐกถา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการรูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนาได้แก่     
๑) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ๒) การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและทัศนคติของ
พระสงฆ์ล้านนา และ ๓) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความตองการของผู้ฟังชาวล้านนา การพัฒนา
รูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา ได้ส่งผลให้การเผยแผ่ธรรมมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน          
ชาวล้านนามีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสนใจฟังการเทศนาธรรมมากขึ้น๕๒ 

วิโรจน์ ผลแย้ม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า หลักการ 
วัตถุประสงค์และบริบท ส่วนที่ 2 ระบบการ บริหารแบบมีส่วนร่วมและวิธีการบริหาร วิธีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (1) การก าหนดนโยบายและการวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การด าเนินการ      
(4) การติดตามและประเมินผล (5) ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ 
ส่วนที่ 4 ข้อจ ากัดในการน ารูปแบบไปใช้๕๓ 

นฤมล สายะบุตร และประกอบ คุณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้สู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ผลการวิจัย 
พบว่า (1) ระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการจัดการความรู้สู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ จ านวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้     
การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายโอนและน าความรู้ไปใช้    
การค้นหาความรู้ การประมวลและ การกลั่นกรองความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บและสืบค้น
ความรู้ (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ผู้บริหาร โรงเรียน และครูให้ความร่วมมือในการทดลอง
ใช้รูปแบบเป็นอย่างดี ครูได้เรียนรู้แนวทาง วิธีการจัดการความรู้ และมีความเข้าใจว่าการด าเนินงาน
ในด้านการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับงานที่ท าไม่ได้แยกจากกัน จึงไม่

                                                           
๕๒พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์), “การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา”, รายงานการ

วิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, 2550), หน้า ข. 
๕๓วิโรจน์ ผลแย้ม, “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา”, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับท่ี 4 (2๕๕๘: พฤษภาคม-สิงหาคม): 17-22. 
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เป็นการเพ่ิมภาระงานและ (4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๕๔ 

พระมหาสมชัย ปนฺนภ าโร (สุกสัก) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์
ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ผลการศึกษาพบว่าการสอนแบอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นค าสอนเป็นจริง
ในพระพุทธศาสนา สอนให้เห็นจริง น าไปปฏิบัติให้เกิดผลตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
มากที่สุดในปาฏิหาริย์ ๓ ทั้งนี้ เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ค าสอนจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วจะเกิดปัญญา
น าไปสู่ การปฏิบัติ ธรรม  ท าให้ เกิดความสุขทั้ งแก่ผู้ ปฏิบั ติและสั งคมได้มาก รวมทั้ งท าให้
พระพุทธศาสนาเจริญยั่งยืนยิ่งกว่าปฏิหาริย์อ่ืนใด การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทย
ในปัจจุบัน ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน สอนเริ่มต้นจากการวิีคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมให้เพลิดเพลินในธรรมตามหลักไตรสิกขาโดยสอนจาก
เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ทานศีล ภาวนา ผู้ฟังตามมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเข้าใจครอบครัวและสังคมมาก
ขึ้น น าครอบครัวและญาติมิตรปฏิบัติธรรมชีวิตพบแต่สันติสุข ส านักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน การสอน
ธรรมใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบโดยน าเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับหลักธรรมไปฉายประกอบค าบรรยาย
ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า แจ่มแจ้ง ซาบซึ้ง แกล้วกล้า ร่าเริง เน้นการฝึกเจริญสมถะวิปัสสนา
มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติ ครอบครัว และสังคมเป็นสุข ส านักปฏิบัติธรรมวัดน้ าวิ่ง  
สอนโดยใช้วิธีปฏิบัติธรรมในรูปแบบการเจริญภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเมื่อชาวพุทธเกิด
ความทุกข์ทางใจก็จะเข้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ ก าหนด ตามเวลาที่สะดวก เช่นวันพระ
วันหยุดราชการ โดยทางวัดมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี กลุ่มผู้เข้ามาปฏิบัติจะเกิดความรู้   
ในหลักธรรมน าไปปฏิบัติ ท าให้การด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรม ผลคืออย่ีในสังคมอย่างเป็นสุข  
แนวทางการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน คือยึดองค์แห่งพระ
ธรรมกถึก ๕ ใช้ค าและภาษาง่ายๆ เช่น ค าสุภาษิต ค าผญาสอนใจ ใช้สื่อทางสถานีวิทยุ การแสดง
ธรรม ทุกวันพระ วันส าคัญต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม ภาพปริศนาธรรม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอด
ทั้งป ี

ส านักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน เน้นการสอนโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการ
บรรยายธรรม ผู้สอน หรือวิทยากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอย่างดีทางศูนย์
ได้ปฏิบัติธรรมตลอดปี มีชาวพุทธทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติตามระยะเวลาโอกาสของแต่ละคนทางศูนย์ 
มีการอ านวยความสะดวก ทั้งอาหารและที่พักจึงมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ านวนมาก  

ส านักปฏิบัติธรรมวัดน้ าวิ่ง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแนวมหาสติปัฏฐาน
เน้นให้ผู้เข้ามาปฏิบัติในวันส าคัญต่างๆ ตลอดปี โดยการเน้นหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เรื่อง

                                                           
๕๔นฤมล สายะบุตร และ ประกอบ คุณารักษ์, “รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”, วารสาร EAU HERITAGE, มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ฉบับท่ี 4 (2๕๕๘: พฤษภาคม-สิงหาคม): 102-111. 



๕๙ 
 

บุญบาป กฎแหง่กรรม ศีล ๕ บุญกริยาวัตถุ ๓ ผู้ปฏิบัติเมื่อได้ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้ง จนน าไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน๕๕ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์), 
(2550, หน้า ข). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิโรจน์ ผลแย้ม, 
(๒๕๕๗ หน้า ๑๗-๒๒). 
 

วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมใน
ล้านนา”  

ผลการศึกษา พบว่า เดิมรูปแบบการเทศนาธรรม
แบบจารีตล้านนา พระสงฆ์ผู้เทศนา อ่านตามคัมภีร์ใบ
ลาน ด้วยท านองท้องถิ่น ในขณะที่ผู้ฟังสดับพนมมือฟัง 
เพราะถือว่าคัมภีร์ธรรมเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ เป็น
บันทึกพระพุทธพจน์ไม่ก้าวล่วงด้วยพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม นอกจากสดับฟังเพ่ือประดับสติปัญญา 
เสริมสร้างความศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้ว ยังเชื่อว่า
เป็นการสั่งสมบารมีให้แก่ตน และสามารถอุทิศบุญกุศล
ไปให้บรรพชนผู้ล่วงลับได้ หรือการเทศนาแบบปฏิภาณ
โวหาร หรือเทศนาแบบปากเปล่า โดยไม่ต้องเปิดคัมภีร์
ธรรม รูปแบบการเทศนาแบบจารีตกับรูปแบบใหม่มา
ผสมผสานกัน ๓ รูปแบบ การเทศนาธรรมแบบ
ปฏิภาณ โวหารภาคกลาง การเทศนาธรรมแบบ
ปฏิภาณโวหารจารีตล้านนา  

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ งส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษา”  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า หลักการ 
วัตถุประสงค์และบริบท ส่วนที่ 2 ระบบการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมและวิธีการบริหาร วิธีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (1) การก าหนดนโยบายและการวางแผน  
(2) การตัดสินใจ (3) การด าเนินการ (4) การติดตาม
และประเมินผล (5) ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ 

                                                           
๕๕พระมหาสมชัย ปนฺนภ าโร (สุกสัก), “รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยใน

ปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 2559), หน้า ๗๘. 



๖๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาสมชัย ปนฺนภ าโร (สุกสัก), 
(2559, หน้า ๗๘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
นฤมล สายะบุตร และประกอบ  
คุณารักษ์, (๒๕๕๗ หน้า ๑๐๒-๑๑๑). 
  
 

วิจัยเรื่อง “รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์
ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ผลการศึกษาพบว่าการ
สอนแบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นค าสอนเป็นจริง       
ในพระพุทธศาสนา สอนให้เห็นจริง น าไปปฏิบัติให้
เกิดผล เมื่อบุคคลได้ เรียนรู้ค าสอนจากอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์แล้วจะเกิดปัญญาน าไปสู่การปฏิบัติธรรม ท า
ให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ปฏิบัติและสังคมได้มาก รวมทั้ง
ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญยั่งยืนยิ่งกว่าปฏิหาริย์อ่ืนใด  

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน สอนเริ่มต้นจาก
การวิีคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีการใช้ชีวิต
ทีแ่ตกต่างกันตามความเหมาะสมให้เพลิดเพลินในธรรม
ตามหลักไตรสิกขาโดยสอนจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น 
ทานศีล ภาวนา ผู้ฟังตามมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเข้าใจ
ครอบครัวและสังคมมากขึ้น น าครอบครัวและญาติ
มิตรปฏิบัติธรรมชีวิตพบแต่สันติสุข  

ส านักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน เน้นการ
สอนโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
ธรรม ผู้ สอน หรือวิทยากรผ่านการฝึกอบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอย่างดีทางศูนย์ได้ปฏิบัติ
ธรรมตลอดปี มีชาวพุทธทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติ  

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย”  

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดง
ถึงลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดการความรู้สู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ จ านวน 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดการ
ความรู้ ให้เป็นระบบ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การถ่ายโอนและน าความรู้ไปใช้ การค้นหาความรู้ การ
ประมวลและ การกลั่นกรองความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ 

 



๖๑ 
 

๒.7.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
วกฤติยา วโรดม ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต

ไทยสายอินเดีย-เนปาล” จากการศึกษาได้พบองค์ประกอบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธ
องค์ทรงวาง แนวทางไว้ให้ ๓ องค์ประกอบคือ (๑) เป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข และเพ่ือ
สันติภาพของมวลมนุษย์ (๒) หลักการ ประกอบด้วย หลักการแห่งพระธรรมวินัย หลักการเผยแผ่  
และคุณธรรมของผู้เผยแผ่ (๓) วิธีการสามารถแยกได้เป็นวิธีด าเนินการ และวิธีการสอน ประเทศไทย
นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทมาตั้ งแต่ครั้งสุ โขทัยและล้านนา ต่อเนื่ องม าทุกยุคทุกสมัย 
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีหลักการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไปในแนวเดียวกันคือ การสืบ
ทอดรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยด้วยการสังคายนาและคัดลอก  พระไตรปิฎก ส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จัดระเบียบสังฆมณฑล เชิดชูและให้ก าลังใจแก่คณะ
สงฆ์ด้วยการมอบสมณศักดิ์ เป็นต้น โดยมีวิธีการปลีกย่อยที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย เมื่อมาถึงช่วงเวลา
ของการเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย อ านาจการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการเผย
แผ่ได้ไปขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคม งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ได้พัฒนาขึ้นมาสู่งานพระธรรมทูตทั้งภายใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะสายต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่เห็นภาพได้ชัด คณะพระธรรมทูต
สายต่างประเทศชุดแรกของไทยอย่างเป็นทางการคือ พระธรรมทูตสาย อินเดีย เริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ 
จึงมีพัฒนาการงานเผยแผ่มากว่า ๕๐ ปี และจากการศึกษาพบว่าพระ ธรรมทูตส่วนใหญ่ยังคงรักษา
หลักการและเป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธ องค์ประทานไว้ให้ แต่ในส่วน
ของวิธีการด าเนินงานและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเผยแผ่ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัย    
ของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมถึงทรรศนะของหัวหน้าพระธรรมทูตในแต่ละรุ่น และยังไม่
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเดิมแท้ของการไปเผยแผ่ยังประเทศอินเดียที่ต้องการ
น าพระพุทธศาสนากลับคืนให้แก่ชาวอินเดีย๕๖ 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์  
ในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี 
๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนิน
ไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
คอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหาร
จัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขา 

รูปแบบในการพัฒนาศาสนทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่า นโยบาย
การจัดการศึกษายังขาดความเข้าใจในการน าทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจสร้างความมุ่งที่จะศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะ

                                                           
๕๖วกฤติยา วโรดม, “พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘),หน้า ๕๘.  



๖๒ 
 

ทางยังไม่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ศาสนทายาทเกิดการ
เรียนรู้และประพฤติคนตามหลักศีลลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นตามมาตรฐานที่
สังคมจะยอมรับได้ จึงได้เสนอรูปแบบพัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model มองผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓๕๗ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค์ วฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม ในพระพุทธศาสนา
ส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบวงทุกข์ พระพุทธองค์
ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้น 
พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องชี้น าทาง ทั้งนี้มรรคมีองค์ 
๘ นั้น พระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็
คือ “หลักไตรสิกขา” หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ ที่เรียกว่า “ศีล” การหมั่นท า
ให้จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์
ความรู้ที่ท าให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหา
ที่เรียกว่า ปัญญา๕๘ 

ฉัตรชัย ธรรมครบุ รี  ได้วิจัย เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้
การศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ     
การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนาความรู้ โรงเรียนได้
สนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามี ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย
และงานทั้ง ๔ ฝ่าย ถูกก ากับด้วยระเบียบทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๒) สมาธิ โรงเรียน
ตระหนักในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริมการ      
รักการอ่าน ๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี Best Practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้๕๙ 

                                                           
๕๗บัญชายุทธ นาคมุจลิน , “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๖. 

 ๕๘พระครูนิวิฐศลีขันธ์ (ณรงค์ วฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๗๕. 

๕๙ฉัตรชัย ธรรมครบรุ,ี “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล 
พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
, ๒๕๕๗), หน้า ๕๓. 



๖๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วกฤติยา วโรดม, 
(255๘, หน้า ๕๘). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชายุทธ นาคมุจลิน, 
(๒๕๕๖, หน้า ๔๖). 

วิจัยเรื่อง “พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล”  

จากการศึกษาได้พบองค์ประกอบของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงวาง แนวทางไว้ให้ 
๓ องค์ประกอบคือ (๑) เป้าหมาย เพ่ือประโยชน์    
เพ่ือความสุข และเพ่ือสันติภาพของ มวลมนุษย์ (๒) 
หลักการ ประกอบด้วย หลักการแห่งพระธรรมวินัย 
หลักการเผยแผ่ และคุณธรรมของ ผู้เผยแผ่ (๓) วิธีการ
สามารถแยกได้เป็นวิธีด าเนินการ และวิธีการสอน 
ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทมาตั้งแต่
ครั้งสุโขทัยและล้านนา ต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย 
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีหลักการอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา ไปในแนวเดียวกันคือ การสืบทอด
รักษาความบริสุทธิ์ ของพระธรรมวินั ยด้ วยการ
สังคายนาและคัดลอก พระไตรปิฎก ส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร เป็นต้น  

วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึง
ประสงค์ในพระพุทธศาสนา”  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาท
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการ
พัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม   
ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี ๓ แผนก คือ แผนก
ธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา 

การพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ให้ศาสน
ทายาทเกิดการเรียนรู้และประพฤติคนตามหลักศีลลา
จารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่ เป็นตาม
มาตรฐานที่สังคมจะยอมรับได้ จึงได้เสนอรูปแบบ
พัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model มองผ่าน
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูนิวิฐศีลขันธ (ณรงค์ วฑฺฒโน), 
(๒๕๕๗, หน้า ๗๕). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, 
(๒๕๕๗, หน้า ๕๓). 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรในพระพุทธ
ศาสนาส่วนมากเป็ นหลักแห่ งการพัฒนามนุษย์ 
โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ ให้ พ้นจากบวงทุกข์     
พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้
เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือ
แ น ว ท า ง นั้ น  พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค์ ไ ด้ ท ร ง ให้ ห ลั ก
มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องชี้น า
ทางพระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วน
ส าคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ซึ่งก็คือ 
“หลักไตรสิกขา” ศีล สมาธิ ปัญญา 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน มี ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้
การศึกษา โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา     
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม 
โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการการประกวด
โครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓) การพัฒนาความรู้ โรงเรียนได้สนับสนุนพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

2.7.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเทศนา 
ดิปติ มหันตะ (ก าแหง  วิสุทธางกูร) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเทศนาแหล่

มหาชาติของภาคอีสาน” การเทศนามหาชาติถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธในประเทศไทยได้ท าเป็น
กิจกรรมประจ าปี มาตลอดในภาคอีสานนั้นถือเป็นประเพณีว่า เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญผะเหวด 
คือเมื่อถึงเดือนสี่คือเดือนมีนาคม ทุกวัดจะต้องพากันจัดงานท าบุญเทศนามหาชาติ คือนิมนต์พระสงฆ์
จากวัดต่างๆ มาเทศนาเรื่องเวสสันดรจนจบ ประชาชนก็จะฟังเทศนากันจนครบ 13 กัณฑ์ โดยมี
ความเชื่อว่า ถ้าฟังครบก็จะไม่ตกนรกในขนบในการเทศนาในแต่ละกัณฑ์นั้นจะมีท านองแตกต่างกันไป 
จึงให้อารมณ์ในการฟังทั้งเพลิดเพลินสนุกสนาน เศร้าโศกและเพลิดเพลินยินดีคละกันไป กัณฑ์ที่ชาว
อีสานนิยมฟังมากๆ ก็คือ ชูชก กุมาร มัทรี โดยเฉพาะกัณฑ์มัทรีนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของการเทศนา
มหาชาติชาวอีสานเรียกติดปากว่า “เทศนามะที” จะต้องนิมนต์พระนักเทศนาเสียงดีและเทศนาได้
อย่างไพเราะมาเทศนาเป็นพิเศษ คนจึงจะหลั่งไหลมาฟังเทศนากันมากมาย การเทศนาจะต้องมี
ท านองเล่นเสียงเล่นค าที่เกินไปจากต าราบ้างก็มี แต่ถือเอารสอันไพเราะเป็นหลัก เรียกการเทศนา
แบบนี้ว่า “เทศนาเสียง”ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมการเทศนาของชาวอีสาน แต่เรื่องนี้
น้อยคนนักจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไร มีบทบาทต่อวิถีชีวิตชาวอีสานขนาดไหน และการวิเคราะห์
ถ้อยค าต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการเทศนาที่เพ่ือให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์ได้อย่างไร๖๐  

ทรงวิทย์  แก้วศรี  ได้ วิจั ย เรื่อง “วิ เคราะห์ ยุทธวิธี ในการประกาศศาสนาของ 
พระพุทธเจ้า” พบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้นสอดคล้องกับ
วิธีการของพระพุทธเจ้าที่ใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้น งานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสมัยพุทธกาล 
โดยการใช้ SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของการเผยแผ่ศาสนา   
ในสมัยพุทธกาล โดยแบ่งกลุ่มสภาพแวดล้อมออกเป็น ๓ กลุ่มคือ สภาพแวดล้อมทางศาสนา 
สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพ่ือพิจารณาเทียบกับการ  
วิเคราะห์กลยุทธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ การศึกษาชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับทักษะความสามารถของผู้น า 
เป็นส าคัญ โดยผลการวิจัยพบว่า งานประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น สามารถน าหัวข้อธรรมมา 
ใช้เป็นหลักควบคู่ไปในแต่ละข้ันตอนของการคิดและด าเนินงานได้อย่างกลมกลืน๖๑ 

พระวิรัช  กิวขุนทด ได้วิจัยเรื่อง “เทศนามหาชาติ : แนวทางการใช้ภูมิปัญญาการ
เทศนาเพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า 
การใช้ภูีมิปัญญาการเทศนามหาชาติ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) การส่งเสริมความเชื่อ 2) การส่งเสริมประเพณี 3) การส่งเสริม
พิธีกรรม สามารถท าได้ทั้งในส่วนของการจัดเทศนามหาชาติของชาวบ้าน และภูมิปัญญาการเทศนา
ของพระนักเทศนา การเทศนามหาชาติยังมี พ้ืนที่มีการจัดงานมหรสพรื่นเริงด้วย และในการเทศนา
มหาชาตินี้เป็นการน าธรรมะมาสั่งสอนประชาชนโดยการใช้รูปแบบที่มีความเป็นรูปธรรม ได้แก่การ
                                                           

๖๐ดิปติ มหันตะ (ก าแหง  วิสุทธางกูร), “การศึกษาวิเคราะห์การเทศน์แหล่มหาชาติของภาคอีสาน”, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพทุธศาสตร:์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา้ ๔๓-๕๓. 

๖๑ทรงวิทย์ แก้วศรี , “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า
๓๙. 



๖๖ 
 

ยกตัวอย่างสมมุติของตัวละคร การสร้างตัวละครให้เห็น (การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง) และมีการ
ปลูกฝังความเชื่อในตัวละครนั้นๆ มีการแทรกธรรมะที่เป็นรูปธรรมไว้ในตัวละครเพ่ือให้สามารถน าไป
เป็นแบบอย่างได๖้๒ 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่
ปรากฏในการเทศนามหาชาติ” ผลการวิจัย พบว่า ๑. คุณธรรมที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติได้แก่ 
การเสียสละ การบ าเพ็ญทาน ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความไม่โลภ 
ความรู้จักประมาณ และการรู้จักข่มใจตนเอง ๒. คุณค่าที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติ ได้แก่         
๑) คุณค่าด้านวรรณคดี ๒) คุณค่าด้านกวีโวหาร ๓) คุณค่าด้านการใช้ภาษา ๔) คุณค่าด้านคติธรรม 
๕) คุณค่าด้านอารมณ์ และ ๖) คุณค่าด้านทักษะเชิงวิจารณ์ ๓.วิเคราะห์คุณธรรมและ คุณค่าที่ปรากฏ
ในการเทศนามหาชาติ พบว่า มีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผู้เทศนา ๒) ด้านผู้ฟัง และ ๓) ด้านผู้จัดงาน 
คุณธรรมของผู้เทศนา ผู้ฟัง และผู้จัดงานมีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน คือ อยู่ระหว่าง ๔๔-๔๘ 
คะแนน ส่วนคุณธรรมต่างๆ ในการเทศนามหาชาติขึ้นอยู่กับการน าไปปฏิบัติ เป็นประจ าจนติดเป็น
นิสัยและยังข้ึนอยู่กับความรู้ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีด้วย๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๒พระวิรัช  กิวขนุทด, “เทศน์มหาชาติ : แนวทางการใช้ภูมิปัญญาการเทศน์เพื่อส่งเสริมความเช่ือ 

ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 33 ฉบับท่ี 5, (กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2557): 85. 

๖๓พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ, “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในการเทศนา
มหาชาติ”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๓, ฉบับที่ ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): 124. 



๖๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเทศนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ดิปติ มหันตะ (ก าแหง วิสุทธางกูร), 
(๒๕๕๐,หน้า ๔๓-๕๓). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงวิทย์ แก้วศรี, 
(๒๕๕๐ หน้า ๓๙).  
 

วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเทศนาแหล่
มหาชาติของภาคอีสาน” การเทศนามหาชาติถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ชาวพุทธในประเทศไทยได้ท าเป็นกิจกรรม
ประจ าปี มาตลอดในภาคอีสานนั้นถือเป็นประเพณีว่า 
เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญผะเหวด คือเมื่อถึงเดือน
สี่คือเดือนมีนาคม ทุกวัดจะต้องพากันจัดงานท าบุญ
เทศนามหาชาติ  คือนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ      
มาเทศนาเรื่องเวสสันดรจนจบ ประชาชนก็จะฟัง
เทศนากันจนครบ 13 กัณฑ์ โดยมีความเชื่อว่า ถ้าฟัง
ครบก็จะไม่ตกนรก ในแต่ละกัณฑ์นั้นจะมีท านอง
แตกต่างกันไป จึงให้อารมณ์ในการฟังทั้งเพลิดเพลิน
สนุกสนาน เศร้าโศกและเพลิดเพลินยินดีคละกันไป 
กัณฑ์ที่ชาวอีสานนิยมฟังมากๆ ก็คือ ชูชก กุมาร มัทรี 
โดยเฉพาะกัณฑ์มัทรีนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของการ
เทศนามหาชาติชาวอีสานเรียกติดปากว่า “เทศนามะ
ที”  

ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของ พระพุทธเจ้า” พบว่า หลักการบริหาร
สมัย ใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิ งยุทธวิธีนั้ น
สอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ใช้มาก่อนแล้ว
ทั้งสิ้น งานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสมัย
พุทธกาล โดยการใช้ SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของการเผยแผ่ศาสนา
ใน สมัยพุทธกาล โดยแบ่งกลุ่มสภาพแวดล้อมออกเป็น 
๓ กลุ่มคือ สภาพแวดล้อมทางศาสนา สภาพแวดล้อม
ทางการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม เพ่ือพิจารณาเทียบกับการ วิเคราะห์กลยุทธ์ที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้ การศึกษาชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับ
ทั กษะความสามารถของผู้ น า  เป็ น ส าคัญ  โดย
ผลการวิจัยพบว่า งานประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า
นั้น สามารถน าหัวข้อธรรมมา ใช้เป็นหลักควบคู่ไปใน
แต่ละขั้นตอนของการคิดและด าเนินงานได้อย่าง
กลมกลืน 

 



๖๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเทศนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระวิรัช  กิวขุนทด, 
(2557, หน้า ๘๕). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ, 
(๒๕๖๐ หน้า ๑๒๔). 

วิจัยเรื่อง “เทศนามหาชาติ : แนวทางการใช้ภูมิ
ปัญญาการเทศนาเพ่ือส่งเสริมความเชื่อ ประเพณี 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  จังหวัดนครราชสีมา”  

พบว่า การเทศนามหาชาติ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อ 
ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ในจั งหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ 1) การส่งเสริมความเชื่อ 2) การ
ส่งเสริมประเพณี 3) การส่งเสริมพิธีกรรม การเทศนา
มหาชาติยังม ีการจัดงานมหรสพรื่นเริงด้วย และในการ
เทศนามหาชาตินี้ เป็ นการน าธรรมะมาสั่ งสอน
ประชาชนโดยการใช้รูปแบบที่มีความเป็นรูปธรรม 
ได้แก่การยกตัวอย่างสมมุติของตัวละคร การสร้างตัว
ละครให้เห็น ยกตัวอย่างสมมุติของตัวละคร การสร้าง
ตัวละครให้เห็น (การแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง) และมี
การปลูกฝังความเชื่อในตัวละครนั้นๆ มีการแทรก
ธรรมะที่เป็นรูปธรรมไว้ในตัวละครเพื่อให้สามารถน าไป
เป็นแบบอย่างได้ 

ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่
ปรากฏในการเทศนามหาชาติ” ผลการวิจัย พบว่า ๑. 
คุณธรรมที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติได้แก่ การ
เสียสละ การบ าเพ็ญทาน ความกตัญญูกตเวที ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความไม่โลภ ความรู้จัก
ประมาณ และการรู้จักข่มใจตนเอง ๒. คุณค่าที่ปรากฏ
ในการเทศนามหาชาติ ได้แก่ ๑) คุณค่าด้านวรรณคดี 
๒) คุณค่าด้านกวีโวหาร ๓) คุณค่าด้านการใช้ภาษา   
๔) คุณค่าด้านคติธรรม ๕) คุณค่าด้านอารมณ์ และ   
๖) คุณค่าด้านทักษะเชิงวิจารณ์ ๓.วิเคราะห์คุณธรรม
และ คุณค่าที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติ พบว่า      
มีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผู้เทศนา ๒) ด้านผู้ฟัง และ     
๓) ด้านผู้จัดงาน คุณธรรมของผู้เทศนา ผู้ฟัง และผู้จัด
งานมีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน คือ อยู่ระหว่าง ๔๔-
๔๘ คะแนน ส่ วนคุณธรรมต่างๆ ในการเทศนา
มหาชาติขึ้นอยู่กับการน าไปปฏิบัติ เป็นประจ าจนติด
เป็นนิสัยและยังขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในเชิง
ทฤษฎีด้วย 



๖๙ 
 

2.7.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา” ผลการศึกษาพบว่า  
1. แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตาม

หลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่ง
ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่
เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ 
เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคล     
ในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น า
บุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศ  โดยมี
วิธีการเผยแผ่เพระพุทธศาสนา ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัดกิจกรรม   
ภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ   
การเทศนา การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น การเผย
แผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอน, บรรยายธรรมในสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่อยู่นอกวัด การใช้เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์หรือการจัดกิจกรรมทางศาสนานอกวัดเป็นต้น 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การส่งต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
การสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์ (สมัชชาสงฆ์ไทย) 

2. ปัญหาและอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น        
พระธรรมทูตยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสารกับคน
ในประเทศนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระธรรมทูตยั งก็ไม่เข้มแข็งพอ    
จึงให้การสนับสนุนและดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยัง
ครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่นศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่างประเทศก็ท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรม
พระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทาง
ไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนในการขอ
หนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมากและให้เวลาในการพ านักในประเทศนั้นๆ 
น้อยท าให้เกิดความไม่ต่อเรื่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร การจัดการและการปกครองส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
โดยจัดตั้งสถาบันหรือวิทยาลัยพระธรรมทูต เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่พระศาสนา           
ในต่างประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการพระธรรมทูต ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ควรได้รับ
มอบอ านาจจากมหาเถรสมาคม ให้สามารถเข้าไปดูแลเรื่องการคัดเลือก จัดส่งพระธรรมทูตฯ         
ไปประจ าหรือท างานในต่างประเทศ การดูแลเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ การเดินทางไปเผยแผ่         



๗๐ 
 

การพิจารณาให้ความดีความชอบ และมาตรการลงโทษ พร้อมกันนี้ก็ควรมีบุคลากร และงบประมาณ
รับสนองงานด้านนี้อย่างเพียงพอ๖๔ 

พระมหาสมชาย  กลิ่นชาญ ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยสรุปดังนี้ รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันมี ๗ รูปแบบ การสอนธรรมแก่คนที่มาเฝ้าตามโอกาส การสอนธรรมโดยทรงยก
หัวขอ้ธรรม ซึ่งเป็นขอ้ควรรู้ ควรปฏิบัติ การสอนธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี 
การสอน ธรรมแบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอน การสอนแบบสนทนาธรรม คือ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้ทาง ธรรมแก่กันและกัน การสอนแบบถามตอบกันและกัน และการสอน ธรรมด้วยการแสดง
ชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจน ทั้งนี้  ปัจจุบันพระสงฆ์ได้ปรับปรุงรูปแบบการเผย แผ่พุทธธรรม        
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การปรับรูปแบบการเทศนา การปาฐกถา ธรรม การอภิปราย
ธรรม การสนทนาธรรม การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สื่อ และอุปกรณ์
ประกอบการสอนธรรม การเทศนามหาชาติหรือการเทศนาแหล่ การเทศนาปุจฉา-วิสัชนา การสอน
พุทธศาสนาในโรงเรียน และการสอนธรรมผ่านกิจกรรม การพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่เชิงรุก
ของคณะสงฆ์ไทย พัฒนารูปแบบการเผยแผ่ โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเผยแผ่ธรรมะ ๓ ศูนย์หลัก 
ประกอบด้วย ศูนย์วิชาการ มีหน้าที่รวบรวมและพัฒนาข้อมูล รวมทั้งจัดการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่
แก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศูนย์ปฏิบัติการ เชิงเครือข่าย เป็นศูนย์พัฒนาหลักการปฏิบัติ
ในลักษณะเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศูนย์วิทยาการด้านสื่อ พัฒนารูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่พุทธธรรม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์
ประจ าจังหวัด และอ าเภอ รวมทั้งเป็นศูนย์การสื่อสาร ระหว่างคณะสงฆ์กับคณะสงฆ์ คณะสงฆ์     
กับพุทธบริษัท คณะสงฆ์กับรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลิตสื่อธรรมะทุกชนิดออกเผยแผ่      
แก่ประชาชน วัด พระสงฆ์ ไดน้ าสื่อไปประยุกตใ์ช้ได ้เพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมตามความเหมาะสม๖๕ 

พระมหาวิเชียร วชิโร (ชาอินทร์) ได้วิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลของการฟังเทศนาในงานบุญ
ผะเหวด (เทศนามหาชาติ) จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด แต่เดิมที
เป็นบุญประเพณี พ้ืนบ้ านที่ มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ อในทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นพุทธบูชาและเพ่ิมพูนทั้ งสติปัญญาอันเกิดแต่การฟังเทศนาด้วย              
แต่วิวัฒนาการปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นบุญประเพณีเชิงพาณิชย์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัย
พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการเผยแผ่ได้  ในงานบุญ
ผะเหวดหรือเทศนาเวสสันดรชาดก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้บุคคลสนใจในพระพุทธศาสนา        
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้พยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา โดยความร่วมมือทั้งส่วนคณะสงฆ์ 
ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพัฒนาบุญประเพณีดังกล่าวที่เป็นความเชื่อของคนอีสานที่มักจะ
กระท าในระหว่างเดือน ๓ หรือ ๔ ในทุกปี เมื่อบุญพิธีดังกล่าวได้ถูกวิวัฒนาการมาจากแรงผลักดันของ
                                                           

๖๔พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ , “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕6), หน้า ๓๐. 

๖๕พระมหาสมชาย กลิ่นชาญ, “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๒๐๖-๒๐๗. 



๗๑ 
 

ภาครัฐ งานบุญดังกล่าวจึงได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ      
โดยเห็นได้จากยอดเงินบริจาคที่เพ่ิมขึ้นและลดลงซึ่งเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ 
และได้เชื่อมโยงระหว่างการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองและข้าราชการในจังหวัด เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างงานบุญพิธีทางศาสนากับสังคมและการเมืองยิ่งขึ้นทุกวัน  ร่องรอยแห่งความเชื่อดั้งเดิมเริ่ม
ถดถอยเป็นเพียงพิธีกรรมรองหรือเป็นอุปกรณ์ทางการเมืองเท่านั้น 

หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงสอนไปตามล าดับจาก
เรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก จากรูปธรรมที่เห็นได้ง่ายไปสู่เรื่องนามธรรมที่มองเห็นได้ยาก มุ่งเน้นให้ภิกษุ
ตลอดถึงคฤหัสถ์ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นไปตามล าดับ มีจิตอ่อนโยนเหมาะสม ไม่มีนิวรณ์ 
เพ่ิมพูนให้เกิดศรัทธาขึ้นก่อน แล้วจึงสอนหลักธรรมชั้นสูงกระทั่งผู้ฟังได้บรรลุธรรมตามสมควรแก่
อินทรีย์บารมีของแต่ละบุคคล ดังจะเห็นได้จากหลักอนุปุพพิกถา ส่วนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เหล่าพระสาวกท าสืบต่อกันมามี ๔ แนวทางใหญ่ๆ คือ สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด) สมาทปนา   
(ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ) สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า) สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจ
ให้สดชื่นร่าเริง)๖๖ 

พระครู สิ ริ สุ ต าภิ มณ ฑ์  (ศุ ภชั ย  ค าปั น ) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7” พบว่า 
แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร ต้องให้ความส าคัญ 
ในเรื่อง 1) การบริหารจัดการ ควรมีการจัดระบบการนิเทศงาน ความชัดเจนของเนื้อหา การพัฒนา
ศักยภาพ เทคนิคการเผยแผ่  สนับสนุนความสามารถพิเศษส่วนบุคคล เพ่ือเพ่ิมศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชนที่เป็นชนเผ่า ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่ 2) การปฏิบัติงาน        
ในลักษณะทีมงานหรือเครือข่าย 3) ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลและ
บ ารุงรักษาพุทธศาสนสถานร่วมกับพระภิกษุและสามเณร 4) การจัดกิจกรรมทางแลกเปลี่ยนกับวัด
หรือพุทธศาสนสถานขนาด ใหญ่ในชุมชนเมือง เพ่ือสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่าย
ในการท างานร่วมกัน๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๖๖พระมหาวิเชียร วชิโร (ชาอินทร์), “สัมฤทธิผลของการฟังเทศน์ในงานบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) 
จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๒, ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): 1๑๑. 

๖๗พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ค าปัน), “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7”, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑0 ฉบับที่ 22 
(พฤษภาคม–สิงหาคม 2559): 47. 



๗๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ, 
(2550, หน้า ๓๐). 

วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผย
แผ่ พ ระ พุ ท ธศ าส น าข อ งพ ระธรรม ทู ต ไท ย ใน
สหรัฐอเมริกา”  

ผลการศึกษาพบว่า แนวคิด วิธีการและเป้าหมาย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไป
ตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาลเทศะ 
มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่
ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ไม่แสดง
ธรรมโดยยกตนข่มท่ านและไม่ เสียดสี ข่มขู่ ผู้ อ่ื น 
เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศเพ่ือประโยชน์  เกื้ อกูลความสุข       
แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ มุ่งที่จะ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
แนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
เป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธใน
ต่างประเทศ โดยมีวิธีการเผยแผ่เพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัด
กิจกรรม   ภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ    

พระมหาสมชาย  กลิ่นชาญ, 
(25๕๙, หน้า ๒๐๖-๒๐๗). 

วิ จั ย เรื่ อ ง  “การ เผยแผ่ พ ระ พุ ท ธศาสนา :       
การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย”  

ผลการวิจัยสรุปดังนี้  รูปแบบการเผยแผ่ พุทธ
ธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันมี ๗ รูปแบบ การสอน
ธรรมแก่คนที่มาเฝ้าตามโอกาส การสอนธรรมโดยทรง
ยกหัวข้อธรรม ซึ่งเป็นข้อควรรู้ ควรปฏิบัติ การสอน
ธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี 
การสอน ธรรมแบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอน การสอน
แบบสนทนาธรรม การสอนแบบถามตอบกันและกัน 
และการสอนธรรมด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้ง
ชัดเจน ทั้งนี้ ปัจจุบันพระสงฆ์ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
เผยแผ่พุทธธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
เช่น การปรับรูปแบบการเทศนา การสนทนาธรรม  
การใช้สื่อและอุปกรณป์ระกอบการสอนธรรม 
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ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาวิ เชี ยร วชิ โร  (ช าอินทร์ ) ,
(255๙, หน้า ๑๑๑). 

ได้วิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลของการฟังเทศนาในงาน
บุญผะเหวด (เทศนามหาชาติ) จังหวัดร้อยเอ็ด” 

ผลการศึกษาพบว่า บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
แต่เดิมทีเป็นบุญประเพณีพ้ืนบ้านที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ก ารป ระก อ บ พิ ธี ก ร รม ต าม ค ว าม เชื่ อ ใน ท า ง
พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นพุทธบูชาและเพ่ิมพูนทั้ง
สติปัญ ญ าอัน เกิ ดแต่ การฟั งเทศนา  การเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า โด ย อ า ศั ย พิ ธี ก ร ร ม ใน ท า ง
พระพุทธศาสนา ในงานบุญผะเหวดหรือเทศนา
เวสสันดรชาดก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้บุคคลสนใจ
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้พยายาม
สร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา โดยความร่วมมือทั้ง
ส่วนคณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้ร่วม
พัฒนาบุญประเพณีดังกล่าวที่เป็นความเชื่อของคน
อีสานจะกระท าในระหว่างเดือน ๓ หรือ ๔ ในทุกปี 
งานบุญดั งกล่าวจึงได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแส
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ      โดยเห็น
ได้จากยอดเงินบริจาคที่เพ่ิมขึ้นและลดลงซึ่งเกิดขึ้น
เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ  

พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ค าปัน), 
(25๕๙, หน้า ๔๗). 

ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง 
คณะสงฆ์ภาค 7”  

พบว่ า  แนวทางที่ เห มาะสม ในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร ต้องให้
ความส าคัญในเรื่อง การบริหารจัดการ การพัฒนา
ศักยภาพ เทคนิคการเผยแผ่ สนับสนุนความสามารถ
พิเศษส่วนบุคคล ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคม
สมัยใหม่  การปฏิบัติ งานในลักษณะทีมงานหรือ
เครือข่าย ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทในการดูแลและบ ารุงรักษาพุทธศาสนสถาน
ร่วมกับพระภิกษุและสามเณร การจัดกิจกรรมทาง
แลกเปลี่ยนกับวัดหรือพุทธศาสนสถานขนาด ใหญ่ใน
ชุมชนเมือง เพ่ือสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน  ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกัน  
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”       

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณสมบัตินักเทศนาในการสื่อสาร หลักค าสอน ลีลาการ
สอนของพระพุทธเจ้า และทฤษฎีการสื่อสาร (SMCR)๖๘ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.๓ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                                           
๖๘มุมมองประกันคุณภาพการเทศนาของพระพรหมบัณฑิตกับทฤษฎีการสื่อสาร SMCR  "การประกัน

คุ ณ ภ าพ ก าร เท ศ น า " (บ ร รย าย  วั น ที่  ๒ ๔  สิ งห าค ม  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑ ) , [อ อ น ไล น์ ] , แ ห ล่ งข้ อ มู ล : 
http://www.banmuang co.th/news/education. [๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนา 
ของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ 

หลักการเทศนา 
๑. พุทธวิธี ๔ ส. 
๒. หลักวจีสุจริต 
๓. หลักอายตนะ  
๔. หลักวุฒิธรรม 

ทฤษฎีสื่อสาร SMCR  
๑. ผู้ส่งสาร (Sender) 
๒. ข้อมูลข่าวสาร (Message) 
๓. ช่องทางในการส่งสาร 

(Channel) 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) 

 

สภาพทั่วไปในการเทศนาเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. ผู้ส่งสารตามหลัก ๔ ส 

๒. ข้อมูลข่าวสารตามหลักวจีสุจริต 

๓. ช่องทางในการส่งสารตามหลัก
อายตนะ 

๔. ผู้รับสารตามหลักวุฒิธรรม 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”  
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามลักษณะการศึกษา

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับ
วิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย          
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ      

๑) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระนักเทศนา และพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน ๒๕ รูป/คน ดังนี้ 
 (๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 5 รูป 
  1. พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ, ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ 
  2. พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ, ป.ธ.9) เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาส    
วัดกิ่งแก้ว 
  3. พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลี
ใหญ่ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  4. พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง สมฺปณฺโน) รองเจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาส
วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
  5. พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน   
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 (๒) กลุ่มพระธรรมกถึก จ านวน 6 รูป 
  6. พระครูปลัดภานุวัตร (วฑฺฒธมฺโม) วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  7. พระสัญญา สญฺญาโม วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ   
  8. พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  9. พระมหาจรัล สุทธปญฺโญ วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 
  10. พระมหาไพบูลย์ กิตติปญฺโญ วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  11. พระฐานะชาติ อมโร วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 (3) กลุ่มข้าราชการ จ านวน 5 คน 
  1๒. ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบล       
บางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๑๓. นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๑๔. นางสุภาพร รัตน์ช้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๑๕. นายนิคม สมบุญมาก สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ  
  ๑๖. นายจ าเริญ หล าวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบล     
บางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 (4) กลุ่มประชาชนและผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 
  ๑๗. นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
  ๑๘. นางลักขณา ธรนนท์บุญส่ง สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
  ๑๙. นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเก้ิง) สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน  
  ๒๐. นางสาวสมพิศ พูลน้อย สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
 (5) กลุ่มประชาชน จ านวน 5 คน 
  ๒๑. นายธนาธร เรืองอารี นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๒2.นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๒๓. นางสาวอภิสรา กลางบน นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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  ๒4.นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๒5.นางสาวมินตรา โพธิสะอาด นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๒) กำรสัมมนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู้วิจัยได้ท าการ
คัดเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านการเผยแผ่              
กลุ่มพระสงฆ ์และนักพูด จ านวน ๑๒ รูป/คน 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.         รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.         อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. พระครูพินิจรัตนากร         เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี           

จ.สมุทรปราการ 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ          เจ้าอาวาสอินทาราม 
๖. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม          ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต                    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์          หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช          อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง       รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ด าจุติ   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

๓.๒.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
๑. ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 3,876 รูป     

จ านวน ๖ อ าเภอ๑  
๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆจ์ังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 363 รูป 

ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
 
 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 
 
                           n= ๓๖๒.๕๘ 

 
เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 363 รูป 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูล           เชิง

ประจักษ์ ข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากความ
นึกคิด หรือสมมุติข้ึน แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย        

ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น        
๓ ตอนคือ 

ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

 

                                                           

 ๑คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สรุปจ านวนวัดและจ านวนพระภิกษุและสามเณร , [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล: https://sangkhatikan.com/monk_pro.php?P. [๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
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https://sangkhatikan.com/monk_pro.php?P


๗๙ 
 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

๑) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก   
๒) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การ

วิจัย  
๓) ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการ

ตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์  
๔) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุง

แก้ไข 
๕) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
๗) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตัด
ข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เ พ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจน 
เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา(content validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม  (index 
of item objective congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามที่มีค่า ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป  
โดยใช้เกณฑ์๒ ดังนี้   

+๑  หมายความว่า  มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง  
    ๐  หมายความว่า    ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
    -๑  หมายความว่า   ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง  

                                                           

 ๒ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กาฬสินธุ์: ประสาน
การพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗.   



