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K 43469003 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง
คําสําคัญ :  ความตองการของประชาชน/การแสดงธรรม

ธาํรงค  สมาธ ิ: ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุร ีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ (THE NEED OF PEOPLE IN
NONTHABURI  PROVINCE TO MONK'S DHAMMA PRESENTATION). อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  รศ. สุพัตรา  ชุมเกตุ
และ อ. ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย. 211 หนา. ISBN 974 - 653 - 262 - 6.

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานตางๆ คือ
ดานพระธรรมกถึก  เน้ือหาธรรมะ  สถานท่ีแสดงธรรม  วิธีการแสดงธรรม  โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม
ระยะเวลาในการแสดงธรรม  รูปแบบในการแสดงธรรม และเปรียบเทียบความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
ตามตัวแปรอิสระ กลุมตัวอยางคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลวัดในจังหวัดนนทบุร ี ใชวิธีการสัมภาษณวัดละ 15 คน จํานวน 12 วัด
รวม 180 คน  และสนทนากลุมกับประชาชนท่ีมาวัด จํานวน 2 วัด วัดละ 10 คน  รวม 20 คน รวมกลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยครั้งน้ี
จํานวน 200 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสัมภาษณอยางมีแบบฟอรมและประเด็นสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลสภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละ ขอมูลความตองการของ

กลุมตัวอยางวิเคราะหโดยใชคะแนนเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระสงฆ ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ และท่ีอยูอาศัย ใชสถิติ (t – Test Independent) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของความตองการของกลุมตัวอยาง ตามตัวแปรอิสระคือ อายุ  อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สภาพการมาวัด  และ
สภาพการฟงธรรม ใชสถิติ ( F-test ) การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัยพบวา
ดานพระสงฆผูแสดงธรรม สวนใหญประชาชนตองการพระสงฆท่ีมีบุคลิกสํารวม และใชภาษาท่ีฟงแลวเขาใจงาย  ดาน

เน้ือหาธรรมะ สวนใหญประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในเน้ือหาท่ีเกีย่วกบัสถานการณปจจุบัน ดานสถานท่ีแสดงธรรมสวนใหญ
ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมท่ีศาลาการเปรียญอยูในระดับท่ีมาก ดานวิธีการแสดงธรรมสวนใหญประชาชนมี
ความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมดวยวิธยีกตวัอยางเรือ่งราวปจจุบันในระดบัมาก ดานโอกาสในการแสดงธรรม ประชาชนตองการให
พระสงฆแสดงธรรมในวันสําคัญทางศาสนา ดานเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม สวนใหญประชาชนตองการฟงธรรมท่ีวัดในเวลาชวง
หลังพระฉันเชา สวนทางส่ือวิทยุ โทรทัศน และหอกระจายขาวประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในชวงเชากอนไปทํางาน ดาน
เวลาในการแสดงธรรม สวนใหญประชาชนมคีวามตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชเวลาประมาณ  20 – 30  นาที   ดานรปูแบบใน
การแสดงธรรม สวนใหญประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมแบบธรรมาสนเดียว

เมื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนจําแนกตามตัวแปรอิสระพบวา ประชาชนมีเพศตางกัน มีความตองการใน
ดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรมทางวิทยุและหอกระจายขาวแตกตางกัน, มีท่ีอยูอาศัยตางกัน มีความตองการในดานชวงเวลาท่ี
ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาวแตกตางกนั, มอีายแุตกตางกนั มคีวามตองการในดานเน้ือหาธรรมะ โอกาสในการแสดงธรรมและ
ชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศนแตกตางกัน, มีการศึกษาตางกัน มีความตองการในดานโอกาสในการแสดงธรรมแตก
ตางกัน, มีอาชีพตางกัน มีความตองการทุกดานไมแตกตางกัน, มีรายไดตางกัน มีความตองการในดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตก
ตางกัน, มีความถี่ในการฟงธรรมตางกัน มีความตองการในดานสถานท่ีแสดงธรรมและดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกัน, มี
ความถี่ในการมาวัดตางกัน มีความตองการในทุกดานไมแตกตางกัน

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                               ปการศึกษา 2545
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………………………………………………………..………………………….
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1…………………………………………….2………………………………...……………
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THAMRONG SAMATHI : THE NEED OF PEOPLE IN NONTHABURI PROVINCE TO MONK’S DHAMMA
PRESENTATION. THESIS ADVISORS : ASSO. PROF. SUPATTRA CHUMKET AND KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D.
211 pp. ISBN 974 - 653 - 262 - 6.

The aim of this research were to study the need of the people to monk’s Dhamma presentation in the part of
preacher, content, place, method, occasion, time , period of time and the way of giving a sermon, and to compare the
need of the people to monk’s Dhamma presentation with the Independent Variables. The sample population were
those who live near the temples in Nonthaburi Province. The structure interview was used with 180 persons near 12
temple and the focus group with 20 persons near two temples. They were 200 persons from 14 temples.

The instruments use  were structure interview and focus groups. The data were collected and analyzed by
using frequency and percentile statistic. The data of the people’s need were analyzed by using mean and standard
deviation. The comparison of different needs of the people in Independent Variables, i.e. sex and residence, was
analyzed by using t – test independent statistic,  while that of age, occupation, revenue, education level, frequency of
going to the temple and listening to sermons were analyzed by using F – test statistic. The data were presented by
using the table and narration.

The result of the study was found that , the aim of the research was to study people’s need to monk’s
Dhamma presentation. In the part of preacher, majority of people need those who were in good manners and use
normal language speech. And the content, could applying in daily life. In the part of place, majority of people need
the monk to used Salakarnparian (the making – merit Hall) in the temple for listening to sermons. In the part  of
method, majority of people need monks citing an example in this present life. In the part of occasion, majority of
people  need monks giving sermon on important religious days. In the part of space of time, majority of people need
monk giving sermon at the temple after partaking breakfast. But, at television, radio and public broadcasting tower,
majority of people need monks giving sermon in the morning before they go to work. The part of period of time,
majority of people need monks giving sermons in 20 - 30 minutes per time. In the part of the method, majority of
people need individual monks giving sermons on a pulpit (Thammart).

Comparing people’s need according to Independent Variables, it was found that people of different sex 
need different period of time in Dhamma presentation at the radio and broadcasting tower, people of different 
residence need different period of time in Dhamma presentation at the broadcasting tower, different age need 
different content, occasion and period of time in Dhamma presentation at television, different level of education need 
different occasion in Dhamma presentation, different occupation need no significant in every part, different revenue 
need different form of Dhamma presentation, different frequency in listening to sermon need different place  and 
occasion in Dhamma presentation, different  frequency in going to temple need no significant difference in every part.

Department of Non – formal Education             Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2002
Student's signature……………………………………………………………..……………………………………………………..
Thesis Advisors' signature 1………………………..…………………………..2…………………………….………...………….
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธเร่ือง “ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ตอการแสดงธรรม
ของพระสงฆ”  ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี   ผูวิจัยขออนุโมทนาที่ไดรับความอนุเคราะหจาก
รองศาสตราจารย สุพตัรา  ชมุเกต ุประธานผูควบคมุวิทยานพินธ และ อาจารย ดร.ครีีบนู  จงวุฒิเวศย
อาจารยควบคมุวิทยานพินธ ทีไ่ดสละเวลาอันมคีาของทาน คอยใหคาํปรึกษา และ แกไขขอบกพรอง
ตางๆ จนเปนวิทยานพินธฉบบัสมบรูณ นอกจากนีต้องขออนโุมทนารองศาสตราจารย ดร.ทองปลิว ชมชืน่
ที่กรุณาเปนประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ และ ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุนทรธรรมโสภณ
ที่ไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิใหกับผูวิจัยและไดตรวจสอบแบบสัมภาษณในคร้ังนี้

ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพดิลก และ พระมหา ดร.ตวน  สิริธมฺโม ที่ไดชวยตรวจ
สอบแบบสัมภาษณ จนไดแบบสัมภาษณที่สามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดอยางสมบูรณ

ขออนุโมทนาตอคณาจารยทุกทานที่ไดถายทอดความรูใหกับผูวิจัย ทั้งที่เปนอาจารย
ในภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน และอาจารยพิเศษที่ไดมาถายทอดความรู

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณพระครูปลัดทนงค ฐิตรํสี เจาอาวาสวัดชลอ ที่ไดใหการ
สนบัสนนุทนุการศกึษา  ชวยใหคาํปรึกษาและใหความสะดวกในการลงพืน้ทีเ่พือ่ทาํการวิจยั ขออนโุมทนา
แดบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร และ คณุวราลี  ศรีทอง ทีไ่ดใหการสนบัสนนุทนุการศกึษา
ซึ่งไดนํามาเปนคาใชจายในการทาํวิจยัคร้ังนี ้  และขอขอบคณุ พระมหาวิโรจน  อธโิชโต ที่ชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล  และจัดเอกสารตางๆ  ขออนุโมทนา คุณจิณณภักดิ์  
ศรีศลิารักษ และคุณเสริมศักดิ์ ออนคง และอีกหลายทานทีไ่ดชวยเกบ็รวบรวมขอมลูทัง้สัมภาษณและ
สนทนากลุม จนงานวิจยัคร้ังนีสํ้าเร็จลุลวงไปดวยดี

ขอกราบขอบพระคุณเจาอาวาสซึ่งเปนกลุมตัวอยาง ที่ใชเพื่อสัมภาษณและสนทนากลุม 
ซึ่งไดชวยประสานกับประชาชนที่อยูใกลวัด ทําใหผูวิจัยไดรับความสะดวกในการสัมภาษณและ
สนทนากลุม และขออนุโมทนาตอญาติโยมทุกทานที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหสัมภาษณและ
รวมสนทนากลุม ซึ่งทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากที่สุด

สุดทายนี้ผูวิจัยขอระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา คุณครูอุปชฌายและ
อาจารย ตลอดจนทานที่มิไดเอยนามในที่นี้ ซึ่งทําใหผูวิจัยเกิดกําลังใจมีความมุมานะพยายาม
จนงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จไปดวยดี
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีปญหาหลายประการดวยกัน ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนนั้น เปนปญหาที่เกิดข้ึน

จากการที่ประชากรของประเทศขาดความสํานึก และขาดความรับผิดชอบตอสังคม มีความเห็นแก
ตัวมากข้ึน จนทําใหเกิดความเดือดรอน ปญหาตางๆ   ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เกิดจากการที่
ประชากรของประเทศไมไดรับการอบรมในดานจิตใจที่ดีพอ แมวาการศึกษาในปจจุบัน จะมีผูที่
จบการศึกษามากข้ึนก็ตาม แตปญหาตางๆ ก็ไมไดลดลงแตประการใด มิหนําซ้ําปญหาตางๆ กลับ
ดูจะเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ ซ้ําราย ผูที่มีความรูสูง กลับเปนผูสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืนมาก
กวาคนทีม่คีวามรูนอย คนรวยกลับทาํส่ิงทีไ่มนาจะทาํมากยิง่ข้ึน จะเหน็ไดวา ปญหาทีเ่กดิข้ึนทกุวันนี้
ไมไดเปนเพราะคนไมมีความรู หรือคนไมมีจะกิน ซึ่งในอดีต คนที่ไมมีจะกินหรืออดอยากจะเปน
ผูที่คอยสรางความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคือง และคนที่ทําผิดกฎหมาย
ก็คือคนที่ไมมีความรู แตปจจุบัน กลับมีลักษณะที่เปล่ียนไป  ฉะนั้นการพัฒนาจิตใจของประชาชน
จึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง ที่ทุกคนในประเทศจะตองตระหนักใหมาก เพื่อใหสังคมเกิดความสํานึก
มคีณุธรรมจริยธรรมมากยิง่ข้ึน สภาพปญหาทีเ่กดิข้ึนจากการทีป่ระชากรของประเทศขาดคณุธรรมมดีงันี้

ปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน เปนปญหาที่เกิดข้ึนอยูเสมอมา
ไมวาจะเปนการปลน หรือการลักเล็กขโมยนอย ตลอดจนการกออาชญากรรมอ่ืนๆ ซึง่ทาํใหประชาชน
ที่ประกอบสัมมาอาชีพตองไดรับความเดือดรอน แมวาบานเมืองจะมีบทลงโทษในทางกฎหมายแก
ผูกระทําความผิดก็ตาม แตก็ยังมีผูกระทําความผิดอยูอยางไมลดละ มีขาวเกี่ยวกับอาชญากรรม
ตางๆ เกิดข้ึนไมเวนแตละวันซึ่งสามารถเห็นไดจากหนาหนังสือพิมพตางๆ ซึ่งปญหาทางอาชญา
กรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนสวนใหญจะเกิดข้ึนเพราะการไมรูจักควบคุมตนเอง หรือในทางพุทธศาสนา
เรียกวา มิจฉาทิฎฐ ิ ความเห็นผิด ดังนั้นหากสามารถขจัดความเห็นผิดและสรางความมีเมตตา
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความเห็นอกเห็นใจใหเกิดข้ึนมากเทาไร ก็จะทําใหปญหาอาชญากรรมตางๆ
ลดนอยลงได สภาพปญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปจะเกิดจากการที่คนขาดคุณธรรม ไมวา
จะเปนเร่ืองของความเกียจคราน ความไมมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย  ขาดความเห็นอกเห็นใจ ทําให
กออาชญากรรมข้ึนมา มีการขโมย จี้ ปลน ตลอดจนการทํารายและเขนฆากัน เนื่องมาจากการที่
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คนขาดธรรมะที่จะหลอเล้ียงจิตใจ แมวาบานเมืองจะเจริญ ประชากรของประเทศมีรายไดเพิม่ข้ึน
แตปญหาความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสินกไ็มไดหมดส้ินไป กลับมเีพิม่มากข้ึน และนบัวันจะสลับ
ซับซอนยากที่จะเอาผิดทางกฎหมายได

ปญหาดานยาเสพตดิ ยาเสพตดิจดัไดวา เปนกามคณุอยางหนึง่ในทางพระพทุธศาสนา
เมือ่กลาวถงึกามคณุ เรากจ็ะนกึไปเกีย่วกบัเร่ืองของทางเพศหรือเกีย่วกบัการกนิใหเกดิความเอร็ดอรอย
แตในทางหลักของพระพุทธศาสนาแลว การที่ประสาทไดรับรสอันใดแลวเกิดความพอใจและ
อยากเสพอีกนั้นจัดไดวาเปนกามคุณเชนเดียวกัน การที่ประชาชนติดยาเสพติดนั้นไมวาจะเปนสุรา
หรือส่ิงเสพติดที่กฎหมายตองหามก็ตาม  การใชหลักธรรมทางศาสนานาจะเปนสวนชวยหลอหลอม
จิตใจใหแข็งแกรง เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจไมใหไปทดลองยาเสพติดและใหมีพลังใจยนืหยดัพรอมทีจ่ะ
ตอสูกบัชวิีต (มหาวิทยาลัยศลิปากร, คณะเภสัชศาสตร , ภาควิชาเภสัชเคม ี 2542 : 104 )

ปญหาโสเภณ ี เปนปญหาทีม่มีาตัง้แตในสมยัโบราณ   ในสมยักอนปญหาโสเภณ ีเกดิจาก
การหลอกลวงตลอดจนการบังคับ แตในปจจุบันจะเห็นไดวาปญหาโสเภณีกลับเปนปญหาที่เกิด
จากบคุคลทีต่องการเปนโสเภณ ีตัง้ใจทีจ่ะเปนดวยตนเอง เพราะหวังทีจ่ะไดเงนิมาใชจายของฟุมเฟอย
เชนซื้อกระเปาราคาแพง ซื้อโทรศัพท ตลอดจนของใชที่มียี่หอ การเที่ยวไปในสถานบันเทิงตางๆ จึง
ทาํใหตองหาเงนิมาใหไดมากๆ เพือ่ใชซือ้ของทีต่นตองการ ซึง่ปญหาดงักลาว จะมกัเจอกบักลุมวัยรุน
ซึ่งจะเห็นไดวาปญหาโสเภณีในปจจุบันเกิดจากความไมพอดีของการใชจายไมรูจักประมาณใน
การเล้ียงชีวิต ซึ่งตามความเปนจริงแลว คนเราสามารถอยูไดดวยปจจัย 4 เทานั้น คือ อาหาร
เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค สวนส่ิงของอ่ืนๆ นอกจากนี้เปนปจจัยประกอบที่ชวยให
สะดวกสบายมากข้ึนเทานั้น แตหากไมรูจักพอ ก็จะแสวงหาส่ิงที่ตนตองการในทางที่ไมถูกตองได

โดยทั่วไปแลวปญหาของสังคมไทยเปนปญหาที่เกิดจากการที่ประชาชนขาดคุณธรรม 
หรือจิตสํานึกที่ดี หลงไหลในวัตถุมากจนเกินไป ทําใหเกิดการเสพที่ไมพอเพียง เนื่องจากกามเปน
ส่ิงที่ผูเสพไมรูจักพอ และตองเสพเร่ือยๆ ไปอยางไมส้ินสุด ทําใหเกิดความเดือดรอน แยงชิง และ
กระทําการตางๆ เพื่อใหไดมาในส่ิงที่ตนตองการ การที่ประชาชนในชาติ ขาดความสํานึกที่ดีนั้น
ยอมสงผลกระทบตอสังคมอยางมาก โดยที่ผูกระทําไมรูสึกวาส่ิงที่กระทําอยูเปนความเสียหายแต
อยางใด กลับเห็นวาส่ิงที่กระทําอยูเปนส่ิงที่ถูกตองและสมควร  ในทางพุทธศาสนาเรียกการกระทํา
เชนนี้วา  ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐ)ิ

เมื่อสังคมเกิดปญหาตางๆ  คนผูซึ่งอยูในสังคมนั้นๆ ก็ตองชวยกันแกไข และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การแกไขปญหาสังคม ไมสามารถกระทําไดโดยบุคคล สถาบัน องคกร หรือหนวย
งานใดหนวยงานหนึง่ จาํเปนทีจ่ะตองรวมมอืกนั ของทกุคน ไมวาจะอยูในสถาบนั หรือองคกรใดๆ เนื่อง
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จากปญหาสังคม เปนปญหาที่เกิดข้ึนจากคนในสังคมเปนผูกระทําข้ึน ดังนั้นการแกปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายภายในสังคมนั้น

ประเทศไทยจัดไดวาเปนสังคมหนึ่งเชนเดียวกัน ดังที่เคยไดยินคําวา “สังคมไทย” หรือ
ชาวไทย แตในสังคมไทยนัน้ ยงัมสัีงคมอ่ืนๆ ทีแ่ยกยอยออกไปอีกเชน สังคมชัน้สูง หรือสังคมชัน้กลาง
ในสังคมหนึง่ส่ิงทีข่าดไมไดกค็อืผูนาํ และผูตาม แตจะแยกยอยออกไปมากนอยเพยีงไรกต็องข้ึนอยูกบั
ขนาดของสังคมนั้นๆ

สังคมไทย ประกอบดวย สถาบันตางๆ ที่สําคัญ 6 สถาบัน ดังนี้
1. สถาบันครอบครัวและการสมรส
2. สถาบันการปกครอง
3. สถาบันศาสนา
4. สถาบันการศึกษา
5. สถาบันเศรษฐกิจ
6. สถาบันนันทนาการ (สุพัตรา สุภาพ 2535 : 64)

ในสถาบันตางๆ ที่กลาวมา ลวนมีบทบาทตอการชวยกันแกปญหาตางๆ ภายในสังคม
ทั้งส้ินไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมก็ตาม เนื่องจากเมื่อเกิดปญหาในสังคม ทุกสถาบันก็ยอม
ไดรับผลกระทบ และเกิดปญหาดวยกันทั้งส้ิน เชนเมื่อเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการ
เมือง ก็พลอยไดรับผลไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวาปญหาทางเศรษฐกิจ อาจนํามาซึ่งความนิยมชมชอบ
หรือความเส่ือมศรัทธาตอนักการเมืองไดเชนเดียวกัน หากรัฐบาลใดไมสามารถแกปญหาทาง
เศรษฐกิจได ประชาชนก็จะคิดวาไมมีความสามารถเปนตน ดังนั้น ในสถาบันทางสังคมทุกๆ
สถาบันก็ตองมีบทบาทในการชวยกันแกปญหาตางที่เกิดข้ึนรวมกัน และบางคร้ัง ตัวของสถาบัน
เองก็มีปญหาที่จะตองไดรับการชวยเหลือจากสถาบันอ่ืนๆ

สถาบันศาสนาเปนสถาบันที่เกี่ยวกับความประพฤติและจรรยามารยาท เพื่อใหสมาชิก
มีความประพฤติในแนวเดียวกัน ใหรูวาอะไรดีอะไรไมด ี(สุพัตรา สุภาพ 2521:29) มีบทบาทสําคัญ
ตอการสรางจิตสํานึกที่ดี เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดมีแกประชาชนในสังคม สถาบันศาสนา
มีพระสงฆเปนผูทําหนาที่ใหการอบรมส่ังสอนและมีการเผยแผพระธรรมคําสอนของศาสนา ไปสู
ประชาชนผูมคีวามศรัทธาตอศาสนานัน้ๆ การใหการอบรมส่ังสอนการเผยแผเปนหนาที่หลักของพระ
สงฆที่สําคัญ ที่พระสงฆปฏิบัติมาเปนปกติอยูแลว ทั้งที่เรียกวาการเทศน แสดงธรรม หรือการ
ปาฐกถาก็ตาม (พระครูสุนทรธรรมโสภณ 2545:26 ) ในสมัยพุทธกาลพระสงฆนอกจากจะปฏิบัติ
ธรรมเพื่อความพนทุกขแลว พระสงฆยังมีหนาที่ตองอบรมส่ังสอนประชาชนใหเห็นโทษของกิเลส
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และใหเห็นคุณของความสงบระงับจากกิเลส ในการอบรมส่ังสอนประชาชนนั้น พระสงฆดาํเนนิไป
อยางตอเนือ่งทัง้ในทีพ่กัและการจาริกไปสูดนิแดนทีห่างไกล ( ภัทพร  สิริกาญจน  2535: 23) ใน
ปจจบุนัแมเราจะมโีรงเรียนทีส่อนวิชาการตางๆ แลวกต็าม แตยงัอาศยัพระภิกษสุงฆชวยอบรมส่ังสอน
นกัเรียนในดานศลีธรรมจรรยาและวิชาพระพทุธศาสนาไดเปนอยางด ี (กระทรวงศกึษาธกิาร, กรมวิชาการ
2535 : 5)   ซึ่งในการอบรมส่ังสอนประชาชนนั้น  ถือวาเปนหนาที่หลักอยางสําคัญของพระสงฆ ซึ่ง
มีกลาวไวในเร่ืองของ ทิศ 6 ดังนี้

1. หามไมใหทําความชั่ว คือพระสงฆพึงส่ังสอนชาวพุทธที่ประพฤติฝาฝนศีลธรรมหรือ
จารีตประเพณีหรือทําความชั่ว โดยชี้ใหเห็นผลของการทําความชั่ว และพยายามชักจูงไมใหทํา
ความชั่วนั้นๆ

2. ใหตัง้อยูในความด ีโดยการแนะนาํชกัชวนใหพทุธศาสนกิชน ทาํความดลีะเวนความชัว่
ผูที่เคยทําความชั่วมาแลวส่ังสอนใหทําความดี ผูที่ทําความดีอยูแลวก็ใหทําความดีเพิ่มข้ึน

3. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม คือ พึงสงเคราะหคนทั่วไปดวยจิตใจบริสุทธิ์ มีเมตตา 
กรุณา โดยไมหวังส่ิงตอบแทนใดๆ

4. ใหไดยินไดฟงในส่ิงที่ไมเคยไดยินไดฟง โดยปกติพุทธศาสนิกชน จะไมรูพระธรรม
วินัยอยางลึกซึ้งเหมือนพระสงฆ พระสงฆเมื่ออุปสมบทแลว จะทําหนาที่ที่ศึกษาพระธรรมวินัยมาก
กวาประชาชน ดังนั้นพระสงฆจึงตองอธิบายส่ิงที่ประชาชนยังไมรูใหประชาชนไดรูใหเขาใจชัดเจน

5. ทาํส่ิงทีเ่คยฟงมาแลวใหแจมแจง คอื อธบิายส่ิงทีพ่ระสงฆรูมาใหประชาชนเขาใจชดัเจน
จนหายสงสัย

6. แนะนําแนวทางในการดําเนินชีวิตใหประชาชนปฏิบัติไดอยางถูกตอง ประพฤติในส่ิง
ที่ดีงาม เพื่อความสุขในชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2533 ก : 69 )

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดประเทศหนึ่ง 
จากสถิติของศาสนิกชน จําแนกตามศาสนา ป 2541 มีพุทธศาสนิกชน ทั้งประเทศ 57,134,880 คน
คดิเปนรอยละ 92.95 (สํานกันายกรัฐมนตรี, สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ2542 : 41) มี
พระภิกษุสามเณร ป 2542 ในประเทศไทยทั้งส้ิน 365,140 รูป จําแนกเปนสามเณร 97,840 รูป  มี
พระธรรมทูตที่ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา ในป พ.ศ. 2542 จํานวนทั้งส้ิน 3,483 รูป จําแนก
เปนพระธรรมทตูทัว่ไป มจีาํนวนมากทีสุ่ด 2,385 รูป หรือรอยละ 68.48 ของจาํนวนพระธรรมทตูทัง้หมด
รองลงมาคอื พระธรรมทตูเฉพาะกจิ 643 รูป หรือรอยละ 18.46  พระธรรมทตูไปตางประเทศ 343 รูป
หรือรอยละ 9.85 และพระธรรมทูตบนพื้นที่สูง 112 รูปหรือรอยละ 3.22 (สํานักนายกรัฐมนตรี,
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2542 :  38)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

ในแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2545 ไดมีนโยบายในการ
สงเสริมคุณภาพการเผยแพรศาสนธรรม ดวยการอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ
ชาวตางประเทศ และสงเสริมใหศาสนทายาทไดเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่น ดวยการเผยแผคํา
สอนทางพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง มีการอบรมพระธรรมทูตทั่วไปและเฉพาะกิจ และพระธรรมทูต
ไปตางประเทศ อบรมพระวิปสนาจารย และสรางพระนักเผยแผ ฝกอบรมพระนักเทศน (กระทรวง
ศึกษาธิการ 2545:54)

คนไทยสวนใหญจะนับถือพระพุทธศาสนา แตก็ไมไดหามที่จะไปนับถือศาสนาอ่ืน เชน
คริสต อิสลาม พราหมณ เปนตน มีการนําคุณคาของศาสนาอ่ืนๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เปนการ
ผสมผสานกับหลักศาสนาพุทธอยางไมขัดเขิน เชน พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ ในเร่ืองการ
ข้ึนบานใหม แตงาน ตั้งศาลพระภูมิ เปนตน (สุพัตรา  สุภาพ  2533:31)  แมเมื่อมีศาสนาใหมๆ
เขามาจากภายนอก กไ็ดพบการตอนรับอยางด ีและเปดโอกาสหรือถงึกบัชวยเอ้ือเฟอใหมกีารเผยแพร
โดยสะดวกดวยซ้ํา (พระธรรมปฎก 2540 ข : 31)

พระพุทธองคไดทรงตรัสถึงหนาที่ของพระสงฆตั้งแตเร่ิมประกาศพระศาสนา ดังจะเห็น
ไดจากพระพุทธพจน ในการสงสาวกไปประกาศพระศาสนา เชน

“ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขของชนหมูมาก
เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย”
(วินัย. 3/42/39.)

“ภิกษุทั้งหลาย พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เปนผูมีอุปการะมากแกเธอทั้งหลาย
บํารุงเธอทั้งหลายดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แมเธอทั้งหลาย
ก็จงเปนผูมีอุปการะมาก แกพราหมณ และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในทีสุ่ด จงประกาศแบบการครองชวิีตอันประเสริฐ พรอมทัง้อรรถ พรอมทัง้
พยญัชนะ บริสุทธิ ์บริบูรณส้ินเชิง แกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้นเถิด “ (ขุ.อิติ. 25/287/314)

ในสมัยพุทธกาล พระสงฆอาจประสบอุปสรรคบางประการในการพัฒนาศีลธรรมของ
ชุมชน กลาวคือ ประการแรก พระสงฆตองเผชิญกับการตอตานและไมยอมรับ เนื่องจากธรรมะที่
พระสงฆเผยแผนั้นขัดกับวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมของชาวบานเชน ชาวบานเคยชินกับการลาสัตว
แตพระสงฆชี้ใหเห็นบาปโทษของการฆาสัตว และชาวบานพอใจในการเสพสุขทางประสาทสัมผัส
แตพระสงฆกลับแสดงโทษของโลกิยสุขและคุณของความพนทุกขคือนิพพานเปนตน ประการที่สอง
พระสงฆตองเผชิญกับส่ิงแวดลอมที่แปลกใหมและอุปนิสัยใจคอที่ไมเปนมิตรของชาวบาน เชน กรณี
ของพระปุณณะเปนตน ประการที่สามพระสงฆตองเผชิญกับลัทธิความเชื่อดังเดิมของชาวบาน
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และตองพยายามเสนอคําสอนที่อาจขัดแยงกับลัทธิดังกลาว เชน ชาวบานนับถือยําเกรงเทพเจา
พระสงฆตองเสนอคําสอนที่สามารถนอมนําชาวบานใหยอมรับกฎแหงกรรมแทนอํานาจสูงสุดของ
เทพเจา โดยไมทําใหชาวบานเปนปฏิปกษกับพระสงฆ ในการเอาชนะลัทธิดั้งเดิมหรืออาจารยเจา
ลัทธิตางๆ นั้น (ภัทรพร  สิริกาญจน 2535 : 25)

ปจจุบันพระสงฆจะใชการสอนดวยการ เทศน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปราย
และมีการสนทนา ซึ่งอาจใชส่ือทางโทรทัศน วิทยุ ตลอดจนหอกระจายขาวเพื่อใหประชาชนรับฟง
ซึ่งในการแสดงธรรมของพระสงฆนั้น มีปญหาตางๆ ดังตอไปนี้

1. ปญหาและอุปสรรคดานพระสงฆและสถาบันสงฆในฐานะผูเผยแพรธรรมะ เชนการ
ขาดแคลนพระสงฆทีม่คีวามสามารถในการเผยแพรธรรมะอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิง่ในเขตชนบท

2. ปญหาและอุปสรรคดานรูปแบบการส่ือสารเพื่อเผยแพรธรรมะ ปจจุบันเนนรูปแบบ
การเทศนหรือการบรรยายธรรมภาคทฤษฎีเปนหลัก แตไมมีภาคปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมตอเนื่องที่
เปนรูปธรรม ทําใหการเผยแพรธรรมไมเขาถึงจิตใจผูฟงอยางแทจริง

3. ปญหาและอุปสรรคดานวิธีการหรือกลวิธีการเผยแพรธรรมะ เชนไมมีการกําหนด
หัวขอธรรมะที่เหมาะสมกับผูฟง หรือไมมีการศึกษาหัวขอธรรมะอยางถองแทกอนนําไปเผยแพร
นอกจากนี้พระสงฆไมไดมีการผลิตและการใชโสตทัศนูปกรณมากอน รวมทั้งส่ือตางๆ สวนใหญจึง
มุงใชแตส่ือบุคคลเปนหลัก ทําใหการเผยแพรธรรมะกระทําไดในขอบเขตจํากัด

4. ปญหาและอุปสรรคดานประชาชนผูรับฟงธรรมะ เชน ประชาชนขาดความรูพื้นฐาน
ทางศีลธรรม การศึกษาทุกระดับไมเนนธรรมะหรือศีลธรรม นอกจากนี้สภาพสังคมที่กําลังเปล่ียน
แปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญและวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่หล่ังไหลเขามาสูประเทศไทย
สภาพแวดลอมในสังคมเชนนี้ไมเอ้ืออํานวยใหประชาชนสนใจธรรมะ เพราะตองใชเวลาและความคิด
ไตรตรองมาก โดยเฉพาะกลุมเยาวชนหรือวัยรุน ไมใหความสนใจนัก

5. ปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรธรรมะ เชนพระสงฆและสถาบัน
สงฆไทยไมมีการวิจัย ประเมินผลการเผยแพรธรรมะ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
สังคมปจจุบัน หรือพื้นฐานของผูฟงแตละกลุมเปาหมาย และสถาบันสงฆมีการประชาสัมพันธและ
การใชส่ือมวลชนในการเผยแพรธรรมะในปริมาณที่นอยมาก และขาดการประสานความรวมมือ
จากหลายฝาย (ปนนัดดา  นพพนาวัน 2533 : 103 – 104)

นอกจากปญหาดังกลาวแลว ยังมีการฟงธรรมกันตามประเพณ ีซึ่งการฟงธรรมดังกลาว
จะไมเกิดประโยชนอะไรเลย เพราะเปนการฟงธรรมที่ไมสนใจฟงธรรมมากนักแตเปนการนั่งฟงกัน
ไปเพื่อใหครบกําหนดตามประเพณีหรือพิธีการ การฟงธรรมตามประเพณีนั้น เชน การฟงธรรมใน
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งานบาํเพญ็กศุลศพ  การฟงธรรมในงานร่ืนเริงตางๆ เชนวันข้ึนปใหมตลอดจนงานครบรอบของบริษทั
หรือสํานักงานตางๆ ซึ่งคนฟงจะไมมีใจอยูกับการฟงธรรมมากนัก เนื่องจากบรรยากาศของงานไม
เอ้ืออํานวย และผูฟงมกัจะสนใจอยูกบัส่ิงอ่ืนๆ เกีย่วกบังาน มากกวาทีจ่ะฟงธรรม โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวกับความบันเทิง ผูฟงธรรมก็จะมุงสนใจกับงานร่ืนเริงบันเทิงที่จะมีข้ึน การฟงธรรมะก็จะไมได
ผลเทาที่ควร

จะเห็นไดวาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระสงฆนั้น เกิดข้ึนจากการที่
ประชาชนไมสนใจที่จะรับฟงอันเนื่องมาจากการแสดงธรรมไมเปนที่สนใจของประชาชน ดังนั้นผู
วิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ซึง่เมือ่ทราบ
ความตองการของประชาชนแลว พระสงฆก็สามารถนําไปประยุกตใชในการแสดงธรรม และทําให
ประชาชนมีความสนใจในการแสดงธรรมมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
2. เพือ่เปรียบเทยีบความตองการของประชาชนทีม่ตีอการแสดงธรรมของพระสงฆจาํแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  ที่อยูอาศัย  สภาพการมาวัด  สภาพการฟงธรรม

ปญหาของการวิจัย
1. ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดาน

พระธรรมกถกึ เนือ้หาธรรมะ สถานทีแ่สดงธรรม วิธกีารแสดงธรรม  โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลา
ที่ใชในการแสดงธรรม  ระยะเวลาในการแสดงธรรม รูปแบบในการแสดงธรรม เปนอยางไร

2. ประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได สภาพทีอ่ยูอาศยั สภาพการฟงธรรม
สภาพการมาวัด แตกตางกนั มคีวามตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในดานของพระธรรมกถกึ
เนือ้หาธรรมะ สถานทีแ่สดงธรรม วิธกีารแสดงธรรม โอกาสในแสดงธรรม ชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรม
ระยะเวลาในการแสดงธรรม รูปแบบในการแสดงธรรม  แตกตางกันหรือไม

สมมติฐานในการวิจัย
ประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได สภาพทีอ่ยูอาศยั สภาพการฟงธรรม

สภาพการมาวัด แตกตางกนัมคีวามตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในดานของพระธรรมกถึก
เนื้อหาธรรมะ สถานที่แสดงธรรม วิธีการแสดงธรรม โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลาที่ใชในการ
แสดงธรรม  ระยะเวลาในการแสดงธรรม รูปแบบในการแสดงธรรม  แตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ประชากรที่ให

สัมภาษณ และ (2) ประชากรที่ไดจากการสนทนากลุม ดังนี้
1.ประชากรที่ไหสัมภาษณไดแกประชาชนที่อยูใกลวัดในจังหวัดนนทบุรี  185  วัด
2.ประชากรที่ไดจากการสนทนากลุม ไดแกประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มาฟงธรรมที่วัด

185 วัด
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) กลุมตัวอยางที่ให

สัมภาษณ  (2) กลุมตัวอยางที่ไดจากการสนทนากลุม ดังนี้
1. กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ มีข้ันตอนเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางดังนี้

1.1 สุมวัดในจังหวัดนนทบุรี ม ี 6 อําเภอ มีจํานวนวัดทั้งหมด 185 วัด การสุมวัด
จะใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อําเภอละ 2 วัด แบงเปนวัดในเมืองและ
วัดนอกเมือง อยางละ 1 วัด จึงไดวัดที่จะทําวิจัยในคร้ังนี้ จํานวน  12  วัดแบงเปนวัดในเมือง 6 วัด
และวัดนอกเมือง  6 วัด

1.2 สุมประชาชนที่อยูใกลวัดที่ไดจากการสุมมาแลว    โดยใชวิธีสุมแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) วัดละ 15 คน รวมกลุมตัวอยางที่ตองสัมภาษณจํานวน 180 คน โดยกลุม
ตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะดังนี้

- มีอาย ุ20 ปข้ึนไป
- มีที่อยูอาศัยหางจากวัดไมเกิน 3 กิโลเมตร
- เปนผูเคยไดฟงพระสงฆแสดงธรรมทั้งตอหนาและทางส่ือตางๆ

2. กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสนทนากลุม ไดแก ประชาชนที่มาวัด วัดละ 10 คน ซึ่ง
มีข้ันตอนในการสุมดังนี้

2.1 สุมอําเภอ ซึง่ใชวิธกีารสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดอําเภอบางกรวย
เปนอําเภอที่จะสุมวัด

2.2 สุมวัด ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  โดยสุมเอาวัดในเมือง
1 วัดและวัดนอกเมือง 1 วัด

2.3 สุมประชาชนที่มาฟงธรรมที่วัด ซึ่งใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) วัดละ 10 คน ไดกลุมตัวอยางที่จะตองใชสนทนากลุม จํานวน 20 คน
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ฉะนัน้ในการทาํวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจยัไดแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุมคอื (1) กลุมตวัอยาง
ทีจ่ะใหสัมภาษณจาํนวน 180 คน (2) กลุมตวัอยางทีจ่ะใชสนทนากลุมจาํนวน 20 คน รวมกลุมตวัอยาง
ที่จะใชทําวิจัยในคร้ังนี้ทั้งหมด จํานวน  200  คน

ตัวแปรท่ีศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรที่เปนคุณสมบัติสวนตัวของประชาชนที่ฟงพระสงฆแสดงธรรม ไดแก อายุ เพศ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่อยูอาศัย สภาพการมาวัด สภาพการฟงธรรม
ตัวแปรตาม
ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในดานของพระธรรมกถึก

เนื้อหาธรรมะ สถานที่แสดงธรรม วิธีการแสดงธรรม โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลาที่ใชในการ
แสดงธรรม  ระยะเวลาในการแสดงธรรม  รูปแบบในการแสดงธรรม

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
ความตองการ หมายถึง ความตองการของประชาชนที่จะใหที่จะเห็นการแสดงธรรม

ของพระสงฆเปนไปตามที่ตนตองการ
พระสงฆ หมายถึง นักบวชที่เปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยไมเจาะจงเอา

รูปใดรูปหนึ่ง
พระภิกษ ุ หมายถึง นักบวชในพระพุทธศาสนาที่เปนพระภิกษุรูปเดียว
การแสดงธรรม หมายถึง การถายทอดธรรมะไปสูประชาชนหรือผูฟงดวยวิธกีารเทศน

การบรรยาย การอภิปราย การปาฐกถา
สภาพการมาวัด หมายถึง ความถี่ของการมาวัด
สภาพการฟงธรรม หมายถึง ความถี่ของการฟงธรรม
พระธรรมกถึก หมายถึง พระสงฆผูแสดงธรรม
เนื้อหาธรรมะ หมายถึง เนือ้หาธรรมะอันเปนคาํสอนขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา

ที่พระสงฆนําไปถายทอดแกประชาชน
สถานที่แสดงธรรม หมายถึง สถานที่ตลอดจนการใชส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน

ซึ่งประชาชนสามารถรับฟงเนื้อหาธรรมะได
วิธีการแสดงธรรม หมายถึง การใชวิธกีารตางๆ เชนการใชอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยี

เขาชวยเพื่อใหการแสดงธรรมมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน
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โอกาสในการแสดงธรรม หมายถึง โอกาสในการแสดงธรรมในเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ
ทั้งทางพุทธศาสนาและทางฝายบานเมือง

ชวงเวลาที่ใชแสดงธรรม หมายถึง ชวงเวลา ที่เหมาะสมกับผูฟง หรือผูฟงมีความสะดวก
ทีจ่ะรับฟงเชน ชวงตอนเชา  ตอนเทีย่ง ตอนบาย ตอนค่าํ เปนตน

ระยะเวลาในการแสดงธรรม หมายถึง ความมากนอยของระยะเวลาที่ใชแสดงธรรม
รูปแบบในการแสดงธรรม หมายถึง การแสดงธรรมดวยรูปแบบ 4 ประการคือ   เทศน

บรรยาย ปาฐกถา และอภิปราย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพื่อจะไดทราบความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการแสดงธรรมของพระสงฆใหสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชน

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี สรุปเปนแบบแผนการวิจัยได ดังน้ี

ขอมูลพื้นฐานของประชาชน

- อายุ
- เพศ
- อาชีพ
- รายได
- การศึกษา
- ที่อยูอาศัย
- สภาพการมาวัด
- สภาพการฟงธรรม

ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของ
พระสงฆในจังหวัดนนทบุรี  ในดานตางๆ ดังนี้
1. พระธรรมกถึก
2. เนื้อหาธรรมะ
3. สถานที่แสดงธรรม
4. วิธีการแสดงธรรม
5. โอกาสในการแสดงธรรม
6. ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม
7. ระยะเวลาในการแสดงธรรม
8. รูปแบบในการแสดงธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวม
และนําเสนอโดยแบงออกเปน 8  ตอน ดังนี้

1. สภาพการเผยแผธรรมะของพระสงฆในประเทศไทย
2. เทคนิคการเผยแผธรรมะ
3. พุทธวิธีในการสอน
4. การวัดและการประเมินผล
5. เทคนิคการสอนผูใหญ
6. เทคนิคการพูดและวิธีการพูด
7. สภาพการเผยแผธรรมะของพระสงฆในจังหวัดนนทบุรี
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สภาพการเผยแผธรรมะของพระสงฆในประเทศไทย

ประวัติความเปนมาของพระสงฆในประเทศไทย
พระพุทธศาสนากับคนไทยเปนเสมือนเนื้อและเลือดในรางกายมนุษย   ไมสามารถแยก

จากกนัได   ประเทศไทยเปนดนิแดนสุวรรณภูมทิีพ่ระเจาอโศกมหาราชทรงสงพระโสณะกบัพระอุตตระ
มาประกาศพระศาสนามาเผยแผเปนคณะแรก ก็สามารถพูดจาเทศนาธรรมใหแกชาวสุวรรณภูมิ
เหลานั้นกอน แลวจึงเผยแผพุทธรรมออกไปถึงชาวพื้นเมืองเดิมมีมอญโบราณ ละวา เปนพวกแรกใน
สุวรรณภูมิที่นับถือพระพุทธศาสนา

การนําเอาพระพุทธศาสนาเขามาประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมินั้น มีปรากฏใน
จดหมายเหตุจีนวา “ทวารวดี”  ซึ่งสันนิษฐานวา ไดแกจังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุตางๆ เชน “พระปฐมเจดีย ศิลารูปพระธรรมจักร” เปนตน (กรมการศาสนา 2527 : 129)

พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
เมื่อเร่ิมสรางอาณาจักรสุโขทัย   มีพระสงฆลังกามาปฏิบัติธรรมตั้งสํานักเผยแผธรรมที่