๘๐ 
 

๔) ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้ งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า  
แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ๑.๐๐ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
๑) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓) รศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๔) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
๕) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพระสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ รูป ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.969 จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ 
แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 

 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การจดบันทึกประเด็นในการสัมภาษณ์ รวมเวลาในการสัมภาษณ์ ๑ เดือนและผู้วิจัย
ได้น าผลจากการส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์และสัมภาษณ์มาสังเคราะห์  

๒) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถาม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือให้ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 363 รูป   

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่ง Creswell การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อสัมภาษณ์
เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลสามารถสนับสนุน      
และอ้างอิงในส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วๆ 



๘๑ 
 

ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและอภิปรายผลที่เป็น
เอกภาพ๓ 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเค ราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) โดยการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ แนวคิด 
ทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับการเทศนา เทคนิคการเทศนา พุทธวิธีการเผยแผ่ ลีลาการสอน  
โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณประกอบการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมาประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ตามล าดับต่อไป 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 

๒. วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะค าถามใน
ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิเคราะห์ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕ ระดับ ของลิคเอิร์ท (Likert) โดยก าหนดเกณฑ์การ
แปลผล  ดังนี้ 

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบระดับสภาพ 
 ๕  คะแนน  หมายถึง  มีระดับการพัฒนามากที่สุด 
 ๔  คะแนน  หมายถึง  มีระดับการพัฒนามาก 
 ๓  คะแนน  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาปานกลาง 
 ๒  คะแนน  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาน้อย  
 ๑  คะแนน  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด 

การแปลคะแนน โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในส่วนของสภาพทั่วไปของการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย๔ 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับการพัฒนามากท่ีสุด 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง  มีระดับการพัฒนามาก 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาปานกลาง 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาน้อย 
 ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด 

๓. หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของการวิเคราะห์เป็น
ความเรียง 

                                                           

 ๓Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E., Advanced Mixed 
Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 

๔ไพศาล หวังพานิช, กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๑๒. 



 

 
บทท่ี ๔ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ            

๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ และ ๓. เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  

ผู้วิจัยไดท ำกำรศึกษำวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรวิจัยเชิงปริมำณ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) ผู วิจั ย ไดศึกษำจำกเอกสำร 
(Documentary Research) และสัมภำษณ บุคคลแบบเจำะลึก ( In-depth Interview) จำกผู
ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ๒๕ รูป/คน และจำกกำรสนทนำกลุม (Focus Group Discussion) บุคลำกรผู
ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ๑๒ รูป/คน กำรสัมภำษณ์ ผู้ที่มีประสบกำรณ์หรือผู้เกี่ยวข้องกำรเทศนำของ
พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ กลุ่มพระสังฆำธิกำร กลุ่มพระธรรมกถึก กลุ่มข้ำรำชกำร      
กลุ่มประชำชน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้เกี่ยวข้องกำรเทศนำของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน ๓,๘๗๖ รูป ผูวิจัยไดท ำกำรสุมกลุมตัวอยำงโดยแจก แบบสอบถำม
จ ำนวน ๓๖๓ รูป ไดด ำเนินกำรวิเครำะหขอมูลโดยใชโปรแกรมส ำเร็จรูปทำง สังคมศำสตร สถิติที่ใช
คือ คำควำมถี่  (Frequency) คำรอยละ (Percentage) คำเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) ผลกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีประเด็น
เนื้อหำในกำรสัมภำษณ์ แยกประเด็นในกำรวิเครำะห์ออก ดังนี้ 

4.1 สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
4.2 ปัจจัยเพื่อการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
4.3 รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
4.4 การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
4.5 องค์ความรู้การวิจัย 

 
๔.๑ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

จากการศึกษาสภาพทั่ ว ไป ในการเทศนาของพระสงฆ์ จั งหวัดสมุทรปราการ              
พบดังต่อไปนี้  

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) ผู้ส่งสาร (Sender) ๒) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่งสาร 
(Channel) และ 4) ผู้รับสาร (Receiver) ดังนี้ 



๘๓ 

 
1) ผู้ส่งสาร (Sender)  
จากผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ    

ด้านผู้ส่งสาร พบว่า  
๑. การเผยแผ่พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพ่ือปลูกฝัง

อบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบ แต่พระผู้ที่แสดงเทศนาขาด
ความรู้ ไม่เคยเข้ารับการอบรมจากสถาบันใดๆ๑ 

๒. พระที่เทศนาอาศัยข้อมูล หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดงขาดการพัฒนาตัวเอง จึงมัก
เทศนาเรื่องเดิมๆ ที่ตนเองถนัด๒ 

๓. พระผู้เทศนาขาดประสบการณ์ มีการศึกษาน้อย โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีอายุมาก๓ 
๔. พระผู้แสดงพระธรรมเทศนา แสดงแบบขอไปทีขาดการพัฒนา พระบางรูปตั้งนะโม 

ในการเทศนายังไม่ถูกเลย เพราะไม่เคยได้เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในการเทศนา๔ 
๕. พระผู้แสดงพระธรรมเทศนาจะต้องรู้ตัวเองก่อน ว่าความสามารถของตัวเองว่ามีมาก

น้อยขนาดไหน ไม่เห็นแก่ลาภสักการะในการเทศนา๕ 
๖. อยากให้พระสงฆ์เข้ารับการอบรมวิชาการเทศนา จากวัดประยูรวงศาวาสให้มากๆ  

จะได้มีหลักในการเทศนา๖ 
๗. พระผู้แสดงธรรมเทศนาจะเกิดอาการประหม่า เทศนาวกวนไม่ เป็นขั้นตอน      

เพราะขาดการฝึกฝนอบรม เทคนิคต่างๆ๗ 
๘. พระสงฆ์ยังขาดความรู้ ทักษะชีวิต ประสบการณ์ การเทศนาจึงเป็นเรื่องเดิมๆ        

ที่อิงชาดกในการเทศนา๘ 
 
 

                                                 
๑สัมภาษณ์  พระเทพสมุทรมุนี  (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9 ), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ            

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒สั ม ภ า ษ ณ์  พ ร ะ ศ รี รั ต น เม ธี  (บุ ญ ส่ ง  ก ลฺ ย า โณ  ป .ธ .9 ) , เจ้ า ค ณ ะ อ า เภ อ บ า งพ ลี  

เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔สัมภ าษณ์  พ ระครูกิ ตติ วิสุ ท ธิ วัฒ น์  (สมปอง สมฺ ปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                     

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ  จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน             

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี     

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗สั มภ าษณ์  พ ระสัญ ญ า สญฺ ญ าค โม , วัดบ างโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภ อบางพลี                 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๔ 

 
๙. พระสงฆผ์ู้เทศนา ที่เป็นพระนักเทศนาอายุไม่มากเล่นโวหารมากเกินไป๙ 
๑๐. พระผู้เทศนาขาดองค์ความรู้ของวิธีการเทศนา๑๐ 
๑๑. พระสงฆ์ผู้ที่ท าหน้าที่เทศนาหยิบคัมภีร์ก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านอย่างเดียว เพ่ือที่จะให้  

จบไวๆ แบบขอไปที๑๑ 
๑๒. อยากให้พระผู้เทศนา มีการศึกษาหาความรู้ให้มากกว่าที่เป็นอยู๑่๒ 
๑๓. พระผู้เทศนาต้องท าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด เสียงต้องดัง ฟังได้ชัด๑๓ 
๑๔. พระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาตัวเองในการแสดงธรรม๑๔ 
๑๕. พระขาดความรู้ ความสามารถ ในการเทศนา๑๕ 
๑๖. อยากสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมพระนักเทศนา๑๖ 
๑๗. พระเทศนาเหมือนมาอ่านหนังสือให้ฟัง๑๗ 
๑๘. พระบางรูปเทศนาไม่ค านึงถึงเวลาที่มีอยู่จ ากัด ไม่ควบคุมเวลา๑๘ 
๑๙. การเทศนาในความรู้สึกส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมการสอนที่เป็นทางการ 

เน้นพิธีการ และมีรูปแบบตายตัวที่ผู้เทศนาไม่สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อ
ประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วย     
วิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศนาในพิธีการโดยไม่ใช้ส านวนโบราณ การสอน
ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ การแต่งเพลงธรรมะ เป็นต้น ซึ่งการเทศนาด้วยวิธีหลังจะ

                                                 
๙สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ า เภอบางพลี            

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,   

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๘สั ม ภ าษ ณ์  น างลั ก ขณ า ธรน น ท์ บุ ญ ส่ ง  ส ถ าบั น พ ลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วั ด บ างโฉล งใน ,                      

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๕ 

 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ท านองแบบเทศนาพิธีการ และอาจมีมุก
สอดแทรกลงไปท าให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าพระทีช่อบเทศนาวกวน จับต้นชนปลายไม่ถูก๑๙ 

๒๐. พระผู้ใหญ่ไม่ค่อยเปิดโอกาส ให้พระผู้น้อยได้แสดงธรรม เช่น เทศนางานศพเพราะ
ยึดติดกับเอกลาภ๒๐ 

๒๑. พระชอบหลับตาเทศนา บุคลิกพระท่ีเทศนา ไม่ค่อยมองคนฟัง๒๑ 
๒๒. พระชอบเทศนาวกวน คนฟังสับสน ขาดความเชื่อม่ัน๒๒ 
๒๓. พระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาตัวเองในการแสดงธรรม๒๓ 
๒๔. พระผู้เทศนาต้องท าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด เสียงต้องดัง๒๔ 
๒๕. พระนักเทศนาส่วนใหญ่อายุมาก พระผู้ใหญ่ไม่ค่อยเปิดโอกาส พระอายุน้อยได้เทศนา

บ้าง บางทีพระอายุน้อยอาจจะเทศนาได้เข้ากับวัยคนฟัง๒๕ 

จากประเด็นส าคัญดังกล่าวสามารถน ามาสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
พระนักเทศนาส่วนใหญ่อายุมาก ขาดการพัฒนาตัวเองในการแสดงธรรม เทศนาอาศัย

ข้อมูล หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดงขาดการพัฒนาตัวเอง ใช้ปัญญา ในการอ้างเหตุผลจนกระทั่งผู้ฟังอยากลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๙สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเกิ้ง), สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ์ นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  
 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
1 การเทศนาโดยใช้การอ่านเป็นหลักในการ

เทศนา 
18 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25 

2 การเทศนาอาศัยข้อมูล ชาดก หรือคัมภีร์
เก่าๆ 

15 1 , 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 24, 
25 

3 พระผู้แสดงพระธรรมเทศนาจะต้องรู้ตัวเอง
การเผยแผ่ ปลูกฝังอบรม พุทธธรรมค าสอน 
ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ 

13 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25 

4 บุคลิก ท่าทาง ในการเทศนา 8 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19,  

 
สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร 

(Sender) 
การเทศนาโดยใช้การอ่านเป็นหลักในการเทศนา การเทศนาอาศัยข้อมูล ชาดก        

หรือคัมภีร์เก่าๆ พระผู้แสดงพระธรรมเทศนาจะต้องรู้ตัวเองการเผยแผ่ ปลูกฝังอบรม พระพุทธธรรม
ค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ บุคลิกในการแสดงธรรม 

 

๒) สาร (Message)  
ผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร

หรือข้อมูลในการน ามาเทศนา พบว่า  
๑. เนื้อหาสาระในการเทศนา พระสงฆ์ควรตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของ

พระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถ
ประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน๒๖ 

๒. การเทศนาจะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น ภัยยาเสพติด ,
หมู่บ้านศีลห้า เป็นต้น แต่ปัจจุบันพระที่เทศนาอาศัยข้อมูล หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดงขาดการพัฒนา
ตัวเอง๒๗ 

                                                 
๒๖สัมภาษณ์  พระเทพสมุทรมุนี  (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ           

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๗ 

 
๓. พระผู้เทศนาไม่ค่อยได้ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหา และรูปแบบการเทศนาแบบใหม่ๆ        

มาน าเสนอ๒๘ 
๔. การแสดงธรรมยังใช้วิธีการเทศนา ตามเทศกาล เนื้อหาสาระการเทศนาเป็นเรื่อง

เดิมๆ ซ้ าซากขาดการค้นคว้าเนื้อหา๒๙ 
๕. พระชอบซื้อคัมภีร์ที่มีขายอยู่ทั่วไป แล้วน ามาแสดงพระธรรมเทศนาบางครั้งก็จะไป

ซ้ ากับพระรูปอื่นๆ ที่น ามาเทศนาจนโยมจ าได้เพราะเทศนาทั้งป๓ี๐ 
๖. เมื่อได้รับการฝึกฝนในการเทศนา ก็จะแต่งคัมภีร์เป็น การใช้ถ้อยค าก็จะสละสลวย

ขึ้น และวิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
แล้วน้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง๓๑ 

๗. พระผู้แสดงธรรม จะต้องรู้จักปรับปรุงเนื้อหาการเทศนา ให้เหมาะสมกับงานและวัย
ของคนฟัง ยกตัวอย่างพระสมปอง ผู้ใหญ่ฟังได้วัยรุ่นฟังสนุก เข้าถึงทุกกลุ่มคนฟัง๓๒ 

๘. พระสงฆ์ขาดช่องทาง ข้อมูลในการเทศนา การจะเทศนาออกสื่อได้ต้องเป็นพระสงฆ์
ที่มีชื่อเสียง กจ็ะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน๓๓ 

๙. ไม่สร้างโอกาสใหม่ๆ หรือเนื้อหาการเทศนา ช่องทางในการแสดงธรรม เนื้อหาการ
เทศนาล้าสมัย๓๔ 

๑๐. เนื้อหาการเทศนาขาดแรงจูงใจ ท าให้ไม่สามารถท าให้การแสดงธรรมมีคนฟังข้ามวัย
ได๓้๕ 

๑๑. ข้อมูลหยิบฉวยอะไรได้ก็เอาไปเทศนาเลย ขาดการตรวจสอบว่าเหมาะกับงานที่จะ
เทศนาหรือไม๓่๖ 

                                                 
๒๘สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙สัมภ าษณ์  พ ระครูกิ ตติ วิสุ ท ธิ วั ฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                    

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๐สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร ), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน            

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี   

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี               

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ า เภอบางพลี           

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๘๘ 

 
๑๒. การแสดงธรรมของพระสงฆ์ที่ขาดการสื่อสารสมัยใหม่ มีรูปแบบการเทศนาที่

เหมือนเดิม ไม่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ให้คนสมัยใหม่ฟังได้ คนอายุมากฟังเข้าใจ นึกภาพออกหลับตา
เห็น๓๗ 

๑๓. การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรม
ค าสอนสามารถน าไปใช้ได้จริง ไม่ใช่นิยายปรัมปรา๓๘ 

๑๔. ข้อมูลเนื้อหาในการเทศนาจะฟังก่ีครั้งก็เหมือนเดิมๆ๓๙ 
๑๕. การเทศนาของพระสงฆไ์ม่รู้จักปรับปรุงในการเทศนา ให้สละสลวยตามกาลนิยม๔๐ 
๑๖. อยากให้พระสงฆ์มีการกลั่นกรองเนื้อหาก่อนน าไปเทศนา๔๑ 
๑๗. เนื้อหาการเทศนาแบบเดิมๆ๔๒ 
๑๘. ใช้สื่อไม่เหมาะกับงานท่ีเทศนา๔๓ 
๑๙. การเทศนาของพระสงฆ์มีเนื้อหาซ้ าซาก๔๔ 
๒๐. พระสงฆ์ไม่ซักซ้อมเนื้อหาการเทศนาก่อนจะมาน าเสนอ เพราะมีคัมภีร์ให้เทศนาเป็น

กัณฑ๔์๕ 
๒๑. พระชอบเนื้อหาการเทศนาซ้ าซาก บางครั้งก็ซาบซึ้ง บางครั้งก็น่าเบื่อ เพราะเนื้อหา

เป็นนิทานหรือชาดกเหมือนเดิมๆ๔๖ 
๒๒. พระชอบเทศนาเนื้อหาวกวน คนฟังสับสน ขาดความเชื่อม่ัน๔๗ 

 
                                                 

๓๗สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง   
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๘สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี        
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๙สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๐สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔๓สั ม ภ าษ ณ์  น างลั ก ขณ า ธรน น ท์ บุ ญ ส่ ง  ส ถ าบั น พ ลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วั ด บ างโฉล งใน ,                      

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเกิ้ง), สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๕สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ์ นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๗สัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๘๙ 

 
๒๓. พระสงฆมี์เนื้อหาที่สร้างสรรค์ในการแสดงธรรม๔๘ 
๒๔. พระผู้เทศนาต้องท าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่น ามาพูด๔๙ 
๒๕. พระนักเทศนาส่วนใหญ่เทศนาแต่เรื่องซ้ าๆ พระผู้ใหญ่จะมีแต่นิทาน เนื้อหาไม่

ทันสมัย๕๐ 
สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร (Message)  
เนื้ อหาสาระในการเทศน า  พระสงฆ์ ควรตระหนั กในการเผยแผ่ค าสอนของ

พระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถ
ประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน 
เนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรมค าสอนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
ถ้อยค าสละสลวยและวิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในหลักธรรมแล้วน้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรับปรุงเนื้อหาการเทศนา     
ให้เหมาะสมกับงานและวัยของคนฟัง ยกตัวอย่างพระมหาสมปอง ผู้ใหญ่ฟังได้วัยรุ่นฟังสนุก เข้าถึงทุก
กลุ่มคนฟัง ฟังได้ คนอายุมากฟังเข้าใจ นึกภาพออกหลับตาเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๔๘สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๔๙สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๕๐สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร (Message) 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
1.  เนื้ อหาสาระในการเทศนา พระสงฆ์ควร

ต ร ะ ห นั ก ใน ก า ร เผ ย แ ผ่ ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิก
กั ตถประโยชน์  คื อ  ป ระโยชน์ ใน ช าติ นี้         
๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ใน
ชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์
อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน 

14 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 
 
 
 
 
 

2. การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรมค าสอน
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

13 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24 

3 ใช้ถ้อยค าสละสลวยและวิธีการที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าเอา
หลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8 9, 10, 13, 14, 15, 23, 
24, 25 
 
 

4 พระผู้แสดงธรรม จะต้องรู้จักปรับปรุงเนื้อหา
การเทศนา ให้เหมาะสมกับงานและวัยของคน
ฟัง ยกตัวอย่างพระมหาสมปอง ผู้ใหญ่ฟังได้
วัยรุ่นฟังสนุก เข้าถึงทุกกลุ่มคนฟัง 

7 13, 14, 21, 22, 23, 24, 
25 
 
 

5 เนื้อหาให้คนสมัยใหม่ฟังได้ คนอายุมากฟัง
เข้าใจ นึกภาพออกหลับตาเห็น 

5 2, 3, 16, 21, 22 
 

 
๓) ด้านช่องทางในการส่งสาร (Channel)  
จากผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ      

ด้านช่องทางในการส่งสาร พบว่า  
๑. ช่องทางในการเทศนา โดยการปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและ

นอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศนาการเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 
หนงัสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด๕๑ 

                                                 
๕๑สัมภาษณ์  พระเทพสมุทรมุนี  (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ           

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๑ 

 
๒. การเทศนาในความรู้สึกส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมการสอนที่เป็นทางการ 

เน้นพิธีการ และมีรูปแบบตายตัวที่ผู้เทศนาไม่สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อ
ประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วยวิธี 
อ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศนาในพิธีการโดยไม่ใช้ส านวนโบราณ การสอน
ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ การแต่งเพลงธรรมะ เป็นต้น ซึ่งการเทศนาด้วยวิธีหลังจะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า๕๒ 

๓. พระสงฆ์ต้องสร้างช่องทางในการเทศนาอาจจะผ่าน facebooks แต่พระนักเทศนา
ยังไม่สามารถใช้สื่อสมัยใหม่มาใช้ เพราะยังขาดความรู้๕๓ 

๔. การเทศนาน่าจะมีการใช้สื่อประกอบ เช่น พาวเวอร์พ้อย แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการ
ใช้สื่ออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาช่วยในการเทศนา การใช้สื่อประกอบน่าจะเรียกว่าปาฐกถาธรรมมากกว่า 
ซ่ึงต่างจากการเทศนาบนธรรมมาสน์๕๔ 

๕. เวลาแสดงธรรมเทศนาอยากให้บันทึกเทปเสียงตังเอง เพ่ือที่จะได้น ามาปรับปรุง
ข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น๕๕ 

๖. การใช้เครื่องมือสื่อสารเวลาไปบรรยายธรรม ให้นักเรียนฟังจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะ
มีรูปแบบที่หลากหลายในการใช้สื่อ๕๖ 

๗. ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดต้องให้การอบรมและฝึกฝนการใช้สื่อ
ประกอบการแสดงธรรม๕๗ 

๘. ส านักงานพระพุทธศาสนา ต้องก าหนดหลักเกณฑ์การให้การอบรมและฝึกฝนการ
เทศนา เพราะโดยปกติแล้วพระที่บวชเข้ามาใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อไม่เป็น เนื่องจากเหตุผลในการบวช
ต่างกัน ดังนี้ถ้าท่านบวชแล้วส านักงานพุทธฯ ส่งเสริมให้การอบรมในด้านอ่ืนๆ หรือได้ศึกษาต่อน่าจะ
สร้างแรงจูงใจในการบวชได้มาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้นโยบายเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน๕๘ 

                                                 
๕๒สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔สัมภ าษณ์  พ ระครูกิ ตติ วิสุ ท ธิ วัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                    

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร ), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน            

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม, วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี   

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี               

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๒ 

 
๙. การที่พระเทศนาโยมฟังแล้วตลก เพราะความจริงโยมนั่นแหละที่ท าตัวตลก พระแค่

สะท้อนให้โยมดู๕๙ 
๑๐. พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ ตอบค าถามให้กับสังคมได้ 

ที่ส าคัญทุกๆ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ ที่มีคติธรรมโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด๖๐ 
๑๑. การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง บางจังหวะ เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟังตลกแทรก
ธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม จุดหมายเพื่อความเพลิดเพลินของผู้ฟัง๖๑ 

๑๒. ถ้ามาเทศนาหรือบรรยายธรรมแบบพระสมัยก่อน ไปตามโรงเรียนต่างๆ เด็กคงไม่
สนใจฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ต้องปรับให้เนื้อหาทันสมัยฟังแล้วสนุกแต่แง่คิดด้านธรรมะยังครบถ้วนฝึก
การใช้สื่อสมัยใหม่ ให้มากกว่านี้เพราะมีความจ าเป็น๖๒ 

๑๓. การใช้สื่อในการบรรยายธรรม ปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งน่าจะให้เด็กเกิดความประทับใจตั้งแต่ตอนนี้๖๓ 

๑๔. พระต้องฝึกการใช้เครื่องมือสื่อสาร ให้มีความช านาญในแขนงต่างๆ แต่พระหนุ่มๆ 
ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเก่งมาก๖๔ 

๑๕. เคยฟังเทศนาจากพระสอนกรรมฐานบางท่าน ท่านก็ยังติดอารมณ์ดี ติดข า หัวเราะ
เก่งอยู่บ้างแต่สิ่งที่ท่านพูด คือ แก่นของการสอนให้คนปฏิบัติสติปัฏฐาน เพื่อเดินตามรอยพระพุทธองค์
เราตีว่าแก่นแห่งธรรม 90% ขึ้นไป แต่ลีลา หรือ วิธีสอน การยกตัวอย่าง ท่านท าให้มันไม่เคร่งเครียด 
ไม่น่าเบื่อ ท่านสอนธรรมได้ โดยไม่ถึงกับต้องบันเทิงเริงใจอะไรมากนัก๖๕ 

๑๖. พระที่เป็นนักพูด ก็พยายามสรรหาวิธีการพูดให้น่าสนใจจงใจหาค าพูด จังหวะลีลา
ให้คนฟังข า๖๖ 

                                                 
๕๙สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ า เภอบางพลี           

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๑สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๓สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๔สัมภาษณ์  นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๖สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๙๓ 

 
๑๗. ไม่ค่อยพบการใช้สื่ อประกอบ  ควรส่งพระสงฆ์ ไปฝึกอบรมการใช้สื่ อต่างๆ          

เพ่ิมทักษะ๖๗ 
๑๘. พระอายุมากการเทศนามีเนื้อหาที่วกวน สรุปไม่ได้ จบไม่ลง๖๘ 
๑๙. พระสงฆ์มีการใช้สื่อไม่หลากหลาย ได้แต่สวดมนต์ ก็น่าเชื่อถือแล้ว ส่วนใหญ่ที่บวช

นานก็เพราะไม่มีทรัพย์สินหรือวิชาความรู้มากนัก จึงต้องมาบวช หรืออีกทางบวชเพ่ือจะได้ศึกษาเล่า
เรียน๖๙ 

๒๐. พระสงฆ์รุ่นเก่าใช้สื่อไม่เป็น วัดต้องจัดระบบการบริหารใหม่ จะศึกษาแต่พระธรรม
วินัยอย่างเดียวไม่ได้๗๐ 

๒๑. การใช้สื่อประกอบการเทศนาหายาก สถานที่โอกาส ไม่เอ้ืออ านวย ไม่เหมือนการ
เทศตามโรงเรียนหรือการปาถกถา๗๑ 

๒๒. ช่องทางในการสื่อสารในอดีตกับปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารต่างกัน พระสงฆ์ต้อง
ปรับตัวให้ได้ ให้สอดคล้องกับสังคมรอบวัดที่เปลี่ยนไปแล้ว๗๒ 

๒๓. พระสงฆ์ควรฝึกฝนลีลาการเทศนา ให้เป็นที่ประทับใจผู้ฟัง พระสงฆ์ขาดช่องทาง
ใหม่ๆ ในการเทศนาที่สร้างสรรค์เพ่ือการแสดงธรรม๗๓ 

๒๔. พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจ และสื่อสารในเรื่องที่น ามาพูด ให้เข้าถึงคนฟัง๗๔ 
๒๕. พระนักเทศนาส่วนใหญ่เทศน์โดยใช้ช่องทางในการฟัง เพราะพระไม่ใช่นักแสดง   

พระต้องส ารวมในการเทศนา โดยเฉพาะการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๗๕ 
สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางในการส่ง (Channel)  

                                                 
๖๗สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๘สั มภ าษ ณ์  น างลั ก ขณ า ธรน น ท์ บุ ญ ส่ ง , ส ถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                     

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,          

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๐สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๑สัมภาษณ์ นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๒สัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๓สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๔สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๕สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๔ 

 
จากประเด็นส าคัญดังกล่าวสามารถน ามาสังเคราะห์ได้ดังนี้  พระสงฆ์มีบทบาทในการ

เทศนา โดยการปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้ง
ทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะ
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคน
ฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง บางจังหวะ เพ่ือประโยชน์       
ในธรรมของผู้ฟังตลกแทรกธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม จุดหมายเพื่อความ
เพลิดเพลินของผู้ฟัง พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศนา โดยการปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ   
ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ   
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด พระต้องฝึก
การใช้เครื่องมือสื่อสาร ให้มีความช านาญในแขนงต่างๆ การใช้สื่อในการบรรยายธรรม ปัจจุบันมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้ น   
โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง บางจังหวะ เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟังตลกแทรก
ธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม จุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินของผู้ฟัง     
ตอบค าถามให้กับสังคมได้ ที่ส าคัญทุกๆ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ 

 
ตารางท่ี ๔.๓ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางในการส่ง

สาร (Channel)  
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การ เท ศน า โด ยก ารป าฐกถาใน โอก าส       

และสถานที่ ต่ างๆ  ทั้ ง ใน วัดและนอกวั ด      
หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์
การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ  เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์  หรืออาจจะเป็น
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด 

18 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25 
 
 
 

๒ การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรก
ตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอา
พระธรรมน าหน้า แทรกธรรมะ เป็นการแสดง
ตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม จุดหมายเพ่ือ
ความเพลิดเพลินของผู้ฟัง 

15 
 
 
 

1 , 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
24, 25 
 
 

3 การใช้สื่อในการบรรยายธรรม ปัจจุบันมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 

14 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18,  

4 พระต้องฝึกการใช้เครื่องมือสื่อสาร ให้มีความ
ช านาญในแขนงต่างๆ 

8 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,  



๙๕ 

 
๔) ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
จากผลการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ   

ด้านผู้รับ (Receiver) หรือคนฟังเทศนา พบว่า 
๑. ปัจจุบันนี้คนฟังเทศนาน้อยลง และส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โยมผู้หญิง ผู้ชายมีน้อยมาก 

เหมือนบังคับฟังคือจะฟังเทศนาต่อเมื่อมีงาน เช่น งานศพ จะต้องมีการเทศนาที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ถือกันมาตั้งแต่อดีต๗๖ 

๒. การฟังเทศนาทุกวันพระคนฟังก็มีแต่หน้าเดิมๆ ไม่มีคนใหม่เข้ามาเพ่ิมเพราะขาด
แรงจูงใจในการฟังเทศนา๗๗ 

๓. คนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง การเทศนาต้องปรับวิธีการสื่อสารให้ทันสมัย     
ต้องเทศนาให้คนฟังเห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบง่ายๆ สามารถน าค าสอนนี้กลับไปสอนตัวเอง 
สอนลูกหลานได้อีกต่อเป็นการบอกบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง๗๘ 

๔. ส าหรับผู้ที่มีเวลาและเข้าวัดอยู่เป็นประจ า จะทราบดีว่าในทุกวันพระ พระสงฆ์     
ในหลายวัดจะไม่ค่อยออกบิณฑบาต ส่วนใหญ่ญาติโยมจะเดินทางมาที่วัดเอง เพ่ือท าบุญ ฟังเทศนา    
และบางท่านอาจรอทานข้าววัด เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวอีกด้วย แต่ก็มีน้อย คนฟัง
เทศนาทุกวันพระจะเป็นโยมหน้าเดิมๆ คนหน้าใหม่ไม่ค่อยมี๗๙ 

๕. คนมาฟังเทศนาควรเตรียมตัว เตรียมใจ มีความพร้อมก่อนออกจากบ้านให้พร้อมยก
มือไหว้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเดินทางไปวัดขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่ติดขัด๘๐ 

๖. คนฟังเทศนาไม่ค่อยฟังพระเทศนา จะนั่งคุยกันมากกว่า เพราะเป็นเรื่องเดิมๆ ด้านผู้
ฝังถ้ามีสื่อหรือเครื่องดนตรี ประกอบการบรรยาย ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็จะให้ความสนใจมากขึ้น๘๑ 

๗. การฟังเทศนา ฟังธรรม เป็นหน้าที่ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานานตั้งแต่ในอดีต 
หลายคนห่างเหินจากการเข้าวัด ท าบุญ อาจด้วยหน้าที่การงานและความจ าเป็นอ่ืนๆ มากมาย ที่ท า
ให้ไม่ได้หันหน้าพึ่งพระธรรมเท่าไหร่นัก 

 
                                                 

๗๖สัมภาษณ์  พระเทพสมุทรมุนี  (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ           
เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๗สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๘สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๙สัมภ าษณ์  พ ระครูกิ ตติ วิสุ ท ธิ วัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                    
เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๘๐สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร ), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน            
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๘๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม, วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี    
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

 



๙๖ 

 
๘. คนที่ตั้งใจมาฟังเทศนาจะพยายามเลือกที่นั่งด้านหน้า ใกล้กับต าแหน่งที่พระจะขึ้น

เทศนา เพ่ือจะได้มีสมาธิมากข้ึน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ารอบข้าง๘๒ 
๙. จะเห็นว่าในปัจจุบันคนสูงวัยจะแต่งขาวนุ่งห่มมาถือศีลตั้งแต่วันโกน โดยการแต่งตัว

ด้วยชุดขาวมานั่งสมาธิ ฟังเทศนา ฟังธรรมที่วัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี๘๓ 
๑๐. การเทศนาในปัจจุบันไม่สามารถดึงดูดผู้ฟังให้เพิ่มมากข้ึนได้ คนที่ฟังส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มผู้สูงอายุที่ชอบเข้าวัดท าบุญเป็นประจ า๘๔ 
๑๑. การเทศนาในงานต่างๆ จะเห็นว่าเมื่อพระเทศนาผู้ฟังจะเริ่มหลับ ต้องเทศนาให้มีฮา 

คนฟังถึงจะสนใจ๘๕ 
๑๒. ผู้ฟังชอบคุยกันหรือไม่ก็จ้องกันแต่โทรศัพท์ ให้ฟังไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูก๘๖ 
๑๓. ค าสอนเทศนาในปัจจุบัน ก็มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นให้มาก

ที่สุด เพ่ือให้ญาติโยมเข้าใจง่าย คิดภาพตามได้ โดยเฉพาะการบรรยายธรรมให้เด็กๆ ฟัง เด็กก็ไม่ค่อย
สนใจฟัง เพราะไม่บรรยายให้ฟังให้สมกับวัยของเด็ก๘๗ 

๑๔. เมื่อผู้ฟังไม่รู้เรื่องปัญหาที่ตามมา คือ คนฟังง่วงนอน พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการเทศนา ท าอย่างไรให้น่าสนใจ อาจจะแจ้งเจ้าภาพก่อนว่าจะเทศนาเรื่องอะไร เพ่ือส ารวจความ
นิยม หลังจากนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา๘๘ 

๑๕. คนสมัยใหม่ฟังเทศนาไม่เป็นส่วนมาก ผู้ฟังไม่ค่อยสนใจฟัง เพราะฟังไม่รู้เรื่อง 
เนื่องจากระหว่างที่พระก าลังเทศนา ไม่ตั้งใจ ให้ตั้งจิตอยู่กับค าพูดของพระสงฆ์ เพราะเมื่อพระสงฆ์
ก าลังท าหน้าที่ เผยแพร่ค าสอนพระพุทธศานา เราก็ควรจะท าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วย          
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวเอง๘๙ 

                                                 
๘๒ สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี               

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓สัมภาษณ์ พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๔สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ า เภอบางพลี           

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๕สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๖สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๗สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๘สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๙สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๗ 

 
๑๖. หน้าที่ของคนฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง หรือน ามา

บอกคนใกล้ชิด เป็นการบอกต่อบุญบริสุทธิ์  คนฟังเทศนาน้อยลงทุกวัน ความรู้สึกเหมือนพระมาบ่น 
ให้ฟัง๙๐ 

๑๗. พระผู้แสดงธรรม ใช้ความสามารถส่วนตัวดึงดูดผู้ฟัง ค าสอนเทศนาในปัจจุบัน ก็มี
การปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นให้มากที่สุด เพ่ือให้ญาติโยมเข้าใจง่าย คิดภาพตาม  
ไดท้ัน๙๑ 

๑๘. ผู้ฟังเทศนาสนใจฟังน้อย กับวิธีการเทศนาที่แบบเดิมๆ ที่มักเป็นนิทานเดิมๆ      
พระน่าจะพัฒนาหาเรื่องที่น่าสนใจบ้าง ธรรมต้องเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน๙๒ 

๑๙. ผู้ฟังขาดความสนใจ โดยเฉพาะเด็กก็ไม่ค่อยอยากฟัง เพราะค าบรรยายไม่สมกับวัย
ของเด็กการบรรยายธรรมให้เด็กๆ๙๓ 

๒๐. สังคมเปลี่ยนไปคนไม่ค่อยสนใจพระเทศนาเท่าที่ควร พระเทศน์ก็สนใจแต่มือถือ
มากกว่าสนใจธรรม๙๔ 

๒๑. คนฟังเทศนาน้อยลงทุกวัน รัฐน่าจะสนับสนุนหรือส่งเสริมการฟังเทศนาฟังธรรม๙๕ 
๒๒. ปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจฟังเทศนา เพราะฟังแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว 

พระสงฆ์ต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ ธรรมะโดนใจในหลายๆ วาระ เพ่ือกระตุ้นจิตผู้ฟังให้เดินอยู่ในร่อง
ในรอยตามทางท่ีพระศาสดาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์๙๖ 

๒๓. ระยะเวลาในการเทศนา นานน่าเบื่อท าให้เยาวชนไม่ค่อยสนใจฟังเทศนา และฟัง
แล้วมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว๙๗ 

๒๔. เนื้อหาในการเทศนาท าให้คนฟังการเทศนาไม่สนใจ การบรรยายธรรมให้เด็กๆ     
ฟังเด็กก็ไม่ค่อยสนใจฟัง เพราะไม่บรรยายให้ฟังให้สมกับวัยของเด็กการบรรยายธรรมให้เด็กๆ ฟัง  
เด็กก็ไม่ค่อยสนใจฟัง เพราะไม่บรรยายให้ฟังให้สมกับวัยของเด็ก๙๘ 

                                                 
๙๐สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๑สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๒สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๙๓สั มภ าษ ณ์  น างลั ก ขณ า ธรน น ท์ บุ ญ ส่ ง , ส ถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                     

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๔สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,          

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๕สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๖สัมภาษณ์ นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ์ นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๘สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๘ 

 
๒๕. พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟัง แต่ปัจจุบันพระก็เทศนาไป คนฟังก็หลับไป   

เข้าไม่ถึงใจคนฟัง๙๙ 
๒๖. พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟัง ท าให้วัยรุ่นได้ฟังธรรม ได้ซึมซับธรรมะเล็กๆ 

ไปเรื่อยๆ แต่พระนักเทศนาส่วนใหญ่  ไม่สนใจคนฟัง โดยเฉพาะการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๑๐๐ 

สภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้รับ (Receiver) ดังนี้  
การฟังเทศนา ฟังธรรม เป็นหน้าที่ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานานตั้งแต่ในอดีต   

หลายคนห่างเหินจากการเข้าวัด ท าบุญ อาจด้วยหน้าที่การงานและความจ าเป็นอ่ืนๆ  หน้าที่ของคน
ฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง คนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง การเทศนา
ต้องปรับวิธีการสื่อสารให้ทันสมัย ต้องเทศนาให้คนฟังเห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบง่ายๆ 
สามารถน าค าสอนนี้กลับไปสอนตัวเอง สอนลูกหลานได้อีก และคนสมัยใหม่ฟังเทศนาไม่เป็นส่วนมาก 
ผู้ฟังไม่ค่อยสนใจฟัง เพราะฟังไม่รู้เรื่อง เนื่องจากระหว่างที่พระก าลังเทศนา ไม่ตั้งใจ ให้ตั้งจิตอยู่กับ
ค าพูดของพระสงฆ์ เพราะเมื่อพระสงฆ์ก าลังท าหน้าที่เผยแพร่ค าสอนพระพุทธศาสนา เราก็ควรจะท า
หน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวเองในปัจจุบันคนสูงวัยจะแต่งขาวนุ่งห่ม 
 
ตารางท่ี ๔.๔ สภาพทั่ วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จั งหวัดสมุทรปราการ  ด้านผู้ รับสาร 

(Receiver) 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ หน้าที่ของคนฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับ

ให้เหมาะสมกับตัวเอง 
19 1,2,3,4,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,21,22
, 23,24,25 

๒ การฟังเทศนา ฟังธรรม เป็นหน้าที่ชาวพุทธ    
ที่ปฏิบัติสืบทอดมานานตั้งแต่ในอดีต หลายคน
ห่างเหินจากการเข้าวัด ท าบุญ อาจด้วยหน้าที่
การงานและความจ าเป็นอื่นๆ 

17 2,3,4,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19, 
21,22,23 

3 คนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง การเทศนาต้อง
ปรับวิธีการสื่อสารให้ทันสมัย ต้องเทศนาให้คน
ฟังเห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบง่ายๆ  

13 8,9,10,11,15,16,17, 
18,19,20,21,24,25 

4 คนสมัยใหม่ฟังเทศนาไม่เป็นส่วนมาก ไม่ค่อย
สนใจฟัง เพราะฟังไม่รู้เรื่อง เนื่องจากระหว่างที่
พระก าลังเทศนา ไม่ตั้งใจฟัง 

8 12,13,14,15,16,17, 
18,19, 

                                                 
๙๙สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง           

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง       

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๙ 

 
๔.๒ ปัจจัยเพื่อการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

การเผยแผ่จะเผยแผ่อย่างไรให้พุทธศาสนิกชนหันหน้าเข้าหาวัดมากขึ้น การน าหลัก    
ค าสอนไปใช้และปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความทุกข์ หรือน าไปเกื้อกูลกัน
ต่อเพ่ือนมนุษย์ ได้มากขึ้น  โดยยึดหลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา       
การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุม
ถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือ
ต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลัก
พระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศนามหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ (วันพระ)  

การเผยแผ่ ต้ อ งด าเนิ น งานตามระเบี ยบมหาเถรสมาคม ว่ าด้ วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐ การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่ศาสนทายาทและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในทุกๆ วิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเผยแผ่พระ
พุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพ่ือปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี 
มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบั ติ ชอบนั้ น  อบรมสั่ งสอนประชาชนให้ เกิดศรัทธาเลื่ อม ใส                 
ในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ใน สัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ สั่งสอนให้ผู้เรียนบังเกิด
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เพราะว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยังประโยชน์สุข ให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ การพัฒนาศักยภาพของ
คณะสงฆ์เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์
ควรตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักวัตถุประสงฆ์ ๓ ประการ         
คือ ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์
ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน๑๐๑ 

การเทศนา เป็นการแสดง การชี้แจง การชี้ให้เห็นแจ้ง เพ่ือการถ่ายทอดธรรมอันเป็น
ค าสั่งสอนทางศาสนาด้วยการแสดงชี้แจงให้ฟัง เป็นการเผยแผ่ศาสนาแบบหนึ่งที่ใช้กันมาแต่สมัย
พุทธกาล การเทศนาในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อย่างใด เพียงผู้แสดงนั่งอยู่ในสถานที่สมควรและ
ผู้ฟังมีลักษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดงได้ ในขณะที่การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้าง
ตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล  

 
 

                                                 
๑๐๑สัมภาษณ์  พระเทพสมุทรมุนี  (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ  ป.ธ.9), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ              

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5


๑๐๐ 

 
4.2.1 ปัจจัยเพื่อการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
องค์ประกอบในการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่นั้นผู้วิจัยน าหลักการสื่อสารของ 1) ผู้ส่งสาร 

(Sender) ๒) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ 4) ผู้รับ (Receiver) 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าปัจจัยได้แก่ 1) หลักพุทธวิธี 4 ส. ซึ่งประกอบด้วย (1) สันทัสสนา :     