เมืองนครศรีธรรมราชแลว   คร้ันพอขุนรามคําแหงเสด็จข้ึนครองราชยในป พ.ศ. 1820  พระองคได
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ทรงทาํนบุาํรุงพระพทุธศาสนาเปนอยางดยีิง่   และใหไพรฟาประชาราษฎรตัง้มัน่อยูในพระพทุธศาสนา   
พอถึงรัชสมัยพระเจาลิไทกษัตริยองคที ่  5  แหงกรุงสุโขทัยข้ึนครองราชย  เมื่อ พ.ศ. 1897   ทรง
เล่ือมใสทวีคณูถงึกบัเสดจ็ออกผนวชชัว่คราว  ณ  วัดอรัญญกิ   อีกทัง้ทรงพระราชนพินธหนงัสือเตภูมกิถา
หรือไตรภูมิพระรวง   เปนการส่ังสอนศีลธรรมแกประชาชน   พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยบริสุทธิ์
บริบูรณ   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยตาง ๆ ไมเขาไปรบกวน   ฉะนั้นพระพุทธศาสนากับความ
เปนธรรมชาติจึงเปนเนื้อเดียวกัน   สงผลทางดานจิตใจอยางสูงแกผูเขาไปสัมผัส

พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา
โดยภาพรวมพระพทุธศาสนา   ในสมยักรุงศรีอยธุยาอาจกลาวไดวาประชาชนไมสูโนมเอียง

ไปในหลักธรรมชัน้สูงมากนกั   มุงแตเร่ืองการบญุการกศุล  บาํรุงพระสงฆ  สรางวัดวาอาราม  ปชูนยีสถาน  
ปูชนียวัตถุ   พิธีกรรม  งานฉลอง  งานนมัสการตาง ๆ เชนไหวพระธาต ุ  และไหวพระพุทธบาท   
เปนตน   สวนการบาํเพญ็จติภาวนากม็ุงเนนไปทางความขลังความศกัดิสิ์ทธิ ์  อิทธปิาฏิหาริย   มเีร่ือง
ไสยศาสตร  อาถรรพณ   เขามาปะปนเปนจาํนวนมาก   โดยเฉพาะชวงปลายรัชสมยัเสียกรุงเปนเร่ือง
นาคิดวาเพียงไมกี่สิบปคนไทยสมัยอยุธยาเร่ิมมีบทบาททางศาสนาเปล่ียนไปเมื่อเทียบกับสมัย
สุโขทัย

พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี
สมเดจ็พระเจาตากสินมหาราชทรงบาํรุงกจิพระศาสนา   สรางวัดใหมข้ึนบาง  ปฏิสังขรณ

วัดเกาบาง   อาราธนาพระภิกษุผูรูธรรม  มีศีลาจารวัตรมาจากหัวเมือง   การพระศาสนาอยูในชวง
ฟนฟูหลังจากเสียงกรุง

พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ในรัชสมัยรัชกาลที ่ 1 - 5 การพระศาสนายังอยูในลักษณะฟนฟูและมีการพัฒนาให

สอดคลองกบัพระพทุธศาสนาในสมยัอยธุยา   เชน   การสรางวัดและปฏิสังขรณวัด   มกีารสังคายนา
พระไตรปฎก   มีการขยายหลักสูตรบาลี  3 ชั้น   ( ตรี – โท – เอก )   เปนเกาประโยค   มีการสราง
พระไตรปฎกฉบับหลวง   สงเสริมการสอนพระปริยัติธรรมใหกวางขวาง   อีกทั้งมีการติดตอศาสน
กิจยังตางประเทศ   โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 ทรงมีวิสัยทัศนกวางไกล   ใหพระราชโอรสและพระบรม
วงศานุวงศไดศึกษาวิชาการแขนงตาง ๆ  ทั้งในและตางประเทศ   นับวาทรงสรางฐานความคิดใหผู
สืบตอสันติวงศและผูที่เปนนักปกครองทั้งหลาย   เปนประโยชนแกประเทศชาติอยางใหญหลวงใน
กาลตอมา

สมัยรัชกาลที ่ 6  ถึงปจจุบัน   การพระศาสนามีความเปล่ียนแปลง   พออนุโลมเรียกวา
เปนการพัฒนาในสายตาของอนุชนคนรุนใหม   กลาวคือ   มีการสรางและปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ใหพิเศษพิศดารมากข้ึน   มีการวางแนวการปกครองคณะสงฆ   มีการรจนาเรียบเรียงแตงตํารา
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พระพุทธศาสนา   อีกทั้งนําตําราจากภาษาตางประเทศมาเปนจํานวนมาก   พระไตรปฎกไดรับการ
ศึกษาอยางแพรหลายเพราะมีการแปลและนํามาเรียบเรียงประยุกตเขากับสถานการณใหม ๆ ได
เปนอยางดี   มีมหาวิทยาลัยสงฆซึ่งผลิตพระบัณฑิตจํานวนมากสูสังคม  แมจะลาสิกขาไปบางแต
ผลประโยชนก็หนีไมพนที่จะตกแกชาติและพระศาสนา

เปนเร่ืองทีน่าจบัตามองการพระศาสนาในประเทศไทยนบัแตป พ.ศ. 2545   พระพทุธศาสนา
ในประเทศไทยแมจะมีการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เชน  มีการศึกษาเลาเรียนในระบบมหาวิทยาลัย   
มีการกอสรางในพุทธสถานวิจิตพิศดาร  มีพิธีกรรมและการจัดงานภายในวัดที่แปลกไปจากแนวคิด
พระพทุธศาสนาดัง้เดมิ แตพระพทุธศาสนาในบานเมอืงนีย้งัคงไดรับการกลาวขานวาเปนพระพทุธศาสนา
เถรวาท   จติวิญญาณชาวพทุธเถรวาททีฝ่งมาแตสุโขทยั   ยงัคงมอิีทธพิลเหนอืความคดินกัวิชาการที่
ยังไมกลาขนานนามใหเปนพระพุทธศาสนานิกายอ่ืน

กรณรีางพระราชบญัญตัคิณะสงฆทีค่ณะรัฐมนตรีในการประชมุเมือ่วันที ่  23  กมุภาพนัธ  
พ.ศ. 2545  มมีตใิหไปทบทวนใหม ๆ ทัง้ที ่ครม. มมีตเิมือ่วันที ่ 20  พฤศจกิายน  2544  ไดอนมุตัใิน
หลักการและใหถอืเปนเร่ืองเรงดวนในการตรา  พ.ร.บ. คณะสงฆ   การที ่ครม. ตกีลับรางพระราชบญัญตัิ
คร้ังนี ้  หลายทานหว่ันใจวาจะมผูีฉวยโอกาสมาทาํใหพระพทุธศาสนาปนปวนและตรีวนโดยเปนฆาตกร
ทางนิติกรรม  รัฐบาลจะไมเขาใจหรือไขสือก็ตาม

หากรางพระราชบัญญัติไดรับการเปดชองใหมีการแกไขพระไตรปฎกได   มีการยอมรับ
คณะสงฆนิกายใหมได   พระพุทธศาสนาในเมืองไทยจะตองเปล่ียนโฉมหนาเปนแน   เมื่อเปนเชน
นี้   ถาทานอยากเห็นเมืองไทยในอนาคต   ลองซื้อตั๋วเคร่ืองบินไปลงที่เกาหลีหรือที่ญี่ปุนดูซิ    และ
จะเห็นเมืองไทยในอีก 50  ปขางหนา   นี่ไมไดหมายความวาผูเขียนกําลังตําหนิชาวพุทธเกาหลี
หรือญี่ปุน   แตเราคงสังเวชใจที่ไมสามารถรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาท   อันเปนมรดกของปู  ยา  
ตา  ยาย  โดยเฉพาะพอขุนรามคาํแหงมหาราชไดทรงฟมูฟกมาตัง้แตคร้ังสรางกรุงสุโขทยั   หรือพระเจาลิไท
ถึงกับผนวชและแตงตําราพระพุทธศาสนาสอนคนใหอยูดีมีสุขมีเอกลักษณความเปนไทย

ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนามหายาน
คนไทยยังมีความรูเร่ืองพระพุทธศาสนามหายานไมมากนัก   ไมเพียงแตฆราวาสเทานั้น

แมพระสงฆเองก็ตาม   ในปจจุบันแมจะมีผูแปลตําราพระพุทธศาสนามหายานข้ึนมาบางแตก็ยัง
ไมมากเทาที่ควร   พระพุทธศาสนามหายานอาจไมมีความจําเปนในการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข
เพราะหลักธรรมฝายเถรวาทที่คนไทยนับถืออยูเพียงพอที่สนองความตองการนี้ได   แตการศึกษา
พระพุทธศาสนามหายานในแงแนวคิด   วิธีการจัดการวัฒนธรรมประเพณีของมหายาน   ยอมจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

ทําใหผูศึกษาเพิ่มพูนสติปญญา   มีทรรศนะกวางไกลไมคับแคบ   โลกพระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้
เปนโลกกวาง   ชาวพทุธเถรวาทจาํตองพบปะแลกเปล่ียนความคดิและมมุมองกบัชาวพทุธมหายาน
การศึกษาหลักความคิดของกันและกันก็ยอมเปนส่ิงจาํเปนและเปนการสานสายใยแหงความสามคัค ี  
เพื่อรวมจรรโลงพระพุทธศาสนาใหจิรัฏฐิกาล

พระพุทธศาสนามหายานเร่ิมปรากฏชัดเจนคร้ังแรกในพุทธศตวรรษที่  5  กอนหนานี้มี
พระพุทธศาสนานิกายตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย   นิกายเหลานี้บางนิกายสูญหายไปในเวลาไมนาน
บางนกิายสามารถยนืหยดัมาไดจนถงึปจจบุนันี ้  พระพทุธศาสนามหายาน   นบัไดวาเปนกระบวนการ
พระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนามาเร่ือย ๆ แตกกิ่งกานสาขาออกมามาก   มีเอกลักษณแตกตางจาก
พระพทุธศาสนาดัง้เดมิ   อยางไรกต็าม   ปจจบุนันีก้ลาวไดวานกิายใหญ ๆ ของพระพทุธศาสนาแบง
ออกเปน 2 นกิาย คอื  เถรวาท  และมหายาน   ( บางตาํราแยกนกิายวัชรยานในทเิบตเปนนกิายตาง
หากจากมหายาน )  นิกายมหายานนี้เปนที่นับถือในทิเบต  จีน  เกาหลี  ญี่ปุน  ไตหวัน   เปนตน
(ไพฑูรย  รุจิมิตฺโต  2545 : 83 - 85)

การปกครองคณะสงฆไทย
พระสงฆเปนองคประกอบหลักประการหนึ่งของสถาบันศาสนา   ซึ่งเปนสถาบันหลักใน

สถาบนัทัง้  3  คอื  สถาบนัชาต ิ สถาบนัศาสนา  สถาบนัพระมหากษตัริย  เนือ่งจากพระสงฆมขีอปฏิบตัิ
ทางพระวินัยและมีสภาพความเปนอยูแตกตางจากชาวบานทั่วไป  คณะสงฆไทยจึงเปนสังคมหนึ่ง
ที่มีลักษณะการปกครองเปนของตนเองซึ่งไมขัดแยงกับกฎหมายของบานเมือง  ในฐานะที่เราเปน
ชาวพุทธก็ควรศึกษาการปกครองคณะสงฆ   ดวยเพื่อความเขาใจที่ถูกตองตอไป

 กอนที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการปกครองของพระสงฆไทยในปจจุบันควรทําความ
เขาใจลักษณะและรูปแบบการปกครองของพระสงฆในพุทธกาลเพื่อเปนพื้นฐานดังตอไปนี้

เร่ิมตั้งแตพระพุทธเจาประกาศพระพุทธศาสนาในระยะแรกๆ  ยังมีพระสงฆสาวกนอย
การปกครองทั้งหมดจึงไมยุงยากเทาใดนัก   พระสงฆสาววกทั้งหมดข้ึนอยูกับพระพุทธเจาโดยตรง
และเนื่องจากพระสงฆสวนใหญจะเปนพระอรหันตหมดกิเลสแลว  ปญหาดานการประพฤติจึงไมมี
การปกครองเปนไปดวยความเรียบงาย    แทบจะไมออกกฎระเบียบใดๆ

ตอมาเมือ่มผูีเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาออกบวชประพฤตพิรหมจรรยมากข้ึน พระพทุธเจา
จึงมอบอํานาจการปกครองใหแกพระมหาเถระชวยดูแลปกครอง  เพื่อความสะดวกในการปกครอง  
จะเห็นไดจากการทรงสงพระสาวก 60 รูป  ไปประกาศพระศาสนาแลว  ทรงอนุญาตใหพระสาวก
เหลานั้นใหการอุปสมบทกุลบุตรไดดวยวิธีถึงไตรสรณคมน  เรียกวา  ติสรณคมนูปสัมปทา  ใน
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พรรษาแรกของการตรัสรู  การที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตเชนนี้ถือวาเปนปฐมเหตุในการมอบ
อํานาจการปกครองเบื้องตน  แตยังไมชัดเจนนัก  เพราะในชวงนี้ยังไมมีการกําหนดบทบาทและ
หนาที่อยางชัดเจน

ในพรรษาที ่  3  ของการตรัสรู  มีกุลบุตรเขามาบวชเพิ่มมากข้ึน  จึงไมมีใครคอยดูแล  
ตักเตือนพรํ่าสอน  การนุงหมยังไมเรียบรอย  พระพุทธเจาจึงรับส่ังใหพระภิกษุตองอยูในความควบ
คุมดูแลของพระอุปชฌายซึ่ง เปนผูใหการบวชโดยความเห็นชอบของสงฆตามวิธีบวชแบบ
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  ซึ่งเปนวิธีบวชที่ใชมาจนถึงปจจุบันนี ้  หรือหากไปสมัครเรียนในสํานักของ
อาจารยองคใด  กต็องอยูในความควบคมุดแูลของอาจารยทานนัน้  จนกวาจะครบ  5  ป  ตัง้แตบวช  
จงึจะพนจากการควบคมุ  จงึเปนอันวาพระพทุธเจาทรงมอบอํานาจการปกครองแกสงฆอีกข้ันตอนหนึง่  
โดยพระองคเปนผูควบคุมในหลักการ  การบัญญัติวินัย  และการกําหนดโทษแกผูลวงละเมิด  สวน
การบริหารกลุมภิกษใุหเปนไปดวยความเรียบรอยตกเปนหนาทีข่องพระอุปชฌาย  หรืออาจารยเหลานัน้  
ภายใตพระวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการปกครองคณะสงฆในสมัยพุทธกาล

ตั้งแตหลังพุทธกาลเปนตนมา  จนกระทั่งถึงกรุงสุโขทัย  พระภิกษุสงฆไดยึดแนวปฏิบัติ
ตามพระวินยัทีพ่ระพทุธเจาทรงบญัญตัไิว  จวบจนปจจบุนันี ้  แตเนือ่งจากสังคมมคีวามสลับซบัซอน
มากยิง่ข้ึนเร่ือยๆ  มกีารปกครองลดหล่ันกนัไปตามลําดบั  ตัง้แตระดบัเล็กสุด  คอื  ครอบครัว  ข้ึนไป
เร่ือยๆ  เปนหมูบาน  ตาํบล  อําเภอ  จงัหวัด  กระทรวง  และรัฐบาล  ทาํใหมผีลกระทบตอรูปแบบการ
ปกครองของสงฆไทยเปนอยางมาก  จะเห็นไดชัดวาประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
คณะสงฆฉบับที่ 1  พ.ศ. 2505  และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535  ไดมีการแบงการปกครองของคณะสงฆ
ตามแบบการปกครองทางบานเมือง  มีการปกครองลดหล่ันกันไปตามลําดับ  ตั้งแตระดับลางสุด
จนไปถึงสูงสุดคือ

พระพุทธเจา

พระภิกษุที่บวชยังไมถึง  5

พระอุปชฌาจารย   หรืออาจารย
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1. เจาอาวาส  มีหนาที่ปกครองดูแลพระสงฆสามเณรและศิษยวัดในวัดที่ไดรับแตงตั้ง
ใหปกครอง  ในบางวัดที่มีพระสงฆสามเณรมากจะมีการแตงตั้งรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาส
ชวยปกครองดูแล  และอาจมีการมอบหมายใหพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งชวยกันปกครองดูแล  โดย
แบงกันรับผิดชอบเปนสวนๆ  เชน  10  รูป  20 รูป  เปนตน

2. เจาคณะตําบล (เฉพาะกรุงเทพมหานคร  เรียกวา  เจาคณะแขวง)  มีหนาที่ปกครอง
ดูแลพระสงฆสามเณรวัดตางๆ  ภายในตําบล  ซึ่งสวนใหญจะเรียกตามตําบลของบานเมือง

3.  เจาคณะอําเภอ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร  เรียกวา  เจาคณะเขต)  มีหนาที่ปกครอง
ดูแล  พระสงฆสามเณรตําบลตางๆ  ในเขตอําเภอที่รับผิดชอบ

4.  เจาคณะจังหวัด  (เฉพาะกรุงเทพมหานคร  เรียกวา  เจาคณะกรุงเทพมหานคร)  มี
หนาที่ปกครองดู แลพระสงฆสามเณรในอําเภอตางๆ  ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

5. เจาคณะภาค มหีนาทีป่กครองดแูลพระสงฆสามเณรในจงัหวัดตางๆ  ในเขตรับผิดชอบ
การแบงภาคทางคณะสงฆมีทั้งส้ิน  18   ภาค  เปนการรวมจังหวัดที่ใกลเคียงกัน  3 – 6 จังหวัดเขา
ดวยกัน เชน ภาค 1  ไดแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธาน ี และสมุทรปราการ  ภาค 2  
มจีงัหวัดพระนครศรีอยธุยา  อางทอง  และสระบรีุ  เปนตน

6. เจาคณะใหญ มหีนาทีป่กครองดแูลพระสงฆสามเณร ในเขตรับผิดชอบซึง่เรียกวา “หน”
โดยรวมภาคหลายๆ ภาค  เปน  1  หน  เทียบทางบานเมืองคือ  ภาค  ดังนี้

6.1 หนใต  ไดแก  ภาคของคณะสงฆที่อยูในเขตภาคใตของบานเมืองทั้งหมด
6.2 หนกลาง  ไดแก  ภาคของคณะสงฆที่อยูในเขตภาคกลางของบานเมืองทั้งหมด
6.3 หนเหนือ  ไดแก ภาคของคณะสงฆที่อยูในเขตภาคเหนือของบานเมืองทั้งหมด
6.4 หนตะวันออก  ไดแก  ภาคของคณะสงฆที่อยูในเขตภาคตะวันออกและตะวัน

ออกเฉียงเหนือของบานเมืองทั้งหมด
การแบงระดับการปกครองที่แสดงนี้เปนการแบงระดับตามการปกครองของคณะสงฆ

ในฝายมหานิกาย  สวนของคณะสงฆฝายธรรมยุติก็แบงเชนเดียวกัน  แตเรียกชื่อจะมีความสลับ
ซับซอนกวา

7. มหาเถรสมาคม  ถือวาเปนองคกรสูงสุดของคณะสงฆไทยมีหนาที่ในการปกครอง
คณะสงฆไทยใหเปนไปโดยเรียบรอย  และมอํีานาจตรากฎมหาเถรสมาคม  ออกขอบงัคบั  วางระเบยีบ
หรือคาํส่ัง  โดยไมขัดหรือแยงกบักฎหมายและพระวินยั  ใชบงัคบัคณะสงฆไทย กรรมการมหาเถรสมาคม
ประกอบดวยพระเถระชั้นสมเด็จพระราชาคณะ  และพระราชาคณะจํานวนไมเกิน  20  รูป  โดยมี
สมเดจ็พระสังฆราชทรงเปนประธานโดยตาํแหนง  มอีธบิดกีรมการศาสนาเปนเลขาธกิารมหาเถรสมาคม  
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(ปจจุบันผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเลขาธิการมหาเถรสมาคม)  ปกติการ
ประชุมมหาเถรสมาคมจะมีเดือนละ  3  คร้ัง  คือ  ทุกวันที่  10 , 20 และ  30  ของทุกเดือน  ณ  
พระตําหนักเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร

8.  สมเดจ็พระสังฆราช  เปนตาํแหนงสูงสุดในการปกครองคณะสงฆไทย  มอํีานาจหนาที่
ในการบัญชาการคณะสงฆ ทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  
พระธรรมวินัย  และกฎมหาเถรสมาคม  ทรงดํารงตําแหนงประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและ
ทรงปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆอ่ืน  คือ  คณะสงฆฝายมหายาน  ทั้งจีนนิกาย (คณะสงฆจีน)  
และอนัมนิกาย (คณะสงฆญวน)  ในประเทศไทย  และทรงปฏิบัติศาสนกิจอ่ืนๆ  โดยตําแหนงที่ได
รับสถาปนา

สมเดจ็พระสังฆราชองคปจจบุนั (พ.ศ. 2546) คอื สมเดจ็พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒฺโน)  
วัดบวรนิเวศวิหาร  นับเปนสมเด็จพระสังฆราชองคที ่19  แหงกรุงรัตนโกสินทร  ทรงไดรับสถาปนา
เมื่อวันที ่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2532  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร

การปกครองตามลําดับนี้ยังแบงออกเปน  2  สวน  ตามระบบการบริหารราชการแผนดิน  
คือ  การบริหารงานสวนกลาง  และการบริหารงานสวนภูมิภาค  โดยการบริหารตั้งแตระดับวัด  
ถึงระดับภาค  จัดเปนการบริหารงานสวนภูมิภาค  และการบริหารงานระดับหนข้ึนไปเปนการ
บริหารงานสวนกลาง

เจาคณะใหญ

สนง.พระพุทธศาสนา

เจาคณะตําบล

เจาอาวาส

การบริหารงานสวนกลาง

การบริหารงานสวนภูมิภาค

สมเด็จพระสังฆราช

เจาคณะอําเภอ

เจาคณะจังหวัด

เจาคณะภาค

มหาเถรสมาคม

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการปกครองคณะสงฆไทย
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อยางไรกด็แีมจะมกีารปกครองหลายข้ันตอนแตกไ็มยุงยากเพราะพระสงฆทัง้หมด  ไดฝก
พระธรรมวินัยเปนหลักในการปกครองอยูแลว  การปกครองจึงเปนแตเพียงแสดงลําดับการบังคับ
บัญชาเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของคณะสงฆเทานั้น

อนึ่ง การปกครองของคณะสงฆไทยตามแผนภูมินี้เปนการแบงการปกครองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที ่ 1  พ.ศ. 2505  และฉบับที่  2  พ.ศ. 2535  ยังมีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆที่ประกาศใชกอนหนานี้อีกคือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. 2484  ซึ่งมีขอแตกตาง
จากพระราชบัญญัติที่ใชในปจจุบัน  และไดถูกยกเลิกไปแลว

จะเห็นไดวา   พระสงฆไทยนอกจากมีหนาที่ตองศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ส่ังสอนอบรมประชาชนใหเปนผูมคีณุธรรมจริยธรรม  ใหความชวยเหลือประชาชนใหมคีวามสุขภายไต
ขอบเขตของพระธรรมวินยัแลวยงัมหีนาทีต่องปฏิบตัติามระเบยีบ คาํส่ัง กฎเกณฑ ตามทีค่ณะสงฆไทย
กําหนดข้ึนใชบังคับเพื่อความเรียบรอยของหมูสงฆอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ 2533 ข : 70)

บทบาทของสถาบันศาสนาตอสังคม
ประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ยังไมปรากฎละเอียดชัดเจน 

พอที่จะใหทราบถึงบทบาทของพระสงฆในยุคเร่ิมแรกทีเดียววาเปนอยางไร แตถาถือตามอยาง
ประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป ของพระพุทธเจา และพระสาวกรุนแรกๆ แลว
ก็จะตองอนุมานวาพระเถระผูเผยแพรพระพุทธศานาในคร้ังแรก  ตองใชความเพียรพยามอยางมาก
ในการใชวิธีในการเผยแพรแบบตางๆ จาริกส่ังสอนเพื่อนําธรรมใหเขาถึงประชาชน หรือนําประชาชน
ใหเขาถึงพระพุทธศาสนา อาจเรียกระยะนี้วา "ระยะออกไปหาประชาชน"

ตอมาเมื่อเผยแพรเปนผลสําเร็จกวางขวาง พระพุทธศาสนา ประดิษฐานมั่นคงแลว เกิด
สถาบนัวัดและพระสงฆข้ึนเปนหลักฐาน วัดและพระสงฆมบีทบาทเกีย่วของ กบัความเปนอยูทกุอยาง
และในทุกระยะแหงชีวิตประชาชน วัดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมทีเดียว คนไทยทุกคนที่เกิดมา
เปนชาวพุทธโดยไมรูตัว โดยไมตองประกาศรูจักวัดในฐานะเปนศูนยกลางของสังคม รูจักพระสงฆ
ในถานะเปนบุคคลที่ตองการเคารพเชื่อถือ ภาวะนี ้ เปนส่ิงที่กลมกลืนแทรกอยูในชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนโดยไมรูตวั ในระยะนีบ้ทบาทของพระสงฆกเ็ปล่ียนไป แทนทีจ่ะออกไปเผยแพรธรรมะ
ใหถึงประชาชน ก็เพียงรอคอยอยูที่วัดคอยอนุเคราะหประชาชนซึ่งเปนชาวพุทธอยูแลว และมาวัด
เพื่อขอบริการในถานะที่วัดเปนศูนยบริการตางๆ ของสังคมของตน ทาทีของพระสงฆเปล่ียนมาเปน
คอยรับพิจารณาปญหาและเร่ืองราวตางๆที่เขานํามาถามและปรึกษาที่วัด คอยรับอาราธนาจาก
ชาวบานผูศรัทธาอยูแลวที่มาหา กระบวนการที่จะใหเกิดภาวะนี้คงตองอาศัยระยะเวลานานพอสม
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ควร แตภาวะเชนนี้ก็ไดมีในสังคมไทยมานานหลายรอยปแลว อาจเรียกระยะนี้วา "ระยะรอรับ
อาราธนา" ระบบความเชื่อถือและวิธีปฏิบัติตางๆ ตามความเชื่อถือนั้น ถูกทําสืบตอกันมาจนเปน
แบบฉบับกลายเปนพิธีกรรมที่ตองยึดถือตายตัวเพื่อคุณคาในทางความศักดิ์สิทธิ์และความงาม
เปนตน เชนพิธีการเทศน ที่ตองข้ึนทําบนธรรมาสน  ถือคัมภีร  มีคนอาราธนา  และติดกัณฑเทศน
เปนตน โดยที่ภาวะเชนนี้สืบเนื่องกันมาโดยไมขาดสาย โดยไมมีอะไรมากระทบหรือขัดขวาง จึง
เปนระยะเวลาแหงความเฉ่ือยนิ่ง ไมมีการเปล่ียนแปลง ตลอดระยะนี้ สังคมไทยทุกหนวยยอย เชน 
แตละหมูบานตางมีวัดประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลาง และตางมีความยึดถือในวัดนั้นวาเปน
วัดของตน เปนสมบัติรวมกันของคนทั้งหมูบานนั้น วัดแตละวัดเปนเคร่ืองรวมสังคมยอยหนึ่งๆ เขา
ใหเปนหนวยเดยีวกนั บทบาทของวัด  นอกจากเปนสถานทีอ่บรมส่ังสอนศลีธรรมของประชาชนแลว
พอสรุปไดดังนี้

1. เปนสถานศกึษา สําหรับชาวบานสงกลุบตุรมารับใชพระ รับการฝกอบรมทางศลีธรรม
และเลาเรียนทางวิชาการตางๆ ตามที่สอนในสมัยนั้น

2. เปนสถานสงเคราะห ที่บุตรหลานชาวบานที่ยากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีวิตและอยู
ศึกษาเลาเรียนดวย  ตลอดถึงผูใหญที่ขัดสนมาอาศัยเล้ียงชีพ

3.  เปนสถานพยาบาล  ทีแ่จกจายบอกยาและรักษาผูเจบ็ปวยตามภูมรูิของคนในสมยันัน้
4.  เปนที่พักการเดินทาง
5.  เปนสโมสร ที่ชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจหาความรูเพิ่มเติม
6.  เปนสถานบันเทิง   ที่จัดงานเทศกาล   และมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบานทั้งหมด
7.  เปนทีไ่กลเกล่ียขอพพิาท   เปนทีป่รึกษา   แกปญหาชวิีตครอบครัวและความทกุขตาง ๆ
8. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม   ที่รวบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติ  ตลอดจนเปน    

เสมือนพิพิธภัณฑ
9. เปนคลังวัสดุ สําหรับเก็บของใชตาง ๆ ที่ชาวบานไดใชรวมกันเมื่อมีงานวัด หรือยืม

ไปใชเมื่อตนมีงาน
10. เปนศนูยกลางบริหารหรือปกครอง   ทีก่าํนนัหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชมุกนั

บอกแจงกิจการตาง ๆ ( ในยามสงคราม  อาจใชเปนที่ชุมนุมทหารดวย )
11. เปนที่ประกอบพิธีกรรม   หรือใหบริการดานพิธีกรรมอันเปนเร่ืองผูกพันกับชีวิตของ

ทุกคนในระยะตาง ๆ ของชีวิต
กลาวไดวา   วัดเปนทกุอยางของสังคม   เปนศนูยกลางรวมจติใจของประชาชน   สวนพระสงฆ   

ซึ่งเปนตัวแทนของวัดในบทบาทเหลานี้ ก็กลายเปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

ความเคารพเชื่อถือและการรวมมือ โดยนัยนี้ วัดกลายเปนหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติ 
ในถานะเปนที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนใหเกิดความสามัคคีและใหรวมตัวกันเขาเปนหนวยหนึ่งๆ ได

นอกจากการชวยใหเกดิความสามคัค ี ความเปนระเบยีบเรียบรอย และการประพฤตศิลีธรรม 
ในสังคมหมูบานแลว ฐานะของพระสงฆที่ไดรับความเคารพนับถือนาจะมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมทางสังคมระดับประเทศดวย เพราะความเปนที่เคารพนับถือของพระสงฆนั้น เปนไปอยาง
กวางขวาง ทุกสวนทุกชั้นของสังคม นับแตพระมหากษัตริยลงมา

ในสังคมทีผู่ปกครองมอํีานาจสิทธขิาดผูเดยีว ถาผูปกครองขาดคณุธรรมแลว ความยุงยาก
เดือดรอนยอมเกิดข้ึนไดอยางรุนแรง และโดยสามัญวิสัยของมนุษยแมคนดีมีเหตุผล เมื่อขาดเคร่ือง
ยับยั้งและมีโอกาสเต็มที่ที่ทําอะไรตามใจตน ถาไมหนักแนนจริง ก็อาจละเมิดความยับยั้งชั่งใจตน
ละเมิดเหตุผลลุอํานาจกิเลสสามัญทําการเพื่อสนองสวนตัวได จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีเคร่ือง
ยับยั้งหรือควบคุมในรูปใดรูปหนึ่งในสังคมไทยสมัยโบราณ แมวาพระมหากษัตริยจะทรงอํานาจ
สมบูรณสิทธิขาดพระองคเดียว แตพระสงฆซึ่งเปนที่เคารพนับถือของประชาชน ก็เปนที่นับถือของ
องคมหากษัตริยดวย บางทานอาจเปนครูอาจารยของพระมหากษัตริยมาแตเดิม พระสงฆเหลานี้
จงึมบีทบาทเปนอาจารยหรือเปนทีป่รึกษา หรืออยางนอยกเ็ปนทีเ่คารพนบัถอื เปนทีต่ัง้แหงความละอาย
ชวยยับยั้งการกระทําบางอยางขององคพระมหากษัตริยและผูมีอํานาจ และเปนผูนําเสียงประชาชน
เขาถึงผูบริหารประเทศ ในเวลาเดียวกันฐานะของพระสงฆ ก็ดํารงอยูดวยความเคารพนับถือของ
ประชาชนซึ่งอาศัยความบริสุทธิ์และการประพฤติที่ถูกตอง เสียงและศรัทธาของประชาชนจึงเปน
กรอบของพระสงฆไดอีกตอหนึ่ง สวนประชาชนเอง ก็มีสถาบันการปกครองของประเทศ และ
สถาบันศาสนาเปนเคร่ืองควบคุมความประพฤติอีกชั้นหนึ่ง นับวาเปนระบบการควบคุมทางสังคมที่
รัดกุมแบบหนึ่ง

ในสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ ส่ิงที่ควบคุมความประพฤติของชนชั้นปกครอง ก็คือ
เสียงของประชาชนซึ่งหมายถึงประชาชนที่ไดรับการศึกษาดีแลว แตถาประชาชนยังดอยการศึกษา
อยู และสถาบันอ่ืนที่เคยชวยทําหนาที่นี้หมดความหมายไประบบการควบคุมก็เกิดชองโหว  จึงอาจ
เปนสภาพที่เส่ียงภัยก็ได

การที่วัดกลายเปนศูนยกลางทางสังคม ทําใหพระสงฆกลายเปนผูนําทางจิตใจ และ
เปนศูนยรวมความรวมมือนั้น อาจเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชนการเปนที่ประกอบพิธีกรรมหรือ
ใหบริการดานนี้เปนตนแตส่ิงเหลานั้นไมใชขอสําคัญ ปจจัยที่สําคัญนั้นอยูที่ความรูสึกวาพระสงฆ
เปนผูประพฤติธรรม มีความบริสุทธิ์อยางหนึ่ง เปนผูสละบําเพ็ญตนเพื่อผลประโยชนของประชาชน
โดยบริสุทธิใจอยางหนึ่ง  และที่นาจะสําคัญที่สุด คือความรูสึกวาพระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรู
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วิชาการตางๆ ทุกอยางเหนือกวาพวกตน สามารถเปนที่ปรึกษาแนะนําชาวบานในปญหาตางๆ ได
ทั่วไปอันเปนความรูสึกในถานะศิษยกับอาจารย เปนเคร่ืองรักษาความเคารพเชื่อถือไดยั่งยืนมั่นคง
รวมปจจัยสําคัญ 3 อยาง ที่เชิดชูฐานะพระสงฆในสังคม คือความบริสุทธิ์ความเสียสละบําเพ็ญ
ประโยชน และความเปนผูนําทางสติปญญา (พระราชวรมุน ี2527 : 209)

บทบาทของพระสงฆไทยกับการเผยแผธรรมะ
การที่พระพุทธศาสนาดํารงอยูไดนั้น ก็ดวยพระสงฆเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนาให

ประชาชนไดรับรู ไดเขาใจ และเกิดศรัทธาเชื่อถือในพระพุทธศาสนา มองเห็นความสําคัญของพระ
พุทธศาสนาวา สามารถนําหลักธรรมไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี การเผยแผ
พระธรรมของพระสงฆมีอยูหลายวิธ ี ไดแกการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การแสดงธรรม การ
บรรยายธรรมหรือเทศนาธรรม การเขียนหนังสือตํารา การสอนในชั้นเรียน การใหคําปรึกษาดาน
ธรรมะ (อมร โสภณวิเชษฐวงศ 2533 :42) หนาที่หลักของพระสงฆตอประชาชนตั้งแตสมัย
พุทธกาลคือการอบรมส่ังสอนประชาชนใหเปนคนดีมีศีลธรรม ใหพอใจในการทําบุญสรางกุศล 
และรูจักปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกข เมื่อพุทธศาสนาฝายเถรวาทเขาสูรัฐไทย ผูปกครองไทยก็ได
สงเสริมบทบาทหนาที่ดังกลาวของพระสงฆเสมอมาจนดูเสมือนวา พระสงฆไทยมีหนาที่ปฏิบัติ
ธรรมและส่ังสอนธรรมะเทานั้น ใน

ในป พ.ศ. 1820 พอขุนรามคาํแหงมหาราชข้ึนครองราชยกไ็ดทรงนมินตพระสงฆไทยทีบ่วช
จากลังกา คือพระมหาเถรสังฆราช หรือพระมหาสวามีใหเดินทางจากนครศรีธรรมราชข้ึนมาพํานัก 
ณ วัดอรัญญิกในกรุงสุโขทัยเพื่อเทศนาส่ังสอนชาวสุโขทัยและทําการอุปสมบทชายที่ศรัทธาเล่ีอมใส
ในพระพุทธศาสนาตอไป พุทธศาสนาแบบลังกาวงศจึงรุงเรืองข้ึนในสุโขทัย ทุกวันพระพระสงฆจะ
มาทีด่งตาล และนัง่บนพระแทนมนงัคศลิาเพือ่แสดงธรรม จากหลักศลิาจารึกพอขุนรามคาํแหงมหาราช
ปรากฏวา ประชาชนชาวสุโขทัยมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา พอใจในการฟงธรรมและสราง
บญุกศุลเปนประจาํ อยางไรกต็ามพระสงฆแบบลังกาวงศเปนพระปา ( อรัญญวาสี ) พระสงฆในสุโขทยั
และลานนาทีสื่บสายจากพระลังกาวงศจงึเปนพระปาทีแ่ยกจากชมุชน และปฏิบตัธิรรมในวิเวกเชนกนั

ใน พ.ศ. 1897 พญาลิไท กษัตริย องคที่ 5 ของกรุงสุโขทัยข้ึนครองราชยทรงถือวาการ
พัฒนาศีลธรรม ของประชาชนเปนเร่ืองสําคัญ ชวงเวลาที่ทรงออกผนวชเปนชวงเวลาที่พระองศทรง
ใชเทศนาส่ังสอนประชาชนดวยพระองคเอง นอกจากนั้นพระองคยังทรงพระราชนิพนธหนังสือ
ไตรภูมิพระรวง เพื่อส่ังสอนศีลธรรมและอุดมคติทางพุทธศาสนาแกประชาชน ใหประชาชนรูบาป
บุญคุณโทษ กฎแหงกรรม และความเพียรเพื่อบรรลุความพนทุกขคือนิพพาน หลังจากนั้นประมาณ
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กลางพุทธศตวรรษที่ 20 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 วรรณคดีพุทธศาสนาในลานนาไดเจริญรุงเรืองข้ึน
มีพระสงฆผูเปนปราชญไดรจนาคัมภีรภาษาบาลีมากมาย เชนรัตนปญญา รจนา คัมภีร ชินกาล
มาลีปกรณ และพระโพธิรังสีรจนา คัมภีรจามเทวีวงศ ซึ่งเปนคัมภีรแสดงประวัติศาสตรและความ
เจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย เปนตน

ในสมยัอยธุยา พระสงฆไมไดสนใจในหลักธรรมของพระพทุธศาสนาทีน่าํไปสูความพนทกุข
แตสนใจในการบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อใหบรรลุอิทธิปาฏิหาริย และสนใจปฏิบัติทางไสยศาสตร 
สวนประชาชนกส็นใจการทาํบญุทาํทาน และกอสรางวัตถทุางศาสนา เชนโบสถ วิหาร และพระพทุธรูป
เปนตน ตลอดจนหมกมุนในประเพณพีธิกีรรม ไมไดสนใจในการปฏิบตัธิรรมเพือ่บรรลุนพิาน โดยเฉพาะ
ในปลายสมัยอยุธยา คนไทยหมกมุนเร่ืองไสยศาสตรมาก ชอบฝกฝนคาถาอาคม และลงเลขยันต 
สันนิษฐานวา อาจเปนเพราะบานเมืองตองเผชิญศึกสงครามบอยคร้ังจนทําใหประชาชนขาดความ
มั่นคงทางจิตใจ

ตอมาสมัยรัตนโกสินทร พระสงฆไดมีบทบาทในการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน
อยางกวางขวางยิ่งข้ึนกวายุคกอนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู
หัว เจาฟามงกุฎไดทรงออกผนวชและไดทรงเห็นขอบกพรองทั้งของพระสงฆและของฆราวาส 
กลาวคือ พระสงฆขาดความรูทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง หมกมุนแตเร่ืองไสยศาสตรและ
อิทธิปาฏิหาริย  ไมศึกษาพระไตรปฎก จึงไมสามารถเปนที่พึ่งทางธรรมสําหรับประชาชนไดกอนที่
จะใหพระสงฆไปพัฒนาศีลธรรมของประชาชน พระสงฆเองจําเปนที่ตองเปนผูรูธรรมและปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ เจาฟามงกุฎ (วชิรญาณภิกขุ) จึงพยายามพัฒนาพระสงฆ โดยกอตั้งธรรมยุตินิกายข้ึน
ใน พ.ศ.2376 เพือ่หลอหลอมพระสงฆใหเครงครัดในการปฏิบตั ิตามพระวินยั และสนใจศกึษาพระธรรม
เพือ่ใหปฏิบตัไิดอยางถกูตองเปนทีเ่ล่ือมใสศรัทธาของประชาชน พระสงฆในธรรมยตุนิกิายมวัีตรปฏิบตัิ
แตกตางจากพระสงฆในมหานิกายหลายประการ เชนรับเงินทองไมได เปนหมอดูเลนคาถาอาคม
ทางไสยศาสตรไมไดเปนตน เจาฟามงกุฎเห็นวาพระสงฆในธรรมยุติกนิกายควรเปนแบบอยางของ
พระสงฆผูเครงครัดวินัยและสามารถถายทอดพระธรรมแกพระและฆราวาสไดอยางถูกตอง
นอกจากนั้น เจาฟามงกุฎทรงเห็นวาเนื้อหาเร่ืองไตรภูมิพระรวง  มีสวนสงเสริมใหประชาชนงมงาย
ในเร่ืองโชคลางและส่ิงเหนือธรรมชาติ พระองคทรงประสงคใหประชาชนเขาใจสาระสําคัญของ
พุทธธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ยอมรับหลักเกณฑความเปนเหตุผลและสอดคลองกับ
หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร มิใชงมงายอยางไรเหตุผล ความประสงคของพระองคไดรับการสานตอ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาใหพระสงฆมีความรู
ในพทุธธรรมอยางถกูตองเพือ่จะไดเทศนาส่ังสอนและพฒันาศลีธรรมของประชาชนอยางไดผลตอไป
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ใน พ.ศ.2502 เมื่อจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ตั้งคณะรัฐบาลข้ึนก็ไดกําหนดนโยบายโดย
เนนความสําคัญของการพัฒนาประเทศเปนอันดับแรก จอมพลสฤษดิ์มองเห็นวาชาวไทยทั่วไป
เคารพพระสงฆ และยอมรับในพระสงฆในฐานะผูนําของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานจิตใจ 
การใหพระสงฆทําหนาที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนจึงนาจะไดผลมากกวาการใชบุคลากรของรัฐ  
การที่จอมพลสฤษดิ์ ประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดทําใหพระสงฆกลายเปน
เคร่ืองมือของรัฐในการชักชวนประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชน กลาวคือ ในชวงเวลานั้นรัฐบาลได
พยายามตอบโตลัทธิคอมมิวนิสม ที่กําลังเคล่ือนไหวอยูในเมืองไทย ในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสม 
กําลังชังจูงประชาชนใหเอาใจออกหางจากรัฐ พระสงฆก็ทําหนาที่ส่ังสอนศีลธรรมใหประชาชนเปน
พลเมืองดี มศีลีธรรม และภักดตีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย

ในฝายของคณะสงฆ ก็ไดมีการเคล่ือนไหวเพื่อการเผยแผพุทธธรรมไปสูประชาชนใน 
พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหงคือ มหาวิทยายาลัยมหามุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเร่ิมโครงการเพื่อสงเสริมพระสงฆที่จบการศึกษาแลวไปเปนครูสอน
อยูในชนบท โครงการดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) พระสงฆ
เหลานี้ทําหนาที่คร้ังละ  1- 2 ป  ในการสอนและพัฒนาโรงเรียนนักธรรม  โรงเรียนสอนภาษาบาลี  
และโรงเรียนวัด  ตลอดจนทาํการบริหารโรงเรียนพทุธศาสนาวันอาทติย  เผยแผพทุธศาสนา  สอนการ
ปฏิบตักิรรมฐาน  และชวยเหลือชาวบานในโครงการพฒันาชมุชนตาง  ๆ  ความพยายามเพือ่ใหพระสงฆ
เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเชนนี้ไดขยายออกไปเปนโครงการที่ใหญข้ึน  เชน  โครงการ
พระธรรมทูต  ซึ่งดําเนินการโดยกรมการศาสนาเมื่อ  พ.ศ. 2507