แจม แจง 2) สมาทปนา : จูงใจ (3) สมุตเตชนา : แกลวกลา และ (4) สัมปหังสนา : ราเริง ในการ
พัฒนาผู้ส่งสาร 2) วจีสุจริต ในการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร (Message) 3) อายตนะ ในการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร และ 4) วุฒิธรรม ในการพัฒนาด้านผู้รับสาร (Receiver) ดังนี้ 

ลีลาการสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือ เทศนาวิธี 4 (การสอนของพระพุทธเจ้า  
แต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ    
ก็จะด าเนินไปอย่างส าเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ - the Buddha's 

style or manner of teaching) 
1. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและ

แสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา - elucidation 
and verification) 

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

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

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

อรรถกถาชี้ แ จ งเพ่ิ ม เติ ม ว่ า  ข้ อ  1 ปลด เป ลื้ อ งค วาม เขลาห รือความมื ดมั ว                  
ข้อ 2 ปลดเปลื้องความประมาท ข้อ 3 ปลดเปลื้องความอืดคร้าน ข้อ 4 สัมฤทธิ์ การปฏิบัติจ า       
4 ข้อนี้สั้นๆ ว่าชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า ปลุกให้ร่าเริง หรือ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า        
ร่าเริง๑๐๒ 

การพัฒนาการเทศนาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

4.2.1.1 หลักพุทธวิธี ๔ ส. น ามาใช้ในการพัฒนาผู้ส่งสาร (Sender) 

จากการสัมภาษณ์พบดังนี้  
1. การพัฒนาพระสงฆ์นักเทศนาตามหลัก สันทัสสนา : แจมแจง ผู้ส่งสารต้องมีความ

แจมแจงชี้แจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน 

                                                 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ              

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

 
1) การพัฒนาพระนักเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ คนฟังเทศนามากขึ้น ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็

จะมีแต่โยมผู้หญิง ผู้ชายมีน้อยมากก็ตาม นักเทศนาต้องหาเหตุและความทันสมัยที่ผู้ชายรับฟังได้    
ฟังแล้วไม่เห็นว่าไร้สาระ เทศนาสิ่งที่เห็นว่ามีความหมายกับผู้ฟัง เป็นสิ่งที่เขาควรรู้ ควรฟัง และควร
น าไปปฏิบัติ๑๐๓ 

2) พระนักเทศนา หนาสูคนในเวลาปรากฏตัว และก็สู้สายตาคนฟงไดอยางอาจหาญ  
มีทีทาสงางาม มีบุคลิกเปนธรรมชาติ ต้องยกเหตุผลมาเทศนาควบคู่กับนิทานอย่างสมัยก่อนเพราะว่า
กาลเวลาเปลี่ยนไปแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฟังเทศนา๑๐๔  

3) การพัฒนาพระนักเทศนาให้แล้วน่าสนใจ เพ่ือดึงคนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง   
การเทศนาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาให้ทันสมัย สอนเท่าที่คิดว่าคนฟังรับฟังได้เท่าที่จ าเป็นและ
พอดีให้เกิดความเข้าใจ เทศนาน้อยแต่เข้าใจนาน ดีกว่าเทศนานานพอเขาลุกเขาก็ทิ้งไว้ที่เก้าอ้ีหมดไม่
เอาติดตัวกลับไป๑๐๕  

4) พระนักเทศนาต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ให้คนฟังเทศนาฟังแล้วชัดเจน ไม่งงสงสัยต่อ   
ในค าสอน ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างศรัทธาได้ สอนเท่าที่จ าเป็นและพอดีให้เกิดความเข้าใจ ฟังแล้ว
เกิดผลคนน าไปปฏิบัติต่อได้ ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ แสดงว่าไม่เตรียมตัวมาเทศนา หรือสอนมากเกินไป
เพ่ือแสดงภูมิรู้ก็ไม่ดีคนฟังหมั่นใส้ได้เพราะเหมือนงวดรู้อยู่เหนือโลก๑๐๖ 

5) พระเทศนา ต้องสร้างสถานการณ์ให้คนฟังกระจ่างและใคร่ติดตามการเทศนา     
การเทศต้องเปรียบเทียบอดีตปัจจุบัน ให้เกิดความชัดเจนในหลักธรรมค าสอน ยกตัวอย่างให้เห็นแจ้ง
แทงตลอด๑๐๗ 

6) ความชัดเจนในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา พระนักเทศนาต้องน ามา
ประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันให้ได้ มีเหตุมีผลในการเทศน เทศนาได้ตรงใจใครฟังต้องนั่งลงไม่ลุกหนีหรือ
เดินต่อ๑๐๘ 
 
 
 
                                                 

๑๐๓สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๔สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๕สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม, เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๖สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  
เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๗สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

 



๑๐๒ 

 
7) นึกถึงพระนักเทศนาต้องนึกถึงวัดประยูรวงศาวาส เป็นวัดที่ผลิตพระนักเทศนา

โดยเฉพาะ มีแต่พระนักเทศนาที่มีชื่อเสียง มีวาทศิลป์ มาตั้งแต่สมัยแพรเยื่อไม้ จนกระทั่งน ามาสร้าง
เป็นหนังหลวงตาที่มีชื่อเสียง๑๐๙ 

8) ผู้เทศนาต้องคิดก่อนไปเทศนา จะเทศนาอย่างไรให้นั่งในใจคนฟัง เทศนาอย่างไรให้
ค าสอนยังคงอยู่ เทศนาอย่างไรให้คนฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้๑๑๐ 

9) ผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจ เตรียมตัวในเรื่องที่จะเทศนา ให้มีความกระจ่าง เทศนา
ไปคนฟังต้องนั่งอ้าปากฟังเรา ไม่ใช่หลับสัปหงกรอหมดเวลา๑๑๑ 

10) ผู้ฟังจะหลับเมื่อพระเทศนา ไม่มีความชัดเจนในการสอน ดังนั้นผู้เทศนาต้องมีความ
ชัดเจนในสิ่งที่เทศนา๑๑๒ 

11) พระนักเทศนาต้องเทศนาให้ผู้ ฟั งรู้ เรื่องจับต้นชนปลายได้  สนใจฟังจนจบ
กระบวนการเทศนา เกิดความเข้าใจในสิ่งที่พระท่านเทศนา คนฟังคิดตามได้ทัน อย่าอวดรู้จนเกินไป 
ให้เหมือนคนฟังกับคนเทศนาอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน๑๑๓ 

12) การฟังจะแจ่มแจ้ง ผู้ฟังหรือผู้ที่เริ่มจะมีศรัทธา เพราะเข้าใจในความหมายไม่ใช่
เข้าใจคนอ่ืน๑๑๔ 

13) การเทศนาและท าให้คนฟังเข้าใจ และตั้งใจฟังด้วยดี ท าให้คนฟังเกิดปัญญา       
ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งได้ ฟังด้วยความเข้าใจและจ าได้ คราวต่อไปก็สามารถเข้าใจ๑๑๕ 

14) การเทศนาเป็นการอธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา๑๑๖ 
15) การเทศนาของพระสงฆ์ จะต้องการถ่ายทอดธรรมอันเป็นค าสั่งสอนทางศาสนาด้วย

การแสดงชี้แจงให้ฟัง เป็นการเผยแผ่ศาสนาแบบหนึ่งที่ใช้กันมาแต่สมัยพุทธกาล๑๑๗ 

                                                 
๑๐๙สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี              

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๒สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ        

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓สั ม ภ าษ ณ์  พ ระ ฐาน ะชาติ  อ ม โร , วั ด บ างพ ลี น้ อ ย  ต าบ ล บ างบ่ อ  อ า เภ อบ างบ่ อ                  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี       

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๗สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5


๑๐๓ 

 
16) การเทศนาในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีการแต่อย่างใด เพียงผู้แสดงนั่งอยู่ในสถานที่

สมควรและผู้ฟังมีลักษณะตั้งใจฟังก็สามารถแสดงได้ ในขณะที่การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีล า
ต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล ส าหรับพระพุทธเจ้าแล้วบางครั้งจะทรงใช้คาถา
ประพันธ์หรือร้อยแก้วธรรมดา๑๑๘ 

17) การเทศนาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของคนไทยมาช้านาน     
เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ พระสงฆ์ไทยแต่โบราณก็มีการดัดแปลงโดยเพ่ิม
ท านองให้น่าสนใจ เรียกว่า เทศนาแหล่ ปัจจุบันอาจแบ่งการเทศนาพิธีกรรมของพระสงฆ์ในประเทศ
ไทยตามจ านวนผู้เทศนาได้เป็นเทศเดี่ยว และเทศนาสองธรรมมาสน์ขึ้นไป๑๑๙ 

18) การเทศนาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ต้องใช้สื่อช่วยในการเทศนา เพราะมีความ
สะดวกในการน าอุปกรณ์ไปเทศนา เพ่ือให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ๑๒๐ 

19) พระสงฆ์นักเทศนาต้องแสดงการเทศนาให้ชัดเจน แจ่มแจ้งเข้าใจง่าย สอนจากสิ่งที่รู้
เห็นเห็นเขาใจงายเข้าใจอยูแล้ว ไปหาสิ่งที่รูเห็นหรือเข้าใจยาก๑๒๑ 

20) พระสงฆ์จะเทศนาให้เข้าใจได้ชัดเจน ท่านต้องยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า 
สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออก๑๒๒ 

21) เทศนาให้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงให้เห็นได ก็สอน
ด้วยของจริงให้ผู้ฟัง ไดดู ไดเห็น ได้เองอย่างที่เรียกว่าประสบการณตรง๑๒๓ 

22) ระยะเวลาในการเทศนา นานน่าเบื่อท าให้เยาวชนไม่ค่อยสนใจฟังเทศนา และฟัง
แล้วมนัเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว๑๒๔ 

23) เนื้อหาในการเทศนาท าให้คนฟังการเทศนาสนใจ สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ควบคุม
การเทศนาให้อยู่ในประเด็น มีจุดประสงค์ในการเทศนา ไม่วกวน ไม่พาให้คนฟังไขว้เขว ฟังไม่ออก 
บอกไม่ได้ เล่าให้ใครฟังไม่เป็น นอกเรื่องโดยไมมีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อหา๑๒๕ 

                                                 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๒๐สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒สมัภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๓สัมภาษณ์  นายธนาธร เรืองอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง           

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง           

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 

 
24) พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟัง แต่ปัจจุบันพระก็เทศนาไป คนฟังก็หลับไป   

เข้าไม่ถึงคนฟัง๑๒๖ 
25) พระนักเทศนาส่วนใหญ่ไม่สนใจคนฟัง โดยเฉพาะการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เทศนาเท่าท่ีท่องจ ามา๑๒๗ 
จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สันทัสสนา : แจมแจง 
สรุปได้ว่า  

พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร พัฒนาเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ คนฟัง
เทศนามากข้ึน ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โยมผู้หญิง ผู้ชายมีน้อยมากก็ตาม นักเทศนาต้องหาเหตุและ
ความทันสมัยที่ผู้ชายรับฟังได้ ฟังแล้วไม่เห็นว่าไร้สาระ ยกเหตุผลมาเทศนาควบคู่กับนิทานอย่าง
สมัยก่อนเพราะว่ากาลเวลาเปลี่ยนไปแล้ว เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฟัง เทศนา ปรับเปลี่ยนวิธีการ
เทศนาให้ทันสมัย ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงให้เห็นได ก็สอนด้วยของ
จริงให้ผู้ ฟัง ไดดู ไดเห็น ได้เอง สร้างสถานการณ์ให้คนฟังกระจ่างและใคร่ติดตามการเทศนา        
การเทศนาต้องเปรียบเทียบอดีตปัจจุบัน ให้เกิดความชัดเจนในหลักธรรมค าสอน  การเทศนานั้น    
อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล การเทศนาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย 
ต้องใช้สื่อช่วยในการเทศนา เพราะมีความสะดวกในการน าอุปกรณ์ไปเทศนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๒๖สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๒๗สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๕ 

 
ตารางท่ี ๔.5 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร 

พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สันทัสสนา : แจมแจง 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ เทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ คนฟังเทศนามากขึ้น 

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โยมผู้หญิง ผู้ชายมี
น้อยมากก็ตาม นักเทศนาต้องหาเหตุและความ
ทันสมัยที่ผู้ชายรับฟังได้ ฟังแล้วไม่เห็นว่าไร้
สาระ 

14 
 
 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 
 
 
 

๒ ต้องยกเหตุผลมาเทศนาควบคู่กับนิทานอย่าง
สมัยก่อนเพราะว่ากาลเวลาเปลี่ยนไปแล้ว   
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฟังเทศนา 

13 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24 

3 ต้องปรับ เปลี่ ยนวิธีการ เทศนาให้ทันสมัย      
ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว ถาสิ่งที่สอน   
เปนสิ่งที่แสดงให้เห็นได ก็สอนด้วยของจริงให้
ผู้ฟัง ไดดู ไดเห็น ได้เอง 

8 9, 10, 13, 14, 15, 23, 
24, 25 
 
 

4 ต้องสร้างสถานการณ์ให้คนฟังกระจ่างและใคร่
ติดตามการเทศนา การเทศนาต้องเปรียบเทียบ
อดีตปัจจุบัน ให้เกิดความชัดเจนในหลักธรรม
ค าสอน 

7 13, 14, 21, 22, 23, 
24, 25 
 
 

5 การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบ้าง
ตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล 

5 2, 3, 16, 21, 22 
 

6 การเทศนาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ต้องใช้สื่อ
ช่วยในการเทศนา เพราะมีความสะดวกในการ
น าอุปกรณ์ไปเทศนา 

3  
23, 24, 25 

 
4.2.1.2 การพัฒนาพระสงฆ์นักเทศนาตามหลัก สมาทปนา : จูงใจ  
พระสงฆ์มีวิธีการเทศนาอย่างไร เพ่ือจูงใจคนฟังชวนใจให้อยากรับฟัง และน าไปปฏิบัติ 

คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญท่ีจะต้อง
ฝึกฝนบ าเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือท า หรือน าไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

๑. การเผยแผ่พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพ่ือปลูกฝัง
อบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี อาจมีมุกสอดแทรกลงไปท าให้น่าสนใจมากขึ้น  ถ้ารักจะเป็นนัก



๑๐๖ 

 
เทศนาตองปากไว ใจกลา หนาดาน และเสียงดัง ฟงดูแลวก็ชอบกล แตพอไดฟงเหตุผลแล้วก็ท าให้เห็น
ด้วย๑๒๘ 

๒. การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรม
ค าสอนสามารถน าไปใช้ได้จริง ปฏิบัติได้ผล๑๒๙ 

๓. ปรับปรุงเนื้อหาในการเทศนา ให้สละสลวยตามกาลนิยม เทศนาอย่างไรให้จูงใจคน
ฟัง ทองจ าส านวนของเทศนา เชน ส านวนเริ่มตน ส านวนพร กอนจบ และส านวนลงทาย ทองจ า
ส านวนอธิบายธรรมะ สุภาษิต ค ากลอนและค าอุปมาอุปไมย เพ่ือจะไดน าไปใชพรรณนาเวลาเทศนา
เช่น พระนักเทศนาดังหลายท่าน ไปเทศนาที่ไหนก็มีคนติดตามฟัง เหมือนมีแฟนคลับ๑๓๐ 

๔. พระผู้แสดงพระธรรมเทศนา เผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก       
๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์    
ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน ให้สัมผัสได้จริง๑๓๑ 

๕. การบรรยายธรรมทั้ งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ            
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์๑๓๒ 

๖. อยากให้พระสงฆ์เข้ารับการอบรมวิชาการเทศนา เป็นหลักเกณฑ์ของการบวชที่ทุก
รูปต้องผ่านหลักเกณฑ์นี้ สามารถใช้สื่อประกอบการเทศนา จะได้มีหลักการในการเทศนา เทศนาได้
ไพเราะ เหมาะเจาะ หมดจด ไดรส ไดสาระ ไดธรรมะชัดเจน๑๓๓ 

๗. พระผู้แสดงธรรมเทศนา ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ เช่น ผ่าน face books 
เพ่ือเข้าถึงผู้ฟังอีกกลุ่มหนึ่ง๑๓๔ 

๘. พระสงฆ์สมัยนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุบ้านการเมือง ละครบ้าง เพ่ือน ามา
เทศน์ชี้จุดให้ข้อคิดเห็น ไม่ใช่สักแต่ว่าดูผ่านๆ เพื่อความมันในอารมณ์ จะเห็นว่าพระสงฆ์ยังขาดความรู้ 
ทักษะชีวิต ประสบการณ์ การเทศนาจึงเป็นเรื่องเดิมๆ ที่อิงชาดกในการเทศนา๑๓๕ 

                                                 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๑สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๒สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๔สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี              

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๕สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

 
๙. พระสงฆ์ผู้เทศนา ที่เป็นพระนักเทศนาอายุไม่มากใช้สื่อประกอบในการแสดงธรรม    

แต่พระนักเทศนาที่อายุมากจะแสดงสดๆ บทไม่มี๑๓๖ 
๑๐. พระผู้เทศนามีองค์ความรู้ของวิธีการเทศนา ให้การอบรมและฝึกฝนการใช้สื่อ

ประกอบการแสดงธรรม๑๓๗ 
๑๑. ส านักงานพระพุทธศาสนา ต้องก าหนดหลักเกณฑ์พระผู้เทศนาการให้การอบรมและ

ฝึกฝนการเทศนา ๑๓๘ 
๑๒. การเป็นนักเทศนาต้องขยันการหาเก็บความรู หาดูขอมูล เพ่ือเพ่ิมพูนปัญญาด้วยการ 

ฟงเพราะหมั่นฟงเสริมความรู หมั่นดูเสริมปญญา นักเทศนาดังๆ ลวนเคยเปนนักฟังที่ดีมาแลว 
ทั้งนั้น๑๓๙ 

๑๓. พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด เสียงต้องดัง ฟังได้ชัด สอนจากสิ่งที่รู
ที่เห็นเขาใจไดงาย หรือรูเห็นเขาใจอยู่แล้ว๑๔๐ 

๑๔. การที่พระเทศนาโยมฟังแล้วตลก เพราะความจริงโยม ท าให้พระการพัฒนาตัวเอง  
ในการแสดงธรรม๑๔๑ 

๑๕. พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ ตอบค าถามให้กับสังคมได้ 
ที่ส าคัญทุกๆ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ ๑๔๒ 

๑๖. อยากจะให้รัฐจัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมพระนักเทศนา๑๔๓ 
๑๗. การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง บางจังหวะ๑๔๔ 

                                                 
๑๓๖สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๗สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ        

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓๙สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี      

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง    

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นาวสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๘ 

 
๑๘. พระบางรูปเปลี่ยนวิธีการเทศนา เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจ

ยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟังตลกแทรก
ธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม ธรรมอารมณ์ดีมีแต่ข า๑๔๕ 

๑๙. การเทศนาผู้เทศนาสามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้
เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วยวิธีอ่ืนๆ๑๔๖ 

๒๐. พระผู้ใหญ่ไม่ค่อยเปิดโอกาส ให้พระผู้น้อยได้แสดงธรรม หรือใช้สื่อในการบรรยาย
ธรรม นอกจากเวลาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือบางครั้งพระก็ไม่สนใจท าด้วยก็มี๑๔๗ 

๒๑. พระที่เป็นนักพูด ก็พยายามสรรหาวิธีการพูดให้น่าสนใจจงใจหาค าพูด จังหวะลีลา
ให้คนฟังข า๑๔๘ 

๒๒. พระชอบเทศนาวกวน คนฟังสับสน ขาดความเชื่อม่ัน๑๔๙ 
๒๓. พระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาตัวเองในการแสดงธรรม๑๕๐ 
๒๔. พระผู้เทศนาต้องท าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด เสียงต้องดัง๑๕๑ 
๒๕. พระนักเทศนาส่วนใหญ่อายุมาก พระผู้ใหญ่ไม่ค่อยเปิดโอกาส  พระอายุน้อยได้

เทศนาบ้าง บางทีพระอายุน้อยอาจจะเทศนาได้เข้ากับวัยคนฟัง๑๕๒ 
จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สมาทปนา : จูงใจ  
สรุปได้ว่า  

พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ  
จูงใจคนฟังให้ปฏิบัติตาม การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาในการ
เทศนา ให้สละสลวยตามกาลนิยม ปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาให้ทันสมัย เสนาะหู เจริญตา เบิกบานใจ  
น่าติดตาม การถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์ในชาติ

                                                 
๑๔๕สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๖สัมภาษณ์  นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๘สัมภาษณ์  นายธนาธร เรืองอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔๙สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง       

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๙ 

 
หน้า ประโยชน์อย่างยิ่ง พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ ตอบค าถามได้ 
แก้ปัญหาเป็น โดยการเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี ๔.6 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร 

พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สมาทปนา : จูงใจ  
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
14 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 
18,  

๒ เนื้อหาในการเทศนา ให้สละสลวยตามกาลนิยม
จูงใจคนฟัง 

13 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24 

3 ต้องปรับ เปลี่ ยนวิธีการ เทศนาให้ทันสมัย  
เสนาะหู เจริญตา เบิกบานใจ น่าติดตาม 

8 9, 10, 13, 14, 15, 23, 
24, 25 

4 การถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธศาสนา    
โดยยึดหลักประโยชน์ ในชาตินี้  ประโยชน์     
ในชาติหน้า ประโยชน์อย่างยิ่ง 

7 13, 14, 21, 22, 23, 
24, 25 

5 พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็น
พระผู้รอบรู้ ตอบค าถามได้ แก้ปัญหาเป็น 

5 2, 3, 16, 21, 22 

6 การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรก
ตลก เพื่อดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

3 23, 24, 25 

 
4.2.1.3 การพัฒนาพระสงฆ์นักเทศนาตามหลัก สมุตเตชนา : แกลวกลา 
หลักการเทศนาที่เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความ

อุตสาหะ มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก 
จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

๑. หลักการเทศนาที่ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้ า โดยการปาฐกถาในโอกาส          
และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่
ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น
คนฟังให้มีก าลังใจ๑๕๓ 

                                                 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๐ 

 
๒. การเทศนาเพ่ือสร้างความมั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน มีความอดทน บากบั่น

ไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกรรมดี๑๕๔ 
๓. พระสงฆ์ต้องสร้างช่องทางในการเทศนาใช้สื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่นนักพูดหลายๆ คนที่

สามารถสร้างกลุ่มคนฟังได้๑๕๕ 
๔. การเทศนานั้นจะต้องมุ่งถึงผู้รับฟัง และได้รับความสนใจจากผู้รับฟัง โดยมุ่ง

สร้างสรรค์ให้ผู้ฟังเทศนาสนใจ ซึ่งจะต้องค านึงถึงกาลเทศะในแต่ละงาน๑๕๖ 
๕. การเทศนานั้น ต้องแสดงถึงความเหมือนกันและเป็นกันเองของผู้ เทศนา และผู้ฟัง

เพ่ือแลกเปลี่ยนความหมายให้กันและกันได้ทราบชัด ซึ่งมิใช่เพียงแต่ค านึงถึงภาษาในการเทศนาหรือ
ความสนุกขบขันอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังหรือผู้ทีเ่ทศนาเพ่ือจะสอน
เขาด้วย เพ่ือให้การเทศนาที่สื่อไปนั้นบรรลุประสิทธิผลและคนฟังได้ความรู้๑๕๗ 

๖. การเทศนาต้องมีเนื้อหาที่ค านึงถึงวัฒนธรรมในสังคม ชุมชน นั้นด้วย เพ่ือให้เข้าถึง
ผู้ฟัง ถ้าหากเทศนาในสังคมระดับล่าง แต่บรรยายหรือยกตัวอย่างแต่สังคมระดับสูง ท าให้คนฟังเบื่อ  
ไม่เร้าใจ ไม่สนองความต้องการกับชีวิตประจ าวัน ไม่สอดคล้องกับครรลองวิถีชีวิตของสังคมนั้นๆ   
ด้วย เช่น งานบุญก็ต้องเทศนาเรื่องบุญ และบาป๑๕๘ 

๗. เนื้อในการเทศนาต้องเร้าความต้องการของผู้รับฟังและแนะน าวิธีการที่ผู้ฟังจะได้รับ
การตอบสนองความต้องการ๑๕๙ 

๘. การเทศนาต้องมีเนื้อหาที่แนะน าวิธีที่ผู้ฟังจะตอบสนองความต้องการของตนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ควรให้สอดคล้องกับครรลองวิถีชีวิตของสังคมนั้นๆ ด้วย เช่น เทศนา
งานบวชก็ต้องเรื่องบุญ กุศล ละเว้นความดี ส านึกบุญคุณพ่อแม่๑๖๐ 

๙. การจะแสดงธรรมให้เร้าใจ ต้องเข้าใจคนฟัง รู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนฟังกลุ่มนั้นๆ 
มีทัศนคติอย่างไร ต้องคอยสังเกตปฏิกริยาสีหน้าคนฟัง๑๖๑ 

                                                 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๗สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕๙ สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺญ าคโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี             

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๑สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๑ 

 
๑๐. พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ แสดงธรรมได้เร้าใจ     

ตอบค าถามแก้ปัญหาได้ ที่ส าคัญทุกๆ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ ที่มีคติธรรมโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด๑๖๒ 
๑๑. การเทศนาต้องมีวิธี เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า   

ตลกเสริมเป็นบางครั้ง เพื่อประโยชน์ในธรรมของผู้ฟัง จุดหมายเพื่อความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติ 
ปฏิบัติดี๑๖๓ 

๑๒. การเทศนาหรือการแสดงธรรม พระนักเทศนาต้องค านึงความรู้สึกในทางที่ดีและ
ความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ฟัง และในโอกาสอะไร งานศพก็ต้องเทศนาเพ่ือไม่ให้เศร้า ส่วนใหญ่คนฟัง
มักมีความประทับใจชื่นชมต่อผู้แสดงธรรมหรือเทศนาในด้านต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย รูปร่าง
หน้าตา ความมีชื่อเสียง หรือการเป็นคนที่มีความรู้ดี ในเรื่องนั้นๆ ๑๖๔ 

๑๓. การแสดงธรรมจะให้ เร้าใจ และเข้าถึงคนฟัง คนเทศนาต้องรู้ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณี  ค่านิยม ในสังคมกลุ่มนั้นก่อน เพราะส่งผลต่อประสบการณ์ความเข้าใจ      
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนฟังในกลุ่มนั้น ที่อาจจะมีสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันแต่ละสังคมแต่ละเหตุการณ์๑๖๕ 

๑๔. การเทศนาที่จะที่จะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้าน ไปเทศนาหลักการให้เขาเข้าใจ 
นักเทศนาต้องมีข้อมูลประกอบ คือ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย เทศน์อร่อยต้องมีค ากลอน 
ไมใ่ห้คนฟังง่วงนอนต้องมีค าข า๑๖๖ 

๑๕. การเทศนาต้องยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา ค าคม โคลง บทประพันธ์   
บ้าง ลีลาอย่าให้มันเคร่งเครียด น่าเบื่อ ท่านสอนธรรมได้ โดยไม่ถึงกับต้องบันเทิงเริงใจอะไรมาก
นัก๑๖๗ 

๑๖. พระที่เป็นนักพูด ก็พยายามสรรหาวิธีการพูดให้น่าสนใจจงใจหาค าพูด จังหวะลีลา
ให้คนฟังข า พูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ๑๖๘ 
 
 
                                                 

๑๖๒สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ        
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๓สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๔สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๕สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี       
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๖สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง    
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๖๗สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๑๑๒ 

 
๑๗. เทศนาด้วยการแทรกด้วยเรื่องที่ท าให้เกิดอารมณ์ขัน อาจจะใช้สื่อประกอบและ

พระสงฆ์ไปฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเทศนา เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ๑๖๙ 
๑๘. การเทศนามีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการเทศนาเพ่ือเผยแผ่พุทธธรรม 

โดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการเทศนาแบบใหม่  ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบวิธีการเทศนา        
เช่น การเทศนามหาชาติ และการเทศนาธรรมวัตรตามแบบประเพณีโบราณมาเป็นการเทศนาแบบ
ประยุกต์  และน าเข้าสู่การปาฐกถา  การบรรยายธรรม  การโต้วาที  และการสนทนาธรรม             
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้๑๗๐ 

๑๙. พระนักเทศนาต้องเริ่มที่ตัวเองให้มีลีลาที่เร้าใจ น่าเลื่อมใสก่อน ส่วนการเทศนา    
ในเรื่องที่ถูกต้อง ไม่เบี่ยงเบนไปทางไสยศาสตร์ ต้องให้มีความรู้พอ ให้รู้อย่างมั่นใจ ประพฤติได้ในสิ่ง 
ที่รู้ วิธีการก็คือ การพูดให้เป็น ท าให้ดู อยู่เป็นสุขให้เห็น หรือท างานให้เป็นตัวอย่าง ต้องมีบุคลิกดี    
มีความตั้งใจจริง มีความเข้าใจในวิธีที่จะท าให้คนสนใจได้เป็นอย่างดี๑๗๑ 

๒๐. อันดับแรกของการเทศนาให้จูงใจ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ  
มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่น ไม่ท้อ ไม่กลัวเหนื่อย เกิดจากการเทศนา
เพ่ือสื่อกับคนฟังที่อยู่รอบๆ ตัว โดยการสอนให้มีธรรมเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก่อน จึงจะมีผลมากในการ
ปลูกฝังคุณธรรม สิ่งที่ดีที่สุดโดยพ้ืนฐานคือตัวของผู้เทศนาเอง ที่จะเป็นต้นแบบแก่ชุมชนคนทั่วไปได้ 
เช่น พระพุทธเจ้าก็ท าตนเองเป็นสื่อ หากการมองในแง่ทั่วไปสื่อทุกชนิดใช้ได้หมด แต่ก็ยังไม่เกิด
ประโยชน์ หากผู้เทศนายังปฏิบัติไม่ได้๑๗๒ 

๒๑. การเทศนาให้จูงใจ ฟังแล้วเกิดความกระตือรือร้น มีความอุตสาหะ มีก าลังใจมั่นใจ 
ที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ โดยเฉพาะตัวของผู้เทศนาเอง ที่จะเป็นต้นแบบแก่สังคมทั่วไปได้ ท าตนเอง    
เป็นสื่อ แต่ก็ยังไม่เกิดประโยชน์ หากผู้เทศนายังปฏิบัติไม่ได้ เช่น กรณีเณรค า๑๗๓ 

๒๒. พระสงฆ์ที่แสดงธรรม เน้นรูปแบบการเทศนาที่มีการบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ     
จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ท าให้การเผยแผ่เข้าถึงจิตใจผู้ฟังอย่างแท้จริง เช่น มีการปฏิบัติธรรมทุกวัน
ศุกร์๑๗๔ 
 

                                                 
๑๖๙สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๗๐สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓สัมภาษณ์  นายธนาธร เรื องอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 

 
๒๓. พระสงฆ์ต้องแสดงธรรมให้วัยรุ่นให้ความสนใจและเป็นที่ประทับใจผู้ฟัง พระสงฆ์

ต้องเพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ในการเทศนาที่สร้างสรรค์เพ่ือการแสดงธรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กล้าคิด 
มั่นใจในตนเอง๑๗๕ 

๒๔. พระผู้ เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟังด้วย การเทศนาต้องให้ เข้าถึงคนฟัง 
โดยเฉพาะนักเรียน ต้องเข้าใจวัยรุ่น๑๗๖ 

จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สมุตเตชนา : แกลวกล้า 
สรุปได้ว่า  

พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร การเทศนาที่เร้าใจให้อาจหาญแกล้ว
กล้า เพ่ือกระตุ้นคนฟังให้มีก าลังใจ มีความม่ันใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ มีความอดทน บากบั่นไม่ย่อท้อ
ต่อความเหน็ดเหนื่อย และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกรรมดี เพ่ิมช่องทางในการเทศนาใช้สื่อสมัยใหม่
มาใช้ มุ่งถึงผู้รับฟัง มุ่งสร้างสรรค์ให้ผู้ฟังเทศนาสนใจ ค านึงถึงกาลเทศะในแต่ละงาน เข้าใจความรู้สึก
นึกคิดของผู้ฟัง แสดงธรรมจะให้เร้าใจและเข้าถึงคนฟัง คนเทศนาต้องรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยม ตามสังคมนั้น พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ มีเนื้อหา 
รูปแบบ และวิธีการแสดงธรรมได้เร้าใจ ตอบค าถามแก้ปัญหาได้ ที่ทุกค าตอบประกอบด้วยธรรม มีวิธี
ดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกบางครั้ง เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟัง 
จุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติและปฏิบัติดี มีข้อมูลประกอบ คือ ต้องมีค าคมนิด 
ต้องมีสุภาษิตหน่อย เทศนาอร่อยต้องมีค ากลอน ไม่ให้คนฟังง่วงนอนต้องมีค าข า ยกพุทธศาสน
สุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา ค าคม โคลง บทประพันธ์ บ้าง ลีลาอย่าให้มันเคร่งเครียด น่าเบื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
๑๗๕สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๑๔ 

 
ตารางท่ี ๔.7 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร 

พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สมุตเตชนา : แกลวกลา 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การเทศนาที่ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้ า      

เพ่ือกระตุ้นคนฟังให้มีก าลังใจ มีความมั่นใจที่
จะท าให้ส าเร็จจงได้ มีความอดทน บากบั่นไม่
ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย และมีความมุ่งมั่น
ที่จะประกอบกรรมดี  

16 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 

๒ เพ่ิมช่องทางในการเทศนาใช้สื่อสมัยใหม่มาใช้ 
มุ่งถึงผู้รับฟัง มุ่งสร้างสรรค์ให้ผู้ฟังเทศนาสนใจ 
ค านึงถึงกาลเทศะในแต่ละงาน เข้าใจความรู้สึก
นึกคิดของผู้ฟัง 

15 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 22 
 

3 การแสดงธรรมจะให้ เร้าใจและเข้าถึงคนฟัง     
คนเทศนาต้องรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณ ีค่านิยม ตามสังคมนั้น 

12 1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 
14, 15, 23, 24, 25 
 

4 พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็น
พระผู้รอบรู้ มีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการแสดง
ธรรมได้เร้าใจ ตอบค าถามแก้ปัญหาได้ ที่ทุก
ค าตอบประกอบด้วยธรรม 

9 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 
14, 21 
 
 

5 การเทศนาต้องมีวิธีดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกบางครั้ง        
เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟัง จุดหมายเพ่ือ
ความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติและปฏิบัติดี 

7 1, 2, 3, 16, 21, 22, 25 
 
 
 

6 นักเทศนาต้องมีข้อมูลประกอบ คือ ต้องมีค าคม
นิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย เทศนาอร่อยต้องมี  
ค ากลอน  ไม่ ให้คนฟังง่วงนอนต้องมีค าข า     
ยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา ค าคม 
โคล ง  บทประพั นธ์  บ้ าง ลี ล าอย่ า ให้ มั น
เคร่งเครียด น่าเบื่อ 

6 1, 2, 3, 5, 6, 25 

    
 

 
 
 
 



๑๑๕ 

 
4.2.1.4 การพัฒนาพระสงฆ์นักเทศนาตามหลัก สัมปหังสนา : ราเริง   
การเทศนาเพ่ือปลอบชโลมใจ ให้มีความสดชื่นร่าเริง บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน 

ชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมี
ความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 

๑. หลักการเทศนาต้องมีเนื้อหาที่ปลอบประโลมสังคมให้เกิดความปรองดอง สังคมเบิก
บาน ไม่เข่นฆ่ากันทางความคิด มีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกัน เนื้อหาต้องสร้างธรรมให้เกิดขึ้นในใจคนฟัง 
อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นคนฟังให้มีความหวัง๑๗๗ 

๒. การเทศนาของพระสงฆ์เป็นการเสนอธรรมะ ซึ่งอาจจะแทรกธรรมะลงในตัวอย่าง
นิทาน จากประสบการณ์ การเปรียบเทียบ และมีอารมณ์ขันบ้าง เพ่ือให้คนฟังไม่ง่วงหาวนอน     
หลับก่อนที่พระจะเทศนา๑๗๘ 

๓. พระสงฆ์ต้องสอนหรือเทศนาให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพปฏิบัติหน้าที่
ของตนให้ดีที่สุด และต้องละจากอบายมุขท้ังปวง เพ่ือครอบครัวและสังคมจะได้อยู่อย่างมีความสุข๑๗๙ 

๔. การเทศนานั้นจะต้องมุ่งถึงผู้รับฟัง พระสงฆ์ต้องเสนอธรรมะที่ประชาชนน าไปปฏิบัติ
ได้ และต้องไม่มอบสิ่งมอมเมา สิ่งที่ผิดสิ่งที่ไร้สาระ แต่ต้องเป็นธรรมที่ประชาชนฟังแล้วเบิกบานจิตใจ
อ่ิมเอิบ มีความสุข๑๘๐ 

๕. การเทศนานั้น เพ่ือน าธรรมะไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ปฏิบัติ เป็นสัมมาปฏิบัติ          
อันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและแก่สังคมโดยทั่วไป  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ รูปแบบและ
วิธีการเทศนาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไป
ได้อย่างสะดวกและเป็นที่ยอมรับของประชาชน๑๘๑  

๖. การเทศนา พระนักเทศนาที่ดีต้องเทศนาเพ่ือสั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจ จะได้
ละชั่ว ท าดี มีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต เข้าใจปัจจุบัน มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ 
ยอมรับกับสิ่งที่ก าลังจะเป็นไป อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข๑๘๒  

                                                 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๙สมัภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๐สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๑สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๑๑๖ 

 
๗. พระนักเทศนาจะต้องเชี่ยวชาญในการแสดงธรรม สามารถยกหลักธรรมมาอธิบายได้

อย่างแจ่มแจ้ง เป็นที่ประทับใจของผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังมีจิตเลื่อมใสในค าสอนและจดจ าไปประพฤติปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนากาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความชั่วร้ายต่อตนเองและสังคม๑๘๓ 

๘. การเทศนาที่ดีต้องมีเนื้อหาที่ดี เป็นตัวแทนน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 
มาแสดงให้ผู้ฟังได้รู้และเข้าใจ โดยผู้ฟังเหล่านั้นสามารถปฏิบัติให้บรรลุผล ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
สามารถแนะน าวิธีการใช้ชีวิตที่ดี จิตใจเบิกบานมีความสุข ลดปัญหาสังคมได้ระดับหนึ่ง๑๘๔ 

๙. การเทศนาเพ่ือแสดงธรรมให้คนฟังเกิดความเร้าใจ ต้องเข้าถึงใจคนฟัง เรียนรู้วิถชีีวิต 
วัฒนธรรมของคนฟังกลุ่มนั้นๆ มีทัศนคติอย่างไร เทศน์ให้สนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริง ท าให้ผู้ฟังรักที่จะ
เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่คิด
ล้มเลิกการเรียนรู้พระพุทธศาสนา๑๘๕ 

๑๐. พระสงฆ์ผู้ เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ แสดงธรรมได้ ใจ  
ตอบค าถามแก้ปัญหาได้ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด๑๘๖ 

๑๑. พระนักเทศนาต้องมีวิธีการเทศน์ที่ดึงดูดคนฟังให้สนใจ อยากประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
ประกอบด้วยธรรมน าหน้า เพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติ ปฏิบัติดี มีศีลธรรม๑๘๗ 

๑๒. การเทศนาหรือการแสดงธรรม พระนักเทศนาต้องค านึงความรู้สึกในทางที่ดีและ
ความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ฟัง นักเทศนาต้องมีปฏิภาณ ไม่อ่านคัมภีร์๑๘๘ 

๑๓. พระนักเทศนา ควรเทศนาแบบปากเปล่า ไม่อ่านหนังสือ ถือคัมภีร์เพ่ือเป็นการสื่อ 
ในการแสดงความเคารพ จะแสดงถึงความสามารถของนักเทศนาที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ ความเฉลียว
ฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศนาแบบนี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี๑๘๙ 

                                                 
๑๘๓สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี              

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๕สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๖สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ        

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗สัมภาษณ์ พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๘สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๙สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี      

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 
 
 



๑๑๗ 

 
๑๔. นักเทศนาต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี อาจยกเรื่องนิทาน

หรือยกเหตุการณ์มาเล่าประกอบการเทศนา๑๙๐ 
๑๕. การเทศนาโดยการพรรณนาความ เน้นน าหนักที่หลักธรรมเป็นที่ตั้ง อธิบายให้คนฟัง

เทศน์เห็นอาการของธรรมะ ใช้ภาษาที่เป็นนามธรรม ยกนิทาน ยกเหตุการณ์ ยกบุคคลมาเป็น
ตัวอย่าง๑๙๑ 

๑๖. พระที่เป็นนักพูด ก็พยายามสรรหาวิธีการพูดให้น่าสนใจ มีจังหวะลีลาให้คนฟังข า 
พูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ๑๙๒ 

๑๗. เทศนาด้วยการแทรกด้วยเรื่องที่ท าให้เกิดอารมณ์ขัน อาจจะใช้สื่อประกอบและ
พระสงฆ์ไปฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเทศนา เทศนาอย่างไรให้เร้าใจ๑๙๓ 

๑๘. การเทศนา ควรยกเรื่องที่คนสนใจมาประกอบ การเทศนาจะได้ไม่เป็นยาขม ให้ข่ม
ใจฟัง ทนนั่งเบื่อ แต่จะเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะนิทานจะช่วยในการขยายธรรม จะเป็นเทศนาที่สร้าง
ความเข้าใจให้ง่าย ฟังง่าย และง่ายต่อการจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติ จัดเป็นเทศนาที่ยอดนิยมที่องค์
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงน ามาแสดงมากที่สุด๑๙๔ 

๑๙. พระนักเทศนาต้องเริ่มที่มีลีลาที่ชวนเลื่อมใส ส่วนการเทศนาในเรื่องที่ถูกต้อง       
ให้ความรู้อย่างมั่นใจ ประพฤติได้ในสิ่งที่รู้ มีวิธีการพูดให้เป็น ท าให้ดู อยู่เป็นสุขให้เห็น หรือท างานให้
เป็นตัวอย่าง บุคลิกด ีมีความตั้งใจจริง มีความเข้าใจในวิธีที่จะท าให้คนสนใจ๑๙๕ 

๒๐. การเทศนาเพ่ือปลุกเร้าใจ ให้มีความกระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีก าลังใจแข็ง
ขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่น ไม่ท้อ ไม่กลัวเหนื่อย เกิดจากการเทศนาเพ่ือให้คนฟังที่
สอนให้มีธรรมเกิด มีผลในการปลูกฝังคุณธรรม และเป็นต้นแบบแก่คนฟังได๑้๙๖ 

๒๑. อยากให้พระเทศนา จูงใจให้เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะปฏิบัติดี       
มีความกระตือรือร้น มีความอุตสาหะ มีก าลังใจมั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ โดยเฉพาะหน้าสอบ๑๙๗ 
 
 
                                                 

๑๙๐สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง    
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖. 

๑๙๑สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๒สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๙๔สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๕สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบนัพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๗สัมภาษณ์  นายธนาธร เรืองอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง           

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 

 
๒๒. อยากให้พระสงฆ์ที่มาสอนธรรมที่โรงเรียน บรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ และจัด

กิจกรรมที่เข้าถึงจิตใจ๑๙๘ 
๒๓. พระสงฆมี์ลีลาการสอนการเทศนา โดยเฉพาะเยาวชนหรือกลุ่มนักเรียน มีสนุกสนาน

บ้าง คลายเครียดจากการเรียนและไม่เบื่อธรรมะ สร้างแรงบันดาลใจให้กล้าคิด กล้าท า มั่นใจ        
ในตนเอง๑๙๙ 

๒๔. พระผู้ เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟังด้วย การ เทศนาต้องให้ เข้าถึงคนฟัง         
ต้องตั้งเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายไว้ จะให้ธรรมะอะไรแก่คนฟัง โดยเฉพาะนักเรียน ต้องเข้าใจ
วัยรุ่น๒๐๐ 

จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สัมปหังสนา : ราเริง 
สรุปได้ว่า  

พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร หลักการเทศนาจะให้คนฟังเริงร่า  
เบิกบานได้นั้น ต้องมีเนื้อหาที่ปลอบประโลมสังคมให้เกิดความปรองดอง สังคมเบิกบาน มีมิตรไมตรี
จิตที่ดีต่อกัน เสนอธรรมะที่ประชาชนน าไปปฏิบัติได้ เป็นธรรมที่ประชาชนฟังแล้วเบิกบานจิตใจอ่ิม
เอิบ มีความสุข ให้รู้และเข้าใจ จะได้ละชั่ว ท าดี มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ ยอมรับกับสิ่งที่ก าลังจะ
เป็นไป อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข สามารถยกหลักธรรมมาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นที่
ประทับใจของผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังมีจิตเลื่อมใสในค าสอนและจดจ าไปประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนากาย 
วาจา และใจ นักเทศน์ต้องมีปฏิภาณ เทศน์ให้สนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริง ท าให้ผู้ฟังรักท่ีจะเรียนรู้เรื่อง
พระพุทธศาสนา มีวิธีการเทศนาที่ดึงดูดคนฟังให้สนใจ อยากประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วย
ธรรมน าหน้า เพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติ ปฏิบัติดี มีศีลธรรม เทศนาในเรื่องที่ถูกต้อง    
ให้ความรู้อย่างมั่นใจ ประพฤติได้ในสิ่งที่รู้ มีวิธีการพูดให้เป็น ท าให้ดู อยู่เป็นสุขให้เห็น เพ่ือปลุกเร้าใจ 
เชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะปฏิบัติดี มีความกระตือรือร้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๙๘สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๙สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๐สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๑๙ 

 
ตารางท่ี ๔.8 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร 

พัฒนาการเทศนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ สัมปหังสนา : ราเริง   
 
ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ หลักการเทศนาต้องมีเนื้อหาที่ปลอบประโลม

สังคมให้เกิดความปรองดอง สังคมเบิกบาน    
มีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 

18 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23 

๒ การเทศนาเสนอธรรมะที่ประชาชนน าไปปฏิบัติ
ได้ เป็นธรรมที่ประชาชนฟังแล้วเบิกบานจิตใจ
อ่ิมเอิบ มีความสุข 

15 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 24 

3 สั่งสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจ จะได้ละชั่ว  
ท าดี มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ ยอมรับกับสิ่งที่
ก าลังจะเป็นไป อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข 

14 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 16, 17, 22, 24, 25 
 

4 การแสดงธรรม สามารถยกหลักธรรมมาอธิบาย
ได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นที่ประทับใจของผู้ ฟัง     
ท าให้ผู้ฟังมีจิตเลื่อมใสในค าสอนและจดจ าไป
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือพัฒนากาย วาจา และใจ 

11 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 18, 20 
 
 

5 นักเทศนาต้องมีปฏิภาณ เทศนาให้สนุกด้วย
ลีลาหรรษาร่าเริง ท าให้ผู้ฟังรักที่จะเรียนรู้เรื่อง
พระพุทธศาสนา  

8 1, 2, 3, 6, 11, 21, 22, 
25 
 

6 มี วิ ธี ก า ร เท ศ น าที่ ดึ งดู ด ค น ฟั ง ให้ ส น ใจ      
อยากประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วย
ธรรมน าหน้า เพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้
ประพฤติ ปฏิบัติดี มีศีลธรรม 

6 1, 2, 5, 6, 8, 9 

7 เทศนาในเรื่องที่ถูกต้อง ให้ความรู้อย่างมั่นใจ 
ประพฤติได้ในสิ่งที่รู้ มีวิธีการพูดให้เป็น ท าให้ดู 
อยู่ เป็นสุขให้เห็น เพ่ือปลุกเร้าใจ เชื่อมั่นใน
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติดี มีความกระตือรือร้น 

3 23, 24, 25 

 
4.๒.๒ วจีสุจริต 
สารที่น ามาเทศนาหรือหลักธรรมที่น ามาเทศนา จะต้องเป็นสิ่งที่จริง พระสงฆ์ตระหนัก 

ในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ 
ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์
อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจาตองระลึกถึงและน ามาปฏิบัติ ตองมี
ธรรมะอยูที่จิตใจตลอดเวลา ธรรมะ คือ ความถูกตอง ความดีงามหมายเอาสิ่งที่ควรน ามาประพฤติ



๑๒๐ 

 
ปฏิบัติตามจนท าใหมีความสุข ฉะนั้นควรระลึกถึงพระธรรมตลอดเวลา เกิดขึ้นมาจากพระธรรม อยูได
ดวยพระธรรม อยางนอยคือ ธรรมะสองอยางคือ รูปธรรมและนามธรรม ธรรมะอยูที่ตัวสองอยางทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมใหระลึกถึงอยูเสมอวา ตองมีธรรมะตองปฏิบัติธรรมะ ตองบูชาธรรมะ         
เปนสรณะ ไมบูชากิเลส ไมบูชาอบายมุข ไมบูชาสิ่งเหลวไหล 

จากการสัมภาษณ์พบดังนี้  
๑. การเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ ต้องพูดดีมีสาระ น่าเชื่อถือ ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ       

ตามเทศกาลที่ เทศนา งานมงคลก็อีกแบบ งานบวชก็อีกอย่าง โดยยึดหลักประโยชน์ 3 อย่าง         
คือ ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์
ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน๒๐๑ 

๒. พระนักเทศนา ต้องมีเนื้อหาและมีเหตุผลมาเทศนาในการฟังเทศนา ฟังแล้วได้สาระ
น่าจดจ าและเรียนรู้๒๐๒  

๓. การพัฒนาพระนักเทศนาให้เทศนาดีน่าสนใจ การเทศนาสมัยนี้มีพระดังๆ ให้เป็น
แบบอย่าง ที่แยกแยะให้เห็นเช่น พระพยอม วัดสวนแก้ว มีวจีสุจริตในการเทศนาท่านเทศนาแบบ
ตรงไปตรงมา๒๐๓  

๔. พระนักเทศนาต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถน ามาถ่ายทอดได้ดี บางครั้งจะเห็นว่า    
มีตลกบ้างตามสถานการณ์ ถ้าวัยรุ่นก็ต้องใช้ภาษาท่ีสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว๒๐๔ 

๕. พระเทศนามีหลั กธรรมค าสอนที่ ชั ด เจน  ภาษาที่ ใช้ สละสลวย ไม่หยาบ
กระทบกระเทือนบุคคลอ่ืน๒๐๕ 

๖. ความชัดเจนในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ภาษที่ใช้  พระนักเทศนาต้อง
น ามาประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันให้ได้๒๐๖ 

๗. การเทศนาที่ดีต้องมีวาจาในการสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจ วาจาแบบไหนที่เทศนาแล้ว
โดนใจ เทศนาน่าสน คนติดตาม๒๐๗ 

                                                 
๒๐๑สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๒สัมภาษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9), เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๔สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๕สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๗สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺ ญ าคโม , วัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี              

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 

 
๘. ผู้เทศนาต้องคิดก่อนไปเทศนา จะเทศนาอย่างไรให้นั่งในใจคนฟัง เทศนาอย่างไร  

ให้ค าเทศนาอย่างไรให้คนฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้๒๐๘ 
๙. ผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจ เตรียมตัวในเรื่องที่จะเทศนา ใช้ภาษาอย่างไรให้มีความ

กระจ่าง เนื้อหาเป็นแบบอย่างแก่สังคม เกิดประโยชน์จริง๒๐๙ 
๑๐. การเทศนาอาจจะใช้ภาษาแบบการสอน หรือแบบการแหล่ ในปัจจุบันบางจังหวัด    

มีการเทศนาแบบแหล่๒๑๐ 
๑๑. วจีที่ใช้ในการเทศนา ต้องมีวจีที่โดนใจให้จดจ า เห็นภาพพจน์ปรากฏเป็นรูปธรรม   

จนได้รับค าชื่นชม นิยมยกย่องว่า เทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งเหลือเกิน เหมือนจับภาชนะที่คว่ า     
ให้หงาย เหมือนเปิดของที่ปิดอยู่เหมือนการจุดประทีปในที่มืด เหมือนการชี้ทางแก่ผู้หลงทาง๒๑๑  

๑๒. ภาษาที่เทศนาต้องแจ่มแจ้ง ผู้ฟังมีศรัทธา เพราะเข้าใจคนฟัง เทศน์ให้มีความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และเชื่อม่ันในหลักกรรม๒๑๒ 

๑๓. การเทศนาพระเทศนาบุคลิกดี ท่าทีน่าสน คนฟังเข้าใจ และตั้งใจฟังด้วยดี ท าให้คน
ฟังเกิดปัญญา มีความเข้าใจและจ าได้๒๑๓ 

๑๔. การเทศนาเป็นการอธิบายให้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนแจ่มแจ้ง สอนให้มีความ
พยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรม และศาสนพิธี โดยเฉพาะมีการน าการบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๒๑๔ 

๑๕. การใช้วจีที่ดีในการเทศนา จะต้องการถ่ายทอดธรรมอันเป็นค าสั่งสอนทางศาสนา
ด้วยการชี้แจงให้ฟัง เป็นการเผยแผ่ศาสนาแบบหนึ่งที่ใช้กันมาแต่สมัยพุทธกาล๒๑๕ 
 
 
 

                                                 
๒๐๘สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี           

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๙สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๐สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ         

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๑สั ม ภ าษ ณ์  พ ระ ฐาน ะชาติ  อ ม โร , วั ด บ างพ ลี น้ อ ย  ต าบ ล บ างบ่ อ  อ า เภ อบ างบ่ อ                  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๒สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๓สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี      

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๔สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๕สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5


๑๒๒ 

 
๑๖. การเทศนาผู้เทศนานั่งอยู่ในสถานที่สมควรและผู้ฟังมีลักษณะตั้งใจฟังก็สามารถ

แสดงได้ ในขณะที่การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาต่างกันไปบางครั้งจะทรงใช้คาถาประพันธ์หรือ
ร้อยแก้วธรรมดา๒๑๖ 

๑๗. การเทศนาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะต้องใช้ภาษาที่เป็นมงคลตามกาลเทศะ 
เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ วันแต่งงาน๒๑๗ 

๑๘. พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ และอบรมการเทศนา การสื่อสารเพ่ือการเทศนา เทศนาอย่างไร     
แบบไหน จึงเรียกแฟนคลับได้๒๑๘ 

๑๙. ภาษาที่ใช้ในการเทศนา เทศนาสมัยนี้ต้องดูว่า เทศนาอย่างไร ท าให้สามารถสร้าง
สังคมให้เกิดความปรองดองได้ ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสไปเทศนา อยากให้การเทศนาเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาสังคม๒๑๙ 

๒๐. เทศนาสมัยนี้ต้องดูว่า เทศนาอย่างไร ท าให้สามารถสร้างสังคมให้เกิดความปรองดองได้ 
ถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสไปเทศนา อยากให้การเทศนาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคม๒๒๐ 

๒๑. ภาษาที่ใช้ในการเทศนาให้ฟังแล้วรื่นหู ดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว ขึ้นต้นให้ตื่นเต้น 
ตอนกลางให้กลมกลืนสรุปจบให้จับใจ๒๒๑ 

๒๒. ระยะเวลาในการเทศนา นานน่าเบื่อท าให้เยาวชนไม่ค่อยสนใจฟังเทศนา และฟัง
แล้วมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว๒๒๒ 

๒๓. ภาษา เนื้อหาในการเทศนาท าให้คนฟังการเทศนาไม่สนใจ๒๒๓ 
๒๔. พระผู้เทศนาต้องท าความเข้าใจคนฟัง สามารถเทศนาได้ตามโอกาส เช่น เทศนาให้

นักเรียนฟัง ต้องสนุก๒๒๔ 

                                                 
๒๑๖สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๑๘สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑๙สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๐สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๑สัมภาษณ์  นายธนาธร เรืองอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๒สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๓สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๔สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 

 
๒๕. พระสงฆ์ที่เทศนาต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟัง ถ้าเป็นนักเรียน ก็ต้องเทศนาแบบไม่

หนัก ใช้ภาษาเบาๆ ไม่น่าเบื่อแต่เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ๒๒๕ 
จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จงัหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร พัฒนาการเทศนาตาม หลักวจีสุจริต สรุปได้ว่า  
การเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ ต้องพูดดีมีสาระ มีวจีสุจริตในการเทศน์แบบตรงไปตรงมา 

เกิดปัญญาแก่คนฟัง ยกเหตุผลมาเทศนาในการเทศนา เน้นให้เห็นประโยชน์ การเทศนาต้อง
ตรงไปตรงมา ภาษาที่ใช้เป็นมงคลตามกาลเทศะ มีหลักธรรมค าสอนที่ชัดเจน ยึดหลักประโยชน์      
๓ อย่าง คือ ๑) ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน           
การเทศนาที่ดีต้องมีวาจาในการสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจ ภาษาท่ีเทศนาต้องแจ่มแจ้ง ชัดเจน เข้าใช้ง่าย 
 
ตารางท่ี ๔.9 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาร ตามหลัก

วจีสุจริต 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ ต้องพูดดีมีสาระ  

มีวจีสุจริตในการเทศนาแบบตรงไปตรงมา    
เกิดปัญญาแก่คนฟัง 

18 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 25 

๒ ยกเหตุผลมาเทศนาในการเทศนา เน้นให้เห็น
ประโยชน์ 

15 1 , 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
24, 25 

3 การเทศนาต้องตรงไปตรงมา ภาษาที่ใช้เป็น
มงคลตามกาลเทศะ 

13 8, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25 

4 มีหลักธรรมค าสอนที่ชัดเจน ยึดหลักประโยชน์ 
๓  อ ย่ า ง  คื อ  ๑ ) ป ร ะ โ ย ช น์ ใน ช า ติ นี้             
๒) ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ประโยชน์อย่างยิ่ง
คือ พระนิพพาน 

8 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 
 
 

5 การเทศนาที่ดีต้องมีวาจาในการสื่อสารที่สร้าง
แรงจูงใจ 

6 9, 10, 17, 22, 24, 25 
 

6 ภาษาที่เทศนาต้องแจ่มแจ้ง ชัดเจน เข้าใช้ง่าย
ไม่ใช้ศัพท์สูง 

3 2, 3, 10 
 

7 การเทศนาเป็นการแก้ปัญหา เกิดความปรองดอง 
สร้างความสมานฉันท์ 

1 1 
 

                                                 
๒๒๕สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง        

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๔ 

 
4.2.3 อายตนะ  
การเทศนาที่เป็นการสื่อสาร เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอน โดยอาศัยอายตนะในการ

เป็นช่องทางเพ่ือการสื่อ สิ่งที่เป็นสื่อส าหรับติดต่อกัน ท าให้เกิดความรู้สึกขึ้น เชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน 
บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ผู้วิจัยน าอายตนะที่ส่งผลต่อช่องทางการสื่อสารในการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนและความมั่นคงทางศาสนา 1) รูปายตนะ คือ รูปที่มากระทบกับตาของเรา          
2) สัททายตนะ คือ เสียงต่างๆ ที่มากระทบกับหูของเรา และ 3) ธัมมายตนะ คือ อารมณ์ต่างๆ       
ที่เกิดขึ้นซึ่งมากระทบกับจิตใจ ในการเผยแผ่โดยอาศัยช่องทางตาที่เห็น เสียง เทศนาที่ได้ยิน ใจที่
พร้อมรับฟังและปฏิบัติตาม ในการน าหลักธรรม ค าสอนไปประพฤติและปฏิบัติ  

วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจานั้น ทรงตั้งจุดมุงหมายในการสอนวาทรง
ก าหนดจุดมุงหมายแตละครั้งเพ่ืออะไร แลวก็ทรงเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอนไปตามล าดับความ
ยากงายไปพรอมๆ กัน และทรงค านึงถึงตัวผูรับ การสอนหรือผูรับสารดวยวา เขาจะสามารถเขาใจ
และจะน าไปใชประโยชนอยางไร ซึ่งจะท าใหเกิด ความรูสึกอยากเรียนรู และสนใจเอาใจใสมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เพราะเทคนิค และวิธีสอนก็ทรงมีไว หลายรูปแบบ และวิธีการดังกลาวก็ท าใหการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาในขณะนั้น มีบุคคลทุกชั้นวรรณะเลื่อมใสศรัทธา จนท าใหเกิดการ
อุปสมบทตามและสามารถบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเปนจ านวนมาก ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ  
ถึงแมบางคนจะมิไดอุปสมบทก็ตาม แตก็ไดนอมน าหลักพุทธธรรมไปใชในการด าเนินชีวิตที่สงบสุขท้ัง
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท าใหเกิดความเจริญรุงเรืองทั้งฝายอาณาจักรและศาสน
จักรมาโดยตลอด ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัย ช่องทางการเผยแผ่ก็มีความหลากหลายมากข้ึน  

จากการสัมภาษณ์ พบดังนี้ 
๑. การเทศนาแบบพิธีการ ในความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนไทยมักจะเข้าใจว่าเป็นพิธี

กรรมการสอนที่เป็นทางการ เน้นพิธีการ สิ่งแรกที่เห็นคือรูปลักษณ์บุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่า
เลื่อมใสศรัทธา ประทับใจก่อนขึ้นธรรมมาสน์ เทศนา มีวาจาไพเราะเสนาะจับใจให้ ฟังเพลิน            
มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดีประกอบกรรมชอบ๒๒๖ 

๒. การเทศนามีรูปแบบตายตัวที่ผู้เทศนาไม่สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพ
หรือสื่อประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา
ด้วยวิธีอ่ืนๆ เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์๒๒๗ 

๓. เทศนาเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น การเทศนาในพิธีการโดยไม่ใช้ส านวน
โบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ การแต่งเพลงธรรมะ เป็นต้น๒๒๘  

                                                 
๒๒๖สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9) , เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         

เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๗สั ม ภ าษ ณ์  พ ร ะศ รี รั ต น เม ธี  (บุ ญ ส่ ง  ก ลฺ ย า โณ  ป .ธ .9 ) , เจ้ าค ณ ะ อ า เภ อ บ างพ ลี  

เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้วอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒๘สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99


๑๒๕ 

 
๔. การเทศนาด้วยวิธีหลังจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้

ใช้ท านองแบบเทศนาพิธีการ และอาจมีมุกสอดแทรกลงไปท าให้น่าสนใจมากขึ้น๒๒๙  
๕. การบรรยายธรรมทั้ งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ           

เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์๒๓๐ 
๖. ความชัดเจนในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา พระนัก เทศนาต้องน ามา

ประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันให้ได้๒๓๑ 
๗. การเทศนาเป็นการอธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา ผู้ฟังมี

ความพร้อมพอประมาณ เพราะไม่ได้มาเพ่ือฟังเทศนาโดยตรง ยกเว้นวันพระวันโกนที่ตั้งใจฟังเป็น
พิเศษ๒๓๒ 

๘. การเทศนาให้เข้าใจได้ง่าย ต้องใช้สื่อช่วยในการเทศนา เพราะมีความสะดวกในการ
น าอุปกรณ์ไปเทศนา เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ตาได้เห็นฟังรื่นหู เกิดความสุข๒๓๓ 

๙. การเทศนาต้องเหมาะกับวัย ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการ
ตามได้ นึกภาพออก๒๓๔ 

๑๐. การเทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว การเริ่มตนสนทนาเปนจุดส าคัญ      
การเริ่มตนที่ดีในการเผยแผจะให้ผลส าเร็จเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังสรางบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง 
เพลิดเพลินไมตึงเครียด ไมเกิดความอึดอัดใจแกผู้รับธรรมหรือผูฟงเปนส าคัญ อนึ่งการเผยแผได้มุ่งไป
ที่เนื้อสาระใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่น ามาเผยแผ ไมกระทบกระท่ังใคร๒๓๕ 

๑๑. การเทศนาเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและการด ารงไว้ซึ่ งความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม ข าขันในตอนตน ใหเหตุผล
ในตอนกลาง ใหตาสวางในตอนจบ๒๓๖ 

                                                 
๒๒๙สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  

เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๐สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม, วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี   

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๒สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย , ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๓สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ ช่ วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๔สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี          

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๕สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย  ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ        

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๖สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 

 
๑๒. พระนักเทศนาสนใจคนฟัง โดยเฉพาะการเทศนาเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ต้องดูท่าทางคนฟังว่ามีความพร้อมประสานหรือสบตา ตั้งหน้าฟัง๒๓๗ 
๑๓. ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม ผู้ฟังธรรมก็เปรียบเหมือนดอกบัว      

๔ เหล่า ได้แก่ กลุ่มบัวพ้นน้ า พร้อมฟังอย่างตั้งใจ กลุ่มบัวผิวน้ า  พร้อมรับฟังหลักธรรมค าเทศนา    
กลุ่มบัวที่จมกลางน้ า มีปัญญาสามารถสอนได้แต่ต้องมีวิธีการสอนที่ดี เนื้อหาที่โดนใจ กลุ่มบัวในโคลน
ตมปัญญาทึกต้องกระตุ้นหนัก๒๓๘  

๑๔. เมื่อฟังการเทศนาแล้วเกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง ให้คิด
และประพฤติตาม๒๓๙ 

๑๕. การเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ ต้องพูดดีมีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบจิต โดนใจ ให้คิด
ปฏิบัติตาม๒๔๐ 

๑๖. เมื่อฟังเทศนาแล้วเกิดความซาบซึ้งฟังแล้ว ให้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ยาก พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเข้าใจคนอื่นง่ายข้ึน๒๔๑ 

๑๗. การเทศนาที่สร้างแรงบันดาลใจ จะเห็นได้จากคนที่ล้มเหลวมักเข้าวัดปฏิบัติธรรม   
ท าให้คิดได้แก้ปัญหาออก๒๔๒  

๑๘. เมื่อฟังธรรมและเกิดแรงจูงใจ ให้เปลี่ยนพฤติกรรม เช่น คนที่เคยโมโหเก่งก็จะหาย
หรือดีขึ้น พฤติกรรมก็จะดีขึ้น๒๔๓ 

๑๙. ผู้เทศนาต้องสร้างแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้คนฟังเลื่อมใส  
มีความรู้สึกที่ดี มีธรรม๒๔๔  

๒๐. คนฟังต้องฟังเทศนาเป็น ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ น ามาคิด สอนคนอ่ืนได้ด้วย  
ไม่เบี่ยงเบนไปในทางไสยศาสตร์๒๔๕ 

                                                 
๒๓๗สั ม ภ าษ ณ์  พ ระ ฐาน ะช าติ  อ ม โร , วั ด บ างพ ลี น้ อ ย  ต าบ ลบ างบ่ อ  อ า เภ อบ างบ่ อ                  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๘สัมภาษณ์  นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก  ต าบลบางพลี      

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓๙สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย, ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง     

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๐สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๑สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง  ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๒สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ , สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๔๓สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๔สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๕สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 

 
๒๑. คนฟังเทศนาต้องมีจิตใจที่พร้อมรับฟัง ไม่ขัดขืนต่อค าสอน ท าให้จ าเนื้อหาได้แม่น  

มีความตั้งใจฟัง๒๔๖ 
๒๒. ผู้สอนมีบุคลิกดี น่าเชื่อถือและน่าศรัทธา ท าให้ธรรมะน่าสนใจ ใคร่อยากฟัง        

ในค าสอนนั้น๒๔๗ 
๒๓. คนฟังพร้อม มีพ้ืนฐานทางธรรม พระนักเทศนามีหัวข้อที่น่าสนใจ ขึ้นต้นต้องดี

น่าเชื่อถือชวนให้ฟังต่อ๒๔๘ 
๒๔. ผู้ฟังต้องมีศีลในการฟัง พระมีธรรมะพร้อมน าเสนอ๒๔๙  
๒๕. พระนักเทศนาต้องประเมินผลการเทศนาหรือสอน ดูว่า สอนอย่างไรให้คนฟังพร้อม 

บรรยายอย่างไร ให้ตาสว่าง เนื้อหาแบบไหนให้ชวนติดตามใคร่รู้๒๕๐  
สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านช่องทางส่งสาร (Channel) การพัฒนาการเทศนาตามหลักอายตนะ สรุปได้ดังนี้  
พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรม ซึ่งต้องแสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกาย

ที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยินธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจาก
บุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประทับใจก่อนขึ้นธรรมมาสน์เทศนา มีวาจาไพเราะ
เสนาะจับใจให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดีประกอบกรรมชอบ พระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยน
วิธีการเทศนา เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์ การเทศนาต้องเหมาะกับวัย ยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออก เทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้
ตัว เทศนาได้เป็นที่น่าสนใจ ดี มีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบจิต โดนใจ ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี      
และพอใจในธรรม เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมา ให้คิดและประพฤติตาม เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเข้าใจคนอื่น มีพ้ืนฐานทางธรรม สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                 
๒๔๖สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๘สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๙สัมภาษณ์ นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕๐สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 

 
ตารางท่ี ๔.10 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางส่ง

สาร (Channel) ตามหลักอายตนะ 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ บุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 

ประทับใจก่อนขึ้นธรรมมาสน์เทศนา มีวาจา
ไพเราะเสนาะจับใจให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วม
ที่จะท าความดีประกอบกรรมชอบ 

14 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 

๒ พระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา เนื้อหา
โดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์ 

11 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17  

3 การเทศนาต้องเหมาะกับวัย  ยกตัวอย่ าง
เปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตาม
ได้ นึกภาพออก เทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็น
เรื่องใกล้ตัว 

8 1, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 
22 
 
 

4 เทศน์ได้เป็นที่น่าสนใจ ดี มีสาระ น่าเชื่อถือ 
กระทบจิต โดนใจ ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี 
และพอใจในธรรม เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมา 
ให้คิดและประพฤติตาม  

6 9, 11, 12, 14, 18, 20 
 
 
 

5 เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นเข้าใจคนอ่ืน มีพ้ืนฐานทางธรรม 

3 21, 22, 25 
 

 
4.2.4 หลักวุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 
การฟังธรรมนั้นให้พากันเข้าใจว่า จุดของการฟังธรรมคือจุดที่จะได้มาท าความเข้าใจ

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งยังมิได้เข้าใจกัน ให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปอีก ผู ้เข้าใจแล้วก็ท า ความเข้าใจให้
ยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเรื่องที่จะท าความเห็นให้ถูกต้องนั้นต้องเรียกว่าการ เทศนา และการฟังเป็นเหตุ 
การเทศนานี้แล้วแต่อุบายที่จะท าความเข้าใจให้ถูกต้องได้ สิ่งเหล่านั้นชื่อว่าการ เทศนา การแสดง
ทั้งหมดนั่นเอง 

วันนี ้การฟังธรรมก็จงพากันตั้งใจฟัง ทีแรกก็ตั ้งกายเพื่อผลที่จะฟัง แล้วก็ ให้พากัน
ตั้งใจ จะเอามือวางลงบนตักเราให้สบายมิให้ขัดข้องทางร่างกายของเรา คงเหลือแต่การตั้งไว้ในใจ 
ท าใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เพราะจิตใจของเรานี้ส าคัญมาก เป็นผู้ที่จะรับรู้ดีชั่ว ผิดถูก ทั้งหลายทั้ง
ปวงอยู ่ที ่ใจทั ้งนั ้น ถ้าหากว่าจ ิตใจของเราปราศจากสติแม้นาทีเด ียวก็ต ้องเป็นบ้านาทีหนึ ่ง 
ปราศจากสติครึ่งชั่วโมงก็เป็นบ้าครึ่งชั่วโมง จิตของเราปราศจากสติน้อยหรือมากเท่าใดก็เป็นบ้า
เท่านั้น อันนี้เป็นของส าคัญ ฉะนั้น ท่านจึงให้พากันตั้งใจฟังธรรม 

แต่ว่าธรรมะนี้ คนที่เรียนรู้ธรรม พูดธรรมได้ ก็มีมาก พูดตามตัวอักษรให้คล่องแคล่ วได้  
ก็มีมากมาย ทั้งผู้ที่เรียนธรรม รู้ธรรม บรรยายธรรม แต่ว่าใจจะเป็นธรรมนั้น หายาก ฉะนั้น จึงไม่



๑๒๙ 

 
เข้าใจในธรรม เพราะมิได้พิจารณาธรรมอย่างแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับคนทั้งหลายที่เกิดขึ ้นมานี้    
แม้จะนึกคิดไปมาทางไหนก็ไม่มีสิ ่งอื่นที ่มันจะก่อกวนพวกเรา นอกจากความทุกข์ไปแล้วไม่มี 
ความทุกข์เท่านั้นมันก่อกวนพวกเรา ก่อกวนจิตใจอย่างนี้เรื่อยไป 

การฟังธรรมให้เข้าใจในธรรม เมื่อเข้าใจในธรรมแล้วจึงจะท าลายทุกข์ให้หายไปได้ 
ความทุกข์ที ่เกิดขึ้นมานี้เพราะความไม่รู ้เท่ามัน มันจึงเกิดขึ้นมา เราจะบังคับมันสักเท่าไรด้วย
อ านาจใจของเรา ด้วยก าลังทรัพย์หรือก าลังสมบัติก็ตาม จะไล่ทุกข์ออกจากใจ ไม่มีหนทาง       
จะไล่ออกได้ เพราะทุกข์อันนี้จะหายไปได้นั้นพระพุทธองค์สอนว่า ให้รู้เท่าทัน มันจึงจะดับทุกข์ได้เท่าทัน 
หรือไม่รู้สาเหตุของทุกข์เมื่อใด ถึงเราจะเอากาย เอาวาจา เอาทรัพย์ทั้งหลายไปแลกเปลี่ยนมัน ส่งมันหนี
จ าก ใจข อ ง เร าก ็ไม ่ม ีท า ง  น อก จ าก เร าม าท าค ว าม รู ้ ค ว าม เห ็น ให ้ม ัน ช ัด เจน เข ้า ไป  
รู้ตามเป็นจริงของมันแล้ว ทุกข์นั้นก็หายไป มิใช่แต่นักบวชนักพรตเท่านั้น แม้พวกฆราวาสอยู่บ้าน
อยู่เรือน เมื่อรู้เท่าทันตามเป็นจริงแล้ว ทุกข์หายไปเอง เพราะมารู้เหตุของมัน ไม่ใ ห้เหตุมันเกิด
ทุกข์เหล่านั้นก็ดับไปเอง 

จากการสัมภาษณ์พบดังนี้ 
๑. การฟังธรรมก็จงพากันตั ้งใจฟัง ทีแรกก็ตั ้งกายเพื่อผลที ่จะฟัง แล้วก็ให้พากัน

ตั้งใจ จะเอามือวางลงบนตักเราให้สบายมิให้ขัดข้องทางร่างกายของเรา โยมที่ชอบฟังและปฏิบัติ
ธรรมเป็นประจ าจะเข้าใจและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ๒๕๑ 

๒. การเทศนาต้องเตรียมใจ ควบคุมตัวเองให้มีสติ ใจโล่ง ปลอดโปร่ง ไม่หวั่นไหว๒๕๒ 
๓. ผู้ฟังเทศนาต้องเชื่อมั่นในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มีความพากเพียร

พยายามไมยอทอและใฝ่รู้๒๕๓  
๔. การฟังเทศนาด้วยความสนใจ ตั้งมั่นเอาจริง ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ วิเคราะห์

ได้ เขา้ถึงธรรม๒๕๔  
๕. การบรรยายธรรมทั้ งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ           

เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์๒๕๕ 
๖. ผู้ฟังที่ดีมีความสนใจในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์

ให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันได๒้๕๖ 
                                                 

๒๕๑สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ         
เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕๒สั ม ภ าษ ณ์  พ ร ะศ รี รั ต น เม ธี  (บุ ญ ส่ ง  ก ลฺ ย า โณ  ป .ธ .9 ) , เจ้ าค ณ ะ อ า เภ อ บ างพ ลี  
เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕๓สัมภาษณ์ พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕๔สัมภาษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิวัฒ น์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ าคณ ะต าบลบางพลี                  
เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕๕สัมภาษณ์  พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร), ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน          
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๕๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดภานุวัตร วฑฺฒธมฺโม, วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 

 
๗. การฟังเทศนา ถ้าผู้ฟังมีความพร้อม เมื่อพระท่านอธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง 

เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา ก็ตั้งใจฟังเป็นพิเศษ๒๕๗ 
๘. การฟังเทศนาให้เข้าใจง่าย ต้องไม่เบื่อ สุขใจที่ได้ฟัง ตาได้เห็นเบิกบาน ได้ยินแล้วฟัง

รื่นหู เกิดความสุข๒๕๘ 
๙. การฟังเทศนาต้องเหมาะกับวัย เมื่อพระท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า 

สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออกตามวัย๒๕๙ 
๑๐. การเทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว การเริ่มตนสนทนาเปนจุดส าคัญ       

การเริ่มตนที่ดีในการฟังด้วยความตั้งใจให้ผลส าเร็จเปนอยางมาก นอกจากนี้บรรยากาศไม่ตึงเครียด 
เพราะมีความตั้งใจต้องการพัฒนาและยกระดับจิตใจ๒๖๐ 

๑๑. การฟังเทศนา ต้องมีความสงบปาก สงบค า สนใจฟัง โดยเฉพาะการฟังเทศนาเพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม๒๖๑ 

๑๒. การเทศนาเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและการด ารงไว้ซึ่ งความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม๒๖๒ 

๑๓. ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม ผู้ฟังธรรมก็เปรียบเหมือนดอกบัว      
๔ เหล่า ได้แก่ กลุ่มบัวพ้นน้ า พร้อมฟังอย่างตั้งใจ กลุ่มบัวผิวน้ า พร้อมรับฟังหลักธรรมค า เทศนา  
กลุ่มบัวที่จมกลางน้ า มีปัญญาสามารถสอนได้แต่ต้องมีวิธีการสอนที่ดี เนื้อหาที่โดนใจ กลุ่มบัวในโคลน
ตม ปัญญาทึกต้องกระตุ้นหนัก๒๖๓  

๑๔. เมื่อฟังการเทศนาแล้วเกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง ให้คิด
และประพฤติตาม ต้องพยายามเป็นดอกบัวพ้นน้ าให้ได้๒๖๔ 
 

                                                 
๒๕๗สัมภาษณ์  พระสัญ ญ า สญฺญ าคโม , วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ า เภอบางพลี              

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕๘สัมภาษณ์  พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕๙สัมภาษณ์  พระมหาจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี  อ าเภอบางพลี           

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๐สัมภาษณ์  พระมหาไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ         

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๑สั ม ภ าษ ณ์  พ ระ ฐาน ะช าติ  อ ม โร , วั ด บ างพ ลี น้ อ ย  ต าบ ลบ างบ่ อ  อ า เภ อบ างบ่ อ                  

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๒สัมภาษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๓สัมภาษณ์  นายบุญ เลิศ กล่ าเหว่า, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก  ต าบลบางพลี      

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นางสุภาพร รัตน์ช้อย, ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง    

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 

 
๑๕. สนใจธรรมะในสถานภาพที่ตนเองเป็นชาวพุทธ ควรรู้ควรฟังในค าสอน เพ่ือน าไป

อบรมสั่งสอนคนในครอบครัวและบุตรหลานได้๒๖๕ 
๑๖. เมื่อฟังเทศนาแล้วเกิดความซาบซึ้งฟังแล้ว ให้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ยาก พฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเข้าใจคนอื่นง่ายข้ึน๒๖๖ 
๑๗. การฟังเทศนาที่สร้างแรงบันดาลใจ จะเห็นได้จากคนที่ล้มเหลวมักเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

ท าให้คิดได้แก้ปัญหาออก๒๖๗   
๑๘. เมื่อฟังธรรมและเกิดแรงจูงใจ ให้เปลี่ยนพฤติกรรม เช่น คนที่เคยโมโหเก่งก็จะหาย

หรือดีขึ้น พฤติกรรมก็จะดีขึ้น๒๖๘ 
๑๙. ผู้ฟังเทศนาต้องสร้างแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้คนฟังเลื่อมใส  

มีความรู้สึกที่ดี มีธรรม ไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ของผู้เทศนา๒๖๙ 
๒๐. คนฟังต้องฟังเทศนาเป็น ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ น ามาคิด สอนคนอ่ืนได้ด้วย  

ไม่เบี่ยงเบนไปในทางไสยศาสตร์๒๗๐ 
๒๑. คนฟังเทศนาต้องมีจิตใจที่พร้อมรับฟัง ไม่ขัดขืนต่อค าสอน ท าให้จ าเนื้อหาได้แม่น  

มีความตั้งใจฟัง๒๗๑ 
๒๒. ผู้ฟังมีความพร้อม สนใจธรรมะในสถานภาพที่ตนเองเป็นชาวพุทธ ควรรู้ควรฟัง     

ในค าสอน เพ่ือน าไปอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวและบุตรหลานได๒้๗๒ 
๒๓. คนฟังพร้อม มีพ้ืนฐานทางธรรม พระนักเทศนามีหัวข้อที่น่าสนใจ ขึ้นต้นต้องดี

น่าเชื่อถือชวนให้คนฟังเชื่อถือ และเลื่อมใสศรัทธา๒๗๓ 
 
 

                                                 
๒๖๕สัมภาษณ์ นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๖สัมภาษณ์ นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง  ต าบลบางโฉลง 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๗สัมภาษณ์ นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๖๘สั มภ าษณ์  น างลั ก ขณ า ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถาบั น พลั งจิ ต ต านุ ภ าพ วัดบ างโฉล งใน ,                    

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๙สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน ,        

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗๐สัมภาษณ์ นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗๑สัมภาษณ์  นายธนาธร เรืองอารี , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗๒สัมภาษณ์  นายสุทธิพงษ์  ลี โคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง         

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗๓สัมภาษณ์ นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ต าบลบางโฉลง          

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 

 
๒๔. ผู้ฟังต้องมีศีลในการฟัง พระมีธรรมะพร้อมน าเสนอ ต่างคนต่างคิดดีท าดี มีธรรมะน า

ทาง๒๗๔ 
๒๕. คนฟังเทศนาต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะฟัง พร้อมที่จะคิดตาม๒๗๕  
สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้รับ (Receiver) พัฒนาการเทศนาตามหลักวุฒิธรรม พบว่า 
พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรม ซึ่งต้องแสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกาย

ที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยินธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจาก
บุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เทศนาให้ผู้ฟังธรรมตั้งใจฟัง ตั้งกายให้ตรง ท าใจให้
พร้อม มีสติ ใจโล่ง ปลอดโปร่ง ไม่หวั่นไหว เชื่อมั่นในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยความ
สนใจ ตั้งมั่นเอาจริง ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ วิเคราะห์ได้ เข้าถึงธรรม สนใจหลักธรรมค าสอน 
สามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันได้ เหมาะกับวัย เทศนาให้เข้าใจง่าย สรุปได้ตามตาราง 
 
ตารางท่ี ๔.11 ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้รับสาร 

(Receiver) ตามหลักวุฒิธรรม 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การเทศนาให้ผู ้ฟ ังธรรมตั ้งใจฟัง ตั ้งกายให้

ตรง ท าใจให้พร้อม  มีสติ ใจโล่ง ปลอดโปร่ง       
ไม่หวั่นไหว 

12 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 

๒ ผู้ฟังเทศนาต้องเชื่อมั่นในหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยความสนใจ ตั้งมั่นเอาจริง   
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ วิ เคราะห์ ได้ 
เข้าถึงธรรม 

8 4, 5, 6, 10, 11, 12 15, 
16  

3 ผู้ฟังที่ดีมีความสนใจหลักธรรมค าสอน สามารถ
น ามาป ระยุ กต์ ให้ เข้ ากับ ชี วิ ตปั จจุ บั น ได้    
เหมาะกับวัย 

7 3, 5, 9, 11, 13, 17, 22 
 
 

4 การฟังเทศนาให้เข้าใจง่าย ต้องไม่เบื่อ สุขใจที่
ได้ฟัง ตาได้เห็นเบิกบาน ได้ยินแล้วฟังรื่นหู     
เกิดความสุข 

5 11, 12, 14, 18, 20 
 
 

5 ฟังเทศนาเพ่ือการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม 2 8, 21  

                                                 
๒๗๔สัมภาษณ์ นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗๕สัมภาษณ์ นางสาวมินตรา โพธิสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๓๓ 

 
4.2.๕ การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
จากการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จากพระสงฆ์ในจังหวัด

สมุทรปราการ จ านวน 363 รูป ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ ต าแหน่งภายในวัด อายุ พรรษา และวุฒิการศึกษา ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางท่ี ๔.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  

(n=363) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งภายในวัด   
เจ้าอาวาส 74 20.4 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 90 24.8 
พระลูกวัด 199 54.8 

รวม 363 100.0 
อายุ   

๒๑ – ๓๐ ป ี 19 5.2 
๓๑ – ๔๐ ป ี 129 35.5 
๔๑ – ๕๐ ปี 112 30.9 
๕๑ ปี ขึ้นไป 103 28.4 

รวม 363 100.0 
พรรษา   

๑ – ๑๐ พรรษา 124 34.2 
๑๑ – ๒๐ พรรษา 111 30.6 
๒๑ – ๓๐ พรรษา 101 27.8 
๓๑ พรรษาขึ้นไป 27 7.4 

รวม 363 100.0 
 
 
 



๑๓๔ 

 
ตารางท่ี ๔.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=363) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 138 38.0 
ปริญญาตรี 143 39.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 82 22.6 

รวม 363 100.0 
 
จากตารางท่ี ๔.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพระลูกวัด จ านวน  

199 รูป คิดเป็นร้อยละ 54.8, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 90 คิดเป็นร้อยละ 24.8 และต าแหน่งเจ้า
อาวาส จ านวน 74 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 129 รูป คิดเป็นร้อยละ 
35.5,  ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 112 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.4, อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 103 รูป  
คิดเป็นร้อยละ 28.4 และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน 19 รูป คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 

พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๑–1๐ พรรษา จ านวน 124 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 34.2, พรรษา 1๑–2๐ พรรษา จ านวน 111 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.6, พรรษา 2๑-30 
พรรษา จ านวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.8 และพรรษา 3๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน 27 รูป      
คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 143 
รูป คิดเป็นร้อยละ 39.4,  ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 138 รูป  คิดเป็นร้อยละ 38.0 และสูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน 82 รูป  คิดเป็นร้อยละ 22.6 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”  

ใน ๔ ประเด็น คือ 1) หลักพุทธวิธี 4 ส. ซึ่งประกอบด้วย (1) สันทัสสนา : แจมแจง 2) สมาทปนา :  
จูงใจ (3) สมุตเตชนา : แกลวกลา และ (4) สัมปหังสนา : ราเริง ในการพัฒนาผู้ส่งสาร 2) วจีสุจริต 
ในการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร (Message) 3) อายตนะ ในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และ    
4) วุฒิธรรม ในการพัฒนาด้านผู้รับสาร (Receiver) ดังนี้ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และ   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 
ตารางที ่๔.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการเทศนาของ

พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
(n=363) 

การพัฒนาการเทศนา 
ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

X  S.D. แปลผล 

๑. ผู้ส่งสาร (Sender) พุทธวิธี ๔ ส. 4.17 0.63 มาก 
๒. ข้อมูลข่าวสาร (Message) วจสีุจริต 4.07 0.54 มาก 
๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ) 4.30 0.50 มาก 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) (วุฒิธรรม)  4.03 0.41 มาก 