คําวา  “พระธรรมทูต”  แปลตามตัวคือ  พระสงฆผูเผยแผพระธรรม  มีหนาที่เผยแผ
พทุธธรรมในหมูบานตามชนบท  สอนพทุธธรรมและการปฏิบตัธิรรมกรรมฐานแกขาราชการ  นกัเรียน  
นักโทษ  เปนตน  ในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญ  พระธรรมทูตมีหนาที่แนะนําชาวบานเร่ืองการ
ทํามาหากินและพัฒนาชุมชนดวย

ตอมาองคกรสงเคราะหชาวเขา กระทรวงมหาดไทย ไดสนบัสนนุใหเกดิ โครงการธรรมจาริก
ข้ึน  เมื่อ  พ.ศ. 2508 ข้ึน  โครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อกระตุนใหชาวเขาสํานึกถึงความเปนไทยโดย
เปล่ียนศาสนาอ่ืนมาเปนศาสนาพุทธ  พระสงฆกลุมแรกที่ไปเผยแผพระพุทธศาสนาแกชาวเขา
กลุมแรกๆ  ไดเดินทางไปจังหวัดตาก  แมฮองสอน  เชียงใหม  เชียงราย และเพชรบูรณ  ซึ่งเปนที่
อยูของพวกแมว  เยา  ลีซอ  และกระเหร่ียง  เปนตน  หลังจากปฏิบัติงานไปได  1  เดือนคร่ึง  
ปรากฏวาชาวเขา  800 คนไดเปล่ียนศาสนาอ่ืนมาเปนพุทธศาสนา  ในจํานวนนี้มีชาวเขา  12 คน
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ไดเดินทางมากรุงเทพฯ  เพื่อมาบวชที่วัดเบญจมบพิตร  นับวาพระสงฆไดมีบทบาทอยางสูงในการ
ชักจูงประชาชนใหสนใจพุทธศาสนาและปลูกฝงศีลธรรมอันดีในหมูประชาชน

พระสงฆยงัคงทาํหนาทีพ่ฒันาศลีธรรมแกประชาชนอยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนั  พระสงฆ
หลายรูปไดรับการเคารพนับถือและยกยองจากคนทั่วไปวามีคุณูปการในการกลอมเกลาผูคนใหรู
จักบาปบุญคุณโทษและเปนคนดีของสังคม ที่สําคัญเชน ทานพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย) 
และพระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยตุโต)  เปนตน  ทานพทุธทาสมทีศันะวา  ศลีธรรมของคนเราทกุวันนี้
เส่ือมทรามลงเพราะความเห็นแกตัว  จึงจําเปนตองพยายามทําการเสริมสรางศีลธรรมใหเกิดข้ึนใน
สังคมโดยเรงดวน  ดังที่ทานพุทธทาสภิกขุกลาวอยูเสมอวา

“ศีลธรรมกลับมา  เพื่อโลกาสงบเย็น  ปรมัตถธรรมกลับมา  เพื่อโลกาสวางไสว
ถาศลีธรรมไมกลับมา  โลกาจะวินาศ  ถาปรมตัถธรรมไมกลับมา  โลกาจะมดืมน ดงันัน้

  ทุกคนตองชวยกันทําใหกลับมา  ในฐานะเปนส่ิงที่จําเปนจะตองมีสําหรับโลก”
ทานพุทธทาสจึงพยายามพัฒนาศีลธรรมของประชาชนโดยการเทศนา  ปาฐกถา  และ

เขียนหนงัสือแพรหลาย  งานของทานไดรับการรวบรวม  เพือ่พมิพจาํหนายจายแจกเปนจาํนวนมาก  
เชน  หนังสือชุดธรรมโฆษณ  ขอเขียนเร่ือง  “ตัวกู ของกู”  และ  “การทํางานคือการปฏิบัติธรรม”  
เปนตน  นอกจากนั้น  ทานยังสรางมหรสพทางวิญญาณข้ึนเปนสถานที่อธิบายธรรมดวยภาพและ
สัญลักษณตางๆ  มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจไปเยี่ยมชมโรงมหรสพทาง
วิญญาณและบริเวณสวนโมกขพลาราม  จังหวัดสุราษฎรธาน ี  อันเปนที่พํานักของทานพุทธทาส  
ตลอดจนแวะนมัสการทานและฟงธรรมเทศนาของทานอยูเสมอ

ในขณะที่ทานพุทธทาสทําหนาที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชน  และผูมาเยือนอยูทาง
ภาคใตของประเทศไทยนั้น  ในบริเวณภาคกลาง  พระภิกษุสงฆอีกรูปหนึ่งที่กําลังทําหนาที่ดังกลาว
อยางเขมแข็ง  พระภิกษุรูปนี้คือ  พระเทพเวท ี (ประยุทธ ปยุตฺโต)  เปนผูที่ไดรับการยกยองและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปทั้งในดานความรูความสามารถทางวิชาการและทางจริยวัตรอันงดงาม
สมกับความเปนสมณะ  ทานเคยไปบรรยายในตางประเทศหลายคร้ังและไดรับการยกยองจากนัก
วิชาการทั่วไปวา  เปนผูมีความรูอยางสูงทางพุทธศาสนาอยางยากที่จะหาผูใดเทียบไดในยุคปจจุบัน  
งานเขียนและงานปาฐกถาของทานจดัอยูในแนวจารีตนยิม  กลาวคอื  แสดงความคดิและแนวปฏิบตัิ
ตามการตคีวามและความเขาในพทุธธรรมของคณะสงฆไทยอันไดรับการสนบัสนนุจากรัฐ  ไมพยายาม
กระตุนหรือนําเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติที่แหวกแนวแปลกใหมเชนทานพุทธทาสภิกขุ  เชน  ในขณะที่
ทานพุทธทาสภิกขุโจมตีสังคมไทยโดยทั่วไป  วา  เห็นแกตัวและงมงายในวัตถุ  แมแตพระสงฆก็ยึด
ติดวัตถุ  ไมทําตามแกนแทของพระพุทธศาสนา  ไมแสวงหานิพพานอันเปนความพนทุกขที่บรรลุได
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ในชาติปจจุบัน  พระเทพเวทีกลับใชทาทีเรียบงายไมเรงเรา  ไมวิพากษผูใด  แตนําเสนอบทจริยธรรม
อันเปนแนวทางที่รัฐและคณะสงฆไทยไดวางไวแลว  โดยนํามาพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบันและไมตีความพุทธธรรมใหแปลกแหวกแนวจากที่คนทั่วไป  (ที่เคยศึกษาพุทธศาสนาตาม
ระบบการศึกษาของรัฐ)  ไดเคยรูมา  งานของพระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตโต)  ไดรับการยอมรับจาก
นักการศึกษาพุทธศาสนาสวนมากวา  เปนงานมาตรฐานของความรูพุทธธรรมแบบเถรวาท  เชน  
หนงัสือพทุธธรรมและพจนานกุรมพทุธศาสตร เปนตน  ไดเปนหนงัสือสําหรับคนควา อางอิงทางวิชาการ
ดานพทุธศาสตรในสถาบนัการศกึษาชัน้สูงทัว่ประเทศอยางกวางขวาง  สวนหนงัสืออ่ืน  ๆ ของพระเทพเวท ี 
ที่สงเสริมจริยธรรมของสังคมไดรับการสนใจอานและศึกษาอยางแพรหลายทั้งจากนักศึกษา  
ปญญาชน  บุคคลทั่วไป  เชน  คานิยมแบบพุทธ  คุณธรรมและ จริยธรรม  สําหรับเด็กและเยาวชน
รุนใหม  และธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม เปนตน

งานพัฒนาศีลธรรมของประชาชนเปนงานหลักที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของพระสงฆ
และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  พระสงฆไดใชวิธีการส่ังสอนศีล
ธรรมในหลายรูปแบบ  ทั้งโดยการเทศนา การเขียน  และการปาฐกถาธรรม  เนื่องจากชาวพุทธทั่วไป
มีความศรัทธาเคารพในพระสงฆ  งานพัฒนาศีลธรรมที่พระสงฆเปนผูดําเนินการจึงกอประโยชน
อยางใหญหลวงแกชุมชนยิ่งกวาการดําเนินการโดยองคกรอ่ืนๆ ของรัฐหรือโดยบุคคลทั่วไป (ภัทรพร  
สิริกาญจน 2535 : 33-38)

เทคนิคการเผยแผธรรมะ

ขอปฏิบัติสําหรับผูแสดงธรรม
ผูแสดงธรรมตองตั้งอยูในปฏิปทาองคแหงพระธรรมกถึก 5 ประการ
1. แสดงธรรมไปโดยลําดับละเอียดมิใหบกพรอง
2. เนนจุดสําคัญและลึกซึ้ง อางเหตุผลยกตัวอยางประกอบใหเขาใจงาย
3. มีเมตตาจิต มุงใหผูฟงเพลิดเพลิน เกิดความสนใจ นําไปปฏิบัติตาม
4. มุงประโยชนแกผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ
5. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน คอืไมยกตนเสียดสีผูอ่ืน (กระทรวงศกึษาธกิาร 2543 : 48)
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วิธีการแสดงธรรม
1.  การเทศน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1.1 อานหนังสือหมายถึง การเทศนไปตามคัมภีรที่ผูแตงแตงไว หรือตกแตงไวไมตอง
ใชความคิด เพราะแตงไวเรียบรอยแลว

1.2  เทศนปฏิภาณ หรือนกัเทศนปากเปลา คอืนกัเทศนแบบไมอาน (กระทรวงศกึษาธกิาร
2530 : 2)

การเทศนเปนงานของพระโดยเฉพาะ เหมือนกับงานสวดมนตเย็นหรือบังสุกุลศพอยาง
นัน้เอง คฤหสัถทาํแทนไมได  ทวงทาํนองกพ็ดูแบบเรียบๆ เยน็ๆ ตางจากการพดูแบบอ่ืนแทบทกุระยะ
เพราะถอืวาเปนงานศกัดิสิ์ทธิอ์ยูในตวั แมพระบวชใหมเทศน สมภารเจาวัดกย็งัตองพนมมอื และผูเทศน
นั่งบนที่สูงกวาผูฟงเสมอ

2. การปาฐกถา ไมตองอานคมัภีร การแสดงปาฐกถาจะยนืแสดงหรือนัง่แสดงกไ็ด สุดแลวแต
ความเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ บุคคล

3. การอภิปราย เปนการจัดแสดงความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกัน แตอาจตางทัศนะกัน
สวนใหญเปนรูปแบบของการประชุมสัมนากลุมตางๆ และอาจเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดง
ความคิดเห็นรวมดวย ทั้งนี้ จะมีผูคอยควบคุมการอภิปราย เรียกวา ผูดําเนินการอภิปราย

4. การสนทนา มีรูปแบบคลายเทศนปุจฉา – วิสัจนา แตสวนใหญจะมีหลักการดําเนิน
รายการ พระภิกษุสามเณรสนทนากับคฤหัสถก็ได

5. พิธีกรรายการ ไดแก ผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการกํากับงาน ทําความเขาใจกับผู
มารวมงานใหเปนไปตามกําหนดการ ทั้งสามารถสอดแทรกธรรมะไดทุกข้ันตอน

6. ผูบรรยาย การรับหนาที่ผูบรรยายในรายการส่ือมวลชน คือ วิทย ุ – โทรทัศน เชนผู
บรรยายงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีเปนตน

7. เขียนบทความทางวิทย ุ – โทรทัศน ในกรณีวิทยุจะมีผูอาน สวนโทรทัศนจะมีผูอาน
หรือนําไปสรางเปนภาพใหตรงกับบทความที่เขียนไว
             8. เขียนบทความ โดยเขียนบทความลงหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ ส่ิงตีพิมพทุกชนิด
             9. มัคคุเทศก นําชมสถานที่ทางพระพุทธศาสนา และสถานที่ประวัติศาสตร
             10. ครูอาจารย หรือวิทยากร ทีไ่ดรับนมินตใหสอนในสถานศกึษาหรือเปนวิทยากรใหความรู
ในโอกาสตางๆ
         11. การจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน มีหลายรูปแบบ เชน เทศน ปาฐกถา สนทนา
บรรยายธรรม   เปนตน
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ระเบียบปฏิบัติในการแสดงพระธรรมเทศนา
การแสดงพระธรรมเทศนา มีระเบียบที่พึงปฏิบัติเพื่อความเรียบรอยดีงามและเพื่อเปน

ทีต่ัง้แหงความเล่ือมใสศรัทธาของผูฟง แตกอนจะแสดงพระธรรมเทศนาพระผูแสดงพระธรรมเทศนา
ควรจะทราบระเบียบแหงการแสดงธรรม ควรใสใจถึงพระวินัยที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมซึ่งพระพุทธ
เจาทรงบัญญัติไวในเสขิยวัตร เรียกวา “ธัมมเทศนาปฏิสังยุตต” ม ี16 ขอ ดังตอไปนี้

1. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีรมในมือ
2. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีไมพลองในมือ
3. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีศาสตราในมือ
4. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีอาวุธในมือ
5. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข สวมเขียงเทา
6. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข สวมรองเทา
7. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ไปในยาน
8. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข อยูบนที่นอน
9. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข นั่งรัดเขา
10. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข พันศรีษะ
11. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข คลุมศรีษะ
12. ภิกษพุงึทาํความศกึษาวา เรานัง่อยูบน แผนดนิ จกัไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขนัง่บนอาสนะ
13. ภิกษพุงึทาํความศกึษาวา เรานัง่อยูบนอาสนะอันต่าํ จกัไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข

นั่งบนอาสนะอันสูง
14. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรายืนอยู จักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู
15. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปขางหลัง จักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดิน

ไปขางหนา
16. ภิกษพุงึทาํความศกึษาวา เราเดนิไปนอกทาง จกัไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูไปในทาง
พระวินัยเสขิยวัตรทั้ง 16 ขอนี้ พระภิกษุผูแสดงธรรม ควรใสใจและตองปฏิบัติตามโดย

เครงครัด มฉิะนัน้จะมโีทษตามพระวินยัพทุธบญัญตั ิ (สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณ
วโรรส 2538 : 24)
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ระเบียบปฏิบัติกอนขึ้นธรรมมาสน
ถาเทศนภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานเปนประธานอยู พึงกราบพระพุทธรูป 3

คร้ังกอน เพราะถือวาพระพุทธเจาเปนพระธรรมราชา คือเปนเจาของพระธรรมที่พระองคทรงคนพบ
ผูจะนําพระธรรมของพระองคมาเผยแผ จึงควรเคารพพระองคกอน

ถามพีระเถระทีม่อีาวุโสสูงกวาอยูในทีน่ัน้ดวย พงึกราบทานเปนการขอโอกาสกอน เพราะ
ถอืวา การแสดงธรรมควรเปนหนาทีข่องผูใหญ แตเมือ่เราไดรับกจินมินตกค็วรขอโอกาสทานกอน
เหมือนพระอุบาลีเถระแมจะไดรับฉันทานุมัติใหเปนผูวิสัชนาพระวินัยในคราวทําปฐมสังคายนา
จากพระสงฆในที่ประชุมแลวกอนข้ึนธรรมมาสนทานก็ขอโอกาสพระสงฆที่มีอาวุโสสูงกวากอนแลว
จึงข้ึนธรรมาสน แตถาเทศนภายในบานแมมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูก็ไมนิยมกราบพระพุทธรูป
หรือมีพระเถระที่มีอาวุโสสูงกวาอยูดวยก็ไมนิยมกราบหรือไหวขอโอกาสทานแตประการใด เพราะ
ผิดพระวินัยพุทธบัญญัติ

การจะข้ึนธรรมาสนเมื่อใด ใหสังเกตดูเมื่อเจาภาพเร่ิมจุดเทียนสองธรรม (คือเทียน
สําหรับใหแสงสวาง แกพระผูเทศนไดดูหนังสือเทศน) พระผูแสดงธรรมก็ข้ึนธรรมาสนไดโดยไมตอง
รอใหมีคนมาอาราธนาแตประการใด กอนจะข้ึนธรรมาสนควรสังเกตดูธรรมาสนมีคัมภีรเทศนแลว
หรือยัง ถายังไมมีคัมภีรเทศนตองบอกใหเขาจัดคัมภีรเทศนวางไวใหพรอมกอนเพราะพระธรรม
ตองออกหนาพระสงฆ ถาข้ึนนั่งบนธรรมาสนแลวจึงนําคัมภีรตามข้ึนไปเชนนี้ไมถูก ถาเรานําคัมภีร
ไปเองก็ตองใหศิษยนําไปวางไวบนธรรมาสนกอน ขณะที่เดินไปดวยกันก็ตองใหศิษยแบกหรือถือ
คัมภีรเดินไปขางหนาพระผูเทศน

การแบกคัมภีรของศิษยนั้นตองใหแบกดวยบาขวา ถาถือก็ตองถือสองมือประคองขณะ
ที่แบกหรือถือคัมภีรไปในพิธีแสดงธรรมนั้นผูแบกหรือผูถือคัมภีรพระธรรมนั้น นิยมไมตองเดินกมตัว
เพื่อแสดงความเคารพใคร เพราะกําลังเชิญพระธรรมซึ่งเปนของสูงสุดอยูแลว แมแตพระพุทธเจา
ทุกพระองคก็ทรงเคารพพระธรรมตลอดมา

ระเบียบปฏิบัติขณะน่ังธรรมาสน
กิริยาอาการที่จะข้ึนธรรมาสน นิยมใชกิริยานั่งคุกเขาลงกอนแลวหมุนตัวกลับนั่งเตรียม

ตัวใหเรียบรอยเร็ว อยาทําขยิกขยิกหยิบโนนฉวยนี่ดูเปนหลุกหลิกไป เร่ืองที่ไมสําคัญเชน นั่งทับ
จีวรตึงไปบางหรือนั่งลํ้าหนาไปบาง เปนตน ก็ปลอยไวกอน พยายามนั่งสงบนิ่งใหมากที่สุด นิยม
ทอดสายตาต่ํา อยาเหลือบดูโนนดูนี่ อันเปนกิริยาอาการที่ขาดความสํารวม อยาเช็ดหนาลูบหนา
ลูบผมเมื่ออยูบนธรรมาสน ดูเปนเชิงแตงตัวไมงามตา (สมเด็จพระมหาธีราจารย 2543 :1)
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การนั่งในขณะเทศนนิยมตัวตั้งตรง อันเปนกิริยาอาการที่ผ่ึงผายมีสงา เปนกิริยาอาการ
ตั้งอกตั้งใจทําจริง การเปล่ียนแปลงอิริยาบถการนั่งพับเพียบ นิยมใชมือทั้งสองยันที่หัวเขา หรือยัน
ที่พื้นขางตัว หรือยันพื้นขางหนา (วิธีนี้เหมาะสําหรับคนเจาเนื้อ) กระหยงตัวข้ึนแลวเปล่ียนพลิก
ขากลับไปอีกดานหนึ่งโดยวิธีสับเปล่ียนกันอยูดานหลังไมนิยมยกขามาสับเปล่ียนกันขางหนา 
เพราะเปนกิริยาอาการที่ไมสุภาพและไมคอยปลอดภัยดวย
 คัมภีรเทศนนิยมวางไวดานขวามือโดยวางไวบนพาน หรือนิยมวางไว ณ ที่สมควร เชน
บนพานหมาก บนกาน้ํา หรือบนแกวน้ํา เปนตน ไมนิยมวางไวกับพื้นที่นั่งเทศนเพราะต่ํามากไป
พระธรรมจะอยูเสมอกับที่นั่งนั้นดูไมงาม และไมนิยมวางคัมภีรไวปากกระโถนเปนอันขาด เพราะ
กระโถนเปนที่รองรับของสกปรก ไมสมควรรองรับคัมภีร

ถาวางคัมภีรไวดานซายมือของพระเทศน เมื่อเปนเชนนั้นพระเทศนก็นิยมเปล่ียนไปวาง
ไวดานขวามือใหถูกตองตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา นิยมสํารวมใจใหเปนสมาธิอยา
หวาดหว่ัน เพราะแมวาจะหวาดหว่ันอยางไรเมือ่ข้ึนไปนัง่บนธรรมาสนแลวกไ็มมทีางหลีกเล่ียง จงึ
พยายามทาํใจใหมั่นคงไว ตั้งใจจะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดจนสุดความสามารถของตน

ระเบียบปฏิบัติในการใหศีล
เมื่อพิธีกรกลาวอาราธนาศีลคร้ังที่ 2 (ทุติยัมป มะยัง ภันเต) นิยมจับพัดมาตั้งไว ระวัง

อยากลับพัดเอาดานหนาเปนดานหลัง เอาดานหลังเปนดานหนา เวนแตพัดบางเลมทั้งสองหนา
เหมือนกัน เชนพัดยศก็ไมตองระวัง

วิธจีบัพดันัน้นยิมจบัใตใบพดัลงมาประมาณฝามอืหนึง่ หรือประมาณ 4 นิว้ โดยเหยยีดนิว้
หวัแมมอืไปตามดามพดั สวนนิว้ทัง้ 4 กาํดามพดัไว ตัง้พดัใหตรงอยาเอียงไปขางซายหรือขางขวา หรือ
เอียงไปเอียงมา อยาใหโยหนาโยหลัง อยาตั้งพัดใหหางหรือชิดตัวจนเกินไป กะประมาณวาทอด
แขนออกไปพอสบายๆ ไมนิยมตั้งพัดหางตัวจนตองเหยียดแขนเต็มที่ หรือชิดตัวจนตองงอแขนมาก
เกินไป

การตั้งนะโม ใหศีลนั้นนิยมวา นะโม 3 ชั้น คือวาทีละจบ และวาใหเสียงดังฟงชัดเจน
ถูกตองตามอักขรวิธี คือ ถูกตองตามฑีฆะ รัสสะ ครุ ลห ุเปนตน

การใหศลีนัน้นยิมเวนระยะใหพอเหมาะกบัความยาวของการกล้ันลมหายใจ แตศลีบางขอ
มีความยาวก็นิยมหยุดหายใจ 2 คร้ังใหพอเหมาะ สวนมากนิยมหยุดหายใจเมื่อถึงคําวา “เวรมณี”
ในขณะใหศีลนั้นพึงมีสติสัมปชัญญะระลึกรูสึกตัวอยูเสมอวาใหศีลถึงบทไหนแลว จะไดไมหลงลืม
จังหวะที่กลาวศีลแตละขอนั้น นิยมไมเร็วเกินไป ไมชาเกินไป ไมดังเกินไป ไมคอยเกินไป ประมาณ
พอเหมาะพอควร จึงจะเปนเหตุทําใหเกิดความเล่ือมใสแกประชาชนทั้งหลาย
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การกลาวสรุปอานิสงสศีลนั้นนิยมวาทีละประโยค เวนแตประโยคสุดทายนิยมกลาว
ทอดเสียงยาวดังตอไปนี้