โดยรวม 4.14 0.37 มาก 
 

จากตารางที่  ๔ .13 พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.14, S.D.=๐.37) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ)  ( =๔.30, S.D.=๐.50) รองลงมาได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) 
หลัก ๔ ส. (=๔.17, S.D.=๐.63)  และข้อมูลข่าวสาร (Message) วจีสุจริต ( =๔.07, S.D.=
๐.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
( =๔.03, S.D.=๐.41) ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 
ตารางที่ ๔.14 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการเทศนาของ

พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. 
(n=363) 

ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. X  S.D. แปลผล 

(สันทัสสนา : แจมแจง)    

๑. พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่น ามาเทศนา 
เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิตได้จริง 

 
 

4.47 

 
 

0.71 

 
 

มาก 
๒. พระนักเทศนาควรแยกแยะอธิบายและแสดง

ธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ 
 

4.37 
 

0.73 
 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.42 0.68 มาก 

 (สมาทปนา : จูงใจ)    

๓. หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่ เรื่องยาก   
และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุก
ยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะคนในยุค 
4G ที่ทุกอย่างต้อง "สนุก กระชับ รับได้ง่าย" 

 
 
 

4.20 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
๔. พระนักเทศนาที่ จะออกไปท าหน้าที่ เผยแผ่

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน       
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และทักษะ
ในการเป็นพระนักเทศนา 

 
 
 

4.11 

 
 
 

0.84 

 
 
 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.16 0.79 มาก 

(สมุตเตชนา : แกลวกลา)     

๕. การเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น 
ในการน าไปปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืนและ
สังคม 

 
 

4.03 

 
 

0.94 

 
 

มาก 
๖. พระนักเทศนามีก าลังใจมีความมุ่งมั่นแข็งขัน     

ในการเผยแผ่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระท า แม้ต้องใช้เวลา  

 
 

4.13 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.08 0.79 มาก 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 
ตารางที่ ๔.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการเทศนาของ       

พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. (ต่อ)  
(n=363) 

ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. X  S.D. แปลผล 

(สัมปหังสนา: ราเริง)    

๑. พระนักเทศนาสามารถอธิบายหลักธรรม ชี้แนะ
ให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การประพฤติและปฏิบัติดี  

 
 

4.10 

 
 

0.95 

 
 

มาก 
๒. พระนักเทศนาสามารถประยุกต์หลักธรรมที่

เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจ
ให้สดชื่นร่าเริ ง ถ้ ามีปัญหาสามารถหาทาง
แก้ปัญหาได ้

 
 
 

3.98 

 
 
 

0.94 

 
 
 

มาก 
เฉลี่ยรวม 4.04 0.85 มาก 

โดยภาพรวม 4.17 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.14 พบว่า การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านผู้ส่งสาร (Sender) หลักพุทธวิธี ๔ ส. โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.17, S.D.=๐.63)   
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ 

ผู้ส่งสารต้องแจมแจง (สันทัสสนา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.42, S.D.=๐.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่
น ามาเทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้จริง ( =๔.47, S.D.=๐.71)” รองลงมาได้แก่ “พระนักเทศนาควรแยกแยะอธิบายและแสดง
ธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ ( =๔.37, S.D.=๐.73)” 

รองลงมา ผู้ส่งสารต้องจูงใจ (สมาทปนา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.16,  
S.D.=๐.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “หลักธรรมที่น ามาเทศนา 
ต้องไม่ใช่เรื่องยาก และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้
โดยเฉพาะคนในยุค 4G ที่ทุกอย่างต้อง "สนุก กระชับ รับได้ง่าย ( =๔.20, S.D.=๐.89)” รองลงมา 
คือ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาที่จะออกไปท าหน้าที่ เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน  
มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ และทักษะในการเป็นพระนักเทศนา ( =4 .11, 
S.D.=0.84)”  

ผู้ส่ งสารต้องแกลวกลา (สมุตเตชนา) มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก (  =๔ .08,  
S.D.=๐.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนามีก าลังใจ
มีความมุ่งมั่นแข็งขัน ในการเผยแผ่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า แม้ต้อง
ใช้เวลา ( =๔.13, S.D.=๐.90)” รองลงมาได้แก่ “การเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น  
ในการน าไปปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืนและสังคม ( =๔.03, S.D.=๐.94)” 



๑๓๘ 

 
ผู้ส่งสารต้องร่าเริง (สัมปหังสนา) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.04, S.D.=๐.63) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาสามารถอธิบายหลักธรรม 
ชี้แนะให้ผู้ ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและปฏิบัติดี  ( =๔ .10,  
S.D.=๐.95)” รองลงมาได้แก่ “พระนักเทศนาสามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละ
เหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ (  =3.98, 
S.D.=๐.94)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สาร (Message) วจีสุจริต 
(n=363) 

ข้อมูลข่าวสาร (Message)  
วจีสุจริต X  S.D. แปลผล 

๑. ข้อมูล เนื้อหาการเทศนา ต้องเว้นจากการพูด
เท็จ ไม่ท าให้เข้าใจผิด 

 
4.01 

 
0.84 

 
มาก 

๒. ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็น
ประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียด 

 
4.16 

 
0.86 

 
มาก 

๓. ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนาถูกเวลา 
ต้องไม่พูดค าหยาบ 

 
3.81 

 
0.91 

 
มาก 

๔. ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา ต้องเป็นธรรม มีวินัย  
ไม่เหลวไหล ไร้สาระ 

 
4.12 

 
0.86 

 
มาก 

๕. น าข้อมูลจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการ
เทศนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
 

4.09 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
๖. พิจารณาจากหลักธรรมให้ ความรู้จริงและ 

สามารถเทศนาสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

 
 

3.96 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
๗. ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน า

แก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม 
 

4.33 
 

0.85 
 

มาก 
โดยภาพรวม 4.07 0.54 มาก 

    
จากตารางที่ ๔.15 พบว่า การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  

ด้านสาร (Message) วจีสุจริต โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.07, S.D.=๐.54) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันใน
สังคม ( =๔.33, S.D.=๐.85)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา  



๑๓๙ 

 
ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียด ( =๔.16, S.D.=0.86)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อที่ ว่า “ข้อมูลเนื้ อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ถูกเวลา ต้องไม่ พูดค าหยาบ  ( =3 .81, 
S.D.=0.91)” ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ) 
(n=363) 

ช่องทางการสื่อสาร (Chennel)  
อายตนะ X  S.D. แปลผล 

๑. พระนักเทศนา แต่งนุ่งห่มดอง ต้องเรียบร้อย  
(รูปายตนะ)  

 
4.33 

 
0.70 

 
มาก 

๒. พระนั ก เท ศนา สุ ภ าพ  สะอาด  เรี ยบ ร้อย  
(รูปายตนะ)  

 
4.38 

 
0.68 

 
มาก 

๓. พระนักเทศนา เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด 
(สัททายตนะ) 

 
4.35 

 
0.69 

 
มาก 

๔. พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะ
การเทศนาที่น่าติดตาม (สัททายตนะ) 

 
4.40 

 
0.70 

 
มาก 

๕. พระนักเทศนา เทศนาแล้วผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน 
ยินดี และพอใจในธรรม (ธัมมายตนะ) 

 
4.28 

 
0.81 

 
มาก 

๖. พระนักเทศนา สามารถเทาให้เกิดความซาบซึ้ง
ฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง ให้คิดและ
ปฏิบัติตาม (ธัมมายตนะ) 

 
 

4.25 

 
 

0.77 

 
 

มาก 
โดยภาพรวม 4.30 0.50 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.16 พบว่า การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ   
ช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ) โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.30, S.D.=๐.50)  
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่า
ติดตาม (สัททายตนะ) (  =๔ .40, S.D.=๐ .70)” รองลงมาได้แก่  ข้อที่ ว่า “พระนักเทศนา         
เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด (สัททายตนะ) ( =๔.28, S.D.=0.81)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนา สามารถเทศนาให้เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง 
ให้คิดและปฏิบัติตาม (ธัมมายตนะ) ( =4.25, S.D.=0.77)” ตามล าด ับ 

 



๑๔๐ 

 
ตารางที่ ๔.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม  
(n=363) 

ผู้รับสาร (Receiver)  
(วุฒิธรรม)  X  S.D. แปลผล 

๑. สามารถเทศนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
ข้าราชการ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
 

4.09 

 
 

0.77 

 
 

มาก 

๒. สามารถใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน า
หลั กธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้
ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้  น าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้
อย่างมีความสุข 

 
 
 

4.12 

 
 
 

0.81 

 
 
 

มาก 

๓. ได้ฟังแล้วเข้าใจ น าความรู้กลับมาไตร่ตรองถึง
วัตถุประสงค์ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ ช่วยให้เข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความ
ทุกข์ใจได ้

 
 
 
 

3.98 

 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 

มาก 

๔. เทศนาฟังแล้วจับความได้  สอดแทรกสาระ
พร้อมมุกตลก มีอารมณ์ขัน สร้างความเฮฮา
ตลอดการเทศนา มีเนื้อหาทันสมัย 

 
 

3.90 

 
 

0.92 

 
 

มาก 

๕. พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้อง
และชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความ
สนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา 

 
 

4.14 

 
 

0.63 

 
 

มาก 

๖. ในขณะที่เทศนาก็ต้องสังเกตผู้ฟังและประเมิน
สถานการณ์ความเหมาะสมไปด้วย เพ่ือให้
สามารถใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน า
หลักพุทธธรรมไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 

 
 
 

4.03 

 
 
 

0.60 

 
 
 

มาก 

โดยภาพรวม 4.03 0.41 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.17 พบว่า การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  
ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.03, S.D.=๐.47) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะกับความต้องการและ
ความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา ( =๔.14, S.D.=๐.63)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “สามารถ



๑๔๑ 

 
ใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติ
จริงได้ น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้อย่างมีความสุข ( =๔ .12, 
S.D.=0.81)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “เทศนาฟังแล้วจับความได้ สอดแทรกสาระพร้อม
มุกตลก มีอารมณ์ขัน สร้างความเฮฮาตลอดการเทศนา มีเนื้อหาทันสมัย ( =3.90, S.D.=0.92)” 
ตามล าดับ 
 
4.3 รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๓.๑ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 
๑) พระนักเทศนำต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้ ๑) เป็นผู้มีบุคลิกดี ๒) น้ ำเสียงดี 

พูดจำ ไพเรำะ ๓) มีปฏิภำณไหวพริบดี ๔) ต้องเตรียมเรื่องหรือเนื้อหำธรรมะที่จะแสดง ๕) ต้องเป็นผู้
ที่มีอัธยำศัยต่อ ผู้ที่ได้พบเจอ๒๗๖ 

๒) พระนักเทศนำต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่เป็นกันเอง มีควำมเป็นมิตรกับทุกคน   
มีท่ำทำงท่ีสุภำพเรียบร้อย น้ ำเสียงนุ่มนวลพูดจำชัดเจน รู้หลักธรรมค ำสอนลึกซึ้ง๒๗๗ 

๓) พระนักเทศนำต้องเป็นบุคคลที่ส ำรวมกำยและวำจำ ไม่ท ำตัวล้นจนเกินพระ          
มีกำรศึกษำเพ่ิมเติมควำมรู้อยู่เสมอ๒๗๘ 

๔) พระนักเทศนำต้องมีบุคลิกที่สุภำพ แต่มีควำมตื่นตัวและคล่องแคล่วพร้อมที่จะรับรู้
สิ่ง ต่ำงๆ รอบตัวตลอดเวลำ๒๗๙ 

๕) ลักษณะของพระนักเทศนำนอกจำกจะต้องมีคุณสมบัติตำมก ำหนดขององค์แห่งธรรม
กถึกแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกดีน้ ำเสียงดีมีจริยวัตรที่งดงำมด้วย๒๘๐ 

๖) พระนักเทศนำควรมีข้อปฏิบัติของตนเองให้เป็นแบบอย่ำง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงศรัทธำ 
ให้เกิดกับผู้ที่ได้พบเห็นในเบื้องต้น ขวนขวำยใฝ่หำควำมรู้อยู่สม่ ำเสมอ๒๘๑ 

 
 

                                                 

 ๒๗๖สัมภำษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชำตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะจังหวัดสมุทรปรำกำร เจ้ำอำวำส
วัดกลำง วรวิหำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๗สัมภำษณ์ พระศรรีัตนเมธี (บุญสง่ กลฺยำโณ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะอ ำเภอบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดกิ่งแก้ว 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๘สัมภำษณ์ พระรำชเสนำบดี (จรญั สิริธมฺโม), เจ้ำคณะต ำบลบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดบำงพลีใหญ่ใน 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๗๙สัมภำษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิ วัฒน์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ ำคณ ะต ำบลบำงพลี                     
เจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๐สัมภำษณ์  พระครูจันทสำรสุภกิจ (ส ำรำญ จนฺทสำโร), ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงใน             
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๑สัมภำษณ์ พระครูปลัดภำนุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี     
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๒ 

 
๗) พระนักเทศนำต้องมีลักษณะ ๑) พูดจำไพเรำะ ๒) กิริยำท่ำทำงเป็นที่น่ำนับถือ      

๓) กำรนุ่งห่มจีวรเรียบร้อย สะอำดสะอ้ำน๒๘๒ 
๘) พระนักเทศนำควรมีลักษณะที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำม

คล่องแคล่วและตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมปรับตัวให้เข้ำกับกลุ่มคนรอบตัวได้ดี๒๘๓ 
๙) พระนักเทศนำต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่น่ำนับถือ มีควำมส ำรวมระวัง

ทั้งทำงร่ำงกำยและวำจำ กำรเจรจำต้องมีควำมชำญฉลำด มีปฏิภำณไหวพริบที่ดี๒๘๔ 
๑๐) พระนักเทศนำต้องเป็นผู้มีควำมส ำรวม เรียบร้อย แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่คล่องแคล่ว

ว่องไว มีค ำพูดค ำจำที่ฉำดฉำน พูดด้วยน้ ำเสียงชัดเจน ต้องเตรียมตัวเตรียมเนื้อหำที่จะท ำกำรเทศนำ
ก่อนทุกครั้ง๒๘๕ 

๑๑) พระนักเทศนำต้องเป็นคนที่มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว มีน้ ำเสียงที่นุ่มนวลน่ำฟัง
รู้จักเว้นจังหวะในกำรพูด๒๘๖ 

๑๒) พระนักเทศนำต้องมีบุคลิกลักษณ์ที่สุขุม สุภำพเรียบร้อย มีวำจำที่น่ำฟัง น้ ำเสียงดัง
ฟังชัด๒๘๗ 

๑๓) ลักษณะของพระนักเทศนำจะต้องมีรูปร่ำงสันทัด คล่องแคล่ว มีเสียงดังกังวำน     
มีควำมรู้เพียงพอ เป็นผู้ที่สร้ำงศรัทธำให้แก่ผู้พบเห็น๒๘๘ 

๑๔) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรฝึกอบรมพระนักเทศนำ เพ่ือสร้ำงพระนักเทศนำ
ให้มีลีลำท่ำทำง มีเอกลักษณ์ ควรหมั่นฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้เกิดควำม๒๘๙ 

๑๕) พระนักเทศนำต้องมีกำรพัฒนำ และสร้ำงบุคลิกภำพเฉพำะตน ต้องมีควำมเป็น
มิตรเบิกบำน มีควำมสำมำรถในกำรพูดในที่ชุมชน และต้องมีควำมรู้ในหลักธรรมเป็นอย่ำงดี๒๙๐ 

                                                 

 ๒๘๒สัมภำษณ์  พ ระสัญ ญ ำ สญฺ ญ ำคโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำ เภอบำงพลี                 
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒ 
 ๒๘๓สัมภำษณ์  พระมหำณรงค์  ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๔สัมภำษณ์  พระมหำจรัล สุทธปญฺ โญ , วัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี  อ ำเภอบำงพลี           
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๕สัมภำษณ์  พระมหำไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบำงพลีน้อย ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ         
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๖สั ม ภ ำษ ณ์  พ ระ ฐ ำน ะช ำติ  อ ม โร , วั ด บ ำงพ ลี น้ อ ย  ต ำบ ล บ ำงบ่ อ  อ ำ เภ อ บ ำงบ่ อ                  
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๗สัมภำษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๘สัมภำษณ์  นำยบุญเลิศ กล่ ำเหว่ำ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี        
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๘๙สัมภำษณ์ นำงสุภำพร รัตน์ช้อย , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๐สัมภำษณ์ นำยนิคม สมบญุมำก, สมำชิกสภำจังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 
๑๖) พระนักเทศนำต้องเป็นผู้ที่มีควำมสนใจ และแสวงหำควำมรู้ทั้งด้ำนค ำสอนทำง

พระพุทธศำสนำ และควำมรู้ในด้ำนอื่นๆ ที่จะสำมำรถหำมำใช้ประโยชน์ในกำรสอนประชำชน๒๙๑ 
๑๗) พระนักเทศนำต้องมีควำมรู้ในหลักธรรมค ำสอนอย่ำงแท้จริง มีกำรฝึกฝนอย่ำง

จริงจัง๒๙๒ 
๑๘) พระนักเทศนำต้องมีลักษณะที่เด่นๆ หลำยอย่ำง ได้แก่ ๑. รู้อักขระวิธี ไม่ใช้ภำษำ

วิบัติ ๒. เสียงชัดเจนแจ่มใส ๓. จังหวะช่องไฟดี ๔. มีมำรยำท ๕. ฉลำดมีข้อคิด ๖. วิจิตรท ำนอง     
๗. คล้องจองสัมผัส๒๙๓ 

๑๙) พระนักเทศนำควรมีลักษณะ ดังนี้ ๑. มีบุคลิกภำพดี เหมำะสมกับกำรเป็นพระนัก
เทศนำ ๒. มีควำมรู้ รอบรู้รอบด้ำนทั้งในทำงโลกและทำงธรรม ๓. รู้จักผสมผสำนและประยุกต์ หัวข้อ
แสดงให้เข้ำกับหลักธรรม ๔. สำมำรถน ำมำสอดแทรกในกำรแสดงธรรม ได้อย่ำงเหมำะสม๒๙๔ 

๒๐) พระผู้แสดงพระธรรมเทศนำจะต้องรู้ตัวเองก่อน ว่ำควำมสำมำรถของตัวเองว่ำมี
มำกน้อยขนำดไหน ไม่เห็นแก่ลำภสักกำระในกำรเทศนำ๒๙๕ 

๒๑) การเผยแผ่พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพ่ือปลูกฝัง
อบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบ๒๙๖ 

๒๒) พระผู้เทศนาต้องท าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด เสียงต้องดัง ฟังได้ชัด๒๙๗ 
๒๓) การเทศนาในความรู้สึกส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมการสอน และไม่

สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้เพื่อประกอบการเทศนา๒๙๘ 
๒๔) อยากให้พระสงฆ์เข้ารับการอบรมวิชาการเทศนา จากวัดประยูรวงศาวาสให้มากๆ 

จะได้มีหลักในการเทศนา๒๙๙ 
 

                                                 

 ๒๙๑สัมภำษณ์ นำยจ ำเริญ หล ำวรรณะ, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๒สัมภำษณ์ นำงสำวลลิมำดำ ศรีจ ำรูญ สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน , ๑๘ มกรำคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๙๓สัมภำษณ์ นำงลักขณำ ธรนนท์บุญส่ง, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน , ๑๘ มกรำคม 
๒๕๖๒. 
 ๒๙๔สัมภำษณ์ นำยณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน ,         
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๕สัมภำษณ์ นำงสำวสมพิศ พูลน้อย, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๖สัมภำษณ์ นำยธนำธร เรืองอำรี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจรญิวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๗สัมภำษณ์  นำยสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๘สัมภำษณ์ นำงสำวอภิสรำ กลำงบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง     
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๒๙๙สัมภำษณ์ นำงสำวรัชนีกร ศรีสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

 
๒๕) อยากให้พระผู้เทศนา มีการศึกษาหาความรู้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่๓๐๐ 
สรุปได้ว่า พระนักเทศนำต้องมีต้องมีควำมรู้ในหลักธรรมค ำสอน อย่ำงแท้จริงมีกำร

ฝึกฝนอย่ำงจริงจัง แสวงหำควำมรู้ทั้งหลักธรรมค ำสอนของพุทธศำสนำเองและควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ    
เพ่ือน ำมำประยุกต์ในกำรแสดงธรรม พระนักเทศนำต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภำพดีสุภำพเรียบร้อย         
มีอัธยำศัยเป็นมิตรกับผู้ที่พบเจอน้ ำเสียงนุ่มนวลคุณลักษณะโดยรวม ดังต่อไปนี้ ๑) มีบุคลิกดี       
และตื่นตัวเสมอ ๒) น้ ำเสียงดีพูดจำไพเรำะ รู้อักขระวิธี ๓) รู้ในเนื้อหำธรรมะดี ๔) มีปฏิภำณไหวพริบ 
รู้จักกำรประยุกต์กำรผสมผสำน ๕) มีอัธยำศัยเป็นมิตร 
ตารางที่ ๔.๑๘ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  ด้านผู้ส่งสาร 

(Sender) 
 
ข้อที่ ประเด็น      ความถี่                 คนที่ 

๑ พระนักเทศนำต้องมีบุคลิกดีน้ ำเสียงดีมีปฏิภำณ
ไหวพริบ มีควำมเป็นมิตรกับทุกคน ส ำรวมกำย
และวำจำ มีควำมตื่นตัวและคล่องแคล่วมีจริย
วัตรที่งดงำมปฏิบัติของตนเองให้เป็นแบบอย่ำง 

๗ ๑ , ๑๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๒๓, 
๖ 

๒ พ ระนั ก เท ศ น ำต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ดี น้ ำ เสี ย งดี           
มีปฏิภำณไหวพริบ มีควำมเป็นมิตรกับทุกคน
ส ำรวมกำยและวำจำ ที่งดงำมปฏิบัติของตนเอง 
ให้เป็นแบบอย่ำง 

๖ ๑๗, ๒, ๓, ๔, ๕, ๒๑ 

๓ พระนักเทศนำต้องรู้จักเว้นจังหวะในกำรพูด        
มีบุคลิกลักษณ์ที่สุขุม มีบุคลิกลักษณ์ที่สุขุม           
มีเสียงดังกังวำน 

๗ ๑๑, ๑, ๑๓, ๒๔, ๒, ๓, 
๔ 

๔ มีลีลำท่ำทำง มีเอกลักษณ์ พัฒนำบุคลิกภำพ
เฉพำะตน แสวงหำควำมรู้ทั้งด้ำนค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำ และควำมรู้ในด้ำนอ่ืนๆ 

๕ ๙, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๒๐ 

๕ มีควำมรู้ในหลักธรรมค ำสอนอย่ำงแท้จริง รู้
อักขระวิธี ไม่ใช้ภำษำวิบัติรอบรู้รอบด้ำนทั้ง
ในทำงโลกและทำงธรรม อยำกให้พระผู้เทศนำ 
มีกำรศึกษำหำควำมรู้ให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ 

๗ ๑๗ , ๑๘ , ๑๙ , ๒ , ๖ , 
๒๕, ๒๒,  

 
 
 
 
                                                 

 ๓๐๐สัมภำษณ์ นำงสำวมินตรำ โพธิสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

 
๔.๓.๒ ด้านสาร (Message) 
๑) พระนักเทศนาต้องเทศนาด้วยหลักธรรมที่ถูกต้องตามพระธรรมคัมภีร์ รู้จักเลือก    

เอาหลักธรรมที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังธรรม เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน๓๐๑ 
๒) หลักธรรมะที่น ามาเทศนาควรเป็นธรรมะที่เป็นสิ่งใกล้ตัวผู้ฟังเหมาะสมกับวัย เพ่ือให้

เข้าใจเข้าถึงธรรมะที่แสดงได้อย่างชัดเจนอย่างท่องแท้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๓๐๒ 
๓) หลักธรรมที่น ามาเทศนาต้องเป็นหลักธรรมที่เข้าใจง่าย ตรงใจผู้ฟัง ต้องเทศนาเรื่องที่

เขาสนใจ สามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตได้เลย๓๐๓ 
๔) ในส่วนของหลักธรรมที่น ามาเทศนาต้องเหมาะกับคนฟัง และสถานที่สอดแทรก

หลักธรรมง่ายๆ ยกตัวอย่างแบบละครให้คนฟังมองเห็นภาพตามที่ได้ยิน และเข้าใจได้ในทันที๓๐๔ 
๕) พระนักเทศนาต้องเตรียมหลักธรรม ที่จะน าไปแสดงให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้ฟังธรรม หลักธรรมที่น าไปแสดงก็ต้องเป็นธรรมะที่เข้าใจได้ง่าย และน าไปปฏิบัติต่อได้จริง๓๐๕ 
๖) การเทศนาจะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น ภัยยาเสพติด ,

หมู่บ้านศีลห้า เป็นต้น แต่ปัจจุบันพระที่เทศนาอาศัยข้อมูล หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดงขาดการพัฒนา
ตัวเอง๓๐๖ 

๗) พระผู้แสดงธรรม จะต้องรู้จักปรับปรุงเนื้อหาการเทศนา ให้เหมาะสมกับงานและวัย
ของคนฟัง ยกตัวอย่างพระสมปอง ผู้ใหญ่ฟังได้วัยรุ่นฟังสนุก เข้าถึงทุกกลุ่มคนฟัง๓๐๗ 

๘) เนื้อหาการเทศนาต้องสร้างแรงจูงใจ ท าให้สามารถท าให้การแสดงธรรมมีคนเข้าร่วม
ฟังด้วยวัยที่แตกต่างกันได้๓๐๘ 

 
 

                                                 

 ๓๐๑สัมภำษณ์  พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชำตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะจังหวัดสมุทรปรำกำร          
เจ้ำอำวำสวัดกลำง วรวิหำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๒สัมภำษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยำโณ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะอ ำเภอบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดกิ่งแก้ว 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๓สัมภำษณ์ พระรำชเสนำบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้ำคณะต ำบลบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดบำงพลีใหญ่ใน 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๔ สัมภำษณ์  พระครูกิตติ วิสุทธิวัฒน์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ ำคณ ะต ำบลบำงพลี                  
เจ้ำอำวำสบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๕ สัมภำษณ์  พระครูจันทสำรสุภกิจ (ส ำรำญ จนฺทสำโร), ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงใน          
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๖สัมภำษณ์ พระครูปลัดภำนุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี   
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๗สัมภำษณ์  พ ระสัญ ญ ำ สญฺ ญ ำคโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำ เภอบำงพลี             
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๐๘สัมภำษณ์  พระมหำณรงค์  ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

 
๙) การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรม  

ค าสอนสามารถน าไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจ าวัน๓๐๙ 
๑๐) พระสงฆ์ต้องซักซ้อมเนื้อหาการเทศนาก่อนจะมาน าเสนอ เพราะมีคัมภีร์ให้เทศนา

เป็นกัณฑอ์ยู่แล้ว๓๑๐ 
๑๑) การหาโอกาสใหม่ๆ หรือเนื้อหาการเทศนา ช่องทางในการแสดงธรรม เนื้อหาการ

เทศนาให้เหมาะกับโอกาส สถานที่ และกลุ่มบุคคลต่างๆ๓๑๑ 
๑๒) ควรน าเอาหลักธรรมะที่สามารถน าไปใช้ด าเนินชีวิต และพัฒนากายวาจาใจ๓๑๒ 
๑๓) ให้ยกเอาหลักธรรมที่ใกล้ตัวผู้ฟังเทศนา เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์สามารถน าเอาไป

ปฏิบัติ หรือเพ่ือให้เกิดข้อคิดแล้วน าไปปรับใช้ได้๓๑๓ 
๑๔) พระนักเทศนาต้องใช้หลักธรรมง่ายๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ต้องยกตัวอย่าง

ประกอบการเทศนาที่ท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกร่วม เห็นจริงตามเนื้อหาเพ่ือนไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้๓๑๔ 
๑๕) การน าหลักธรรมะมาเทศนา ต้องเป็นหลักธรรมะที่เรียบง่ายมีตัวอย่างที่มองเห็นภาพ

ได้จริง สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับการด าเนินชีวิต๓๑๕ 
๑๖) พระนักเทศนาปรับกลยุทธ์น าเอาหลักธรรม มาแสดงให้ทันกับยุคสมัยทันเหตุการณ์ 

กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน๓๑๖ 
๑๗) การน าหลักธรรมมาแสดงต้องเป็นหลักธรรมที่ใกล้ตัวกลุ่มผู้ฟังเพ่ือดึงความสนใจแล้ว

ให้เข้าใจได้ง่าย สามารถน าปฏิบัติตามได้จริง๓๑๗ 

                                                 

 ๓๐๙สัมภำษณ์  พระมหำจรัล  สุทธปญฺ โญ , วัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี  อ ำเภอบำงพลี           
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๐สัมภำษณ์  พระมหำไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบำงพลีน้อย ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ         
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๑สั ม ภ ำษ ณ์  พ ระ ฐ ำน ะช ำติ  อ ม โร , วั ด บ ำงพ ลี น้ อ ย  ต ำบ ล บ ำงบ่ อ  อ ำ เภ อบ ำงบ่ อ                  
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๒สัมภำษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๓สัมภำษณ์  นำยบุญเลิศ กล่ ำเหว่ำ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี        
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๔สัมภำษณ์ นำงสุภำพร รัตน์ช้อย , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๕สัมภำษณ์ นำยนิคม สมบุญมำก, สมำชิกสภำจังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๖สัมภำษณ์ นำยจ ำเริญ หล ำวรรณะ, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๗สั ม ภ ำษ ณ์  น ำงส ำวลลิ ม ำด ำ  ศ รี จ ำ รูญ  ส ถำบั น พ ลั งจิ ต ต ำนุ ภ ำพ วั ดบ ำงโฉล งใน ,                     
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 
 



๑๔๗ 

 
๑๘) นักเทศนาต้องรู้ลึกซึ้งในหลักธรรมที่แสดง ต้องสามารถอธิบายขยายความได้อย่าง

ชัดเจน เหมือนกับพาไปดูให้เห็นกับตา๓๑๘ 
๑๙) พระนักเทศนาต้องรอบรู้ เป็นพหูสูตในหลักธรรม ต้องใคร่หมั่นศึกษาต ารา        

อย่างสม่ าเสมอ และต้องเทศนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน๓๑๙ 
๒๐) พระนักเทศนาต้องยกเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเทศนาเพ่ือให้ผู้ฟัง

เข้าถึงหลักธรรมะ๓๒๐ 
๒๑) หลักธรรมในการเทศนาต้องมีกระบวนการประเมิน ว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์จาก

หลักธรรมที่พระเทศนามา๓๒๑ 
๒๒) ควรใช้หลักธรรมง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจได้ ไม่ยาก เพ่ือให้น าไปถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืน   

แล้วน าไปปฏิบัติได้จริงต่อไป๓๒๒ 
๒๓) พระนักเทศนาต้องศึกษาหลักธรรมะอย่างจริงจัง มีความเข้าใจ ในหลักธรรมะสื่อสาร

ด้วยภาษาที่ง่ายๆ ประชาชนเข้าใจ สามารถใช้หรือน าสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้ในการเทศนา๓๒๓ 
๒๔) พระนักเทศนาจึงต้องน าหลักธรรมที่เข้าใจยาก มาถอดความหมายให้เกิดความเข้าใจ

ได้ง่ายขึ้นท าให้สามารถเข้าใจเข้าถึง และประชาชนสามารถน าเอาไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต๓๒๔ 
๒๕ ) การยกเอาหลั กธรรมโดยเฉพาะที่ เป็ นภาษาบาลี มา เทศนามากเกิน ไป                  

อาจท าให้ประชาชนไม่เข้าใจ จึงต้องท าสิ่งยากให้เป็นง่าย ภาษาที่ใช้จึงต้องเป็นภาษาที่ประชาชน      
เข้าใจได้ไม่ยากในทันที๓๒๕ 

สรุปได้ว่า ก่อนอ่ืนพระนักเทศนาต้องมีความรอบรู้ มีความเข้าใจในหลักธรรมที่น า       
มาเทศนาตามหลักพหูสูต พระนักเทศนาเองต้องเป็นแบบอย่าง ในการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
มาปฏิบัติได้ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม การใช้ภาษาในการเทศนาก็ต้องเป็นภาษาท่ีสื่อสารให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้ง่ายสั้นๆ แต่ได้ใจความครบถ้วน ไม่ต้องเทศนาทุกเรื่องที่เรารู้ ต้องเทศนาเรื่องที่เขาอยากฟัง 
 
                                                 

 ๓๑๘สั มภ ำษณ์  น ำงลั ก ขณ ำ ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถำบั น พลั งจิ ต ต ำนุ ภ ำพ วัดบ ำงโฉล งใน ,                    
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๑๙สัมภำษณ์ นำยณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน ,         
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๐สัมภำษณ์ นำงสำวสมพิศ พูลน้อย, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๑สมัภำษณ์ นำยธนำธร เรืองอำรี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจรญิวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๒สัมภำษณ์  นำยสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๓สัมภำษณ์ นำงสำวอภิสรำ กลำงบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง     
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๔สัมภำษณ์ นำงสำวรัชนีกร ศรีสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๕สัมภำษณ์ นำงสำวมินตรำ โพธิสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๘ 

 
ตารางที่  ๔.๑๙ รูปแบบกำรพัฒนำกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร ด้านสาร 

(Message) 
 
ข้อที่ ประเด็น      ความถี่                 คนที่ 

๑ กำรเทศนำด้วยหลักธรรมที่ถูกต้องตำมพระ
ธรรมคัมภีร์ใกล้ตัวผู้ฟังเหมำะสมกับวัยเข้ำใจ
ง่ำย ตรงใจผู้ฟังสำมำรถน ำไปใช้ด ำเนินชีวิต และ
พัฒนำกำยวำจำใจ  

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

๒ เพ่ื อ ให้ เกิ ด ข้ อ คิ ด แล้ วน ำ ไป ป รั บ ใช้ ได้ ใช้
หลักธรรมง่ำยๆ มีตัวอย่ำงท่ีมองเห็นภำพได้จริง 
ทันกับยุคสมัยทันเหตุกำรณ์ในบริบทสังคมใน
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรน ำไปปฏิบัติ 

๕ ๗, ๒๓, ๑๕, ๒๒, ๘ 

๓ พระนักเทศนำต้องเป็นผู้ที่ รอบรู้ เป็นพหูสูต    
ในหลักธรรมมีกำรยกตัวอย่ำงที่ สอดคล้อง     
กับหลักธรรม เพ่ือให้ผู้ ฟั งเข้ำถึงผู้ ฟั งได้ รับ
ประโยชน์ 

๘ ๒๑, ๙ , ๑๓, ๒๔, ๑๐, 
๑, ๒, ๓ 

๔ สำมำรถใช้หรือน ำสิ่งที่อยู่รอบตัว มำยกขึ้นเป็น
ตัวอย่ำงให้มองเห็นภำพ ใช้ในกำรเทศนำให้เกิด
ประโยชน์กับผู้ฟัง และสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดให้
ผู้อื่นเข้ำใจได้ต่อไป 

๕ ๑๔, ๑๘, ๑๖, ๒๐, ๑๒ 

๕ พระนักเทศนำต้องใช้หลักธรรมง่ำยๆ ทีส่ำมำรถ
น ำไปใช้ได้จริง ต้องยกตัวอย่ำงประกอบกำร
เทศนำที่ท ำให้ผู้ฟังมีควำมรู้สึกร่วม ภำษำที่ใช้จึง
ต้องเป็นภำษำที่ประชำชนในพ้ืนที่เข้ำใจได้ แล้ว
น ำเอำไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

๕ ๑๗, ๑๑, ๑๙, ๒๕, ๖ 

 
๔.๓.๓ ด้านช่องทางการสื่อสาร (Chennel) 
๑) พระนักเทศนาต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลที่จะน ามาแสดง ต้องมีการฝึกฝนการเทศนา

เพ่ือท าให้เกิดความช านาญและเตรียมพร้อมเสมอ๓๒๖ 
๒) พระนักเทศนาควรจะเทศนาด้วยเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกับโอกาสภาษาที่ใช้เป็นภาษา  

ที่เหมาะกับกลุ่มคนฟังที่หลากหลาย๓๒๗ 

                                                 

 ๓๒๖สัมภำษณ์  พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชำตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะจังหวัดสมุทรปรำกำร          
เจ้ำอำวำสวัดกลำง วรวิหำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๗สัมภำษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยำโณ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะอ ำเภอบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดกิ่งแก้ว 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 

 
๓) พระนักเทศนาต้องรักษารูปแบบการเทศนาที่ถูกต้อง ในการสอดแทรกเนื้อหา         

ที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมะ แสดงธรรมด้วยน้ าเสียงที่ดังชัดเจนมีจังหวะเว้นวรรค เสียงที่น่าฟังน่าติดตาม
การเทศนา แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่สั้นหรือไม่นานจนเกินไป๓๒๘ 

๔) พระนักเทศนาต้องมีน้ าเสียงที่ดังชัดเจน มีการใช้เสียงสูงเสียงต่ าตามเนื้อเรื่องที่แสดง
ธรรม ไม่ใช้ศัพท์หรือภาษาที่ลึกเกินไป เข้าใจยากจนต้องแปลความหมายยืดยาวใช้เวลาเหมาะสม      
ไม่นานมากเกินไป๓๒๙ 

๕) พระนักเทศนาที่ดีต้องยึดรูปแบบการเทศนาที่ถูกต้องเป็นหลักแล้ว เสริมด้วยการ
น าเอาวิธีอย่างอ่ืนเข้ามาประกอบการเทศนา พระนักเทศนาต้องต้องมีนี้เสียงที่ดังชัดเจนหลักธรรมที่
น ามาเทศนาก็ต้องเหมาะสมกับผู้รับฟัง เข้ากับสถานที่ โอกาส มีความทันสมัยในเหตุการณ์และใช้เวลา
ได้เหมาะสม๓๓๐ 

๖) พระนักเทศนาต้องรู้จักเลือกรูปแบบการเทศนา ที่ท าให้ฟังได้ทุกกลุ่มแต่ก็ต้องเป็น
แบบที่เป็นทางการที่ถูกต้องรู้จักน าเอาเทคนิคเข้ามาสอดแทรกในการเทศน์ เช่น การเล่านิทาน
ประกอบการยกตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมาเสริมการเทศนา๓๓๑ 

๗) การเทศนามีการใช้สื่อประกอบ เช่น พาวเวอร์พ้อย ปัจจุบันมีการใช้สื่ออุปกรณ์สื่อสาร
เข้ามาช่วยในการเทศนา การใช้สื่อประกอบน่าจะเรียกว่าปาฐกถาธรรมมากกว่า ซึ่งต่างจากการเทศนา
บนธรรมมาสน์๓๓๒ 

๘) การใช้เครื่องมือสื่อสารเวลาไปเทศนาธรรมะ ให้นักเรียนฟังจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะ
มีรูปแบบที่หลากหลายในการใช้สื่อ๓๓๓ 

๙) พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ ตอบค าถามให้กับสังคมได้ 
ที่ส าคัญทุกๆ ค าตอบประกอบด้วยธรรมะ ที่มีคติธรรมโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด๓๓๔ 

 

                                                 

 ๓๒๘สัมภำษณ์ พระรำชเสนำบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้ำคณะต ำบลบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดบำงพลีใหญ่ใน 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๒๙สัมภำษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิ วัฒน์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ ำคณ ะต ำบลบำงพลี                   
เจ้ำอำวำสบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๐สัมภำษณ์  พระครูจันทสำรสุภกิจ (ส ำรำญ จนฺทสำโร), ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงใน           
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๑สัมภำษณ์ พระครูปลัดภำนุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี   
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๒สัมภำษณ์  พ ระสัญ ญ ำ สญฺ ญ ำคโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำ เภอ บำงพลี             
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๓สัมภำษณ์  พระมหำณรงค์  ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๔สัมภำษณ์  พระมหำจรัล สุทธปญฺ โญ , วัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี  อ ำเภอบำงพลี           
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 



๑๕๐ 

 
๑๐) พระนักเทศนาที่เป็นนักพูด ก็พยายามสรรหาวิธีการพูดให้น่าสนใจจงใจหาค าพูด 

จังหวะลีลาให้คนฟังข า๓๓๕ 
๑๑) ช่องทางในการสื่อสารในอดีตกับปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารต่างกัน พระเทศนา

ต้องปรับตัวให้ได้ ให้สอดคล้องกับสังคมรอบวัดที่เปลี่ยนไปแล้ว๓๓๖ 
๑๒) พระนักเทศนาต้องยึดถือรูปแบบการเทศนา ที่เป็นมาตรฐานไว้แล้วสอดแทรกด้วย

มุขอ่ืนๆ เพ่ิมเติมแต่ไม่มากเกินงาม จะต้องเป็นการเทศนาด้วยอาการส ารวม และต้องพิจารณาถึงกลุ่ม
ผู้ฟังว่าเหมาะกับเนื้อหาที่น ามาแสดงธรรมหรือไม่ด้วย๓๓๗ 

๑๓) พระนักเทศนาควรมีวิธีการเทศนา ดังนี้ ๑. เทศนาได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อหน่าย
ให้ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ต้องเทศนาได้โดยไม่ต้องแปลความหมายมากเกินไป
ใช้ภาษาง่ายๆ ที่เข้าใจได้ทันที๓๓๘ 

๑๔) พระนักเทศนาควรเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัย เพ่ือน าเอามาใช้เสริมในการ
เทศนาจะท าให้เกิดความน่าสนใจของผู้ฟังได้ดียิ่งขึ้น๓๓๙ 

๑๕) การแสดงพระธรรมเทศนาควรมีการยกเอาธรรมะ ของพระพุทธศาสนามาแสดงเป็น
หลักใหญ่ แล้วแต่ว่าพระนักเทศนาแต่ละรูปจะมีการประยุกต์ ให้มีความน่าสนใจอย่างไรก็ตามต้องจบ
ลงดว้ยการน้อมน าเอาหลักธรรมเสมอ เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถน้อมน าไปปรับใช้กับชีวิต๓๔๐ 

๑๖) พระนักเทศนาต้องขวนขวายในความรู้ในหัวข้อธรรมะ ต้องติดตามข่าวสารให้ทันยุค
ทันสมัยเพ่ือน าเอาหลักธรรมที่เหมาะสมเข้ากันมาปรับใช้สอดแทรกในการเทศนา๓๔๑ 

๑๗) พระนักเทศนาต้องมีบุคลิกภาพที่ดีดูสง่างามน่าเชื่อถือ รู้จักการน าหลักธรรมค าสอน
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันของประชาชนได้ มีความทันยุคทันสมัยมีน้ าเสียงที่นุ่มนวล
แต่ชัดเจนรู้จักใช้เสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เทศนา ท าให้เกิดความประทับใจและเข้าใจได้โดยง่าย๓๔๒ 

                                                 

 ๓๓๕สัมภำษณ์  พระมหำไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบำงพลีน้อย ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ         
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๖สั ม ภ ำษ ณ์  พ ระ ฐ ำน ะช ำติ  อ ม โร , วั ด บ ำงพ ลี น้ อ ย  ต ำบ ล บ ำงบ่ อ  อ ำ เภ อ บ ำงบ่ อ                  
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๗สัมภำษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๘สัมภำษณ์  นำยบุญเลิศ กล่ ำเหว่ำ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี        
อ ำเภอบำงพลี จงัหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๓๙สัมภำษณ์ นำงสุภำพร รัตน์ช้อย , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๐สัมภำษณ์ นำยนิคม สมบุญมำก, สมำชิกสภำจังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๑สัมภำษณ์ นำยจ ำเริญ หล ำวรรณะ, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๒สั ม ภ ำษ ณ์  น ำงส ำวลลิ ม ำด ำ  ศ รี จ ำ รูญ  ส ถำบั น พ ลั งจิ ต ต ำนุ ภ ำพ วั ดบ ำงโฉล งใน ,                     
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 

 
๑๘) รูปแบบของพระนักเทศนาต้องมทีักษะในการเทศนา ปรับวิธีการเทศนาให้เหมาะสม

กับกลุ่มผู้ฟัง ควรจะก าหนดให้มีรูปแบบการเทศนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการท าเป็นโครงการ
ฝึกอบรมพระนักเทศนาประจ าทุกๆ ปี๓๔๓ 

๑๙) ควรยึดรูปแบบการเทศนาในแบบที่ถูกต้อง เอาไว้แต่ให้มีการประยุกต์ด้วยการใช้
รูปแบบอ่ืนๆ เข้ามาประกอบการเทศนาบ้างเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ควรน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้   
ในการแสดงธรรมโดยการเลือกใช้ให้เหมาะกับหลักธรรมที่น ามาแสดง สถานที่ เวลาและกลุ่มผู้ฟัง๓๔๔ 

๒๐) พระนักเทศนาควรยึดรูปแบบที่ถูกต้องตามที่กรมการศาสนา หรือส านักงาน
พระพุทธศาสนา ก าหนดไว้แต่เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ พระนักเทศนาต้องเรียนรู้การน าเอาหลักการพูด
ที่จูงใจดึงให้ผู้ฟังติดตามฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบในการเทศนา๓๔๕ 

๒๑) พระนักเทศนาต้องพัฒนารูปแบบการเทศนา ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้รับฟัง
และเทศนาเรื่องที่เหมาะกับงานและสถานที่ในแต่ละครั้ง๓๔๖ 

๒๒) ต้องพัฒนาพระนักเทศนาให้มีลีลาการเทศนาที่หลากหลาย ส่งเสริมให้พระนักเทศนา
ฝึกฝนทักษะให้เชี่ยวชาญ ท าให้เกิดตื่นตัว มีความรอบรู้ในการเทศนาในโอกาสต่างๆ๓๔๗ 

๒๓) พระนักเทศนาต้องปรับวิธีการเทศนา ให้เหมาะสมกับงานสถานที่และกลุ่มบุคคล  
ในงาน หากงานเป็นพิธีก็ต้องยึดเอารูปแบบ ก็อาจจะเทศนาด้วยความเป็นกันเองกับผู้ฟังมากขึ้น        
มีการน าเอาอุปกรณ์มาเสริมการเทศนาได้๓๔๘ 

๒๔) พระนักเทศนาต้องรอบรู้การเทศนาแบบที่เป็นมาตรฐานถูกต้องรู้จักการประยุกต์ให้
การเทศนาแตกต่างออกไปตามกลุ่มผู้ฟังและโอกาส๓๔๙ 

๒๕) พระนักเทศนาต้องสร้างช่องทางในการสือสาร การเทศนาสามารถใช้เทคโนโลยี   
สื่อสมัยใหม่มาปรับใช้การถ่ายทอดธรรมะ๓๕๐ 

สรุปได้ว่า พระนักเทศนาต้องมีความสามารถในการเทศนา ตามแบบวิธีการที่ถูกต้องก่อน
เพ่ือเป็นการรักษารูปแบบเอาไว้ ส่วนนอกเหนือจากนั้นจะเป็นที่ความสามารถของพระนักเทศนาเองว่า
                                                 

 ๓๔๓สั มภ ำษณ์  น ำงลั ก ขณ ำ ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถำบั น พลั งจิ ต ต ำนุ ภ ำพ วัดบ ำงโฉล งใน ,                    
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๔สัมภำษณ์ นำยณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน ,         
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๕สัมภำษณ์ นำงสำวสมพิศ พูลน้อย, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๖สัมภำษณ์ นำยธนำธร เรืองอำรี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจรญิวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๗สัมภำษณ์  นำยสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๘สัมภำษณ์  นำงสำวอภิสรำ กลำงบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง     
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๔๙สัมภำษณ์ นำงสำวรัชนีกร ศรีสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง    
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๐สัมภำษณ์ นำงสำวมินตรำ โพธิสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 

 
จะสอดแทรกการแสดงธรรมอย่างไรให้เกิดความน่าฟังน่าติดตาม จะต้องพิจารณาว่าจะต้องเลือก
หลักธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ ฟัง เสริมด้วยเทคนิคการพูดให้หลากหลายมากขึ้น รู้จักน า เอา
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้เกิดประโยชน์ในการเทศนาสูงสุด  

 
ตารางที่ ๔.๒๐ รูปแบบกำรพัฒนำกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร  ด้านช่องทางการ

สื่อสาร (Chennel) 
 
ข้อที่ ประเด็น      ความถี่                 คนที่ 

๑ รักษำรูปแบบกำรเทศนำด้วยน้ ำเสียงที่ดังชัดเจน 
เนื้อเรื่องที่เหมำะสมกับ โอกำสไม่ใช้ศัพท์หรือ
ภำษำท่ีลึกเกินไป 

๖ ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๔, ๑๐ 

๒ ยึ ด ถื อ รู ป แ บ บ ก ำ ร เท ศ น า เล่ ำ นิ ท ำ น
ประกอบกำรยกตั วอย่ ำงที่ เป็ น เหตุกำรณ์
ปัจจุบัน เรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยเพ่ือ
น ำเอำมำใช้เสริมในกำรเทศนา 

๕ ๗, ๒๕, ๑๙, ๒๒, ๑๘ 

๓ เรียนรู้กำรน ำเอำหลักกำรพูดท่ีจูงใจดึงให้ผู้ฟัง 
ติดตำม ปรับวิธีกำรเทศนำให้เหมำะสมกับงำน
สถำนที่ รู้จักกำรประยุกต์ให้กำรเทศนำ 

๕ ๑๗, ๙, ๓, ๒๔, ๒๐ 

๔ เรียนรู้กำรน ำเอำหลักกำรพูดท่ีจูงใจดึงให้ผู้ฟัง 
ติดตำม ปรับวิธีกำรเทศนำให้เหมำะสมกับงำน
สถำนที่ รู้จักกำรประยุกต์ให้กำรเทศนำแตกต่ำง
ออกไปตำมกลุ่มผู้ฟังและโอกำส 

๕ ๑๔, ๘, ๑๖, ๕, ๑๒ 

๕ เรื่องที่ เทศนาท ำให้ เกิดควำมประทับใจและ
เข้ ำ ใจ ได้ โดยง่ำยมี กำรยก เอำธรรมะของ
พระพุทธศำสนำมำแสดงเป็นหลักใหญ่เทศนำได้
อย่ำงสนุกสนำนไม่น่ำเบื่อหน่ำย 

๕ ๒๑, ๑๑, ๑๕, ๒๓, ๖ 

 
๔.๓.๔ ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
๑) ประชาชนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนมีความศรัทธาในการฟังธรรมะ บางคน

ฟังเทศนาเพราะศรัทธาเลื่อมใสในพระนักเทศนา หากมีความสามารถแสดงธรรมได้อย่างน่าติดตาม
สนุกสนานก็อาจจะท าให้ประชาชนฟังเทศนาด้วยความตั้งใจ๓๕๑ 

                                                 

 ๓๕๑สัมภำษณ์  พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชำตวิสุทฺธิ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะจังหวัดสมุทรปรำกำร          
เจ้ำอำวำสวัดกลำง วรวิหำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 

 
๒) ประชาชนจะฟังเทศนาฟังธรรมก็เฉพาะในงานท าบุญทั่วๆ ไป เช่น งานบวช งานศพ

เป็นต้น ผู้ฟังธรรมส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการฟังเทศนาฟังธรรม มองว่าการแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นไปเพียงพิธีกรรมเท่านั้น๓๕๒ 

๓) ประชาชนที่รับฟังเทศนามีหลากหลายกลุ่มคน ดังนั้นธรรมะที่ได้รับฟังอาจจะเหมาะ
หรือไม่เหมาะกับทุกๆ คน ผลที่ได้คือบางคนสามารถเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง ก็จะเกิดประโยชน์ส่วน
คนที่ไม่เข้าใจถ้าติดตามสอบถามเพ่ิมเติมก็จะได้ความรู้ด้วย และคนที่ไม่ให้ความสนใจก็จะปล่อยผ่านไป
ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ๓๕๓ 

๔) ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มองว่าการเทศนา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท าพิธีเท่านั้น
และการเทศน์ในรูปแบบเดิม คือ การอ่านพระคัมภีร์ การเทศนาที่ราบเรียบจึงไม่น่าฟังไม่น่าสนใจ
บางครั้งผู้ฟังเองก็ไม่มีความพร้อมที่จะรับฟังเทศนา๓๕๔ 

๕) ประชาชนจะมีความตั้งใจฟังเทศนาหรือไม่เหตุผลหนึ่งคือความสามารถในการพูดของ
พระนักเทศนา การใช้ถ้อยค าภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายการตั้งใจฟังเทศนาจะท าให้ได้รับประโยชน์๓๕๕ 

๖) ผู้รับฟังธรรมบางส่วนให้ความสนใจตัวพระนักเทศนาเฉพาะบุคคล ดังนั้นพระนัก
เทศนาเองต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเทศนาเป็นอย่างมากจึงจะเป็นที่น่าสนใจของผู้ฟัง๓๕๖ 

๗) คนที่ตั้งใจมาฟังเทศนาจะพยายามเลือกที่นั่งด้านหน้า ใกล้กับต าแหน่งที่พระจะขึ้น
เทศนา เพ่ือจะได้มีสมาธิมากข้ึน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ารอบข้าง๓๕๗ 

๘) คนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง การเทศนาต้องปรับวิธีการสื่ อสารให้ทันสมัย      
ต้องเทศนาให้คนฟังเห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบง่ายๆ๓๕๘ 

๙) การเทศนาในงานต่างๆ จะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เมื่อพระเทศนาผู้ฟังจะเริ่มหลับ 
ต้องเทศนาให้มีฮาบ้าง คนฟังถึงจะสนใจ๓๕๙ 

                                                 

 ๓๕๒สัมภำษณ์ พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยำโณ ป.ธ.๙), เจ้ำคณะอ ำเภอบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดกิ่งแก้ว 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๓สัมภำษณ์ พระรำชเสนำบดี (จรัญ สิริธมฺโม), เจ้ำคณะต ำบลบำงพลี เจ้ำอำวำสวัดบำงพลีใหญ่ใน 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๔สัมภำษณ์  พระครูกิ ตติ วิสุทธิ วัฒน์  (สมปอง สมฺปณฺ โน ), รองเจ้ ำคณ ะต ำบลบำงพลี                   
เจ้ำอำวำสบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๕สัมภำษณ์  พระครูจันทสำรสุภกิจ (ส ำรำญ จนฺทสำโร), ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงใน           
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๖สัมภำษณ์ พระครูปลัดภำนุวัตร วฑฺฒธมฺโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี   
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๗สัมภำษณ์  พ ระสัญ ญ ำ สญฺ ญ ำคโม , วัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง อ ำ เภอบำงพลี             
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๘สัมภำษณ์  พระมหำณรงค์  ขนฺติพโล , ผู้ ช่วยเจ้ำอำวำสวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕๙สัมภำษณ์  พระมหำจรัล สุทธปญฺ โญ , วัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี  อ ำเภอบำงพลี           
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 

 
๑๐) คนสมัยใหม่ฟังเทศนาไม่เป็นส่วนมาก ผู้ฟังไม่ค่อยสนใจฟัง เพราะฟังไม่รู้เรื่อง 

เนื่องจากระหว่างที่พระก าลังเทศนา ไม่ตั้งใจ ให้ตั้งจิตอยู่กับค าพูดของพระสงฆ์ เพราะเมื่อพระสงฆ์
ก าลังท าหน้าที่เผยแพร่ค าสอนพระพุทธศาสนา๓๖๐ 

๑๑) พระผู้แสดงธรรม ใช้ความสามารถส่วนตัวดึงดูดผู้ฟัง ค าสอนเทศนาในปัจจุบัน       
ก็มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นให้มากที่สุด เพ่ือให้เข้าใจง่าย คิดภาพตามได้ทัน๓๖๑ 

๑๒) การให้ความสนใจในการเทศนาของผู้รับฟังที่แตกต่างกันในผู้ที่ไม่สนใจการเทศนา
อาจจะก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้ฟังคนอ่ืนด้วยการพูดคุย การวิจารณ์ การได้ฟังเรื่องราวไม่ครบถ้วน
แล้วสรุปความเอาเองว่าเป็นอย่างไร เลือกจะรับฟังเฉพาะบางส่วนที่ตนเองชอบตนเองสนใจ๓๖๒ 

๑๓) ประชาชนยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในการฟังเทศนำ แต่ก็เลือกที่จะรับฟังเทศนำ
เฉพาะที่สนใจที่ถูกกับจริตของตนเองและมีประโยชน์น าเอาไปใช้ได้ การเทศนาที่ใช้เวลานานมากเกินไป
ท าให้เป็นอุปสรรคมากกว่าการท าให้เกิดความเข้าใจ๓๖๓ 

๑๔) ประชาชนที่รับฟังเทศนาแล้วมีความเข้าใจและพอใจ มีการตอบสนองหรือแสดงออก
ให้พระนักเทศนารับรู้เพ่ือจะได้ปรับสารหรือธรรมะ ที่แสดงให้ตรงตามที่ผู้ฟังต้องการมากที่สุด๓๖๔ 

๑๕) ประชาชนมุ่งหวังที่จะได้รับฟังธรรมะท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงยังให้
ความส าคัญในการฟังเทศนา แต่พระนักเทศนาเองต้องใช้ถ้อยค าภาษาที่ง่ายจดจ าได้ง่ายและเข้าใจได้
ทันที การใช้ภาษาที่ชัดเจนเหมาะสมจะท าให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ได้มากมาย๓๖๕ 

๑๖) ประชาชนอาจจะประสบปัญหาในการฟังเทศนา ได้แก่ สภาพแวดล้อม การมี
สิ่งรบกวนทางเสียง การมีสิ่งรบกวนส่วนบุคคล เช่น ความคิด จิตใจ อารมณ์ สมาธิในการฟัง เป็นต้น๓๖๖ 

๑๗) การเทศน์ยังเป็นแบบเทศนาในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ งานท าบุญต่างๆ
จึงท าให้เนื้อหาที่เทศนาไม่กว้างขวาง ผู้ฟังเองก็จะได้รับฟังแต่เรื่องเดิมๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีการเทศนาในรูปแบบอ่ืนๆ๓๖๗ 

                                                 

 ๓๖๐สัมภำษณ์  พระมหำไพบูลย์  กิตติปญฺ โญ , วัดบำงพลีน้อย ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ         
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๑สั ม ภ ำษ ณ์  พ ระ ฐ ำน ะช ำติ  อ ม โร , วั ด บ ำงพ ลี น้ อ ย  ต ำบ ล บ ำงบ่ อ  อ ำ เภ อ บ ำงบ่ อ                  
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒. 

 ๓๖๒สัมภำษณ์ ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์, ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงใน ต ำบลบำงโฉลง  
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๓สัมภำษณ์  นำยบุญเลิศ กล่ ำเหว่ำ , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงโฉลงนอก ต ำบลบำงพลี        
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๔สัมภำษณ์ นำงสุภำพร รัตน์ช้อย , ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง     
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๕สัมภำษณ์ นำยนิคม สมบุญมำก, สมำชิกสภำจังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๖สัมภำษณ์ นำยจ ำเริญ หล ำวรรณะ, นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโฉลง ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒. 

๓๖๗สัมภำษณ์ น.ส.ลลิมำดำ ศรีจ ำรูญ, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๕ 

 
๑๘) ประชาชนไม่สามารถรับข่าวสารที่พระนักเทศนาแสดงได้เพราะพระนักเทศนาเองที่

ไม่พร้อมขาดความรู้ความสามารถในการเทศนา หากผู้เทศนาไม่สามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่สื่อ
ออกไปได้ อาจจะเป็นเพราะผู้เทศนาหรือธรรมะมีความซับซ้อนมากเกินไป๓๖๘ 

๑๙) ประชาชนผู้รับฟังธรรมะมีวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับฟังก็จะไม่เท่าเทียม
กันพระนักเทศนาต้องพิจารณาให้ได้ว่าจะเทศนาอย่างไร ให้น่ารับฟังน่าติดตามและต้องเกิดประโยชน์
แก่ผู้ฟังด้วย นักเทศนาต้องมีเทคนิคพิเศษในการเทศนาเพ่ือท าให้ผู้ฟังๆ ได้ตลอดเวลา๓๖๙ 

๒๐) ประชาชนมีความคาดหวังในตัวพระนักเทศนาสูงหวังว่าจะได้รับฟังธรรมะที่น่าสนใจ
น่าติดตาม เมื่อไม่ได้ตามที่หวังไว้ จึงท าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระนักเทศนา๓๗๐ 

๒๑) ประชาชนมีหลายกลุ่มจึงต้องพิจารณา ว่าจะน าเอาธรรมะใดมาเทศนาเพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง ช่วงเวลาก็มีความส าคัญต่อการแสดงธรรมะ หากใช้เวลาที่เหมาะสมได้ตรงกับผู้ฟังก็
จะได้รับประโยชน์จากการเทศนาทั้งสองฝ่าย๓๗๑ 

๒๒) ประชาชนขาดความรู้ในหลักธรรมไม่มีความพร้อมที่จะรับฟังเทศนาท าให้ไม่ให้
ความส าคัญหรือความสนใจต้องการฟังเทศนา การใช้ภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายมีน้ าเสียงหนักเบาสูงต่ าจะท า
ให้เกิดความน่าสนใจขึ้นไป๓๗๒ 

๒๓) ผู้รับฟังเทศนาต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสารถในการอ่าน การฟัง การท าความ
เข้าใจสิ่งที่ได้ยิน ซึ่งจะมีระดับความรู้ที่แตกต่างกันไป๓๗๓ 

๒๔) คนมาฟังเทศนาควรเตรียมตัว เตรียมใจ มีความพร้อมก่อนออกจากบ้านให้พร้อม
ยกมือไหว้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเดินทางไปวัดขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่ติดขัด๓๗๔ 

๒๕) เมื่อผู้ฟังไม่รู้เรื่องปัญหาที่ตามมา คือ คนฟังง่วงนอน พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการในการเทศนา ท าอย่างไรให้น่าสนใจ อาจจะแจ้งเจ้าภาพก่อนว่าจะเทศนาเรื่องอะไร เพ่ือส ารวจ
ความนิยม หลังจากนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา ให้เหมาะกับผู้ฟัง๓๗๕ 

                                                 
๓๖๘สั มภ ำษณ์  น ำงลั ก ขณ ำ ธรนน ท์ บุ ญ ส่ ง , สถำบั น พลั งจิ ต ต ำนุ ภ ำพ วัดบ ำงโฉล งใน ,                     

๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๖๙สัมภำษณ์ นำยณัฐวุฒิ  อวนทะเล DJ หนุ่มอีเกิ้ง, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน ,          
๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 

     ๓๗๐สัมภำษณ์ น.ส.สมพิศ พูลน้อย, สถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดบำงโฉลงใน, ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒. 
      ๓๗๑สัมภำษณ์ นำยธนำธร เรืองอำรี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 

๓๗๒สัมภำษณ์  นำยสุทธิพงษ์  ลี โคตร , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง         
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 

๓๗๓สัมภำษณ์  นำงอภิสรำ กลำงบน , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗๔ สัมภำษณ์  นำงรัชนีกร ศรีสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง           
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 
 ๓๗๕สัมภำษณ์  นำงมินตรำ โพธิสะอำด , นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม ต ำบลบำงโฉลง       
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 

 
สรุปได้ ว่า ผู้ รับฟังธรรมะมักจะฟังเทศนาด้วยเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องท า เท่านั้น         

การเทศนาถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานพิธี ผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันจะให้ความสนใจการเทศนา 
ที่มากน้อยต่างกันด้วย นักเทศนาต้องพิจารณาเลือกธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟัง ในการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายจะท าให้ผู้ฟังธรรมะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้ฟังเทศนาส่วนใหญ่จะให้ความศรัทธาความเลื่อมใสที่
พระนักเทศนา ดังนั้นพระนักเทศน์เองต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 
ตารางที่ ๔.๒๑ รูปแบบกำรพัฒนำกำรเทศนำของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรำกำร ด้านผู้รับสาร 

(Receiver) 
 
ข้อที่ ประเด็น      ความถี่                 คนที่ 

๑ ประชำชนจะฟังเทศนำเฉพำะในงำนท ำบุญทั่วๆ 
ไปมองว่ำเป็นเพียงส่วนหนึ่ งของพิธีเท่ำนั้น 
บำงส่วนให้ควำมสนใจตัวพระนักเทศนำเฉพำะ
บุคคล 

๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

๒ บำงศรัทธำในกำรฟังธรรมะ บำงคนศรัทธำใน
พระนักเทศนำเลือกจะรับฟังเฉพำะบำงส่วนที่
ตนเองชอบตนเองสนใจ 

๕ ๗, ๒๕, ๑๑, ๒๒, ๒๓ 

๓ ประชำชนคำดหวังสูงหวังว่ำจะได้รับฟังธรรมะที่
น่ำสนใจ กำรใช้ภำษำที่ฟังเข้ำใจง่ำยมีน้ ำเสียง
หนักเบำสูงต่ ำจะท ำให้เกิดควำมน่ำสนใจเพรำะ
มีระดับควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน 

๖ ๑๕, ๙, ๓, ๒๔, ๒๐, ๔ 

๔ พิจำรณำว่ำจะน ำเอำธรรมะใดมำเทศนำเพ่ือให้
เหมำะสมกับผู้ฟัง ผู้ฟังมีวุฒิภำวะที่แตกต่ำงกัน
ไม่มีกำรเทศนำในรูปแบบอื่นๆ ต่ำงไปจำกเดิม 

๕ ๔, ๘, ๑๗, ๕, ๒๑ 

๕ ประชำชนมุ่งหวังที่จะได้รับฟังธรรมะที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ประชำชนเลือกที่
จะรับฟังเทศนำเฉพำะที่สนใจที่ถูกกับจริตของ
ตนเอง 

๕ ๑, ๑๙, ๑๖, ๑๘, ๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 
4.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ” 

1. ด้านผู้ส่งสาร (พระนักเทศนา) ตามหลักพุทธลีลา 4 ส.  

การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือมาดูว่าตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ครบหรือไม่ ครอบคลุม
หรือเปล่า โดยการน าทฤษฎีการสื่อสาร SMCR มาบูรณาการกับหลักธรรม๓๗๖  

การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนาขอชื่นชม สิ่งที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ สิ่งที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้ได้เป็นองค์รวม สามารถ
น าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากับจังหวัดอ่ืนได้ การเทศนาเป็นหัวใจส าคัญของการเผยแผ่ ซึ่งผู้วิจัยก็
เป็นนักเทศนาด้วยและท าวิจัยเกี่ยวกับการเทศนาท าให้การเข้าใจข้อมูล เป็นช่องทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพ่ือพัฒนาตัวเองด้วย การส่งสารท าให้ผู้ส่งสารมีความสมบูรณ์ ในการน าทฤษฎี SMCR        
ในกรอบของกระบวนการส่งสารในการเทศนาสมบูรณ์ เน้นที่พระสงฆ์ จุดเด่น จุดเน้น ที่จะสนองความ
ต้องการของคนในสังคม๓๗๗  

ชื่นชม แต่ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าความสอดคล้องระหว่าง ค าอธิบายผู้ส่งสาร ผู้ส่งสาร
อธิบายไว้ว่ายึดหลัก 4 ส. องค์ความรู้มีครบไหม ให้จับประเด็นยึดหลักพุทธลีลา 4 ส. เป็นลักษณะ
ของการน าเสนอมากกว่า เห็นด้วยกับหลัก 4 ส. ผู้ส่งสาร ควรยึดหมั่นหนักแน่นในองค์ธรรมคติ       
4 ต้องแสดงให้เห็นสาระของประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้๓๗๘ 

สิ่งที่จะแนะน าว่าองค์ความรู้ที่น ามาต้องแสดงผลของการศึกษาและข้อค้นพบที่แตกต่าง
ระหว่างกรอบแนวคิดกับองค์ความรู้ ว่าดี ไม่ดีหรือปานกลาง องค์ความรู้ย่อยต้องเชื่อมโยงกับองค์
ความรู้ใหญ่ ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย๓๗๙ 

การพัฒนาการเทศนา ในหลักของการเทศนาหรือการสอน ทุกวันนี้การที่จะขึ้นนั่งบน
ธรรมมาสน์ให้สง่างามจะต้องแสดงธรรมตามเนื้อความ แสดงเนื้อไม่มีน้ า เช่นการเทศนาตามแนวทาง
ของวัดประยูร ที่ว่าสาลิกาป้อนเหยื่อ การเทศนาเป็นการส่งสารให้กับผู้ฟัง และผู้ที่จะแสดงธรรมต้องมี
ความเข้าใจก่อนแสดงธรรมหรือเทศนา ต้องใช้หลักในรูปแบบของการพัฒนาในการเทศนาตามรูปแบบ
ที่ผู้ วิจัยได้ เขียนไว้จากการวิจัยในครั้งนี้  ผู้ส่ งสาร สาร ช่องทางในการส่งสาร และผู้ รับสาร              

                                                 
๓๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  

คณะสังคมศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 
๓๗๗สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๓๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

14 มีนาคม 2562.  
๓๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 



๑๕๘ 

 
ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบในการเทศนา เช่น ผู้เทศนาต้องสง่างาม บุคลิกลักษณะ จะต้องแสดง
ธรรมตามเนื้อความ เช่นการน าหลักสูตร ปบส. มาประกอบในการเทศนา๓๘๐  

พระนักเทศนาที่ดีควรมีรูปแบบตามที่เสนอแนะ และขอเพ่ิมเติม เนื้อหาการเทศนาเป็น
สิ่งส าคัญ นักเทศนาจะเทศนาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เนื้อหาการเทศนา เช่น การเทศนาหน้าศพตายต้องถาม
เจ้าภาพก่อน คนตายไม่เคยท าบุญ แต่พิธีกรชมอย่างเดียว ดังนั้นข้อมูลในการเทศนาเป็นสิ่งส าคัญ  
การเทศนาที่จะไพเราะและสง่างามจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนเทศนา จากหลวงพ่อแพรเยื่อไม้ที่        
วัดประยูร ท่านเป็นนักเทศนา การเทศนาปกติเทศนา ต้องมีหลักต้องมีแนวทาง ปัจจุบันการเทศนา
ที่มาแรงคือการเทศนาแหล่มาแรงมาก เช่น พระมหาราชัญ เป็นนักเทศนาในภาคเหนือ ภาคอีสาน         
ที่สามารถเทศนาชนะหมอล าได้ สามารถเทศนาน าเงินมาสร้างโบสถ์ได้ ติดอันดับหนึ่งในสิบนักเทศนา
ของพระนักเทศนาประเทศไทย โดยการศึกษานักเทศนาดังๆ น ามาเป็นแบบอย่าง เช่น สมเด็จที่     
วัดสมเด็จธีรญาณ วัดปทุมคงคา ท่านไปเทศนาที่พม่าคนฟังเป็นหมื่นมาฟัง ท่านมีลีลาในการเทศนาคน
ฟังเทศนาง่วงไม่กล้าง่วง และจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระในการเทศนาแต่ละครั้ง๓๘๑ 

หลักธรรมกับหลักการสื่อสาร องค์ประกอบการเทศนา ต้องหาจุดเด่น เน้นอัตลักษณ์การ
เทศน์ เช่น ลีลาการเทศนาส าคัญ เช่น การเทศนาแหล่ การเทศนา 2 ธรรมาสน์ เน้นหลักธรรมน้อม
น าไปสู่การปฏิบัติ 

การพัฒนาพระนักเทศนา จากหัวข้อการวิจัย ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบการเทศนาอย่าง
เดียวแต่เป็นการท างานการเทศนา จะต้องมีขั้นตอนมากขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนา โดยมุ่งไปที่
รูปแบบการพัฒนาการเทศนา ขั้นตอนการพัฒนาอย่างไม่เด่นชัด๓๘๒  

การพัฒนาพระนักเทศนา ต้องมองที่องค์ประกอบ เช่น บุคลิกลักษณะของพระนักเทศนา
ที่ต้องพัฒนา จะต้องมีหลักการในการเทศนา รู้เขารู้เรา รู้เรื่องที่จะเทศนา เข้าใจงานที่ไปเทศนา    
ต้องศึกษาก่อนไปเทศนา๓๘๓ 

การใช้ SMCR รูปแบบการพัฒนา 4 รูปแบบ ผู้ส่งสาร 4 ส. ก็ใช่แต่ยัง การพัฒนา    
พระนักเผยแผ่ น่าจะใช้สัปปุรสธรรม 7 มาพัฒนาพระนักเทศนาที่ต้องมีเหตุ มีผล คุณสมบัติ       
พระธรรมกถึก ไม่พูดจาเสียดสี ต้องเป็นหลักสากล ธรรมของ ป.ยุตโต 1. ความเป็น ปรโตโฆษะ ที่ดี
คือ พระนักเทศนามีความเป็นกัลยาณมิตร ประกอบด้วย ว่าไปเลยประกอบด้วยอะไรบ้าง๓๘๔  

                                                 
๓๘๐สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระครูพิ นิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี                 

จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 
๓๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอาวาสอินทาราม จ.สมุทรสงคราม,            

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๒สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ .ดร.เติ มศั กดิ์  ทองอินทร์ , หั วหน้ าภาควิชารัฐศาสตร์  มจร.,                 

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร,     

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๔สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ.ดร.สุ รพล สุยะพรหม , ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 



๑๕๙ 

 
การน าหลักหลักธรรมมาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

หลักในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. รูปแบบ ผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการสื่อสาร ที่น ามาใช้
เหมาะสมแล้ว๓๘๕  

การพัฒนาการเทศนาตามหลักทฤษฎี SMCR ที่ผู้วิจัยน ามาเพ่ือพัฒนาการเทศนา      
โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบ เพ่ือพัฒนาพระนักเทศนาในจังหวั ด
สมุทรปราการ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยมีพระนักเทศนาวัดประยูร เป็นต้นแบบให้เห็น 
เช่น พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการ มจร.๓๘๖ 

การน าทฤษฎี SMCR มาจับกับหลักธรรม เพ่ือพัฒนาการเทศนา มีความเหมาะสม     
กับการพัฒนาการเทศนา ในปัจจุบันพระนักเทศนาจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ พระนักเทศนาต้องมีบุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใสศรัทธา ต้องพัฒนาบุคลิก   
ให้ต้องตา ท่วงท านองการเทศนาต้องสง่า น่าเลื่อมใส มีความสามารถและรู้หลักธรรม ท าให้หลักธรรม
เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาษาท่ีเข้าถึงคนฟัง๓๘๗  

การพัฒนาพระนักเทศนาควรมีการอบรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด มีสมาคมหรือ
ชมรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด ควรมีหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรมแบบเดิมๆ ควรมีการคัดกรองพระนักเทศนา๓๘๘  

การใช้ SMCR รูปแบบการพัฒนา 4 รูปแบบ ผู้ส่งสาร 4 ส. ก็ใช่แต่ยังไม่บริบู รณ์       
การพัฒนาพระนักเผยแผ่ น่าจะใช้สัปปุริสธรรม 7 มาพัฒนาพระนักเทศนาที่ต้องมีเหตุมีผล คุณสมบัติ
พระธรรมกถึก ไม่พูดจาเสียดสี ต้องเป็นหลักสากล ธรรมของ ป.ยุตโต 1. ความเป็น ปรโตโฆษะ ที่ดี
คือ  พระนั กเทศนามีความเป็ นกัลยาณ มิตร ประกอบด้ วย  1) ปิ โย (น่ ารัก เมตตากรุณา)                    
2) ครุ (น่าเคารพ หนักแน่น) 3) ภาวนีโย (รู้จริง น่ายกย่อง) 4) วตฺตา จ (มีเหตุผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ)    
5) วจนกฺขโม (พร้อมรับฟัง) 6) คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา (อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนได้) และ 7) โน จฏฺ าเน 
นิโยชเย (ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล)๓๘๙  

สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม พระนักเทศนาที่ดีควรมีรูปแบบตามที่เสนอแนะ และมีเนื้อหา
การเทศนาเป็นสิ่งส าคัญ นักเทศนาจะเทศนาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เนื้อหาการเทศนา การน าหลักหลักธรรม
มาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลักในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. 
รูปแบบ ผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการสื่อสาร พระนักเทศนาจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทัน

                                                 
๓๘๕สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๖สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,               

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๗สนทนากลุ่ม เฉพาะ  อาจารย์  ดร.กาญจนา ด าจุติ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,             

14 มีนาคม 2562. 
๓๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                14 

มีนาคม 2562. 
๓๘๙สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ.ดร.สุ รพล สุยะพรหม , ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 



๑๖๐ 

 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ พระนักเทศนาต้องมีบุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใส
ศรัทธา ต้องพัฒนาบุคลิกให้ต้องตา ท่วงท านองการเทศนาต้องสง่า น่าเลื่อมใส มีความสามารถและรู้
หลักธรรม ท าให้หลักธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ เข้าถึงคนฟัง พระนักเทศนาควรใช้           
สัปปุริสธรรม 7 มาพัฒนาพระนักเทศนาที่ต้องมีเหตุ มีผล คุณสมบัติพระธรรมกถึก ไม่พูดจาเสียดสี 
ต้องเป็นหลักสากล 

2. สารที่ใช้ในการเทศนา ตามหลักวจีสุจริต 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือมาดูว่าตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ครบหรือไม่ ครอบคลุม
หรือเปล่า โดยการน าทฤษฎีการสื่อสาร SMCR มาบูรณาการกับหลักธรรม๓๙๐  

การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนา สิ่งที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้ได้เป็นองค์รวม 
สามารถน าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากับจังหวัดอ่ืนได้ การเทศนาเป็นหัวใจส าคัญของการเผยแผ่     
ซึ่งนักเทศนาด้วยและท าวิจัยเกี่ยวกับการเทศนาท าให้การเข้าใจข้อมูล ซึ่งเป็นช่องทางการส่งสาร   
โดยน ากระบวน วิธีการอย่างไรในการพัฒนาช่องทางส่งสาร เน้นพระสงฆ์ จุดเด่น จุดเน้น สิ่งไหนควร
เทศน์สิ่งไหนไม่ควรเทศนา๓๙๑  

ชื่นชม เสนอแนะความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายสาร ควรยึดหมั่นหนักแน่นในองค์
ธรรมคติ 4 สาร เนื้อหาสารในการเทศนา วจีสุจริต เนื้อหาสาระท่ีเห็นต้องแสดงให้เห็นสาระสอดคล้อง
กับองค์ความรู้๓๙๒ 

การพัฒนาการเทศนา ในหลักของการเทศนาหรือการสอน การแสดงธรรมตามเนื้อความ 
แสดงเนื้อไม่มีน้ า เช่น การเทศนาตามแนวทางของวัดประยูร ที่ว่าสาลิกาป้อนเหยื่อ การเทศนาเป็น
การส่งสารให้กับผู้ฟัง๓๙๓  

พระนักเทศนาที่ดีควรมีรูปแบบตามที่เสนอแนะ และขอเพ่ิมเติม เนื้อหาการเทศนาเป็น
สิ่งส าคัญ นักเทศนาจะเทศนาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เนื้อหาการเทศนา เช่น การเทศนาหน้าศพตายต้องถาม
เจ้าภาพก่อน คนตายไม่เคยท าบุญ แต่พิธีกรชมอย่างเดียว ดังนั้นข้อมูลในการเทศนาเป็นสิ่งส าคัญ  
การเทศน์ทาจะไพเราะและสง่างามจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนเทศนา การเทศนาจะต้องสอดแทรก
เนื้อหาสาระในการเทศแต่ละครั้ง๓๙๔ 

                                                 
๓๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  

คณะสังคมศาสตร์, 14 มีนาคม 2562.  
๓๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสตูรบณัฑติศึกษา, 

14 มีนาคม 2562. 
๓๙๒สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  พระครูพิ นิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  

จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 
๓๙๓สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระครูพิ นิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  

จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 
๓๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอาวาสอินทาราม จ.สมุทรสงคราม,            

14 มีนาคม 2562. 



๑๖๑ 

 
หลักธรรมกับหลักการสื่อสาร องค์ประกอบการเทศนา ต้องหาจุดเด่น เน้นอัตลักษณ์ 

การเทศนา เช่น ลีลาการเทศนาส าคัญ เช่น การเทศนาแหล่ การเทศนา 2 ธรรมาสน์ เน้นหลักธรรม
น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ๓๙๕  

การพัฒนาพระนักเทศนา ต้องมองที่องค์ประกอบ เช่น บุคลิกลักษณะของพระนักเทศนา
ที่ต้องพัฒนา จะต้องมีหลักการในการเทศนา รู้เขารู้เรา รู้เรื่องที่จะเทศนา เข้าใจงานที่ไป เทศนา    
ต้องศึกษาก่อนไปเทศนา๓๙๖ 

เนื้อหาสาร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่น วจีสุจริต เนื้อหาเป็นจริง ไม่เสียดสี เนื้อหาให้คนฟัง
ปฏิบัติดีต่อกัน ให้สังคมปฏิบัติต่อกัน สารคือตัวธรรมะ เนื้อหาของธรรมที่จะเทศนา การเทศนาต้องไม่
ลืมประเด็น๓๙๗  

การน าหลักหลักธรรมมาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
หลักในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. รูปแบบ ผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการสื่อสาร ที่น ามาใช้
เหมาะสมแล้ว ๓๙๘  

ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเนื้อหา หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็น
ระบบ มีหน่วยงานเฉพาะในการพัฒนาเนื้อหาการเทศนา เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย น าสิ่งใหม่ๆ        
มาประยุกต์ ไม่ใช่เทศนาตามหน้าที่๓๙๙ 

การพัฒนาการเทศนา โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบ เพ่ือพัฒนา
พระนักเทศนาในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยมีพระนักเทศนา        
วัดประยูร เป็นต้นแบบให้เห็น เช่นพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการ มจร.๔๐๐ 

การพัฒนาการเทศนา มีความเหมาะสม สารหรือเนื้อหาการเทศนาต้องเป็นเรื่องเข้าใจ
ง่าย ใช้ภาษาท่ีเข้าถึงคนฟัง สารต้องเป็นจริง สามารถน าไปปฏิบัติได้ เกิดประโยชน์ต่อคนฟัง๔๐๑  

                                                 
๓๙๕สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ .ดร.เติ มศั กดิ์  ทองอินทร์ , หั วหน้ าภาควิชารัฐศาสตร์  มจร.,                 

14 มีนาคม 2562. 
๓๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร,     

14 มีนาคม 2562. 
๓๙๗สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ.ดร.สุ รพล สุยะพ รหม , ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๓๙๘สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๓๙๙สนทนากลุ่ม เฉพาะ  รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,            

14 มีนาคม 2562.  
๔๐๐สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,               

14 มีนาคม 2562. 
๔๐๑สนทนากลุ่ม เฉพาะ  อาจารย์  ดร.กาญจนา ด าจุติ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,             

14 มีนาคม 2562. 
 