อิมาน ิปญจะ สิกขาปะทาน,ิ สีเลน สุคะตงิ ยนัต,ิ (รับ สาธ)ุ สีเลนะ  โภคสัมปะทา, (รับ  สาธ)ุ
สีเลนะ นิพพุติง  ยันติ (รับ สาธ)ุ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย, (ทอดเสียงยาวตรงคําวา “วิโส ………..ธะเย”)

การกลาวสรุปอานิสงสศีล 8
อิมัง อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ

ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง  สะมาทิยามิฯ
อิมาน ิอัฎฐะ สิกขาปะทาน,ิ อุโปสะถะวะเสนะ มะนะสิกะริตวา สาธุกัง, อัปปะมาเทนะ

รักขิตัพพานิฯ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (รับ  สาธ)ุ
สีเลนะ  โภคสัมปะทา, (รับ  สาธ)ุ
สีเลนะ นิพพุติง  ยันติ (รับ สาธ)ุ
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย, (ทอดเสียงยาวตรงคําวา “วิโส …...ธะเย”)
ระเบียบปฏิบัติการตั้งนะโม และขึ้นอุเทศ
เมื่อพิธีกรเร่ิมกลาวคําอาราธนาพระธรรม พระเทศนนิยมหันหนาไปทางคัมภีรยกมือ

ไหวเคารพพระธรรมแลวจงัหยบิคมัภีรมาประนมมอืประคองไว แตพระเทศนบางทานเวลาหยบิคมัภีร
ก็ยังไมแสดงความเคารพตอเมื่อหยิบคัมภีรมาแลวจึงยกข้ึนจบเคารพก็มี แตสมเด็จพระวันรัต
(ติสฺสทตฺตมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทานนิยมแสดงความเคารพกอนจึงหยิบคัมภีร
ควรจะเปนเชนนั้น เพราะกอนจะอัญเชิญพระพุทธรูปนิยมกราบเคารพกอนจึงอัญเชิญ กอนจะ
นิมนตพระสงฆนิยมกราบหรือยกมือไหวเคารพกอนจึงนิมนต แมพระธรรมก็ควรปฏิบัติเชนนั้น แตผู
ใดสมัครใจจะหยิบคัมภีรกอนแลวจึงยกข้ึนจบเคารพก็ไมผิด ขอสําคัญอยูที่วากอนจะแสดงธรรม
ควรเคารพพระธรรมกอน

การตั้ง นะโม แสดงพระธรรมเทศนานั้น นิยมประนมมือประคองคัมภีรตั้ง นะโม 5 ชั้น
ดังตอไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ/
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ/
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต/
อะระหะโต สัมมา/
สัมพุทธัสสะ/
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เมื่อตั้งนะโม  จบ 3  คร้ังแลว นิยมกลาวพระบาลีอุเทศบทพระธรรมเทศนาตอไปทันที
โดยกลาวเสียงดังฟงชัดถูกตองตามอักขรวิธีทุกประการ เสียงที่กลาวนั้นนิยมไมดังเกินไป ไมคอย
เกินไป ไมเร็วเกินไป ไมชาเกินไป และกลาวพระบาลีอุเทศพระธรรมเทศนาจบนั้น นิยมทอดเสียง
ยาวพอสมควร ไมนิยมกลาวยาวเกินไปนัก

ระเบียบปฏิบัติขณะแสดงพระธรรมเทศนา
ขณะแสดงพระธรรมเทศนานิยมนั่งตัวตรงเปนสงาผาเผย อยานั่งโยกมาง้ําหนา หรือ

เอนไปขางหลัง รักษากิริยาอาการใหสงบตามสมณสารูป จะชวยใหใจมั่นคงกิริยาอาการสงบ
ขณะแสดงพระธรรมเทศนาอยาสอดสายสายตาไปมา เพราะขณะนั้นผูฟงยอมเพงดู

พระเทศนอยางไมลดละสายตา ถาจําเปนจะตองเหลียวมองจริงๆ เพื่อดูใหรูวามีใครมาฟงเทศนบาง
และผูฟงพอใจหรือไมพอใจก็พึงมองดูเพื่อรูเทานั้น โบราณจารยบางทานแนะนําวา ใหทอดสายตา
มองไป ยังเทียนบูชาธรรม ซึ่งตั้งอยูตรงกับธรรมาสนระยะพอสมควร และสูงพอเหมาะกับการ
ทอดสายตาอยางสบายๆ

พระเทศนบางรูปชอบหลับตาเทศนเร่ือยไป ถาเทศนองคเดียวก็ไมเปนไร ถาเทศนหลาย
รูปมัวหลับตาอยูอาจไมรูวารูปไหนกําลังทําอะไร บางทีถึงวาระของตนถึงกับตองเตือน ถาจะใหดี
ควรลืมตาเทศนดีกวาจะไดเห็นความเคล่ือนไหวของคูเทศนและผูฟงเปนเหตุใหระมัดระวังหนาที่ 
เชน เหน็ผูฟงพลิกไปพลิกมากระสับกระสายหรือลุกออกไป จะไดรูตวัวาเราเทศนไมถกูใจผูฟงเสียแลว
หรือสมควรแกกาลเวลาแลว จะไดรีบแกไขหรือรีบจบไดแลว หรือบางทีพระคูเทศนเห็นวาเราเทศน
พลาดไป เชนดาํเนนิเร่ืองจนเลยหนาทีต่ามทีต่กลงกนัไว ถามวัหลับตาวาเร่ือยไป กไ็มรูความประสงค
ของกันและกัน ขณะเทศนถาไมสะดวกในการถือประคองคัมภีรดวยมือทั้งสอง เชนปุจฉา – วิสัชนา
มีการโตตอบกันจะขยับมือใหหางออกจากกันก็ได แตอยาถือมือเดียวโดยเฉพาะมือซาย

อยาถือคัมภีรลงตรงๆ หรือถือแกวงไปแกวงมา หรือถือมือเดียวเหมือนถือไมตะบอง
อยางวางคมัภีรไวบนตกัเดด็ขาด ถามคีวามจาํเปนจะตองวางคมัภีรไวชัว่คราวในกรณเีทศนหลายรูป
เมื่อหมดหนาที่ของตนตองพักรอจนกวาจะถึงหนาที่ของตน นิยมวางคัมภีรไวที่เดิมกอน เมื่อถึงหนาที่
ของตนจะตองวาตอไป จึงหยิบคัมภีรมาถือประคองไวโดยไมตองประนมมือเคารพอีก นิยมปฏิบัติ
เชนนี้ตลอดไปจนกวาจะเทศนจบ

ในขณะกําลังเทศนนั้น ไมควรขากเสลด ถมน้ําลาย กระแหรมแอมไอ ควรระวัง ถามี
ความจําเปนจริงๆ ก็พยายามใหมีเสียงเบาที่สุด ถาจะมีการไอหรือจามก็นิยมใชผาเช็ดหนา ปองปาก
กอนทุกคร้ัง อันเปนกิริยาอาการที่แสดงถึงสมณสารูป
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ขณะเทศนนัน้ อยาสายหนาไปตามความยาวใบลาน พยายามใหหนาอยูตรงกลางใบลาน
โดยใชวิธีเล่ือนใบลานดานซายและดานขวาเขามาตรงกลาง ไมนิยมสายหนาไปทางซายทางขวา
คลายลูกตุมนาฬิกา

ระเบียบปฏิบัติเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแลว
เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบแลว ตามธรรมเนียมพระเทศนจะตองกลาวอนุโมทนา

(ยถา-สัพพี) นิยมปฏิบัติกันเปน 2 แบบ คือประนมมือประคองคัมภีรกลาวอนุโมทนาแบบหนึ่ง และ
อีกแบบหนึง่วางคมัภีรไวทีเ่ดมิแลวตัง้พดักลาวอนโุมทนา จะใชแบบไหนกไ็ดแตควรรักษาขนบธรรเนยีม
ประเพณนียิมของทองถิน่นัน้ๆ ไวเปนการดทีีสุ่ด เมือ่อนโุมทนาจบแลวจะจากธรรมาสน นยิมปฏิบตัิ
เชนเดียวกับเมื่อจะข้ึนธรรมาสน เชนการกราบพระพุทธรูป และกราบขอโอกาสพระเถระเพื่อเปน
การขออภัยในการเทศนที่อาจมีขอ ผิดพลาดบกพรองไปบาง

ระเบียบปฏิบัติในการรับประเคนเคร่ืองไทยธรรม (เคร่ืองกัณฑเทศน)
การรับประเคนเคร่ืองไทยธรรมกัณฑเทศนนั้น ถาผูประเคนเปนหญิงพึงรับประเคนดวย

การทอดผากราบรับประเคน  โดยพับผากราบเปนสองทบแลวทอดผากราบดานที่พับออกไปทาง
ผูประเคน อยาใหหางตัวนัก กะประมาณใหอยูในหัตถบาส (ระยะหางชั่วยื่นมือถึง)

วิธจีบัผากราบรับประเคนนัน้ นยิมจบัดวยมอืทัง้สองหงายฝามอืข้ึนรองรับผากราบ นิว้หวัแมมอื
ทั้งสองวางไวบนผากราบ ถาไมมีผากราบพึงพับผาเช็ดหนาที่สะอาดใหเรียบรอยใชแทนผากราบ
บางกไ็ด ไมนยิมจบัผากราบดวยมอืขางเดยีวรับประเคน เพราะเปนกริิยาอาการคลายไมเตม็ใจรับประเคน
เมื่อกลับถึงวัดแลว นิยมนําเอาดอกไม ธูปเทียน ที่ไดรับจากการแสดงพระธรรมเทศนานั้นจุดบูชา
พระรัตนตรัย เพื่อแผสวนกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมบูชาคุณครูอุปชฌายอาจารยผูมีเมตตาชวย
ส่ังสอนใหมีความรูทางธรรมจนนําแสดงได (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2544 : 20 -21 )

เคล็ดลับและศิลปะการเทศน
คําวา “เคล็ดลับ” หมายถึง กลเม็ด หรือวิธีการที่ชาญฉลาดที่คนสวนใหญยังไมรูจัก
คําวา “ศิลปะ“ หมายถึง ความมีฝมือหรือความชํานาญในการแสดงออก
คําวา “การเทศน” หมายถึง การยกหัวขอธรรมข้ึนแสดงแจกแจงไปตามลําดับอุเทศ

นิเทศ ปฏินิเทศ (มานพ  นิราลัย 2544 : 24)
ในการเทศน มีเคล็ดลับและศิลปะที่เปนจุดสําคัญที่นักเทศนควรใสใจ 3 ประการดังนี้
1. ทุนของนักเทศน
2. ทางของนักเทศน
3. ธรรมของนักเทศน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

ทุน หมายถึง พื้นความรูและความสามารถที่มีอยูเดิม ถาจะเปนนักเทศนตองมีทุน
อยางนอย 4 ประการ คือ

1. หนาตาพอดู
2. ความรูพอเพียง
3. เสียงดังพอดี
4. ทวงทีพอได
ทาง หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือกิจกรรมที่จะทําให “เทศนได” และ “เทศนเปน” มีดังนี้
1. ขยันฟงธรรม
2. ทองจําเทศนา
3. ฝกวาปฏิภาณ
4. ฝกการขีดเขียน
5. พากเพียรคนควา
6. ภาวนาเปนนิจ
7. ฝกคิดตางมุม
ธรรม ในที่นี้หมายถึง หลักการและอุดมการณของนักเทศน ดังนี้
1. เทศนตามข้ันตอน
2. ส่ังสอนอยางมีเหตุผล
3. เมตตาตอสาธุชน
4. ไมกังวลกับเคร่ืองกัณฑ
5. ไมกระทบตนกระทบทาน

การวางโครงเทศน  โครงเทศนประกอบดวย
1. บทอุเทศ คือ หัวขอที่ยกข้ึนเปนหลักในการแสดง
2. บทนิเทศ คือ การอธิบายขยายความของอุเทศใหกวางขวางออกไป
3. บทปฏินิเทศ คือ การสรุปใจความวางเปนประเด็น เปนการทิ้งทายไวกอนจบ

(สมเด็จพระธีรญานมุน ี2542 : 14)

จิตวิทยาการเทศน
พระนักเทศนที่ดีควรจะไดมีความรูวิชาจิตวิทยาบางเพื่อจะไดนํามาประยุกตใชกับการ

เทศนของตน ดังนั้น จึงควรทราบจิตวิทยาพื้นฐานตอไปนี้
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1. รูจักธรรมชาติของผูฟง วัยรุน และวัยผูใหญ คือผูฟงวัยเด็กนั้นจะตองมีชวงระยะการ
สนใจเพียง 15 – 20 นาทีเทานั้น

2. รูจักความเจริญทางสมองของรางกายและมันสมองของผูฟง คือมันสมองของคนแต
ละวัยมีความเจริญไมเทากัน บทเทศนที่บรรจุเขาไวนั้นพอที่มันสมองของผูฟงจะรับไหวหรือไม

3. ระดับปญญาและอารมณของแตละคน คนเราเกิดมาไมเหมือนกัน บางคนเกิดมาจาก
บิดามารดาที่เปนคนชั้นมันสมอง  บางคนเกิดมาจากบิดามารดาชั้นกรรมกรใชแรงงาน จึงมีชนวน
ปญญาตางกัน และเกิดมาในส่ิงแวดลอมที่ไมเหมือนกัน บางคนเกิดมาในส่ิงแวดลอมของหมูชนที่
ประกอบสัมมาอาชีพ บางคนอยูในส่ิงแวดลอมของหมูชนที่ประกอบมิจฉาชีพ ดังนั้น แตละคนจึงมี
ระดับอารมณไมเหมือนกัน

4. ความพรอมของผูฟง
5. ความสนใจและความตองการของผูฟง
6. การจงูใจ คอืการเทศนใหเกดิเปนแรงดนัใหผูฟงเกดิความสนใจ การศกึษาทางธรรมนัน้

ไมสามารถจะจํากัดอาย ุ วัย ของผูฟงได ผูฟงบางคนอายุ 11 ป บางคน 60 ป และภูมิปญญาก็ไม
สามารถจะแบงได เพราะฉะนั้น ควรพิจารณาตามสมควร คร้ันจะถือตามสติปญญาฝายเด็กก็เสีย
ทางฝายผูใหญ จะถือฝายผูใหญก็จะเสียผลฝายเด็ก แตอยางไรก็ตามก็ควรยึดเด็กเปนประมาณ
เพราะถายึดทางฝายผูใหญแลว ฝายเด็กจะไมไดรับผลเลย ถายึดฝายเด็กไว ผูใหญแมจะเกิดความ
รําคาญบางที่ตองสอนซ้ําซากก็ยังมีผลดี เพราะอานิสงสการฟงธรรมขอที ่ 2 ทานกลาวไววา “ส่ิงใด
ไดฟงแลวยงัไมเขาใจ ยอมเขาใจในส่ิงนัน้ชดั” (กรมการศกึษานอกโรงเรียน 2530 : 39 – 40)

อุดมการณของนักเทศน
1. สอนใหจํา
2. ทําใหดู
3. อยูใหเปน
4. เนนใหกลา

จุดเดนของนักเทศน 7 ประการ คือ
1. รูปสะดุดตา รูปโสภา กิริยางดงาม มีความสะอาด มารยาทเรียบรอย
2. เนื้อหาสะดุดหู เนื้อหาสาระสละสลวย ที่ควรส้ันก็ส้ันที่ควรยาวก็ยาว สัมผัสคลองจอง

และเปนไปตามลําดับไมสับสน
3. ความรูสะดุดจิต รูจริง รูแจง รูกวาง รูลึก และรูรอบ
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4. ขอคิดสะดุดใจ แสดงแทรกขอคิด เชน “ทุกขเกิดที่จิต ถาเห็นผิดเมื่อผัสสะ”
5. อุปมาอุปมัยนาฟง เชน กรรมชั่วติดตามคนทําเหมือนลอเกวียนหมุนตามรอยเทาโค
6. ตัวอยางก็มี เชน มีนิทาน มีเร่ืองจริงมาอาง มีตัวอยางมาอิง
7. บาลีก็แมน คือ ยกพระพุทธภาษิตมาแสดงไมผิดพลาด

พุทธวิธีในการสอน

ความยิ่งใหญและพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาในดานการสอนนั้น ถาจะพูดให
เห็นดวยอาศัยประจักษพยานภายนอกก็เปนเร่ืองไมยาก เพราะเพียงพิจารณาเผินๆ จากเหตุผล
งายๆ ตอไปนี้

1. พระพุทธเจาเสด็จอุบัติในยุคที่ชมพูทวีปเปนถิ่นนักปราชญเต็มไปดวยศาสดาจารย
เจาลัทธิตางๆ เปนอันมาก แตละทานลวนมีชื่อเสียงและมีความสามารถ ผูที่มาเผชิญพระองคนั้น
มีทั้งมาดีและมาราย มีทั้งที่แสวงหาความรู มาลองภูม ิ และที่ตองการมาขมมาปราบ แตพระองค
สามารถประสบชัยชนะในการสอน จนมีพระนามนําเดนมาถึงปจจุบัน

2. คําสอนของพระองค ขัดแยงกับคําสอนในศาสนาเดิม และแยงกับความเชื่อถือ
ความประพฤติปฏิบัติที่แพรหลายอยูในสังคมสมัยนั้น เชนการทําลายความเชื่อถือเร่ืองวรรณะ
เปนตน ทรงจัดตั้งระบบคําสอนและความเชื่ออยางใหมแกสังคม การกระทําเชนนี้ใหเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง ยอมเปนงานยากอยางยิ่ง

3. ขอบเขตงานสอนของพระองคกวางขวางมาก ทั้งโดยเทศะและระดับชนในสังคม
ตองเสด็จไปส่ังสอนในหลายถิ่นแควนพบทุกคนทุกชั้นในสังคม ซึ่งมีระดับความเปนอยู ความเชื่อถือ
การศึกษาอบรม นิสัยใจคอ และสติปญญาแตกตางกันทุกแบบทุกชนิด ทรงสามารถสอนคนเหลานั้น
ใหเขาใจไดและยอมรับเปนศิษยของพระองค นับแตพระมหากษัตริยลงมาทีเดียว

4. พระพุทธศาสนาที่เจริญมาไดตลอดเวลานับพันๆ ป แพรหลายเปนที่นับถืออยูใน
ประเทศตางๆ และคณะสงฆผูสืบตอพระศาสนา ซึ่งเปนสถาบันใหญและสําคัญในสังคมดังที่ปรากฏ
อยูในปจจุบัน เปนผลงานยิ่งใหญของพระองคยืนยันถึงพระปรีชาสามารถอยางประจักษชัดโดยไม
ตองอธิบาย (พระธรรมปฎก 2540 ข : 3)
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คุณสมบัติของผูสอน
ในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเปน 2 สวน คือ เปนคุณสมบัติที่

ปรากฏออกมาภายนอก อันไดแกบุคลิกภาพ อยางหนึ่ง  และคุณสมบัติภายใน อันไดแกคุณธรรม
ตางๆ อยางหนึ่ง

บุคลิกภาพ
ในดานบุคลิกภาพ จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงมีลักษณะทั้งทางดานความสงางามแหง

พระวรกาย พระสุรเสียงทีโ่นมนาํจติใจและพระบคุคลิคลักษณะอันควรแกศรัทธาปสาทะทกุประการ
ดังจะเห็นจากตัวอยางที่ทราบกันทั่วไป และที่บันทึกไวในคัมภีรตางๆ เชน

1. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ มีพระวรกาย
สงางามอยางที่มีผูชมวา “พระสมณโคดม มีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่ง
นัก วรรณะและพระสรีระดุจดังพรหม นาดูนาชมนักหนา” (จังกีสูตร, ม.ม. 13/650.)

2. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวย อยางคําชมของจังกี
พรหมณที่วา “พระสมณโคดม มีพระวาจาไพเราะ รูจักตรัสถอยคําไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ
สละสลวย ไมมีโทษ ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง” และคําอุตรมาณพที่วา “พระสุรเสียงที่
เปลงกองจากพระโอษฐนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ 8 ประการคือ แจมใส ชัดเจน นุมนวล  ชวนฟง
กลมกลอม ไมพรา ซึ้ง กังวาน" (จังกีสูตร, ม.ม. 13/650.) หรือตามมหาบุรุษลักษณะขอที ่ 29 วา
“มีพระสุรเสียงดุจพรหม ตรัสมีสําเนียงใสไพเราะดุจนกการเวก” (ท.ีม. 10/29. )

3. ทรงมีอากัปกิริยามารยาททุกอยางที่งดงามนาเล่ือมใส เร่ิมแตสมบัติผูดี และมารยาท
อันเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนหทุกประการ พรอมไปดวยความ
องอาจ ความสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค นอกจากแจมแจงดวย
สัจธรรมแลว ยงักอใหเกดิความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนใหอยากใกลชดิพระองคอยูไมวาย อยางคาํชม
ของบุคคลตางๆ เชน “นี่ทานปงคิยานี มองเห็นสารประโยชนอันใด จึงเล่ือมใสในพระสมณโคดม
ถึงเพียงนี้” “ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอ่ิมในรสอันเลิศแลว ยอมไมปรารถนารสอ่ืนๆ ที่เลว
ฉันใด บุคคลฟงธรรมของพระสมณโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใดๆ จะโดยสุตตะ โดยเคยยะ
โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมก็ดี ยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะเปนอันมากเหลาอ่ืน
โดยลักษณะนั้นๆ เลย ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผูหิวและออนเพลีย มาไดรวงผ้ึง ก็พึงล้ิมรส ยอม
ไดรสแทแสนชุมชื่น ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น …ยอมไดรับความดีใจ
ปลาบปล้ืมใจ ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ ไดไมจันทน เปนจันทนเหลือง หรือจันทนแดง จะสูดกล่ิน
ตรงที่ใด จะเปนราก ลําตนหรือยอด ก็ยอมไดกล่ินหอมสนิทเปนกล่ินแทฉันใด บุคคลฟงธรรมของ
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ทานพระโคดมพระองคนั้นแลว ก็ยอมไดปราโมทย ไดความโสมนัส ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ
อาพาธ เจ็บปวด เปนไขหนัก นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัดอาพาธเขาไดฉับไว ฉันใด บุคคลฟงธรรม
ของทานพระโคดมพระองคนั้นแลว ความโศกเศรา ปริเทวนาการ ความทุกขโทมนัส และความ
คับแคนใจของเขา ยอมหมดไป ฉันนั้น เปรียบเหมือน สระใหญมีน้ําใส เย็น จืดสนิท นาเจริญใจ มีทา
ราบเรียบนาร่ืนรมย บุรุษผูรอนดวยแสงแดด ถูกแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย เดินมาถึงเขาลง
ไปอาบ ดืม่ ในสระน้าํนัน้ พงึระงบัความกระวนกระวาย ความเหนด็เหนือ่ย และความเรารอนทัง้ปวง
ไดฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้นแลว ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย
และความเรารอนของเขา ก็ยอมระงับไปไดหมดส้ิน ฉันนั้น” (การณปาลีสูตร, อง.ปญจก. 22/194.)
“ชนทั้งหลายที่ทานพระโคดม ทรงชี้แจงใหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมมกีถา
แลว เมือ่ลุกไปจากทีน่ัง่กย็งัเหลียวหลังกลับมามอง ดวยไมอยากจะละจากไป” ( พรหมายสูุตร, ม.ม.
13/589.)