๑๖๒ 

 
การพัฒนาพระนักเทศนาควรมีการอบรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด มีสมาคมหรือ

ชมรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด ควรมีหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรมแบบเดิมๆ ควรมีการคัดกรองพระนักเทศนา๔๐๒  

สรุปได้ว่า สารที่ใช้เพ่ือการพัฒนาการเทศนาของคณะสงฆ์ ปัจจุบันพระนักเทศนาจะต้อง
พัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ หลักธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย  
ใช้ภาษาที่เข้าถึงคนฟัง เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย น าสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ เนื้อหาเป็นจริง ไม่พูดจา
เสียดสี เนื้อหาให้คนฟังปฏิบัติดีต่อกัน ให้สังคมปฏิบัติต่อกัน สารคือตัวธรรมะ เนื้อหาของธรรมที่จะ
เทศนา การเทศนาต้องไม่ลืมประเด็น ช่องทางการสื่อสารโดยการน าอายตนะ รูปาอายตนะ มาใช้    
ถ้าจะเสริมอายตนะ โดยการน าสื่อมาเสริม โดยน าเครื่องมือมาประกอบอายตนะ พูดถึงเครื่องมือที่จะ
ให้คนฟังได้ดี การเทศนาจะเอาคนฟังให้อยู่หมัดได้อย่างไร สื่อสมัยใหม่ คลื่นวิทยุ 

 
3. ช่องทางการสื่อสาร (อายตนะ) 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือมาดูว่าตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ครบหรือไม่ ครอบคลุม
หรือเปล่า โดยการน าทฤษฎีการสื่อสาร SMCR มาบูรณาการกับหลักธรรม๔๐๓  

การเทศนาเป็นหัวใจส าคัญของการเผยแผ่ กระบวนการส่งสารในการเทศนาสมบูรณ์     
ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาผู้ส่งสาร โดยน ากระบวนการเรียนรู้เพ่ือไปพัฒนาพระสงฆ์ มีวิธีการ
อย่างไรในการพัฒนาช่องทางส่งสาร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพระสงฆ์ เป็นงานที่มีความสมบูรณ์ ถ้าหาก
ชี้ชัดลงไปก็จะสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น๔๐๔  

ช่องทางการสื่อสาร การใช้หลักอายตนะ มีการติดต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าจะยึดก็ต้องนิยาม
ให้ครอบคลุมและชัดเจนว่าเป็นใครอย่างไร สัทธาอายตนะ หมายถึง การสื่อสาร ซึ่งไม่ตรงกับการ
สัมภาษณ์ ช่องทางการสื่อสารว่า 1 นิยามศัพท์ ให้ชัดเจน เอาอายตนะ๔๐๕ 

การพัฒนาการเทศนา ในส่วนของช่องทางการสื่อสาร ที่ส าคัญช่องทางในการส่งสาร  
เช่น สื่อต่างๆ อาจจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ แต่คนปัจจุบันไม่ค่อยอ่านหนังสือ ก็ต้องมาดูช่องทางที่เป็นที่
นิยม เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการเทศนา๔๐๖  

การเทศนาต้องมีหลักต้องมีแนวทาง ปัจจุบันการเทศนาที่มาแรงคือการเทศนาแหล่มา
แรงมาก เช่น พระมหาราชัญ เป็นนักเทศนาในภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่สามารถเทศนาชนะหมอล าได้ 

                                                 
๔๐๒สนทนากลุ่ มเฉพาะ  รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิ ศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิ ตศึ กษา,                 

14 มีนาคม 2562. 
๔๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  

คณะสังคมศาสตร์, 14 มีนาคม 2562.  
๔๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารยป์ระจ าหลักสตูรบณัฑติศึกษา, 

14 มีนาคม 2562. 
๔๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชษฐ์  ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 

2562. ๔๐๖สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระครูพิ นิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี                  
จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 



๑๖๓ 

 
สามารถเทศนาน าเงินมาสร้างโบสถ์ได้ ติดอันดับหนึ่งในสิบนักเทศนาของพระนักเทศนาประเทศไทย 
โดยการศึกษานักเทศนาดังๆ น ามาเป็นแบบอย่าง เช่น สมเด็จที่วัด สมเด็จธีรญาณ วัดปทุมคงคา  
ท่านไปเทศนาที่พม่าคนฟังเป็นหมื่นมาฟัง ท่านมีลีลาในการเทศนาคนฟังเทศนาง่วงไม่กล้าง่วง      
และจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระในการเทศแต่ละครั้ง๔๐๗ 

หลักธรรมกับหลักการสื่อสาร องค์ประกอบการเทศนา ต้องหาจุดเด่น เน้นอัตลักษณ์การ
เทศนา เช่น ลีลาการเทศนาส าคัญ เช่น การเทศนาแหล่ การเทศนา 2 ธรรมาสน์ เน้นหลักธรรมน้อม
น าไปสู่การปฏิบัต เนื่องจากเป็นการพัฒนา โดยมุ่งไปที่รูปแบบการพัฒนาการเทศนา ขั้นตอนการ
พัฒนาอย่างไม่เด่นชัด๔๐๘  

การพัฒนาช่องทางการเทศนาของพระนักเทศนา ต้องมองที่องค์ประกอบ เช่น และมี
หลักการในการเทศนา รู้เขารู้เรา รู้เรื่องท่ีจะเทศนา เข้าใจงานที่ไปเทศนา ต้องศึกษาก่อนไปเทศนา๔๐๙ 

ช่องทางการน าอายตนะมาใช้ รูปาอายตนะ ถ้าจะเสริมอายตนะ โดยการน าสื่อมาเสริม 
โดยน าเครื่องมือมาประกอบอายตนะ พูดถึงเครื่องมือที่จะให้คนฟังได้ดี การเทศนาจะเอาคนฟังให้อยู่
หมัดได้อย่างไร สื่อสมัยใหม่ วิทยุ คลื่นวิทยุ เช่น วัดนายโรง จากสมัยก่อนไม่มีคน สมัยนี้พัฒนามาก 
เวลามีงานสามารถใช้คลื่นวิทยุในการเป็นช่องทางการสื่อสารได้ดี สมัยก่อนใช้หนังสือ ต่างจังหวัดใช้
เสียงตามสายยังใช้ได้ เช่น อิสลาม ออกเสียงตามสาย ต้องคงเอกลักษณะไว้ การสื่อสารที่ท าให้คง
ความเป็นพุทธคงไว้ควรยืนหยัด สื่อสมัยใหม่พระต้องพัฒนาเพราะคนสมัยใหม่ไม่ค่ อยอ่านหนังสือ  
เช่น ในอเมริกาใช้เวปไซน์เป็นประโยชน์มาก เช่น วัดหลวงพ่อแดง มีกิจกรรมอะไร ท าอะไรบ้าง       
ก็สื่อสารทางเวปไซน์  มีช่องทางจะไปขายของได้อย่างไร เฟสบุ๊ค จะต้องมีวิธีการที่ ไม่ตกยุค          
พระจะต้องรู้การใช้สื่อสมัยใหม่ หาสื่อว่าท าอย่างไรให้เผยแผ่ ผู้รับสาร ใช้หลักวุฒิธรรม ส าหรับคนฟัง
ชาวพุทธที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการ
เทศน์ ผู้รับสารทางพระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการไตร่ตรอง ผู้เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คน
รู้จักไตร่ตรอง๔๑๐  

การน าหลักหลักธรรมมาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
หลักในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. รูปแบบ ผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการ

สื่อสาร ที่น ามาใช้เหมาะสมแล้ว๔๑๑  

                                                 
๔๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอาวาสอินทาราม จ.สมุทรสงคราม,            

14 มีนาคม 2562. 
๔๐๘สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ .ดร.เติ มศั กดิ์  ทองอินทร์ , หั วหน้ าภาควิชารัฐศาสตร์  มจร.,                 

14 มีนาคม 2562. 
๔๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร,     

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๐สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ.ดร.สุ รพล สุยะพรหม , ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๑สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 



๑๖๔ 

 
การพัฒนาการเทศนาตามหลักทฤษฎี SMCR ที่ผู้วิจัยน ามาเพ่ือพัฒนาการเทศนา      

โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบ เพ่ือพัฒนาพระนักเทศนาในจังหวัด
สมุทรปราการ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยมีพระนักเทศนาวัดประยูร เป็นต้นแบบให้เห็น 
เช่นพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการ มจร.๔๑๒ 

ปัจจุบันการเทศนาจะต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 
ช่องทาง ท่วงท านองการเทศนาต้องสง่า น่าเลื่อมใส มีความสามารถและรู้หลักธรรม ท าให้หลักธรรม
เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาษาท่ีเข้าถึงคนฟัง๔๑๓  

การพัฒนาพระนักเทศนาต้องมีช่องทางในการเทศนา ควรมีการอบรมพระนักเทศนา   
ในระดับจังหวัด มีสมาคมหรือชมรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด ควรมีหน่วยงานในจังหวัด
รับผิดชอบไม่ควร 

ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ วัดต้องสร้างพระนัก
เทศนาเพ่ือการเผยแผ่เพ่ือสร้างศรัทธา พระนักบริหารเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ให้ทัน
กับสังคมปัจจุบัน๔๑๔ 

การพัฒนาพระนักเทศนาควรมีการอบรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด มีสมาคมหรือ
ชมรมพระนักเทศนาในระดับจังหวัด ควรมีหน่วยงานในจังหวัดรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรมแบบเดิมๆ ควรมีการคัดกรองพระนักเทศนา๔๑๕  

สรุปได้ว่า ช่องทางการเทศนา ช่องทางการน าอายตนะมาใช้ รูปาอายตนะ ถ้าจะเสริม
อายตนะ โดยการน าสื่อมาเสริม โดยน าเครื่องมือมาประกอบอายตนะ เครื่องมือที่จะให้คนฟังได้ดี  
การเทศนาจะเอาคนฟังให้อยู่หมัด โดยสื่อสมัยใหม่ วิทยุ คลื่นวิทยุ เช่น เวลามีงานสามารถใช้คลื่นวิทยุ
ในการเป็นช่องทางการสื่อสารได้ดี หนังสือ เสียงตามสาย สื่อสมัยใหม่พระต้องพัฒนาเพราะคน
สมัยใหม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือ เช่น ในอเมริกาใช้เวปไซน์เป็นประโยชน์มาก เช่น เฟสบุ๊ค จะต้องมีวิธีการ
ที่ไม่ตกยุค พระจะต้องรู้การใช้สื่อสมัยใหม่ หาสื่อว่าท าอย่างไรให้เผยแผ่ ผู้รับสาร  

 
4. ผู้รับสาร (หลักวุฒิธรรม) 

วุฑฒิธรรม 4 (ธรรมเป็นเครื่องเจริญ, คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม - virtues 
conducive to growth) 1. สัปปุริสังเสวะ (คบหาสัตบุรุษ, เสวนาท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ - association 
with a good and wise man) 2. สัทธัมมัสสวนะ (ฟังสัทธรรม, เอาใจใส่เล่าเรียน หาความรู้จริง - 

                                                 
๔๑๒สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,               

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๓สนทนากลุ่ม เฉพาะ  อาจารย์  ดร.กาญจนา ด าจุติ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,             

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๔สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระสุธีวี รบัณฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๕สนทนากลุ่ มเฉพาะ  รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิ ศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิ ตศึ กษา,                 

14 มีนาคม 2562. 



๑๖๕ 

 
listening to the good teaching) 3. โยนิโสมนสิการ (ท าในใจโดยแยบคาย, คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี 
- critical reflection) 4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม, ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตาม
หลักคือให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมข้ออ่ืนๆ, น าสิ่งที่
ได้เล่าเรียนและตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ตามความมุ่งหมายของสิ่งนั้นๆ -   
the practice in accord of all levels and aspects of the Dharma; practice in perfect 
conformity to the Dharma or to the principle) ๔๑๖  

การส่งสารโดยการน าทฤษฎี SMCR ในกรอบของกระบวนการส่งสารในการเทศนา
สมบูรณ์ ท าอย่างก็ได้ที่ท าให้กระบวนการแต่ละตัว ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาผู้ส่งสาร โดยน า
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือไปพัฒนาพระสงฆ์ มีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาช่องทางส่งสาร เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาพระสงฆ์ เป็นงานที่มีความสมบูรณ์ ถ้าหากชี้ชัดลงไปก็จะสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น 
M เน้นพระสงฆ์ จุดเด่น จุดเน้น ที่จะสนองความต้องการของคนในสังคม๔๑๗  

ผู้ฟังเทศนาตามหลักวุฒิธรรม ต้องยืนยันว่าอะไรอย่างไร สิ่งที่จะแนะน าว่าองค์ความรู้ที่
น ามาต้องแสดงผลของการศึกษาและข้อค้นพบที่แตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดกับองค์ความรู้ ว่าดี   
ไม่ดีหรือปานกลาง องค์ความรู้ย่อยต้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ใหญ่ ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย๔๑๘ 

การพัฒนาการเทศนา ในหลักของการเทศนาหรือการสอน ผู้รับสารให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบในการเทศนา เช่น ผู้เทศนาต้องสง่างาม บุคลิกลักษณะ จะต้องแสดงธรรมตามเนื้อความ 
เช่นการน าหลักสูตร ปบส. มาประกอบในการเทศนา๔๑๙  

พระนักเทศนาที่ดีควรมีรูปแบบตามที่เสนอแนะ และเพ่ิมเติม เนื้อหาการเทศนาเป็นสิ่ง
ส าคัญ นักเทศนาจะเทศนาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เนื้อหาการเทศนา มีลีลาในการเทศนาคนฟังเทศนาง่วงไม่
กล้าง่วง และจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระในการเทศนาแต่ละครั้ง๔๒๐ 

การท างานการเทศนา จะต้องมีขั้นตอนมากขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนา โดยมุ่งไปที่
รูปแบบการพัฒนาการเทศนา ขั้นตอนการพัฒนา และผู้ฟังเทศนา ที่มีความพร้อมในการฟัง๔๒๑  

 

                                                 
๔๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รอรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์, 14 มีนาคม 2562.  
๔๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

14 มีนาคม 2562. 
๔๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 
๔๑๙สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระครูพิ นิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  

จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 
๔๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอาวาสอินทาราม จ.สมุทรสงคราม,            

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๑สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ .ดร.เติ มศั กดิ์  ทองอินทร์ , หั วหน้ าภาควิชารัฐศาสตร์  มจร.,                 

14 มีนาคม 2562. 
 



๑๖๖ 

 
การพัฒนาพระนักเทศนา ยึดหลักการ รู้เขารู้เรา รู้เรื่องที่จะเทศนา เข้าใจงานที่ไปเทศนา 

ต้องศึกษาก่อนไปเทศนา ผู้ฟังเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไร๔๒๒ 
ผู้รับสาร ใช้หลักวุฒิธรรม ส าหรับคนฟังชาวพุทธที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร 

ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการเทศนา ผู้รับสารทางพระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการ
ไตร่ตรอง ผู้เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คนรู้จักไตร่ตรอง๔๒๓  

การน าหลักหลักธรรมมาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลัก
ในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. รูปแบบ ผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการสื่อสาร ที่น ามาใช้
เหมาะสมแล้ว๔๒๔  

การน าทฤษฎี SMCR มาจับกับหลักธรรม เพ่ือพัฒนาการเทศนา มีความเหมาะสม     
กับการพัฒนาการเทศนา ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหลักธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาษาท่ีเข้าถึงคนฟัง๔๒๕  

ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ วัดต้องสร้างพระนัก
เทศนาเพ่ือการเผยแผ่เพ่ือสร้างศรัทธา พระนักบริหารเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ให้ทัน
กับสังคมปัจจุบัน๔๒๖ 

ควรบริหารจัดการ การฟังเทศนาให้เป็นระบบ สถานที่ฟังเทศนาควรมีความสะดวกสบาย 
เหมาะแก่การฟังธรรมได้นานๆ และอยู่ในอาการที่เคารพ ไม่ใช่เวลานั่งฟังเรานั่งหลับ ควรคัดกรองคน
ที่เข้าฟังเทศน์ คือ กลุ่มเป้าหมายจะได้ประโยชน์มาก๔๒๗  

สรุปได้ว่า การพัฒนาการเทศนา จะต้องเป็นการเทศนาเพ่ือพัฒนาผู้ฟัง ต้องศึ กษา
กลุ่มเป้าหมายคนฟัง ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการเทศนา ผู้รับสารทาง
พระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการไตร่ตรอง ผู้เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คนรู้จักไตร่ตรองผู้รับ
สาร ใช้หลักวุฒิธรรม ส าหรับคนฟังชาวพุทธที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร ผู้ รับสารจะต้องมี
โยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการเทศนา ผู้รับสารทางพระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการไตร่ตรอง         
ผู้เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คนรู้จักไตร่ตรอง 

 
 

                                                 
๔๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร,     

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๓สนทนากลุ่ ม เฉพาะ รศ.ดร.สุ รพล สุยะพรหม , ผู้ อ านวยการหลักสูตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๔สนทนากลุ่ ม เฉพาะ  พระสุธีวี รบัณ ฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณ ฑิ ตศึ กษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๕สนทนากลุ่ม เฉพาะ  อาจารย์  ดร.กาญจนา ด าจุติ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,             

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๖สนทนากลุ่ ม เฉพาะ พระสุธีวี รบัณฑิ ต , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษา ,                

14 มีนาคม 2562. 
๔๒๗สนทนากลุ่ มเฉพาะ  รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิ ศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิ ตศึ กษา,                 

14 มีนาคม 2562. 



๑๖๗ 

 
๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาพระนักเทศนาของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้  
๔.๕.๑ ด้านผู้ส่งสาร น าลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย ๑) สันทัสสนา   

แจมแจงชี้แจงให้เห็นชัด คือ พระนักเทศนาสามารถสอน ชี้แจง จ าแนก แยกแยะ อธิบาย และแสดง
เหตุผลให้ชัดเจน ๒) สมาทปนา จูงใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ พระนักเทศนาจะต้องเป็นผู้ที่ เทศนา
แล้วสามารถท าให้คิดและน าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า ๓) สมุตเตชนา แกลวกลาเร้าใจให้เกิดความ
กล้าหาญ พระนักเทศนา มีก าลังใจ มั่นใจว่าท าได้ไม่หวั่นไหว  และ ๔) สัมปหังสนา พระนักเทศนา
จะต้องเทศนาให้ ราเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่
ตนพึงได้รับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงองค์ความรู้ ด้านผู้ส่งสาร 

 
 
 

 
ผู้ส่งสาร 

(Sender) 
 

จูงใจ (สมาทปนา) 
- พระนักเทศนา ต้องมีหลักการ
เทศน์ให้สนุก กระชับ เป็นสากล
รับฟังง่าย 

- พ ระนั ก เท ศน า เป็ นผู้ รู้ จ ริ ง 
เข้าใจหลักธรรมที่น ามาเทศนา 
น่ายกย่อง 

- สามารถเทศนาให้น าไปประพฤติ
และปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต 

- พระนักเทศนาที่จะออกไปท า
หน้ าที่  เผยแผ่หลั ก ธรรม ใน
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน  
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ มี
ประสบการณ์และทักษะ  

แจมแจง (สันทัสสนา) 
- พระเทศนา เข้าใจ อธิบาย      
แสดงธรรม ใช้ภาษาได้เหมาะสม 

- พระเทศนา มีเหตุผล รู้จักชี้แจงให้
เข้าใจ 

- พระนักเทศนา ยึดหลักการ รู้เขารู้เรา 
รู้เรื่องที่จะเทศนา เข้าใจงานที่ไป
เทศน์ 
 

ราเริง (สัมปหังสนา) 
- พระนักเทศนาสามารถประยุกต์
หลักธรรม  

- หาทางแกป้ัญหาได ้
 
 

แกลวกลา (สมุตเตชนา) 

- พ ร ะ เท ศ น า  ส ร้ า ง ค ว า ม
กระตือรือร้น 

- มีคุณสมบัติพระธรรมกถึก คือ 
แสดงธรรมไปตามล าดับ แสดง   
อางเหตุ แสดงธรรมอาศัยความ
เอ็นดู ไม่เพงอามิสแสดงธรรม   
ไม่แสดงธรรมกระทบตนและ
ผู้อื่น 

- พระนักเทศนามีก าลังใจมีความ
มุ่ งมั่ นแข็ งขัน  ในการเผยแผ่
เพื่ อ ใ ห้ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น 
ปรับเปลี่ยน ความคิดและการ
กระท า 



๑๖๘ 

 
4.๕.2 ด้านเนื้อหาสาร 
ผลการสัมภาษณ์ ในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ จังหวัด

สมุทรปราการ ด้านสาร พบว่า ในการเทศนา พระสงฆ์ควรตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถ
ประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน 
เนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน หลักธรรมค าสอนสามารถน าไปใช้ได้จริง ถ้อยค า
สละสลวยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับงานและ
วัยของคนฟัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงองค์ความรู้ ด้านสาร 
 
 
 
 
 

สาร 
(Message) 
วจีสุจริต 

เนื้อหาเป็นจริง สาร
หรือเนื้อหาการ
เทศนาต้องเป็นเรื่อง
เข้าใจง่าย 

เนื้อหาเกิดประโยชน์
ต่ อคนฟั งส ามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 
 

เนื้อหาการเทศนา เป็น
ธรรม มีวินัย เนื้อหาไม่
เสียดส ีมีความแจ่มแจ้ง 

เนื้ อหาหลักธรรมที่
น ามาเทศนาถูกเวลา 

ปริศนาธรรม เผยแพร่
ข้อคิด คติธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา 

เนื้อหาการเทศนา  
ให้ความรู้จริง 
น าไปปฏิบัติได้ 

เนื้อหาการเทศนา 
เสนอแนะให้ค าแนะน า 
แก่คนฟังและเพื่อปฏิบัติ

ต่อกันในสังคม 

เนื้อหาการเทศนา 
ทันสมัย น าสิ่งใหม่ๆ   

มาประยุกต ์



๑๖๙ 

 
4.๕.3 ด้านช่องทางการส่งสาร 
พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศนา โดยการปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัด

และนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด  พระต้องฝึกการใช้
เครื่องมือสื่อสาร ให้มีความช านาญในแขนงต่างๆ  การใช้สื่อในการบรรยายธรรม การเทศนาต้อง
เปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า       
ตลกเสริมเป็นบางครั้ง เพ่ือให้ง่ายต่อการยอมรับและเข้าถึงหลักธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.3 แสดงองค์ความรู้ ด้านช่องทางการส่งสาร 
 
 
 

ช่องทางในการส่ง 
(Channel) 
อายตนะ 

 

ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ 
โทรศัพท์ โทรทัศน์ 
เครื่องฉายวิดีทัศน์ 

ใช้สื่อสมัยใหม่เสริม 
เช่น คลื่นวิทยุ ไลน์ 

เฟสบุ๊ค 
เสียงตามสาย 

 

รูปายตนะ  
เตะตา 

นุ่งห่มดอง ต้องเรียบร้อย 
 

สัททายตนะ 
เสียงดัง ฟังชัด 

เสนำะห ู
 

 

ธัมมายตนะ 
ฟังเพลิน โดนใจ ให้คิด 

และปฏิบตัิตาม 
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4.๕.4 ด้านผู้รับสาร 
การฟังเทศนาให้ตั้งจิตอยู่กับค าพูดของพระสงฆ์ เพราะเมื่อพระสงฆ์ก าลังท าหน้าที่

เผยแพร่ค าสอนพระพุทธศาสนา เราก็ควรจะท าหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ตัวเอง ในปัจจุบันคนสูงวัยจะแต่งขาวนุ่งห่มมาถือศีลตั้งแต่วันโกน โดยการแต่งตัวด้วยชุดขาวมานั่ง
สมาธิ ฟังเทศนา ฟังธรรมที่วัด หน้าที่ของคนฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.4 แสดงองค์ความรู้ ด้านผู้รับสาร 
 
 
 
 
 

 

ฟังแล้ว  
น าไปปฏิบัติ 

เข้าใจสังคม 
ความเป็นจริง

ของชีวิต 

แก้ปัญหา 
ความทุกข์ได้ 
ทั้งกายและใจ 

ผู้รับสาร 
(Receiver)  
วุฒิธรรม 

ผู้รับสาร 
จะต้องมีโยนโิสมนสิการ 

รู้จักการไตรต่รอง 
ส่งเสริมให้ปฏิบตัิตาม 

 

เสวนาท่านผูรู้้ผู้ทรงคุณ  
เอาใจใส่เลา่เรยีน  

หาความรู้จริง 

คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
คนท่ีเข้าฟังเทศนา    
จะไดป้ระโยชน์มาก 

 

สถานท่ีฟังเทศนา 
ควรมีความสะดวกสบาย 

สถานท่ีฟังเทศนา 
ควรมีความสะดวกสบาย 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” 

ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

รูปแบบการพัฒนา 
การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผู้ส่งสาร (Sender)  
- พระสงฆน์กัเทศนา ตอ้งเข้าใจหลกัธรรมที่น ามาเทศนา 
- มีหลกัการเทศนาให้สนุก กระชับ เป็นสากลรับฟังง่าย 
- พระเทศนา เข้าใจ อธิบาย แสดงธรรม ใช้ภาษาได้เหมาะสม 
- พระนักเทศนา ยึดหลักการ รู้เขารู้เรา รู้เรื่องที่จะเทศนา เข้าใจงานที่ไป

เทศนา 
- สามารถอธิบาย ชี้แนะให้ผู้ฟังเหน็ผลดีหรอืคุณประโยชน์ ในหลักธรรม 
 

สาร (Message)  
- เนื้อหาเป็นจริง สารหรือเนือ้หาการเทศนาตอ้งเป็นเรือ่งเข้าใจ 
- หลักธรรมที่น ามาเทศนา ตอ้งเป็นประโยชนแ์ก่คนฟัง  
- เนื้อหาการเทศนา เป็นธรรม มีวินยั เนื้อหาไม่เสียดสี มีความแจ่มแจ้ง 
- เนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนาถกูเวลา 
-  

- เนื้อหาในการเทศนาถูกเวลา ตามเหตกุารณ์ 
 ช่องทางการสื่อสาร (Chennel)  

- ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม (สัททายตนะ) 
- เสียงเทศนาต้องดงัฟังชัด (สัททายตนะ) 
- รู้สึกเพลิน และพอใจในธรรม ให้คิดและปฏบิัติตามได ้(ธมัมายตนะ) 
- ใช้อุปกรณ์สมัยใหม ่เช่น โทรศัพท์ โทรทศัน์ เครื่องฉายวิดีทัศน์ 

- ใช้ส่ือสมัยใหม่เสริมเช่น คลื่นวิทยุ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
- เสียงตามสาย 

 
 ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม  

- ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสกิาร รู้จักการไตร่ตรอง 
- ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม น าไปปฏิบัติต่อ 
- หลักธรรมชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจ 
- ฟังแล้วน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการครองเรือนครองตน 
- คัดกรองกลุม่เป้าหมายคนที่เข้าฟังเทศนา จะได้ประโยชน์มาก 
- จับใจความได้ เข้าใจธรรม เข้าใจสังคม 

หลัก ๔ ส. 

วจีสุจริต 

อายตนะ 

วุฒิธรรม 
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รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 1) ผู้ส่งสาร (Sender) 

๒) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ 4) ผู้รับ (Receiver) พระนักเทศนา
ต้นแบบ เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ จัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้วัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายใน
ท้องถิ่น รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ที่จะให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ตามบันได 4 ขั้น ดังนี้  

1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่น ามา
เทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิตได้
จริง แยกแยะอธิบายและแสดงธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่เรื่อง
ยาก และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้  พระนักเทศนาที่จะ
ออกไปท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์และ
ทักษะ สามารถเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟัง ให้ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า ชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและปฏิบัติดี สามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่
ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้  ผู้เทศนา
สามารถใช้ลูกเล่นหรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้    
ในปัจจุบัน พระสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น 
การเทศนาในพิธีการโดยไม่ใช้ส านวนโบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ การแต่ง
เพลงธรรมะ 

๒) สาร (Message) อธิบายได้ว่า เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คนฟัง
และเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม มีความหมายและแสดงตามหลักพระพุทธศาสนา ออกมาโดยอาศัย
ภาษา หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้
เทศนาต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดหลักธรรมแก่อุบาสกา ก็ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เทศนา ในการ
สื่อสาร เนื้อหาของสาระหลักธรรมเพ่ือที่ประชาชนจะได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เทศนาจะต้อง
ประเมินผู้ฟังด้วยว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด หรือประเภทใด การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลนั้นๆ 
หรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เทศนา ว่าจะเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความรู้และทักษะการใช้ภาษา 
พระเทศนาที่ดีนั้นจะต้องเรียนรู้และหลักธรรมอย่างช่ าชอง กล่าวได้ว่า ผู้เทศนาต้องใช้ภาษาเพ่ือให้
ผู้ฟังเข้าใจ หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง เนื้อหาการเทศนา ต้องเป็นธรรม    
มีวินัย ไม่เหลวไหล ไร้สาระ เนื้อหาการเทศนา ต้องเว้นจากการพูดเท็จ  สามารถน าข้อมูลจาก
ประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเทศนาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา น่าจะใช้ในเทศกาลหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในการแสดงพระธรรมเทศนา
ประจ าวัน ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ กับมีความ
เลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่า
เป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง  

3) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะหู
คนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด นุ่งห่มดองสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อย ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรม ซึ่งต้อง
แสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกายที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยินธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม 
ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจากบุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประทับใจ
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ก่อนขึ้นธรรมาสน์เทศนา มีวาจาไพเราะเสนาะจับใจให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดี
ประกอบกรรมชอบ พระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์  
การเทศนาต้องเหมาะกับวัย ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพ
ออก เทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว เทศนาได้เป็นที่น่าสนใจ ดี มีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบ
จิต โดนใจ ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมา ให้คิดและ
ประพฤติตาม เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเข้าใจคนอ่ืน มีพ้ืนฐานทางธรรม การ
เป็นพระนักเทศนาจะต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพ โดยต้องพัฒนาตัวเองด้วยเตรียมตัว เตรียมเนื้อหาให้สมดุลกับ
ผู้ฟังหรือผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้ฟังได้อะไรที่ใหม่ (นวัตกรรม) เกิดการเปลี่ยนแปลงคือมีความสุข แล้วต้อง
ประเมินด้วยว่าขณะเทศนามีผู้ฟังมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นมีผู้สนใจที่จะนิมนต์ไปเทศนาใหม่หรือไม่ 
พร้อมกันนี้อย่างเช่นตนขณะเทศนาก็ต้องมีการถ่ายทดสดผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นขยายผู้รับสาร 

4) ผู้รับสาร (Receiver) อธิบายได้ว่า พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้อง
และชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา  สามารถใช้การเทศนา
เป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่
การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้อย่างมีความสุข สามารถเทศนาให้ประชาชน        
ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ก็จะช่วยแก้ปัญหา
ความทุกข์ใจได้ การเทศนาต้องเน้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ บาป-บุญ นั้นคือเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ชั่วครั้งชั่วคราว เพราะมีอะไรมากระทบ ไม่ใช่มีอยู่เดิมตลอดเวลา ใจเรานี่ไม่ได้เป็น  บาปอยู่
ตลอดเวลา แล้วก็ไม่ได้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลา แต่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน การเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติของมันนั้น คือเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไร มันเฉยๆ ปกติมันก็ไม่มีอะไร จะเรียกว่าดี
หรือไม่ก็ได้ จะเรียกว่าชั่ว ก็ไม่ได้ จะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้ จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้ มันเป็นกลางๆ อยู่อย่าง
นั้นเอง เพราะไม่มีอะไรมาคุ้ยเขี่ย มันก็อยู่ในสภาพกลางๆ ไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาป แต่ที่เป็นบุญ
เป็นบาปขึ้นในใจของเรา หรือว่าเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นในใจของเรานั้น ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของ
ชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

สรุป  การเทศนาเป็นสิ่ งที่ จ าเป็น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชน และพระสงฆ์ได้มีการพัฒนาทักษะในการเทศนา เช่น มีการจัดโครงการ
อบรมการเทศนาที่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเทศนามากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในหลักธรรมค า
สอนจนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นชาวพุทธที่ดี ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจ
หลักธรรม และเยาวชนมีความสนใจฟังการเทศนามากขึ้น เพราะมีการสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ    
แล้วน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีการด าเนินชีวิตอย่างถูกท านองครองธรรม ไม่ใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท ในสังคมก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข  

 
 
 

 



 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ”   
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาหลักการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ๒. เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาศัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๒๕ รูป/คน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการส ารวจโดยการแบบสอบถาม   
จากกลุ่มตัวอย่างจากพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๖ อ าเภอ จ านวน ๓๖๓ รูป โดยสามารถ
น าเสนอรายงานการวิจัย ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพทั่วไปในหลักการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
๑. สภาพทั่วไปในหลักการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
สรุปได้ว่า ด้านผู้ส่งสาร พระนักเทศนาส่วนใหญ่อายุมาก ขาดการพัฒนาตัวเองในการ

แสดงธรรม เทศนาอาศัยข้อมูล หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดงขาดการพัฒนาตัวเอง ใช้ปัญญา ในการอ้าง
เหตุผลจนกระทั่งผู้ฟังอยากลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้านสาร เนื้อหาสาระในการเทศนา พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่น านิทาน ชาดก มาประกอบการเทศนา ซึ่งจะเป็นเรื่องเดิมๆ ซ้ าๆ โดยการเปรียบเทียบให้ฟัง  
ในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก ๑) ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ 
ในชาตินี้ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า ๓) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์
อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน ด้านช่องทางในการส่งสาร พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศนา โดยการ
ปาฐกถา ในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะเป็นกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้ง บางจังหวะ เพ่ือประโยชน์ในธรรมของผู้ฟัง
ตลกแทรกธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทางธรรม จุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินของ



 ๑๗๕ 

ผู้ฟัง ด้านผู้รับสาร การฟังเทศนา ฟังธรรม เป็นหน้าที่ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานานตั้งแต่        
ในอดีต หลายคนห่างเหินจากการเข้าวัดท าบุญ อาจด้วยหน้าที่การงานและความจ าเป็นอ่ืนๆ  หน้าที่
ของคนฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง คนฟังเทศนานับวันจะมีน้อยลง    
การเทศนาต้องปรับวิธีการสื่อสารให้ทันสมัย ต้องเทศนาให้คนฟังเห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบ
ง่ายๆ สามารถน าค าสอนนี้กลับไปสอนตัวเอง สอนลูกหลานได้อีกต่อ 

 
5.1.2 สรุปจากการศึกษาปัจจัยการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ 

5.1.2.1 จากการสัมภาษณ์ 

ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการตามหลักพุทธวิธี 4 ส. คือ  
สันทัสสนา : แจมแจง สรุปได้ว่า  
พระสงฆ์นักหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร พัฒนาให้เป็นที่น่าสนใจ คนฟังเทศนามากข้ึน 

ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่โยมผู้หญิง ผู้ชายมีน้อยมากก็ตาม นักต้องหาเหตุและความทันสมัยที่ผู้ชาย
รับฟังได้ ฟังแล้วไม่เห็นว่าไร้สาระ ยกเหตุผลมาเทศนาควบคู่กับนิทานอย่างสมัยก่อนเพราะว่า
กาลเวลาเปลี่ยนไปแล้ว เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการฟังเทศนา ปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาให้ทันสมัย     
ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงให้เห็นได ก็สอนด้วยของจริงให้ผู้ฟัง ไดดู   
ไดเห็น ได้เอง สร้างสถานการณ์ ให้คนฟังกระจ่างและใคร่ติดตามการ เทศนา การเทศนาต้อง
เปรียบเทียบอดีตปัจจุบัน ให้เกิดความชัดเจนในหลักธรรมค าสอน การเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลา
ต่างกันไปบ้างตามแต่อุปนิสัยของแต่ละบุคคล การเทศนาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ต้องใช้สื่อช่วย     
ในการเทศนา เพราะมีความสะดวกในการน าอุปกรณ์ไปเทศนา ด้านผู้ส่งสาร พัฒนาการเทศนาตาม
หลักพุทธวิธี 4 ส. คือ  

สมาทปนา : จูงใจ สรุปได้ว่า พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ ส่งสาร 
พัฒนาการเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ จูงใจคนฟังให้ปฏิบัติตาม การแสดงธรรมเนื้อหาการเทศนาต้องทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาในการเทศนา ให้สละสลวยตามกาลนิยม ปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา     
ให้ทันสมัย เสนาะหู เจริญตา เบิกบานใจ น่าติดตาม การถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึด
หลักประโยชน์ในชาตินี้ ประโยชน์ในชาติหน้า ประโยชน์อย่างยิ่ง พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในการเทศนา 
จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ ตอบค าถามได้ แก้ปัญหาเป็น โดยการเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรก
ตลก เพื่อดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 

สมุตเตชนา : แกลวกล้า สรุปได้ว่า พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร  
การเทศนาที่เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เพ่ือกระตุ้นคนฟังให้มีก าลังใจ มีความมั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จ
จงได้ มีความอดทน บากบั่นไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกรรมดี  
เพ่ิมช่องทางในการเทศนาใช้สื่อสมัยใหม่มาใช้ มุ่งถึงผู้รับฟัง มุ่งสร้างสรรค์ให้ผู้ฟังเทศนาสนใจ ค านึงถึง
กาลเทศะในแต่ละงาน เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ ฟัง แสดงธรรมจะให้เร้าใจและเข้าถึงคนฟัง          
คนเทศนาต้องรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ตามสังคมนั้น พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญ     
ในการเทศนา จะต้องเป็นพระผู้รอบรู้ มีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการแสดงธรรมได้เร้าใจ ตอบค าถาม
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แก้ปัญหาได้ ที่ทุกค าตอบประกอบด้วยธรรม มีวิธีดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรม
น าหน้า ตลกบางครั้ง เพื่อประโยชน์ในธรรมของผู้ฟัง จุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติ
และปฏิบัติดี มีข้อมูลประกอบ คือ ต้องมีค าคมนิด ต้องมีสุภาษิตหน่อย เทศน์อร่อยต้องมีค ากลอน 
ไม่ให้คนฟังง่วงนอนต้องมีค าข า ยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา ค าคม โคลง บทประพันธ์  
บ้าง ลีลาอย่าให้มันเคร่งเครียด น่าเบื่อ 

สัมปหังสนา : ราเริง สรุปได้ว่า พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรมซึ่งเป็นผู้ส่งสาร 
หลักการเทศนาจะให้คนฟังเริงร่า เบิกบานได้นั้น ต้องมีเนื้อหาที่ปลอบประโลมสังคมให้เกิดความ
ปรองดอง สังคมเบิกบาน มีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกัน เสนอธรรมะที่ประชาชนน าไปปฏิบัติได้ เป็นธรรมที่
ประชาชนฟังแล้วเบิกบานจิตใจอ่ิมเอิบ มีความสุข ให้รู้และเข้าใจ จะได้ละชั่ว ท าดี มีความสุขกับสิ่งที่
เป็นอยู่ ยอมรับกับสิ่งที่ก าลังจะเป็นไป อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข สามารถยกหลักธรรมมาอธิบาย
ได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นที่ประทับใจของผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังมีจิตเลื่อมใสในค าสอนและจดจ าไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนากาย วาจา และใจ นักเทศนาต้องมีปฏิภาณ เทศนาให้สนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริง  
ท าให้ผู้ฟังรักที่จะเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา มีวิธีการเทศนาที่ดึงดูดคนฟังให้สนใจ อยากประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยธรรมน าหน้า เพ่ือความเพลิดเพลินเร้าใจให้ประพฤติ ปฏิบัติดี มีศีลธรรม 
เทศน์ในเรื่องที่ถูกต้อง ให้ความรู้อย่างมั่นใจ ประพฤติได้ในสิ่งที่รู้ มีวิธีการพูดให้เป็น ท าให้ดู อยู่เป็น
สุขให้เห็น เพื่อปลุกเร้าใจ เชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะปฏิบัติดี มีความกระตือรือร้น 

ด้านสาร พัฒนาการเทศนาตาม หลักวจีสุจริต สรุปได้ว่า การเทศนาให้เป็นที่น่าสนใจ  
ต้องพูดดีมีสาระ มีวจีสุจริตในการเทศนาแบบตรงไปตรงมา เกิดปัญญาแก่คนฟัง ยกเหตุผลมาเทศนา
ในการเทศนา เน้นให้เห็นประโยชน์ การเทศนาต้องตรงไปตรงมา ภาษาที่ใช้เป็นมงคลตามกาลเทศะ  
มีหลักธรรมค าสอนที่ชัดเจน ยึดหลักประโยชน์ ๓ อย่าง คือ ๑) ประโยชน์ในชาตินี้ ๒) ประโยชน์ใน
ชาติหน้า ๓) ประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน การเทศนาที่ดีต้องมีวาจาในการสื่อสารที่สร้าง
แรงจูงใจ ภาษาที่เทศนาต้องแจ่มแจ้ง ชัดเจน เข้าใช้ง่ายไม่ใช้ศัพท์สูง การเทศนาเป็นการแก้ปัญหา  
เกิดความปรองดอง สร้างความสมานฉันท์ 

ด้านช่องทางส่งสาร (Channel) การพัฒนาการเทศนาตามหลักอายตนะ สรุปได้ดังนี้  
พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรม ซึ่งต้องแสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกาย

ที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยินธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจาก
บุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประทับใจก่อนขึ้นธรรมาสน์เทศนา มีวาจาไพเราะ
เสนาะจับใจให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดีประกอบกรรมชอบ พระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยน
วิธีการเทศนา เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์  การเทศนาต้องเหมาะกับวัย ยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออก เทศนาได้ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้
ตัวเทศนาได้เป็นที่น่าสนใจดี มีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบจิต โดนใจ ผู้ ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี        
และพอใจในธรรม เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมา ให้คิดและประพฤติตาม เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเข้าใจคนอ่ืน มีพ้ืนฐานทางธรรม 
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5.1.2.2 จากการสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพระ

ลูกวัดจ านวน 199 รูป คิดเป็นร้อยละ 54.8, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน 90 คิดเป็นร้อยละ 24.8 
และต าแหน่งเจ้าอาวาส จ านวน 74 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 129 รูป คิดเป็นร้อยละ 
35.5,  ๔๑–๕๐ ปี จ านวน 112 รูป  คิดเป็นร้อยละ 28.4, อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 103 รูป  
คิดเป็นร้อยละ 28.4 และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน 19 รูป คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 

พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๑–1๐ พรรษา จ านวน 124 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 34.2, พรรษา 1๑–2๐ พรรษา จ านวน 111 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.6, พรรษา 2๑-30 
พรรษา จ านวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 27.8 และพรรษา 3๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน 27 รูป      
คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 

วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 143 
รูป คิดเป็นร้อยละ 39.4, ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 138 รูป คิดเป็นร้อยละ 38.0 และสูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน 82 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.6 ตามล าดับ 
 

๕.1.2.๓ สรุปจากการวิเคราะห์การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก ( =๔.14, S.D.=๐.37) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
(อายตนะ)  (=๔.30, S.D.=๐.50) รองลงมาได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. ( =๔.17, 
S.D.=๐.63)  และข้อมูลข่าวสาร (Message) วจีสุจริต ( =๔.07, S.D.=๐.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ(  =๔.03, S.D.=๐.41) 
ตามล าดับ  

1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พัฒนาด้วยหลักพุทธวิธี ๔ ส. พบว่า การพัฒนาการเทศนา
ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.17, S.D.=๐.63) เมื่อพิจารณา
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ 

ผู้ส่งสารต้องแจมแจง (สันทัสสนา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.42, S.D.=๐.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่
น ามาเทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้จริง ( =๔.47, S.D.=๐.71)” รองลงมาได้แก่ “พระนักเทศนาควรแยกแยะอธิบายและแสดง
ธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ ( =๔.37, S.D.=๐.73)” 

รองลงมา ผู้ส่งสารต้องจูงใจ (สมาทปนา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.16, S.D.=
๐.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “หลักธรรมที่น ามาเทศนา    
ต้องไม่ใช่เรื่องยาก และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้
โดยเฉพาะคนในยุค 4G ที่ทุกอย่างต้อง "สนุก กระชับ รับได้ง่าย ( =๔.20, S.D.=๐.89)” รองลงมา 
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คือ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาที่จะออกไปท าหน้าที่ เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน  
มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และทักษะในการเป็นพระนักเทศนา ( =4.11, S.D.=0.84)”  

ผู้ส่งสารต้องแกลวกลา (สมุตเตชนา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.08, S.D.=
๐.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนามีก าลังใจมีความ
มุ่งมั่นแข็งขัน ในการเผยแผ่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า แม้ต้องใช้เวลา 
( =๔.13, S.D.=๐.90)” รองลงมาได้แก่ “การเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น ในการ
น าไปปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืนและสังคม ( =๔.03, S.D.=๐.94)” 

ผู้ส่งสารต้องร่าเริง (สัมปหังสนา) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.04, S.D.=๐.63)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนาสามารถอธิบาย
หลักธรรม ชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและปฏิบัติดี  ( =๔.
10, S.D.=๐.95)” รองลงมาได้แก่ “พระนักเทศนาสามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละ
เหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ (  =3.98, 
S.D.=๐.94)” ตามล าดับ 

2. ด้านสาร (Message) พัฒนาด้วยหลักวจีสุจริต พบว่า การพัฒนาการเทศนาของ
พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.07, S.D.=๐.54) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกัน       
ในสังคม ( =๔.33, S.D.=๐.85)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา 
ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียด ( =๔.16, S.D.=0.86)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด     
คือ ข้อที่ว่า “ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ถูกเวลา ต้องไม่พูดค าหยาบ ( =3 .81, 
S.D.=0.91)” ตามล าดับ 

3. ด้ านช่ องทางการสื่ อสาร (Channel) พัฒ นาด้ วยหลั กอายตนะ  พบว่ า           
การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.30, S.D.=
๐.50) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการ
เทศนาที่น่าติดตาม (สัททายตนะ) ( =๔.40, S.D.=๐.70)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนา 
เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด (สัททายตนะ) (  =๔.28, S.D.=0.81)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ว่า “พระนักเทศนา สามารถเทศให้เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง     
ให้คิดและปฏิบัติตาม (ธัมมายตนะ) ( =4.25, S.D.=0.77)” ตามล าดับ 

4. ด้านผู้รับสาร (Receiver) พัฒนาด้วยหลักวุฒิธรรม พบว่า การพัฒนาการเทศนา
ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๔.03, S.D.=๐.47) เมื่อพิจารณา
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะกับความ
ต้องการและความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา (  =๔.14, S.D.=๐.63)” รองลงมาได้แก่     
ข้อที่ว่า “สามารถใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้
ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้อย่างมี
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ความสุข ( =๔.12, S.D.=0.81)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “เทศนาฟังแล้วจับความได้ 
สอดแทรกสาระพร้อมมุกตลก มีอารมณ์ขัน สร้างความเฮฮาตลอดการเทศนา มีเนื้อหาทันสมัย ( =
3.90, S.D.=0.92)” ตามล าดับ 

 
5.1.3 สรุปจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) การพัฒนาด้วยหลักพุทธวิธี ๔ ส.  
สรุปได้ว่า การสนทนากลุ่ม พระนักเทศนาที่ดีควรมีรูปแบบตามที่เสนอแนะ และมีเนื้อหา

การเทศนาเป็นสิ่งส าคัญ นักเทศนาจะเทศนาดีหรือไม่ดีอยู่ที่เนื้อหาการเทศนา การน าหลักหลักธรรม
มาประกอบหลักทฤษฎี SMCR ท าให้การเทศนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลักในการเทศนาใช้หลัก 4 ส. 
รูปแบบผู้เทศนาใช้หลักธรรมนิเทศ ส่วนทฤษฎีการสื่อสาร พระนักเทศนาจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ พระนักเทศนาต้องมีบุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใส
ศรัทธา ต้องพัฒนาบุคลิกให้ต้องตา ท่วงท านองการเทศนาต้องสง่า น่าเลื่อมใส มีความสามารถและรู้
หลักธรรม ท าให้หลักธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่เข้าถึงคนฟัง พระนักเทศนาควรใช้สัปปุริส
ธรรม 7 มาพัฒนาพระนักเทศนาที่ต้องมีเหตุ มีผล คุณสมบัติพระธรรมกถึก ไม่พูดจาเสียดสี ต้องเป็น
หลักสากล 