คุณธรรม
พระพุทธคุณในแงคุณธรรมมีมาก ไมอาจแสดงไดครบทุกนัย จึงขอเลือกแสดงตามแนว

พระคุณ 3 คือ
1. พระปญญาคุณ  พระปญญาคุณที่เกี่ยวกับงานสอน ขอยกมาแสดง 2 อยาง คือ

ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา
1.1 ทศพลญาณ คือ พระญาณอันเปนกําลังของพระตถาคตที่ทําใหพระองคสามารถ

บันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่นคง จะแสดงความหมายที่เปนพุทธคุณแท กับความหมาย
ที่ผูสอนทั่วไป พึงนํามาใชไดดังนี้

1.1.1 ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยัง่รูฐานะ และอฐานะ คอืรูกฎธรรมชาต ิทีเ่กีย่วกบั
ขอบเขต และขีดข้ันของส่ิงทัง้หลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได และแคไหนเพยีงไร โดยเฉพาะ
ในแงความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคลซึ่ง
จะไดรับผลกรรมที่ดีและชั่วตางๆ กัน

1.1.2 กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยัง่รู ผลของกรรม สามารถกาํหนด แยกการใหผล
อยางสลับซบัซอนระหวางกรรมดกีบักรรมชัว่ทีสั่มพนัธกบัปจจยัแวดลอมตางๆ มองเหน็รายละเอียด
และความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน

1.1.3 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูคติทั้งปวง
(คือสูสุคติทุคติหรือพนจากคติ) หรือปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูอรรถประโยชนทั้งปวง
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(จะเปนทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือสัมปรายิกัตถะ หรือปรมัตถะก็ตาม) รูวาเมื่อตองการเขาสูจุดหมายใด
จะตองทําอะไรบาง มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอยางไร

1.1.4 นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวยธาตุตางๆ
เปนเอนก รูสภาวะของธรรมชาติทั้งฝายอุปาทินนกสังขาร และอนุปาทินนกสังขาร เชนในเร่ืองชีวิต
กท็ราบองคประกอบตางๆ  สภาวะขององคประกอบเหลานัน้ พรอมทัง้หนาทีข่องมนั  เชน การปฏิบตัิ
หนาที่ของขันธ อายตนะ และธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรู เปนตน และรูเหตุแหงความแตกตาง
กนัของส่ิงทัง้หลายเหลานัน้  มคีวามรูในวิชาสรีรวิทยา และจติวิทยา อยางนอยใหทราบองคประกอบ
เหลานั้น ในกระบวนการเรียนรูของบุคคลและถาเปนไปไดควรมีความรูทั่วไปอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตรเพื่อรูจักสภาวะของส่ิงทั้งหลาย และมีทัศนคติที่ถูกตองตอส่ิงเหลานั้น
อันจะเปนเคร่ืองเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสอนใหไดผลดียิ่งข้ึน

1.1.5 นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยั่งรูอธิมุต ิ (คือรูอัธยาศัยความโนมเอียง
แนวความสนใจ ฯลฯ) ของสัตวทั้งหลาย ที่เปนไปตางๆ กัน รูความแตกตางระหวางบุคคลในดาน
ความโนมเอียง แนวความสนใจ และความถนัดโดยธรรมชาติ

1.1.6 อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
สัตวทั้งหลาย รูวา สัตวนั้นๆ มีแนวความคิด ความรู  ความเขาใจ แคไหนเพียงใด มีกิเลสมาก
กิเลสนอย มีอินทรียออนหรือแกกลา สอนงายหรือสอนยาก มีความพรอมที่จะเขาสูการตรัสรูหรือไม
รูความแตกตางระหวางบุคคลในดานระดับสติปญญา ความสามารถ พัฒนาการดานตางๆ และ
ความพรอมที่จะเรียนรู

1.1.7 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรูเหตุที่จะทําใหฌานวิโมกข และ
สมาบัติเส่ือม หรือเจริญ คลองแคลวชัดเจน หรือกาวหนายิ่งข้ึนไป

1.1.8 ปุพเพนิวาสานุสสติญาน ปรีชาหยั่งรูระลึกชาติภพในหนหลังได  รูประวัติ
พื้นเพเดิมและประสบการณในอดีตของผูเรียน

1.1.9 จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไป
ตามกรรม  พิจารณาสังเกตดูผูเรียนในขณะที่เขามีบทบาทอยูในชีวิตจริงภายในกลุมชนหรือสังคม
สามารถรูเทาทัน และเขาใจพฤติกรรมตางๆ ที่เขาแสดงออกในขณะนั้นๆ วาเปนผูมีปญหาหรือไม
อยางไร มองเห็นสาเหตุแหงปญหานั้น และพรอมที่จะเขาชวยเหลือแกไขไดทันที

1.1.10 อาสวักขยญาณ รูชัดเขาใจแจมแจงและแนใจวา ผลสัมฤทธิ์ที่เปน
จุดหมายนั้นคืออะไร เปนอยางไร และตนเองสามารถกระทําผลสัมฤทธิ์นั้นใหเกิดข้ึนไดจริงดวย
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1.2 ปฏิสัมภิทา คอื ความแตกฉานในดานตางๆ ซึง่มทีัว่ไปแกพระมหาสาวกทัง้หลาย
ดวยดังนี้

1.2.1 อรรถปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในความหมายของถอยคําหรือขอ
ธรรมตางๆ สามารถอธิบายแยกแยะออกไดโดยพิสดาร แมนไดเห็นเหตุใดๆ ก็สามารถเชื่อมโยง
แยกแยะกระจายความคดิออกไปลวงรูถงึผลตางๆ ทีจ่ะเกดิข้ึนได แปลส้ันๆ วา ปญญาแตกฉานในอรรถ

1.2.2 ธรรมปฏิสัมภิทา ความเขาใจแจมแจงในถอยคําหรือขอธรรมตางๆ
สามารถจับใจความคําอธิบายโดยพิสดาร มาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได เมื่อมองเห็นผลตางๆ ที่
ปรากฏก็สามารถสืบสาวกลับไปหาเหตุไดแปลส้ันๆ วา ปญญาแตกฉานในธรรม

1.2.3 นรุิตตปิฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในภาษา รูภาษาตางๆ และรูจกัใชถอยคาํ
ชีแ้จงแสดงอรรถและธรรมใหคนอ่ืนเขาใจ และเหน็ตามได แปลส้ันๆ วา ปญญาแตกฉานในนรุิกติ

1.2.4 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความมไีหวพริบ สามารถเขาใจคดิเหตผุลไดเหมาะสม
ทันการ และมีความรูความเขาใจชัดในความรูตางๆ วามีแหลงที่มา มีประโยชนอยางไร สามารถ
เชือ่มโยงความรูทัง้หลายเขาดวยกนั สรางความคดิและเหตผุลข้ึนใหมได แปลส้ันๆ วา ปญญาแตกฉาน
ในปฏิภาณ

2. พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธิ์เปนพระคุณสําคัญยิ่งเชนกันที่จะทําใหประชาชนเชื่อถือ
และเล่ือมใสในพระพุทธเจา ความบริสุทธิ์นี้อาจมองไดจากลักษณะตางๆ ดังนี้

2.1 พระองคเองเปนผูบริสุทธิ์หลุดพนจากอาสวกิเลสทั้งปวงไมกระทําความชั่วทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไมมีเหตุที่ใครจะยกข้ึนตําหนิได

2.2 ทรงทําไดอยางที่สอน คือสอนเขาอยางไร พระองคเองก็ประพฤติปฏิบัติอยาง
นั้นดวย อยางพุทธพจนที่วา ตถาคตพูดอยางใดทําอยางนั้น  จึงเปนตัวอยางที่ดี และใหประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของคําสอนได

2.3 ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน ทรงสอนผูอ่ืนดวยมุงหวังประโยชนแกเขา
อยางเดียว ไมมีพระทัยเคลือบแฝงดวยความหวังประโยชนสวนตน หรืออามิสตอบแทน ใดๆ (ม.ม.ู
12/166)

พระวิสุทธิคุณเหลานี ้จะเห็นไดจากคําสรรเสริญของบุคคลตางๆ ในสมัยพุทธกาล เชน
“ดูกรนาคิตะ ขออยาใหเราตองของเกี่ยวกับยศเลย และขออยาใหยศมาของเกี่ยวกับเราดวย บุคคล
ผูใดไมไดโดยงายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะ ความสุขอันเกิดจากวิเวก ความสุขอันเกิดจาก
ความสงบ ความสุขอันเกิดจากความตรัสรู เหมือนอยางที่เราได บุคคลผูนั้นจึงจะยินดีความสุข
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แบบอาจม ความสุขที่เกิดจากการหลับ และความสุขที่เกิดจากลาภสักการะสรรเสริญ” (นาคิต
สูตร, อง.ฉกก. 22/313.)

จากคํากลาวของพระสารีบุตรวา “ทานทั้งหลาย พระตถาคตมีกายสมาจาร วจีสมาจาร
มโนสมาจารบริสุทธิ ์ พระตถาคตมิไดมีความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่พระองคจะ
ตองปกปดรักษาไว โดยตั้งพระทัยวา ขอคนอ่ืนๆ อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา
ทางใจของเราเลย” (สังคีติสูตร, ท.ีปา. 11/228.)

เมื่อคร้ังทานสีหะ เสนาบดีแหงแควนเวสาลี ผูเปนศิษยนิครนถนาฎบุตร  มาเฝาทูลถาม
ปญหาพระพุทธเจา และบังเกิดความเล่ือมใส กลาวคําปฏิญาณตนเปนอุบาสก พระพุทธเจาได
ตรัสเตือนวา “ทานจงใครครวญใหดีเสียกอน การใครครวญ เสียกอนแลวจึงทํา เปนความดีสําหรับ
คนผูมีชื่อเสียงอยางทาน”  (วินย. 5/78)

3. พระกรุณาคณุ อาศยัพระกรุณาคณุ พระพทุธเจาจงึไดเสดจ็ออกประกาศพระศาสนา
โปรดสัตว ทําใหพระคุณ 2 อยางแรกคือ พระปญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณ เปนที่ปรากฎ และ
เปนประโยชนแกชาวโลกอยางแทจริง เสด็จไปชวยเหลือแนะนําส่ังสอนมนุษย ทั้งที่เปนกลุมชนและ
ที่เปนรายบุคคล โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยากลําบากของพระองคเอง พระมหากรุณาธิคุณเหลานี้
พงึเหน็ตามคาํสรรเสริญและคณุธรรมอ่ืนๆ ทีแ่สดงออกเชน “(พระสมณโคดม) ไมทรงดาํริเพือ่เบยีดเบยีน
พระองคเอง ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย ทรงดําริแตส่ิงที่
เปนประโยชนแกพระองค ส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน ส่ิงที่เปนประโยชนทั้งสองฝาย และส่ิงที่เปน
ประโยชนแกชาวโลกทั้งปวง” (พรหมายุสูตร, ม.ม. 13/589.)

ในการสอนของพระพุทธเจา สามารถสรุปไดอยางยอๆ ดังน้ี
1. ทรงสอนส่ิงที่จริง และเปนประโยชนแกผูฟง
2. ทรงรูเขาใจส่ิงที่สอนอยางถองแทสมบูรณ
3. ทรงสอนดวยเมตตา มุงประโยชนแกผูรับคําสอนเปนที่ตั้ง ไมหวังผลตอบแทน
4. ทรงทําไดจริงอยางที่สอน เปนตัวอยางที่ดี
5. ทรงมีบุคลิกภาพโนมนาวจิตใจใหเขาไกลชิดสนิทสนมและพึงพอใจไดความสุข
6. ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยม

ลีลาการสอน
การสอนของพระพุทธเจา แตละคร้ัง จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่ง

เรียกไดวา เปนลีลาในการสอน 4 อยางดังนี้
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1. สันทัสสนา อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา
2. สมาทปนา ชกัจงูใจใหเหน็จริงดวย ชวนใหคลอยตาม จนตองยอมรับและนาํไปปฏิบตัิ
3. สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกําลังใจ ปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจวา

จะทําใหสําเร็จได ไมหว่ันตอความเหนื่อยยาก
4. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมชื่น ราเริง เบิกบาน ฟงไมเบื่อ และเปยมดวยความหวัง

( พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี 2543 : 19)

วิธีสอนของพระพุทธเจา มีหลายแบบหลายอยาง ที่นาสังเกตหรือพบบอย คงจะไดแก
วิธีตอไปนี้

1. แบบสากัจจฉา หรือสนทนา วิธีนี้นาจะเปนวิธีที่ทรงใชบอย ไมนอยกวาวิธีใดๆ
โดยเฉพาะในเมือ่ผูมาเฝาหรือทรงพบนัน้ ยงัไมไดเล่ือมใสศรัทธาในพระศาสนา ยงัไมรู ไมเขาใจหลัก
ธรรม ในการสนทนา พระพุทธเจามักจะทรงเปนฝายถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจธรรมและ
ความเล่ือมใสศรัทธาในที่สุด แมในหมูพระสาวก พระองคก็ทรงใชวิธีนี้ไมนอย และทรงสงเสริมให
สาวกสนทนาธรรมกัน อยางในมงคลสูตรวา “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํ การสนทนา
ธรรมตามกาล เปนมงคลอันอุดม” ดังนี้

2. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี ้นาจะทรงใชในที่ประชุมใหญ ในการแสดงธรรมประจําวัน
ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆจํานวนมาก และสวนมากเปนผูมีพื้นความรูความเขาใจ กับมีความ
เล่ือมใสศรัทธาอยูแลว มาฟงเพือ่หาคามรูความเขาใจเพิม่เตมิ และหาความสงบสุขทางจติใจ นบัไดวา
เปนคนประเภทและระดับใกลเคียงกันพอจะใชวิธีบรรยายอันเปนแบบกวางๆ ได ลักษณะพิเศษ
ของพุทธวิธีสอนแบบนี ้ ที่พบในคัมภีรบอกวา ทุกคนที่ฟงพระองคแสดงธรรมอยูในที่ประชุมนั้น
แตละคนรูสึกวาพระพุทธเจาตรัสอยูกับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับวาเปนความสามารถอัศจรรยอีก
อยางหนึ่งของพระพุทธเจา

3. แบบตอบปญหา ผูที่มาถามปญหานั้น นอกจากผูที่มีความสงสัยของใจในขอ
ธรรมตางๆ แลว โดยมากเปนผูนับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บางก็มาถามเพื่อตองการรูคําสอนทางฝาย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตน บางก็มาถามเพื่อลองภูมิบางก็เตรียมมา
ถามเพื่อขมปราบใหจน หรือใหไดรับความอับอาย ในการตอบพระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดู
ลักษณะของปญหาและใชวิธีตอบใหเหมาะกัน ในสังคีติสูตร (ท.ีปา.11/221-363.) ทานแยก
ประเภทปญหาไวตามลักษณะวิธีตอบเปน 4 อยาง คือ
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3.1 เอกงัสพยากรณยีปญหา ปญหาทีพ่งึตอบตรงไปตรงมา ตายตวั พระอรรถกถาจารย
ยกตัวอยางเชนถามวา จักษ ุเปนอนิจจังหรือ  พึงตอบตรงไปไดทีเดียววา ถูกแลว

3.2 ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงยอนถามแลวจึงแก ทานยกตัวอยางเชน
เขาถามวา “โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงยอนถามวา “ที่ถามอยางนั้นหมายถึงแงใด” ถาเขาวา “ในแง
เปนเคร่ืองมองเห็น” พึงตอบวา “ไมเหมือน” ถาเขาวา “ในแงเปนอนิจจัง” จึงควรตอบรับวา
“เหมือน”

3.3 วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแยกความตอบเชน เมื่อเขาถามวา
“ส่ิงที่เปนอนิจจัง ไดแก จักษุใชใหม?” พึงแยกความออกตอบวา “ ไมเฉพาะจักษุเทานั้น ถึงโสตะ
ฆานะ ฯลฯ กเ็ปนอนจิจงั” หรือปญหาวา “พระตถาคตตรัสวาจาซึง่ไมเปนทีรั่กทีช่อบใจของคนอ่ืนไหม?”
กต็องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา 6 หรือปญหาวา "พระพทุธเจาทรงตเิตยีนตบะทัง้หมดจริงหรือ"
(อง.ทสก. 24/94) ก็ตองแยกตอบวาชนิดใดติเตียนชนิดใดไมติเตียน ดังนี้เปนตน

3.4 ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้งเสีย ไดแก ปญหาที่ถามนอกเร่ือง ไรประโยชน
อันจักเปนเหตุใหเขว ยืดเยื้อ ส้ินเปลืองเวลาเปลา พึงยับยั้งเสีย แลวชักนําผูถามกลับเขาสูแนวเร่ือง
ที่ประสงคตอไป ทานยกตัวอยาง เมื่อถามวา “ชีวะ อันใด สรีระก็อันนั้นหรือ?” อยางนี้เปนคําถาม
ประเภทเกง็ความจริง ซึง่ถงึอธบิายอยางไรผูถามกไ็มอาจเขาใจ เพราะไมอยูในฐานะทีเ่ขาจะเขาใจได
พิสูจนไมได ทั้งไมเกิดประโยชนอะไรแกเขาดวย

กลวีธีและอุบายประกอบการสอน
1. การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบ การยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย

และการเลานิทานประกอบการสอน ชวยใหเขาใจความไดงายและชัดเจน ชวยใหจําแมนยํา เห็น
จริง และเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งข้ึน เชน เมื่อจะอธิบายใหเห็นวา คนมี
ความปรารถนาดี อยากชวยทําประโยชนแตหากขาดปญญา อาจกลับทําลายประโยชนเสียก็ได ก็
เลานิทานชาดก เร่ือง ลิงเฝาสวน (ชา.อ.2/23) หรือคนขายเหลา (ชา.อ.2/26) เปนตน พระพุทธเจา
ทรงใชอุทาหรณและนิทานประกอบการสอนมากมายเพียงใด จะเห็นไดจากการที่ในคัมภีรตางๆ มี
อุทาหรณและนิทานปรากฎอยูทั่วไป เฉพาะคัมภีรตางๆ มีอุทาหรณและนิทานปรากฎอยูทั่วไป
เฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทานชาดกถึง 547 เร่ือง

2. การเปรียบเทียบดวยอุปมา คําอุปมาชวยใหเร่ืองที่ลึกซึ้งเขาใจยาก ปรากฎความ
หมายเดนชัดออกมา และเขาใจงายข้ึน โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายส่ิงที่เปนนามธรรม เปรียบให
เห็นชัดดวยส่ิงที่เปนรูปธรรม หรือแมเปรียบเร่ืองที่เปนรูปธรรมดวยอุปมาแบบรูปธรรม ก็ชวยให
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ความหนกัแนนเขา เชน “ภูเขาศลิาลวน เปนแทงทบึ ยอมไมหว่ันไหวดวย แรงลมฉันใด บณัฑติทัง้หลาย
ยอมไมหว่ันไหวเพราะคํานินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น” (ขุ.ธ.25/16) “คนผูเรียนรูนอย ยอมแกลง
เหมือนโคถึก เนื้อของเขาเจริญข้ึน แตปญญาหาเจริญไม” (สํ.ม. 19/516) “เมื่อพระอาทิตยจะอุทัย
ยอมมีแสงเงินแสงทองปรากฏข้ึน เปนนิมิตมากอน ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรยอมเปนเบื้องตน
เปนนิมิตหมายแหงการบังเกิดข้ึนของ โพชฌงค 7 ฉันนั้น” (ขุ.ธ. 25/21)

3. ใชอุปกรณการสอน ในสมัยพุทธกาล ยอมไมมีอุปกรณการสอนชนิดตางๆ ที่จัดทํา
ข้ึนไวเพื่อสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการศึกษาเปนระบบข้ึนมาอยาง
กวางขวาง หากจะใชอุปกรณบาง กค็งตองอาศยัวัตถส่ิุงของตางๆ ทีม่ใีนธรรมชาต ิหรือเคร่ืองใชตางๆ
ที่ผูคนใชกันอยู

ตัวอยางที่พระพุทธเจาทรงใชอุปกรณการสอน ในกรณีที่ผูเรียนมีอายุนอย ๆ ซึ่งเขาใจ
จากวัตถุงายกวานามธรรม จึงปรากฏเร่ืองที่พระองคสอนสามเณรราหุลเมื่ออาย ุ7 ขวบ วา วันหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเสด็จมา ณ ที่อยูของสามเณรราหุล สามเณรมองเห็นแลวก็ปูลาดอาสนะและจัด
น้าํลางพระบาทไว พระผูมพีระภาคลางพระบาทแลวทรงเหลือน้าํไวในภาชนะหนอยหนึง่ เมือ่สามเณร
ถวายบังคมนั่งเรียบรอยแลว