 

2) ด้านสาร (Message) การพัฒนาด้วยหลักวจีสุจริต 
สรุปได้ว่า สารที่ใช้เพ่ือการพัฒนาการเทศนาของคณะสงฆ์ ปัจจุบันพระนักเทศนาจะต้อง

พัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ หลักธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย  
ใช้ภาษาที่เข้าถึงคนฟัง เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย น าสิ่งใหม่ๆ มาประยุกต์ เนื้อหาเป็นจริง ไม่พูดจา
เสียดสี เนื้อหาให้คนฟังปฏิบัติดีต่อกัน ให้สังคมปฏิบัติต่อกัน สารคือตัวธรรมะ เนื้อหาของธรรมที่จะ
เทศนา การเทศนาต้องไม่ลืมประเด็น ช่องทางการสื่อสารโดยการน าอายตนะ รูปาอายตนะ มาใช้    
ถ้าจะเสริมอายตนะ โดยการน าสื่อมาเสริม โดยน าเครื่องมือมาประกอบอายตนะ พูดถึงเครื่องมือที่จะ
ให้คนฟังได้ดี การเทศนาจะเอาคนฟังให้อยู่หมัดได้อย่างไร สื่อสมัยใหม่ คลื่นวิทยุ 

 

3) ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) การพัฒนาด้วยหลักอายตนะ  
สรุปได้ว่า ช่องทางการเทศนา ช่องทางการน าอายตนะมาใช้ รูปาอายตนะ ถ้าจะเสริม

อายตนะ โดยการน าสื่อมาเสริม โดยน าเครื่องมือมาประกอบอายตนะ เครื่องมือที่จะให้ คนฟังได้ดี  
การเทศน์จะเอาคนฟังให้อยู่หมัด โดยสื่อสมัยใหม่ วิทยุ คลื่นวิทยุ เช่น เวลามีงานสามารถใช้คลื่นวิทยุ
ในการเป็นช่องทางการสื่อสารได้ดี หนังสือ เสียงตามสาย สื่อสมัยใหม่พระต้องพัฒนาเพราะคน
สมัยใหม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือ เช่น ในอเมริกาใช้เวปไซน์เป็นประโยชน์มาก เช่น เฟสบุ๊ค จะต้องมีวิธีการ
ที่ไม่ตกยุค พระจะต้องรู้การใช้สื่อสมัยใหม่ หาสื่อว่าท าอย่างไรให้เผยแผ่ ผู้รับสาร 

 

4) ด้านผู้รับสาร (Receiver) การพัฒนาด้วยหลักวุฒิธรรม 
สรุปได้ว่า การพัฒนาการเทศนา จะต้องเป็นการเทศนาเพ่ือพัฒนาผู้ฟัง ต้องศึกษา

กลุ่มเป้าหมายคนฟัง ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการเทศนา ผู้รับสารทาง
พระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการไตร่ตรอง ผู้ เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คนรู้จักไตร่ตรองผู้รับ
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สาร ใช้หลักวุฒิธรรม ส าหรับคนฟังชาวพุทธที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร ผู้รับสารจะต้องมี
โยนิโสมนสิการ หมั่นไตร่ตรองการเทศนา ผู้รับสารทางพระพุทธศาสนา ต้องรู้จักการไตร่ตรอง         
ผู้เทศนาจะต้องคิดว่าเทศนาอย่างไรให้คนรู้จักไตร่ตรอง 

 

5.1.4 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 1) ผู้ส่งสาร (Sender) 

๒) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ 4) ผู้รับ (Receiver) พระนักเทศนา
ต้นแบบ เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ จัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้วัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย     
ในท้องถิ่น รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ที่จะให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ตามบันได 4 ขั้น 
ดังนี้  

 

1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่น ามา
เทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการด าเนินชีวิต      
ได้จริง แยกแยะอธิบายและแสดงธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์  หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่
เรื่องยาก และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้  พระนักเทศนาที่
จะออกไปท าหน้าที่ เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ทักษะ สามารถเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟัง ให้ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท า ชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและปฏิบัติดี สามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่
ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ 

 

๒) ด้านสาร (Message) อธิบายได้ว่า เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คน
ฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง เนื้อหาการ
เทศนา ต้องเป็นธรรม มีวินัย ไม่เหลวไหล ไร้สาระ เนื้อหาการเทศนา ต้องเว้นจากการพูดเท็จ สามารถ
น าข้อมูลจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเทศนาและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

3) ด้านช่องทางในการส่ง (Channel) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะหู
คนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด นุ่งห่มดองสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อย ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม พระสงฆ์นักเทศนาหรือแสดงธรรม ซึ่งต้อง
แสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกายที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยินธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม 
ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจากบุคลิกของพระนักเทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประทับใจ
ก่อนขึ้นธรรมาน์เทศนา มีวาจาไพเราะเสนาะจับใจให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดีประกอบ
กรรมชอบ พระสงฆ์ได้มีปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนา เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์ การเทศนา
ต้องเหมาะกับวัย ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออก เทศนาได้
ฟังแล้ว เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว เทศนาได้เป็นที่น่าสนใจ ดี มีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบจิต โดนใจ ผู้ฟัง
รู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมา ให้คิดและประพฤติตาม        
เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเข้าใจคนอ่ืน มีพ้ืนฐานทางธรรม 
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4) ด้านผู้รับ (Receiver) อธิบายได้ว่า พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้อง
และชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา  สามารถใช้การเทศนา
เป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่
การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้อย่างมีความสุข สามารถเทศนาให้ประชาชนและ
ข้าราชการ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ช่วยให้เข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในหลักการเทศนาของ
พระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

จากสภาพทั่วไปในการเทศนาส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์           
ซึ่งพระสงฆ์นักเทศนาส่วนใหญ่ อายุมาก ขาดการพัฒนาตัวเองในการแสดงธรรม เทศนาอาศัยข้อมูล 
หรือคัมภีร์เก่าๆ มาแสดง เนื้อหาสาระในการเทศนา ส่วนใหญ่น านิทาน ชากดก มาประกอบการ
เทศนา โดยการเปรียบเทียบให้ฟัง ในการเทศนา โดยการปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ        
ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ         
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ การฟังเทศนา เป็นหน้าที่ชาวพุทธ ในการน าข้อคิดที่ได้มาปรับ
ให้เหมาะสมกับคุณเอง อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์นักเทศนาส่วนใหญ่อายุมาก ส่วนพระเณรที่อายุน้อย
มักไม่ได้รับโอกาสในการน าเสนอความรู้ความสามารถ เพราะพระเณร ในปัจจุบันนิยมเรี ยนหนังสือ  
ในระดับสูงๆ ท าให้มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่ใหม่ๆ เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจจะมีช่องทาง     
ในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ค าปัน) ได้วิจัย
เรื่อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะ
สงฆ์ภาค 7” พบว่า แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร  
ต้องให้ความส าคัญในเรื่อง 1) การบริหารจัดการ ควรมีการจัดระบบการนิเทศงาน ความชัดเจนของ
เนื้อหา การพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการเผยแผ่ สนับสนุนความสามารถพิเศษส่วนบุคคล เพ่ือเพ่ิม
ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่เป็นชนเผ่า ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่ 2) การ
ปฏิบัติงาน ในลักษณะทีมงานหรือเครือข่าย 3)  ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้มีบทบาทใน
การดูแลและบ ารุงรักษาพุทธศาสนสถานร่วมกับพระภิกษุและสามเณร 4) การจัดกิจกรรมทาง
แลกเปลี่ยนกับวัดหรือพุทธศาสนสถานขนาด ใหญ่ในชุมชนเมือง เพ่ือสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกัน๑ 

 
 

                                                           
๑พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย  ค าปัน), “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและ

สามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7”, บทความงานวิจัย, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 
๑0 ฉบับท่ี 22 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2559): 47. 



 ๑๘๒ 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในคุณสมบัติการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม       
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) การพัฒนาด้วยหลักพุทธวิธี ๔ ส. พบว่า การพัฒนาการ
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระนักเทศนาต้อง
เข้าใจหลักธรรมที่น ามาเทศนา เพื่อชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้
ในการด าเนินชีวิตได้จริง ควรแยกแยะอธิบายและแสดงธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ ผู้ส่งสารต้อง
สร้างจูงใจ ด้วยหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่เรื่องยาก พระนักเทศนาที่จะออกไปท าหน้าที่    
เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์และทักษะ     
ในการเป็นพระนักเทศนา พระนักเทศนาผู้ส่งสารต้องแกลวกล้ามีก าลังใจมีความมุ่งมั่นแข็งขัน เทศนา
ต้องเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น ในการน าไปปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืนและสังคม 
สามารถอธิบายหลักธรรม ชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและ
ปฏิบัติดี และสามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ เพื่อปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่า
เริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย กลิ่นชาญ 
ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย” 
ผลการวิจัยสรุปดังนี้ รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันมี ๗ รูปแบบ การสอนธรรม
แก่คนที่มาเฝ้าตามโอกาส การสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรม ซึ่งเป็นข้อควรรู้  ควรปฏิบัติ การสอน
ธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี การสอนธรรมแบบสั่งสอนหรือแบบพร่ าสอน 
การสอนแบบสนทนาธรรม คือ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทาง ธรรมแก่กันและกัน การสอนแบบถาม
ตอบกันและกัน และการสอน ธรรมด้วยการแสดงชี้แจงธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจน พัฒนารูปแบบและ
วิธีการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเผยแผ่พุทธธรรม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์
ประจ าจังหวัด และอ าเภอ รวมทั้งเป็นศูนย์การสื่อสาร ระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์ พระสงฆ์กับพุทธ
บริษัท พระะสงฆ์กับรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลิตสื่อธรรมะทุกชนิดออกเผยแผ่แก่ประชาชน 
วัด พระสงฆ์ ได้น าสื่อไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมตามความเหมาะสม๒ 

2. ด้านสาร (Message) การพัฒนาด้วยหลักวจีสุจริต พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม 
เนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียดฟังได้ทุกเพศทุกวัย เนื้อหา
การเทศนา ต้องเป็นธรรม มีวินัย ไม่เหลวไหลไร้สาระ น าข้อมูลจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเทศนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื้อหาการเทศนา 
ต้องเว้นจากการพูดเท็จ ไม่ท าให้เข้าใจผิด ไม่บิดเบือนค าสอน เนื้อหาที่เทศนาต้องเข้ากันได้ตามวัย
ตามงานตามเทศนากาลในการเทศนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาชล คลังกรณ์  ได้วิจัยเรื่อง 
“ศึกษาวิเคราะห์หลักสัมมาวาจาเพ่ือการประนีประนอม : กรณีศึกษา ผู้ประนีประนอมประจ าศาล

                                                           
๒พระมหาสมชาย  กลิ่นชาญ, “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ

คณะสงฆ์ไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๒๐๖-๒๐๗. 



 ๑๘๓ 

จังหวัดอุตรดิตถ์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประนีประนอมต้องมีเมตตาปราณี มีวจีที่ไพเราะ พูดที่ให้เกียรติ
เพ่ือท าให้เกิดความเป็นกันเอง วางตนเสมอภาค ยึดหลักสัมมาวาจาและการใช้สัมมาวาจาเป็นข้อควร
แก่การปฏิบัติ คือ การพูดความจริง ไม่พูดบิดเบือน พูดวาจาไพเราะ สุภาพ ประกอบด้วยสารัตถะคือ
เป็นประโยชน์ และพูดด้วยปรารถนาดี ทั้งนี้การใช้หลักสัมมาวาจาจะต้องพูดชี้แจงให้เห็นชัด พูดชวน
ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ พูดเร้าใจให้อาจหาญ  และพูดปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง การน าหลัก
สัมมาวาจาไปใช้เพื่อการประนีประนอม๓ 

3. ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) การพัฒนาด้วยหลักอายตนะ พบว่า โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันพระนักเทศนามีช่องทางในการสื่อสารหลายทาง การขึ้นต้น
การเทศน์ต้องมีวาจาที่ประทับใจ ชวนติดตาม ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่า
ติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด สามารถเทศนาให้เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับ
จิตใจของคนฟัง ให้คิดและปฏิบัติตาม สามารถเทศนาให้เกิดความซาบซึ้งฟังแล้วมากระทบกับจิตใจ
ของคนฟัง ให้คิดและปฏิบัติตาม เปลี่ยนพฤติกรรมคนเทศนาได้ และมีช่องทางในการเผยแผ่ที่หาง่าย 
ปัจจุบัน เช่น ค าสุภาษิตสั้นๆ ตามหน้าต่างไลน์มากมายให้เลือกทั้งสุภาษิต ค าคม สะกดใจต่างๆ      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย  ค าปัน) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7” พบว่า 
แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร ต้องให้ความส าคัญ     
ในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่๔ 

4. ด้ านผู้ รับสาร (Receiver) การพัฒนาด้วยหลัก วุฒิ ธรรม  พบว่า โดยรวม           
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะกับ
ความต้องการและความสนใจ สอดคล้องกับการท างานขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนาให้ประชาชนฟัง
แล้วปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้อย่างมีความสุข สามารถ
เทศนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชการ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คนฟังได้ฟังแล้วเข้าใจ น าความรู้กลับมาไตร่ตรองถึงวัตถุประสงค์ของ
ธรรมะในเรื่องนั้นๆ ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็
ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ 
ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติ” ผลการวิจัยพบว่า       
คุณค่าที่ปรากฏ ในการเทศนามหาชาติ พบว่า มีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผู้เทศนา ๒) ด้านผู้ฟัง     
(๓) ด้านผู้จัดงานเทศนา๕ 

                                                           
๓ชญาชล คลังกรณ์ , “ศึกษาวิเคราะห์หลักสัมมาวาจาเพื่อการประนีประนอม : กรณีศึกษาผู้

ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ 221 , 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 220. 

๔พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย  ค าปัน), “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7”, วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑0 ฉบับที่ 22  
(พฤษภาคม–สิงหาคม 2559): 47. 

๕พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ, “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในการเทศนา
มหาชาติ”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๓, ฉบับที่ ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): 124. 



 ๑๘๔ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” 

โดยการบูรณาการหลักธรรมเพ่ือ จึงควรมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเทศนาได้ผลคนฟังติดใจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้น าไป
ปรับปรุงชีวิตของตนเอง คนรอบข้าง และเพ่ือนร่วมสังคม ดังต่อไปนี้  

 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า  
1. การส่งเสริมการพัฒนาพระนักเทศนา  

2. การสนับสนุนเนื้อหาหลักธรรมในการเทศนาให้เข้ากับยุคสมัย 

3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการเทศนาเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอน 

4. สนับสนุนการฟังเทศนา 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. จัดกิจกรรมอบรมพระนักเทศนา ทดสอบความแม่นในเนื้อหาหลักธรรม และขึ้น

ทะเบียนผู้ที่ผ่านการอบรม  
2. ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด สนับสนุนรวบรวมข้อมูล เนื้อหาหลักธรรม

ในการเทศนา เพ่ือการเผยแผ่ให้เข้ากับยุคสมัย 

3. ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด เพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการเทศนาเพ่ือ
เผยแผ่หลักธรรมค าสอน เช่น การอ านวยความสะดวกในการให้ยืม เช่า อุปกรณ์ 

4. ส่งเสริมการเข้าวัดเพ่ือฟังเทศนา ฟังธรรม สนับสนุนข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ 
นิมนต์พระไปเทศนา จะได้ไม่เสียงาน 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการฟังเทศนาปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน 
๒. ควรวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างช่องทางการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ 
๓. ควรวิจัยเรื่อง หลักพุทธวิธีเพ่ือการสื่อสารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



บรรณานุกรม  
  

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระสูตร และ อรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาคที่ ๒ 
ตอน ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ  
กรมการศาสนา. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . คู่ มือศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐. 
แก้ว ชิดตะขบ. ประวัติความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: กองพระ 

พุทธศาสนศึกษา. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้.

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กาฬสินธุ์: 

ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
ทิศนา แขมมณี. องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ . กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
บรรจบ บรรณรุจิ. เล่มนี้มีปัญหา. กรุงเทพมหานคร: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). การเผยแผ่เชิงรุก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:   

โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ 

๓๔.พิมพลักษณ์ นนทบุรี: เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2554. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). หนังสือ พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ที่ บริษัทพิมพ์สวย จ าากัด, 

๒๕๕๖. 
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) . วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง , 

๒๕๔๔. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). พุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 

พรศิวการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
 



 

 
๑๘๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
อัมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๓๑. 

พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๔. 
พุทธทาสภิกขุ. อบรมพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิและธรรมสภา, ๒๕๔๔. 
ไพศาล หวังพานิช. การวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑. 
มิยากาวะ ทาคาโอะ . 1986 . เศรษฐมิติ เบื้ องตน . แปลโดย คงศักดิ์   สันติพฤกษ์ วงศ์ . 

กรุงเทพมหานคร: รูแจง, ๒๕๕๐. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ค าสมัย, ๒๕๕๒. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท. เชียงใหม่: นคราพับบลิชชิ่ง, 

๒๕๔๖. 
วิศิษฏ์ พงศ์พัฒนจิต. คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา . ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖. 
ศักดา สถาพรวจนา. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
สมสมัย เดชวิชา. หลักการบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร: ส านักนักพิมพ์บงกช, ๒๕๕๒. 
สมาน งามสนิท. องค์ประกอบของการสื่อสารที่พึงประสงค์ตามแนวแห่งพุทธะ . กรุงเทพมหานคร: 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ส านักงานเลขานุการกรม. ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจ าปี 2559 . นครปฐม : 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร: กองพุทธศาสนศึกษา, 

๒๕๔๐. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา 

พ.ศ.2550. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการและ 

พระวินยาธิการ. 
สุเทพ สิริวัฒนานนท์. คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอ. เอส. พริ้น

ติ้ง เฮาส์, ๒๕๕๕. 
เสฐียรพงษ วรรณปก. พุทธวิธิีสอนจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : เพชรรุงการพิมพ จ ากัด, 

๒๕๔๐. 
 



 

 
๑๘๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เสถียร โพธินันทะ. ประวัติพระพุทธศาสนา. ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙. 

อุทัย บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

 

๒) บทความในวารสาร 
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ “ภาษาที่ใช้คือหัวใจของการสื่อสาร” . วารสารวิชาการ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2549): ๒๖-๓๐  
จอห์นนพดล วศินสุนทร. “กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” . วารสารวิชาการ. Veridian E-

Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556): ๖๘๗ 
ชญาชล คลังกรณ์ . “ศึกษาวิเคราะห์หลักสัมมาวาจาเพ่ือการประนีประนอม : กรณีศึกษาผู้

ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 4 
ฉบับพิเศษ 221. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 220. 

นฤมล สายะบุตร และ ประกอบ คุณารักษ์. “รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ 
“วารสาร EAU HERITAGE”. มหาวิทยาลั ย อีส เทิ ร์น เอ เชี ย  ฉบับที่  4 (2๕๕๘ : 
พฤษภาคม-สิงหาคม): 102-111. 

พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ ศุภชัย ค าปัน. “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร
ชนเผ่าในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7”. วารสารวิชาการ. มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 
๑0 ฉบับที่ 22 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2559): 47. 

พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม. “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ” . วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2561): ๑๗๑ 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และคณะ. “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในการเทศนา
มหาชาติ”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๓. ฉบับที่ ๑. (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐): 124. 

พระมหาวิเชียร วชิโร ชาอินทร์. “สัมฤทธิผลของการฟังเทศน์ในงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 
จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ . ปีที่ ๑๒. ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๙): 1๑๑. 

พระมหาสมชาย กลิ่นชาญ. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๙): ๒๐๖-๒๐๗. 



 

 
๑๘๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  

พระมหาสมชาย กลิ่นชาญ. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย”. วารสาร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๒๐๗. 

พระวิรัช กิวขุนทด. “เทศนามหาชาติ : แนวทางการใช้ภูมิปัญญาการเทศนาเพ่ือส่งเสริมความเชื่อ 
ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33 ฉบับที่ 5. (กันยายน - ตุลาคม 
พ.ศ.2557): 85. 

วิโรจน์ ผลแย้ม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา”. วารสารวิชาการ. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับที่ 4 (2๕๕๘: 
พฤษภาคม-สิงหาคม): 17-22. 

วิโรจน์ ผลแย้ม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา”. วารสารวิชาการ. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับที่ 4 (2๕๕๘: 
พฤษภาคม-สิงหาคม): 17-22. 

อุทุมพร จามรมาน. โมเดลคืออะไร วารสารวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๔๑): 
 

๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อมูลรายชื่อพระนักเทศนาแม่แบบ รุ่นที่ ๑๗-๒๗ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร. [ออนไลน์]. 

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

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สรุปจ านวนวัดและจ านวนพระภิกษุและสามเณร , [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล: https://sangkhatikan.com/monk_pro.php?P. [๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง โ ย นิ โ ส ม น สิ ก า ร .  [อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://analyticalreflection.wordpress.com. [๑๖ กันยายน ๒๕๖๑]. 

เฉลิมเกียรติ แก้วหอม, หลักการเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปรายและการเสวนา 
[ออนไลน์] แหล่งที่มา http://sukantarat.blogspot.com/2012/09. 

ไตรเทพ ไกรงู. “พระสมณทูตผู ้น าพระพุทธศาสนาสู ่ 'สุวรรณภูม ิ'”. [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : 
HTTP://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/LIFESTYLE/172284 [๘  พ ฤ ศ จ ิก า ย น . 
2556]. 

บิ ด า แ ห่ ง พ ร ะ นั ก เ ท ศ น า  - ว . ว ชิ ร เ ม ธี  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
http://www.cdthamma.com/forums/index. [๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

พระนักเทศนา [ออนไลน์]., แหล่งที่มา: ritoydgmLoNhttps://www.pptvhd36.com/news 
พระราชธรรมวาที  ชั ย วัฒ น์  ธมฺ ม วฑฺ ฒ โน . เท ศน า วิชาการ . [ออน ไลน ์]. แห ล ่งที ่ม า : 

https://www.scribd.com/document/141104659. 
 
 

https://www.scribd.com/document/141104659


 

 
๑๘๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
   
มุมมองประกันคุณภาพการเทศนาของพระพรหมบัณฑิตกับทฤษฎีการสื่อสาร SMCR  "การประกัน

คุณภาพการเทศนา" บรรยาย วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:   
http://www.banmuang.co.th/news/education/122938 

ว . ว ชิ ร เ ม ธี  บิ ด า แ ห่ ง พ ร ะ นั ก เ ท ศ น า  [อ อ น ไ ล น ์]., แ ห ล ่ง ที ่ม า : 
http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=4063.0;wap2 

 
๔) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
ฉัตรชัย ธรรมครบุรี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗ 

ดิเรก วรรณเศียร. “การพัฒนาแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นาานส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นาาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา. คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน. “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่ พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระครูนิวิาศีลขันธ์ ณรงค์ วฑฺฒโน. “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร). “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระมหานงค์ อับไพ. “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม”. 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ด้านการจัดการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖. 

พระมหาสนอง จ านิล. “การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

พระมหาสมชัย ปนฺนภ าโร สุกสัก. “รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 2559. 

http://www.banmuang.co.th/news/education/122938
http://www.cdthamma.com/forums/index.php?topic=4063.0;wap2


 

 
๑๙๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
  

พูลสุข หิงคานนท์ . “การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. คณะครุ
ศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

วกฤติยา วโรดม. “พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล”, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 

๕).รายงานการวิจัย 
ดิปติ มหันตะ (ก าแหง  วิสุทธางกูร).“การศึกษาวิเคราะห์การเทศนาแหล่มหาชาติของภาคอีสาน”. 

รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ และคณะ. “ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”. รายงานการวิจัย . ทุน อุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คณะพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์). “การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา”. รายงานการวิจัย, 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่, 
2550. 

พระนคร ปญฺญาวชิโร(ปรังฤทธิ์ . “การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา”. รายงานการวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/วิทยาเขตเชียงใหม่ , 
2550. 

พระมหาสุริยา วรเมธี และคณะ. “ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”. รายงานการวิจัย . สถาบันวิจัย พุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕6. 

สรายุทธ์ เศรษฐขจร. ดร. และ พระครูภาวนาธรรมธารี สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์ . “รูปแบบการ
บริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒”. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๙. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๙๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

๖) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ ป.ธ.9), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัด

กลาง วรวิหาร, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.9) เจ้าคณะอ าเภอบางพลี เจ้า อาวาสวัดกิ่งแก้ว
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง สมฺปณฺโน) รองเจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบาง
โฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระครูจันทสารสุภกิจ (ส าราญ จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบาง  
โฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

 พระครูปลัดภานุวัตร (วฑฺฒธมฺโม) วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระสัญญา สญฺญาคโม, วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาจรัล สุทธปญฺโญ, วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาไพบูลย์ กิตติปญฺโญ, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระฐานะชาติ อมโร, วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ , ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน  ต าบลบางโฉลง   
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก  ต าบลบางพลี อ าเภอ  
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสุภาพร รัตน์ช้อย, ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายนิคม สมบุญมาก, สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายจ าเริญ หล าวรรณะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง  ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ  สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 



 

 
๑๙๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

  สัมภาษณ์ นางลักขณา ธรนนท์บุญส่ง สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเกิ้ง) สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน , ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวสมพิศ พูลน้อย, สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายธนาธร เรืองอารี, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวอภิสรา กลางบน, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 นางสาวมินตรา โพธิสะอาด, นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
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พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 14 มีนาคม 2562. 
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2562. 
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ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 
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รศ.ดร.ธัชช์นันท์  อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 14 มีนาคม 2562. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, 14 มีนาคม 
2562. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 14 มีนาคม 2562. 
อาจารย์ ดร.กาญจนา  ด าจุติ, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 14 มีนาคม 2562. 

 
 



 

 
๑๙๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ก 

ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

การวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 

เรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ๑ = เห็นด้วย, ๐ = ไม่แน่ใจ, (- ๑) = ไม่เห็นด้วย 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕๐-๑.๐๐ มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 

ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

1 2 3 4 5 IOC แปลผล 
๑).ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส.        

 ค าถามข้อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๗ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๘ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
๒).ข้อมูลข่าวสาร (Message) วจีสุจริต        

 ค าถามข้อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๗ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

๓) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) หลักอายตนะ      
 ค าถามข้อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 2 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 



๑๙๖ 
 

 
 
 
 

รายนามผู้ตรวจ IOC 
 

๑) พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
๒) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
๓) ผศ.ดร.ยุทธนา  ประณีต 
๔) ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว 
๕) ดร.กาญจนา  ด าจุติ 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

1 2 3 4 5 IOC แปลผล 
 ค าถามข้อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

๔) ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม        
 ค าถามข้อที่ ๑ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ ๒ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
 ค าถามข้อที่ ๓ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๔ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๕ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 ค าถามข้อที่ ๖ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 



๑๙๗ 
 

 



๑๙๘ 
 

 



๑๙๙ 
 

 
 
 



๒๐๐ 
 

 



๒๐๑ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  
เร่ือง 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ค าชี้แจง : 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ อันจะเป็นประโยชน์และพัฒนาพระนักเทศนา เพ่ือเพ่ิม
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรคและแนวรูปแบบการพัฒนาการ
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สืบต่อไป 

 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ ๒ แบบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ 
ส่วนที่ ๓ แบบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อแนวทางรูปแบบการพัฒนาการ

เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบการสัมภาษณ์เป็น

อย่างดี จึงขออนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชื่อ..........................................ฉายา.....................................นามสกุล............................... ............... 
อายุ...............พรรษา............ระดับการศึกษา...........................วิทยฐานะ ป.ธ. -น.ธ............................... 
ต าแหน่ง.................................วัด...................................ต าบล.........................อ าเภอ............. ........... 
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์............................... ........... 
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย.....................................................บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย ( จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

สถานที่สัมภาษณ์...............................................วัน/เดือน/ปี................................เวลา ........................ 
 
  



๒๐๔ 
 
ส่วนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๑.  ปัจจุบันนี้การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้ส่งสาร เป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
 

๒. ปัจจุบันนี้การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 

๓. ปัจจุบันนี้การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านช่องทางการส่งสาร เป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 

๔. ปัจจุบันนี้การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ด้านผู้รับสาร เป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ       

ตามหลักธรรม ดังนี้ 
 

๑. การพัฒนา ด้านผู้ส่งสาร ตามหลักพุทธวิธี 4 ส. ในการเทศนาของพระสงฆ์ การเทศนาควร
เป็นอย่างไร (ซึ่งประกอบด้วย (1) สันทัสสนา : แจม แจง 2) สมาทปนา : จูงใจ (3) สมุตเตช
นา : แกลวกลา และ (4) สัมปหังสนา : ราเริง) 

....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 

๒. การพัฒนา ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักวจีธรรม การเทศนาควรเป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 

๓. การพัฒนา ด้านช่องทางการส่งสาร ด้วยหลักอายตนะ การเทศนาควรเป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 

๔. การพัฒนา ด้านผู้รับสาร ตามหลักวุฒิธรรม การเทศนาควรเป็นอย่างไร 
....................…............................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
 
 

 



๒๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ค าชี้แจง : 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาการเทศนา
ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ อันจะเป็นประโยชน์และพัฒนาพระนักเทศนา เพ่ือเพ่ิม
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา อุปสรรคและแนวการพัฒนาพระนัก
เทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ สืบต่อไป 

ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยข้อค าถามท้ังหมด ๓ ตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ  
ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อแนวทางรูปแบบการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น

อย่างดี จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 
 
 

 
พระจรูญ จนฺทูปโม 

 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   
             ลงใน    หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๑ ต าแหน่งภายในวัด 

   เจ้าอาวาส    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

   พระลูกวัด    เจ้าอาวาส หรือ ครูสอน   

 ๑.๒ อายุ 

   ๒๑ – ๓๐ ป ี    ๓๑ – ๔๐ ป ี

   ๔๑ – ๕๐ ป ี    ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๑.๓ พรรษา 

   ๑ – ๑๐ พรรษา   ๑๑ – ๒๐ พรรษา 

   ๒๑ – ๓๐พรรษา    ๓๑ พรรษาขึ้นไป 

 ๑.๔ วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ 

   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 

   อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับรูปแบบการพัฒนาพระนักเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด

สมุทรปราการ อยู่ในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนน 
ดังนี้ 

   ๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด 
   ๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
   ๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย  
   ๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 4 
 ผู้ส่งสาร (Sender) หลัก ๔ ส. 

(สันทัสสนา : แจมแจง) 
     

1)  พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่น ามา
เทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง   
ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติ ใช้ ในการ
ด าเนินชีวิตได้จริง 

     

2)  พระนักเทศนาควรแยกแยะอธิบายและแสดง
ธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์ 
 

     

  (สมาทปนา : จูงใจ)      

3)  หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ ใช่ เรื่องยาก   
และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุก
ยุคทุกสมัยสามารถเข้าใจได้โดยเฉพาะคนในยุค 
4G ที่ทุกอย่างต้อง "สนุก กระชับ รับได้ง่าย" 

     

4)  พระนักเทศนาที่จะออกไปท าหน้าที่ เผยแผ่
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน     
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ทักษะในการเป็นพระนักเทศนา 

     

 (สมุตเตชนา : แกลวกลา)       
5)  การเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น 

ในการน าไปปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืน
และสังคม 

     



๒๐๙ 
 

 
ข้อที่ 

 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 4 

6)  พระนักเทศนามีก าลังใจมีความมุ่งมั่นแข็งขัน    
ในการเผยแผ่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระท า แม้ต้องใช้เวลา  

     

  (สัมปหังสนา: ราเริง)      

7)  พระนักเทศนาสามารถอธิบายหลักธรรม ชี้แนะ
ให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การประพฤติและปฏิบัติดี  

     

8)  พระนักเทศนาสามารถประยุกต์หลักธรรมที่
เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลม
ใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทาง
แก้ปัญหาได ้

     

 ข้อมูลข่าวสาร (Message) วจีสุจริต      

๑)  ข้อมูล เนื้อหาการเทศนา ต้องเว้นจากการพูด
เท็จ ไม่ท าให้เข้าใจผิด  
 

     

๒)  ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็น
ประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียด 
   

     

๓)  ข้อมูลเนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ถูกเวลา 
ต้องไมพู่ดค าหยาบ    
  

     

๔)  ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา ต้องเป็นธรรม มีวินัย 
ไม่เหลวไหล ไร้สาระ 

     

๕)  น าข้อมูลจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการ
เทศนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     

๖)  พิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดี
จริง สามารถเทศนาสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  

     

๗)  ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน า
แก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม 
 

     



๒๑๐ 
 

 

 
ข้อที่ 

 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 4 

 อายตนะ      

๑) พระนักเทศนา แต่งนุ่งห่มดอง ต้องเรียบร้อย  
(รูปายตนะ)  

     

๒) พระนั ก เทศนา สุภ าพ  สะอาด  เรียบร้อย  
(รูปายตนะ)  

     

๓) พระนักเทศนา เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด 
(สัททายตนะ) 

     

๔) พระนักเทศนา เสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการ
เทศนาที่น่าติดตาม (สัททายตนะ) 

     

๕) พระนั ก เทศนา ฟั งแล้ ว เพลิ ด เพลิ น  ยิ น ดี      
และพอใจในธรรม (ธัมมายตนะ) 

     

๖) พระนักเทศนา ที่เกิดขึ้นซึ่งมากระทบกับจิตใจ
ของคนฟัง ให้คิดและปฏิบัติตาม (ธัมมายตนะ) 

     

 
ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิธรรม หมายถึง 
ธรรมเป็นเครื่องเจริญ  

     

๑)  สามารถเทศนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
ข้าราชการ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     

๒)  สามารถใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน า
ห ลั ก ธรรมค าส อน ของพ ระพุ ท ธศาสน า             
ให้ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้
อย่างมีความสุข 

     

๓)  ได้ฟังแล้วเข้าใจ น าความรู้กลับมาไตร่ตรองถึง
วัตถุประสงค์ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ ช่วยให้เข้า
ใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็ช่วยแก้ปัญหาความ
ทุกข์ใจได ้

     

๔)  เทศนาฟังแล้วจับความได้ สอดแทรกสาระ
พร้อมมุกตลก มีอารมณ์ขัน สร้างความเฮฮา
ตลอดการเทศนา มีเนื้อหาทันสมัย 

     



๒๑๑ 
 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ  

๑. การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ ด้านผู้ส่งสาร   
ปัญหา....................…..............................................................................................….................................................... 
...................…....................................................................................................................…..................................................
แนวทางแก้ไข........….................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................. 
 

๒. การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหา....................…...................................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข........….................................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................................................. 

๓. การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ ด้านช่องทางการส่งสาร   
ปัญหา....................…...................................................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข........….................................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................................................. 

๔. การพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ ์ด้านผู้รับสาร   
ปัญหา....................…...................................................................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข........….................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อที่ 

 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 4 

๑)  พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ถูกต้อง
และชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความ
สนใจขององค์กรนั้นๆ  

     

๒)  มุ่งเน้นให้มีการฝึกอบรมพระภิกษุให้ไม่กลัวและ
ไม่ใช่เรื่องยากในการเทศนา เพ่ือให้สามารถใช้
การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน าหลักพุทธ
ธรรมไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 
 

ผลการหาค่าReliability (Alpha) 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.969 27 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 99.10000 328.990 .805 .967 
A2 99.13333 329.085 .868 .967 
A3 99.00000 325.793 .822 .967 
A4 99.13333 329.016 .870 .967 
A5 99.13333 327.982 .860 .967 
A6 99.20000 336.166 .953 .968 
A7 98.93333 329.306 .919 .967 
A8 99.03333 327.826 .890 .967 
B1 99.00000 325.793 .857 .967 
B2 98.86667 329.844 .881 .967 
B3 99.26667 329.720 .818 .967 



๒๑๔ 
 

B4 99.13333 330.533 .816 .967 
B5 99.20000 327.338 .846 .967 
B6 99.26667 326.064 .858 .967 
B7 99.16667 323.592 .869 .967 
C1 99.13333 329.292 .860 .967 
C2 99.10000 327.541 .853 .967 
C3 99.83333 336.489 .801 .970 
C4 99.80000 330.234 .890 .970 
C5 99.86667 336.602 .711 .971 
C6 99.63333 335.620 .906 .970 
D1 99.76667 330.668 .932 .970 
D2 99.70000 324.424 .634 .969 
D3 99.23333 330.392 .769 .968 
D4 99.30000 331.183 .797 .967 
D5 99.43333 333.220 .773 .968 
D6 99.23333 330.944 .838 .967 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

         รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑.พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ , ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๒.พระเดชพระคุณพระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ, ป.ธ.9) เจ้าคณะอ าเภอบางพลี      
เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว 

๓.พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง สมฺปณฺโน) รองเจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบาง
โฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๕.พระครูจันทสารสุภกิจ (จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๖.พระครูปลัดภานุวัตร (วฑฺฒธมฺโม) วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

๗.พระสัญญา สญฺญาโม วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 

๘.พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๙.พระมหาจรัล สุทธปญฺโญ วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

๑๐.พระมหาไพบูลย์ กิตติปญฺโญ วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่ อ จังหวัด
สมุทรปราการ 

๑๑.พระฐานะชาติ อมโร วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๒.ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๓.นายบุญเลิศ กล่ าเหว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอ    

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๔.นางสุภาพร รัตน์ช้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๕.นายนิคม สมบุญมาก สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๖.นายจ าเริญ หล าวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง ต าบลบางโฉลง อ าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๗.นางสาวลลิมาดา ศรีจ ารูญ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
๑๘.นางลักขณา ธรนนท์บุญส่ง สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
๑๙.นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเก้ิง) สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
๒๐.นางสาวสมพิศ พูลน้อย สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 



๒๑๘ 
 

๒๑.นายธนาธร เรืองอารี นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี   
จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๒.นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๓.นางสาวอภิสรา กลางบน นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ  
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๔.นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๕.นางสาวมินตรา โพธิสะอาด นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๒๑๙ 
 

 



๒๒๐ 
 

 



๒๒๑ 
 

 



๒๒๒ 
 

 



๒๒๓ 
 

 



๒๒๔ 
 

 



๒๒๕ 
 

 



๒๒๖ 
 

 



๒๒๗ 
 

 

 



๒๒๘ 
 

 



๒๒๙ 
 

 



๒๓๐ 
 

 



๒๓๑ 
 

 



๒๓๒ 
 

 



๒๓๓ 
 

 



๒๓๔ 
 



๒๓๕ 
 



๒๓๖ 
 



๒๓๗ 
 

 



๒๓๘ 
 

 รูปผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มพระสังฆาธิการ 

 

พระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาตวิสุทฺธิ) 
( น.ธ.เอก ป.ธ.9 ) 

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร 

 
พระเดชพระคุณพระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง กลฺยาโณ) 

( น.ธ.เอก ป.ธ.9 ) 
เจ้าคณะอ าเภอบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) 

เจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๒๓๙ 
 

 
พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง สมฺปณฺโน) 

รองเจ้าคณะต าบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
พระครูจันทสารสุภกิจ (จนฺทสาโร) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่ม พระธรรมกถึก 

 
พระครูปลัดภานุวัตร (วฑฺฒธมฺโม)  

วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๒๔๐ 
 

 
พระสัญญา สญฺญาโม  

วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
พระมหาณรงค์ ขนฺติพโล  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก  
ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
พระมหาจรัล สุทธปญฺโญ 

วัดบางโฉลงนอก ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๒๔๑ 
 

 
พระมหาไพบูลย์ กิตติปญฺโญ  

วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
พระฐานะชาติ อมโร  

วัดบางพลีน้อย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มข้าราชการ 

 
ดร.เอกชัยรัฐ เมธีธัญญรัตน์  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๒๔๒ 
 

  
นายบุญเลิศ กล ่าเหว่า 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 
ต าบลบางพลี อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
นายนิคม สมบุญมาก  

สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ  

 
นายจ่าเริญ หล่าวรรณะ  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ    



๒๔๓ 
 

กลุ่มประชาชน 

 
นางสาวลลิมาดา ศรีจ่ารูญ 

สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 

 
นางลักขณา ธรนนท์บุญส่ง 

สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 

 
นายณัฐวุฒิ อวนทะเล (DJ หนุ่มอีเกิ้ง) 
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน  



๒๔๔ 
 

 
นางสาวสมพิศ พูลน้อย 

สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดบางโฉลงใน 
กลุ่มเยาวชน 

 
๑. นายธนาธร เรืองอารี ๒. นายสุทธิพงษ์ ลีโคตร ๓. นางสาวอภิสรา กลางบน  

๔.นางสาวรัชนีกร ศรีสะอาด ๕.นางสาวมินตรา โพธิสะอาด 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๔๖ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. พระครูพินิจรัตนากร เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จ.

สมุทรปราการ 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เจ้าอาวาสอินทาราม 
๖. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. รศ.ดร.พิเชษฐ์  ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๔๗ 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ 14 มีนาคม 3562 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง B50๘-B๕๐9  

 

 



 
๒๔๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.- รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง 
ที่ปรึกษา 

พระจรูญ จนฺทูปโม (ชัยเจริญ) 



 
๒๔๙ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๒. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. พระครูพินิจรัตนากร เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จ.

สมุทรปราการ 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เจ้าอาวาสอินทาราม 
๖. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. รศ.ดร.พิเชษฐ์  ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
๙. รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๐. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๑๒. ดร.กาญจนา  ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์          
ฝ่ายบริหาร, 14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,       
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา, 14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพินิจรัตนากร, เจ้าคณะต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี       
จ.สมุทรปราการ, 14 มีนาคม 2562. 

ส น ท น าก ลุ่ ม เฉ พ าะ  พ ระค รู พิ ศิ ษ ฎ์ ป ระ ช าน าถ , เจ้ า อ าว าส อิ น ท า ร าม ,                            
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม , ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,      
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.พิ เชษฐ์  ทั่ งโต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ,             
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร.,        
14 มีนาคม 2562. 



 
๒๕๐ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง , รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์        
ฝ่ายวิชาการ, 14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,   
14 มีนาคม 2562. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.กาญจนา  ด าจุติ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์,  
14 มีนาคม 2562. 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ : พระจรูญ จนฺทูปโม (ชัยเจริญ)  
                      เลขที่ ๔๓ รหัสนิสิต ๖๐๐๑๑๐๔๐๔๓ ปที่ ๒/๒๕๖๑ 
                       สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
เกิด : ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
สถานที่เกิด :  ๑๐๕ หมู่ ๑ ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง ต าบลประจันตคาม               

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
 : หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  
                       ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเฉิงเทรา                                         
 : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย        
                       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.บ. รนุที่ ๖๑ 
                      ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเฉิงเทรา              
                     : จบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                       คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ม. รุนที่ ๘  
                       ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                     : ก าลังศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
                       คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ด. รุนที่ ๗  
                       ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                     : จบนักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ  
งานทางวิชาการ : “หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยขน์เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน” 
   “พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม” 
   “ภาวะผู้น าการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” 
อุปสมบท : ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดบางโฉลงใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
                       จังหวัดสมทุรปราการ  
หน้าที ่ : ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โรงเรียนวัดบางโฉลง  
 : พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, วิทยากรติวเข้มธรรมศึกษา ตรี,โท,เอก  
  : กรรมการตรวจข้อสอบแผนกธรรม ส่วนกลาง 
เข้าศึกษา : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สังกัด : วัดบางโฉลง ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดบางโฉลง ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์ :  ๐๘๔-๗๑๕-๖๑๕๕ 

 