พระองคไดตรัสถามวา “ราหุล เธอเห็นน้ําที่เหลืออยูหนอยหนึ่ง ในภาชนะนี้หรือไม”
สามเณรราหุลทูลวา เห็น จึงตรัสวา “คนที่พูดเท็จทั้งที่รูอยู ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยูนอย
เหมือนอยางนั้น”

เสร็จแลวทรงเทน้ํานั้นเสีย ตรัสถามวา “เธอเห็นเราเทน้ําหนอยหนึ่งนั้นทิ้งไปแลวไหม”
สามเณรทูลวา เห็น ตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายในการกลาวเท็จทั้งที่รูอยู ก็เปนผูเทคุณธรรม
ของสมณะออกทิ้งเสียเหมือนอยางนั้น”

แลวทรงควํ่าภาชนะลง ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้ควํ่าลงไหม” สามเณรทูลวา เห็น
ตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายในการพูดเท็จทั้งรูอยู คุณธรรมของสมณะของเขาก็ชื่อวาควํ่าไปแลว
เหมือนอยางนั้น”

แลวทรงหงายภาชนะข้ึน ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้วางเปลาไหม” สามเณรทูลวา
เหน็ จงึตรัสวา “คนไมมคีวามละอายในการพดูเทจ็ ทัง้ทีรู่อยู คณุธรรมของสมณะของเขากว็างเปลา
เหมือนอยางนั้น”

ตรัสถามวา “ราหุล แวนมีประโยชนอยางไร?”
ทูลตอบวา “มีประโยชนสําหรับสองด ูพระเจาขา”
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ตรัสวา “อันนั้นเหมือนกัน ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียกอนจึงกระทํากรรมดวยกาย
วาจา และใจ” (จูฬราหุโลวาทสูตร, ม.ม. 13/125-129)

ในการสอนสามเณรนี้ บางทีก็ทรงใชวิธีทายปญหา ซึ่งคงจะชวยใหเกิดความรูสึกสนุก
สําหรับเดก็ เชน ถามวา “อะไรเอย มอียางเดยีว, อะไรเอย มสีองอยาง, อะไรเอย มสีามอยาง” (ขุ.ขุ.25/4)

4. การทําเปนตัวอยาง วิธีสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการ
เปนตัวอยาง ซึ่งเปนการสอนแบบไมตองกลาวสอน เปนทํานองการสาธิตใหดู แตที่พระพุทธเจา
ทรงกระทํานั้น เปนไปในรูปทรงผูนําที่ดี การสอนโดยทําเปนตัวอยางก็คือพระจริยวัตรอันดีงาม
ที่เปนอยูโดยปกตินั่นเอง แตที่ทรงปฏิบัติเปนเร่ืองราวเฉพาะก็ม ีเชน

คราวหนึ่งพระพุทธเจาพรอมดวยพระอานนทตามเสด็จ ขณะเสด็จไปตามเสนาสนะ
ที่อยูของพระสงฆ ไดทอดพระเนตเห็นภิกษุรูปหนึ่ง อาพาธเปนโรคทองรวง นอนจมกองมูตรและคูถ
ของตน ไมมผูีพยาบาลดแูล จงึเสดจ็เขาไปหา จดัการทาํความสะอาด ใหนอนโดยเรียบรอย เสร็จแลว
จึงทรงประชุมสงฆ ทรงสอบถามเร่ืองนั้น และตรัสตอนหนึ่งวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดา
ไมมีบิดา ผูใดเลาจะพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล ผูใดจะพึง
อุปฐากเรา ขอใหผูนั้นพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด” (วินย. 5/166)

5. การเลนภาษา เลนคาํ และใชคาํในความหมายใหม การเลนภาษาและเลนคาํ เปนเร่ือง
ของความสามารถในการใชภาษาผสมกับปฏิภาน ขอนี้ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระพุทธเจาที่มีรอบไปทุกดาน เมื่อผูใดทูลถามมาเปนคํารอยกรองพระองคก็ทรงตอบเปน
รอยกรองไปทันที ทํานองกลอนสด บางทีเขาทูลถามหรือกลาวขอความโดยใชคําที่มีความหมายไป
ในทางไมดีงามพระองคก็ตรัสตอบไปดวยคําพูดเดียวกันนั้นเอง แตเปนคําพูดในความหมายที่ตาง
ออกไปเปนฝายดีงาม คําสนทนาโตตอบแบบนี้ มีรสอยูแตในภาษาเดิม แปลออกสูภาษาอ่ืนยอม
เสียรสเสียความหมาย ยกตัวอยางใหเห็นงายๆ เชนในภาษาไทยวา “ปากกาหัก” “ฟนตาตกน้ํา”
อาจใชในความหมายแตกตางกันไดในภาษาไทย แตเมื่อแปลเปนภาษาอ่ืนยอมเสียรส

บางคร้ังผูมาเฝาบริภาษพระองค ดวยคําพูดตางๆ ที่รุนแรงยิ่งพระองคทรงยอมรับ
คําบริภาษเหลานั้นทั้งหมดแลว ทรงแปลความหมายอธิบายเสียใหมใหเปนเร่ืองที่ดีงาม เชนกรณี
ของเวรัญชพราหมณและสีหเสนาบดีผูรับแผนมาจากนิครนถนาฏบุตร (วินย. 5/78) เปนตน

แมในดานการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองคก็ทรงรับเอาคําศัพทที่มีใชอยูแตเดิมใน
ลัทธิศาสนาเกามาใช แตทรงกําหนดความหมายใหม ซึ่งเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ
และกําหนดคําสอนไดงาย เพียงแตมาทําความเขาใจเสียใหมเทานั้น และเปนการชวยใหมีการ
พิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวดวยวาอยางไหนถูกอยางใหนผิดอยางไร จึงเห็นไดวา คําวา พรหม
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พราหมณ อริยะ ยัญตบะ ไฟบูชายัญ ฯลฯ ซึ่งเปนคําในลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใชในพระพุทธศาสนา
ดวยทั้งส้ิน แตมีความหมายตางออกไปเปนอยางใหม

6. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคน เปนอุบายสําคัญในการเผยแผ
พระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพทุธเจา เร่ิมแตระยะแรกประดษิฐานพระพทุธศาสนา จะเหน็ไดวา
พระพทุธเจาทรงดาํเนนิพทุธกจิดวยพระพทุโธบายอยางทีเ่รียกวา การวางแผนทีไ่ดผลยิง่ ทรงพจิารณาวา
เมื่อจะเขาไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครกอน

เมื่อตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคียผูที่อยูใกลชิดพระองคเมื่อคร้ังออกแสวง
หาธรรมกอน ขอนี้พิจารณาไดทั้งในแงที่เบญจวัคคียเปนผูใฝธรรม มีอุปนิสัยอยูแลว หรือในแงที่
เปนผูเคยมีอุปการะกันมา หรือในแงที่วาเปนการสรางความมั่นใจ ทําใหผูเคยมีอุปการะกันมา หรือ
ในแงที่วาเปนการสรางความมั่นใจ ทําใหผูเคยเกี่ยวของหมดความคลางแคลงในพระองค ตัดปญหา
ในการทีท่านเหลานีอ้าจไปสรางความคลางแคลงใจข้ึนแกผูอ่ืนไปดวย คร้ันเสดจ็ส่ังสอนเบญจวัคคยี
แลว กท็รงโปรดยสกมุาร พรอมทัง้เศรษฐผูีบดิาและญาตมิติร และเมือ่จะเสดจ็เขาแควนมคธ พระองค
ก็เสด็จไปโปรดชฎิล 3 พี่นอง พรอมทั้งบริวารทั้งพัน เร่ิมดวยชฎิลคนพี่ใหญเสียกอน แลวนําชฎิล
เหลานี้ผูกลายเปนสาวกแลว เขาสูนครราชคฤห ประกาศธรรม ณ พระนครนั้น ไดราชาเปนสาวก
เปนอันวาพอเร่ิมตนประกาศพระศาสนา ก็ไดทั้งนักบวชผูใหญ เศรษฐี และราชา ซึ่งเปนคนชั้นสูง
สมัยนั้นเปนสาวก เปนการทําทางเสด็จเผยแผใหปลอดโปรงตอไป

ในการทรงส่ังสอนคนแตละถิ่น หรือแตละหมูคณะ ก็มักทรงเร่ิมตนที่บุคคลผูเปน
ประมุข เชนพระมหากษัตริย หรือหัวหนาของชนหมูนั้นๆ ทําใหการประกาศพระศาสนาไดผลดีและ
รวดเร็ว และเปนการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองคดวย

ในการบําเพ็ญพุทธกิจประจําวัน พระองคก็ทรงสอดสองพิจารณาบุคคลผูควรโปรด
ในวันนั้น แตเวลาจะรุงสางและเสด็จไปโปรดในเวลาเชา เปนการใหความสนพระทัยสงเคราะห
บุคคลเปนรายๆ ซึ่งใหผลดีในการสอนยิ่งกวาการสอนแบบสาดๆ ไป และแมเมื่อแสดงธรรมในที่
ประชมุกท็รงกาํหนดบคุคลทีค่วรเอาพระทยัใสพเิศษในคราวนัน้ๆ ไวดวย กบัทัง้แสดงธรรมโดยวิธกีาร
ที่จะทําใหทุกคนในที่ประชุมไดรับผลประโยชนไปอยางเปนที่นาพอใจ ใหเกิดความรูสึกแกทุกคนวา
พระพุทธเจาตรัสรูกับตน ดังกลาวมาแลว

7. การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองรูจักใชจังหวะและโอกาสใหเปนประโยชน เมื่อ
ยังไมถึงจังหวะ ไมเปนโอกาส เชนผูเรียนไมพรอม ยังไมเกิดปริปากะแหงญาณหรืออินทรีย ก็ตองมี
ความอดทน ไมชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แตก็ตองตื่นตัวอยูเสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือโอกาส ก็ตองมี
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ความฉับไว ที่จะจับมาใชใหเปนประโยชน ไมปลอยใหผานเลยไปเสียเปลา แมในการเผยแพร
ศาสนาแกคนสวนใหญ พระพุทธเจาก็ทรงปฏิบัติตามจังหวะและโอกาสดวยเชน

ในระยะแรกประกาศพระศาสนา ณ วันมาฆบูรณม ีหลังตรัสรู 1 ป เมื่อประทับอยู
ณ เวฬุวัน พระสงฆสาวกมาชุมนุมพรอมกัน ณ ที่นั้น และเปนโอกาสเหมาะ พระพุทธเจาก็ทรง
แสดงโอวาทปาติโมกข สําหรับเปนหลักยึดถือรวมกันของสงฆ ที่จะแยกยายกันไปบําเพ็ญศาสนกิจ
เมื่อคราวนิครนถนาฎบุตรส้ินชีวิต เกิดความแตกแยกในหมูนิครนถ พระสารีบุตรถือเหตุการณนั้น
เปนตัวอยาง ชี้ใหภิกษุสงฆเห็นความสําคัญในการรอยกรองพระธรรมวินัย ชักชวนพระสงฆให
พรอมใจกันทําสังคายนา และทานไดทําสังคายนาเปนตัวอยาง โดยแสดงสังคีติสูตรไว (ท.ีปา.
11/221-363)

8. ความยืดหยุนในการใชวิธีการ ถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัณหา มานะ ทิฎฐิ
เสียใหนอยที่สุด ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใดใหการสอนได
ผลดีที่สุด ก็จะทําในทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรต ิไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ บางคราวเมื่อสมควร
ก็ตองยอมใหผูเรียนรูสึกตัววาเขาเกง บางคราวสมควรขมก็ขม บางคราวสมควรโอนออนผอนตาม
ก็ยอมตามสมควรขัดก็ขัด สมควรคลอยก็คลอย สมควรปลอบก็ปลอบ มีพุทธพจนวา “ เรายอมฝก
คนดวยวิธีละมุนละไมบาง ดวยวิธีรุนแรงบาง ดวยวิธีที่ทั้งออนและละมุนละไม และทั้งรุนแรงปนกัน
ไปบาง” (อง.จตุกก. 21/111)

คนบางคนจะใหเขายอมไดดวยการที่ยอมใหเขารูสึกวาตัวเขามีเกียรติหรือเกง หรือ
ไดสมใจกอน ผูสอนจับจุดไดก็ใชวิธีสนองความตองการแลวดึงเขาสูที่หมายไดตามประสงค เชน
คราวที่เวรัญชพราหมณบริภาษพระพุทธเจา พระองคก็ทรงรับสมอางตามคําบริภาษนั้นใหสมใจ
พราหมณ แลวจึงคอยชี้แจงแกไข ใหเขาเล่ือมใสพระองคภายหลัง”

เมื่อเผชิญกับอาฬวักยักษผูดุราย พระองคเสด็จเขาไปในที่อยูของอาฬวกะ อาฬวกะ
ส่ังพระองคใหเสด็จออกไป พระองคก็เสด็จออกตามส่ัง อาฬวกะส่ังใหพระองคเสด็จเขาเสด็จออก
อยางนี้ ซึ่งพระองคก็ทรงปฏิบัติตามอยางวางายถึง 3 วาระ ใหเขารูสึกสมใจในอํานาจของตนกอน
ตอจากนั้นก็ทรงเปล่ียนกลวิธีและก็ไดโปรดอาฬวกะลงเปนสาวกสําเร็จ (ขุ.สุ. 25/310)

 9. การลงโทษและใหรางวัล   มีคําสรรเสริญพระพุทธคุณที่ยกมาแสดงขางตนแลววา
“พระผูมีพระภาคทรงฝกอบรมชุมชนไดดีถึงเพียงนี ้โดยไมตองใชอาชญา” (ม.ม. 13/565) ซึ่งแสดง
วาการใชอํานาจลงโทษ ไมใชวิธีการฝกคนของพระพุทธเจา แมในการแสดงธรรมตามปกติพระองค
ก็ทรงแสดงไปตามเนื้อหาธรรม ไมกระทบกระทั่งใคร อยางที่วา “ทรงแสดงธรรมในบริษัท ไมทรง
ยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย
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ธรรมิกถา” (ม.ม. 13/589) และวา “พึงรูจักการยกยอ และการรุกราน คร้ันรูแลวไมพึงยกยอ ไมพึง
รุกราน พึงแสดงธรรมเทานั้น” (ม.อุ. 14/658)

 ขอนี้ตีความไปไดถึงวา ไมใชทั้งวิธีลงโทษและใหรางวัล แมวาพระพุทธเจาจะทรงใช
การชมเชยยกยองบาง ก็เปนไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผูนั้น กลาวชมโดยธรรมใหเขามั่น
ใจในการกระทําความดีของตน แตไมใหเกิดเปนการเปรียบเทียบขมคนอ่ืนลง บางทีทรงชมเพื่อให
ถือเปนตัวอยาง หรือเพื่อแกความเขาใจผิด ใหตั้งทัศนคติที่ถูกเชน ทรงชมพระนันทกะ (อง.นวก
23/208) ชมพระนวกรูปหนึ่ง  (สํ.นิ. 16/696-712)  ชมพระสุชาต (อง.จตุกก. 21/111) และตําหนิ
เตือนพระนันทะเปนตน

10. กลวิธแีกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเฉพาะหนา ทีเ่กดิข้ึนตางคร้ังตางคราว ยอมมี
ลักษณะแตกตางกันไมมีที่ส้ินสุด การแกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถ
ในการประยุกตหลักวิธีการ และกลวิธีตาง ๆ มาใชใหเหมาะสม เปนเร่ืองเฉพาะคร้ัง เฉพาะคราวไป
อยางไรก็ดี การไดเห็นตัวอยางการแกปญหาเชนนี้ อาจชวยใหเกิดความเขาใจในแนวทางที่จะนํา
ไปใชปฏิบัติไดบาง

การวัดและการประเมินผล

ความสําคัญของการวัดและการประเมินผล

การวัดหรือการประเมินคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม จะตองสังเกต
คุณลักษะของผูเรียน  ซึ่งคุณธรรมจะเกิดข้ึนไดตองเร่ิมจากการแสดงออกเพราะถูกบังคับ  ไปสูการ
แสดงออกดวยตนเอง และการแสดงออกอยางภาคภูมิใจ ฉะนั้นการประเมินจึงอาจใชเคร่ืองมือ
หลายๆ แบบ เชน แบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ แบบจัดอันดับคุณภาพ เปนเคร่ืองมือ
ประกอบการสังเกต และอาจใชวิธีใหผูเรียนประเมินตนเองหรือใชคนรอบขางเปนผูประเมิน ทั้งนี้
ควรเลือกใชวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณ (กระทรวงศึกษาธิการ 2533 ค : 22)

ในคร้ังพุทธกาล    เมื่อพระพุทธเจาทรงเทศนาหรือทรงสอนจบแลว   พระองคจะทําการ
สอบวัดดวยญาณวิเศษวา   สาวกองคใดสําเร็จมรรคผลข้ันใดบาง  พระองคทรงใชวิธกีารอีกอยางหนึง่   
คดัเลือกสาวก  80  องคเปนเอตทคัคะ หรือผูเชีย่วชาญทีเ่ดนเปนเลิศในดานตาง ๆ อีกดวย  พฤตกิรรม
ของพระองคเมื่อ  2500  ปกวามาแลว  ยังคงทันสมัย   และสอดคลองกับทฤษฎีการวัดผลในสมัยนี้
เปนอยางดี   ดังที่กลาววา   ความมุงหมายบางประการของการวัดผลนั้นก็เพื่อจะจําแนกแยกชั้น
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( Classification ) วาใครมีความสามารถมากนอยระดับใด   ก็เพื่อเลือกคัดจัดอันดับ ( Selection ) 
วาใครเดนเปนเยี่ยมกวากันนั่นเอง

มาในสมัยที่ราชบุตรตาง ๆ ถูกสงไปรํ่าเรียนศิลปศาสตรกับพระฤาษี   หรือทิศาปาโมกข   
ดงัเชนพระจนัทโครพ   และพระอภัยมณนีัน้   กอนทีจ่ะกลับบานเมอืง   กจ็ะถกูพระเจาตาสอบ   (วัดผล
หรือทดสอบ ) เสียกอนวา   สามารถใชพระขรรค  หรือเปาป ไดตามความมุงหมายทีก่าํหนดไว (หลักสูตร)
หรือไม   เมือ่พระอาจารยพอใจแลว   จงึอนญุาตใหกลับไปครอบครองบานเมอืงได   นีก่ค็อื  การวัดผล
แบบใหปฏิบัติจริง ๆ ( Performance  test )

ในยุคตน ๆ แหงกรุงรัตนโกสินทร   เมื่อการศึกษายังอยูในวัดเปนสวนใหญ   เรามีการ
สอบพระภิกษเุปนเปรียญ   โดยไลเดีย่วแปลบาลีปากเปลา   (Oral  test ) ตอหนาทีน่ัง่   พระบางรูปเกง   
สอบไดทเีดยีว  5  ประโยค   บางรูปตกหมด   ไมไดเปรียญเลยกม็ ี  นีก่ค็อืการวัดผลแบบสอบปากเปลา   
เพื่อบรรจุหรือจัดตําแหนง ( Placement  test )

ตอมาในรัชกาลที่ 5-6 เกิดการศึกษาแบบสามัญและวิสามัญ   มีวิชาใหเด็กเรียนมาก
มายหลายชนิดข้ึน   และจํานวนนักเรียนก็เพิ่มมากข้ึนเปนพัน ๆ หมื่น ๆ ครูอาจารยไลเดี่ยวปาก
เปลาไมไหว   ก็ตองเปล่ียนวิธีวัดผล   มาเปนใหเขียนแบบยาว ๆ แตนอย ๆ ขอ  ลงในกระดาษ  ดังที่
เรียกวา  ขอสอบแบบเรียงความหรืออัตนัย ( Essay  or  Subjective  test )

จากรัชกาลที่  7  มาถึงปจจุบัน   เปนยุคที่วิทยาการตาง  ๆ  เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว   
ในราวป  พ.ศ 2597  ไดมกีารเคล่ือนไหวในวงการวัดผลการศกึษาของเราบางประการ   ขอสอบแบบปรนยั  
( Objective  test ) เร่ิมเขามามีบทบาทในโรงเรียน  ขอสอบหรือแบบทดสอบประเภทนี้   ตองการ
ใหนักเรียนตอบส้ัน ๆ แตมีมาก ๆ ขอ (ชวาล แพรัตกุล 2518 : 1-2 )
 
 ความหมายของการวัดผล

การวัดผล  ( Measurement  ) หมายถงึ  ขบวนการในการนาํส่ิงเราเขาไปเราคณุลักษณะ
ที่ตองการวัด   เปนการทําใหผูถูกเราแสดงปฏิกิริยา  หรือพฤติกรรมตอบโตของคุณลักษณะนั้น ๆ 
ออกมาเปนการกระทําหรือการแสดงออกที่สังเกตไดและวัดได   ผลที่ไดอาจเปนตัวเลขหรือ
สัญลักษณที่แทนคุณภาพหรือปริมาณของพฤติกรรมที่แสดงออกมา (สุนันท  ศลโกสุม  2525 :15)

โรเบอรก แอล อีเบล ไดใหความหมายของการวัดผลไววา  หมายถึงขบวนการของการ
กําหนดจํานวนใหกับแตละสมาชิกของส่ิงของหรือบุคคลเพื่อชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของคุณ
สมบัติที่จะวัดของส่ิงของหรือบุคคลนั้น ๆ นอกจากคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของส่ิงนั้นจะตองวัด
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ไดแลว   การวัดผลยังมีความหมายรวมถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของส่ิงของที่ตองการวัดกับ
มาตรฐานบางอยางอีกดวย (รุจิร  ภูสาร และคณะ 2526 : 1)

สรุปไดวา การวัดผลหมายถึงการใชเทคนิควิธีการซึ่งเรียกวา เคร่ืองมือวัดอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อศึกษา คนควา หรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคคล ผลงาน หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อใหได 
ขอมูล ที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของส่ิงของหรือบุคคลที่ตองการศึกษา (ภัทรา
นิคมานนท 2540 : 8)

ประโยชนของการวัดและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลมีประโยชนอยางมากตอการเก็บรวบรวมขอมูล   ถาไมมี

การวัดผลแลวเราจะไมสามารถรูปริมาณของคุณลักษณะตาง ๆ ได   โดยเฉพาะพฤติกรรมและ
ลักษณะนสัิยของมนษุยจะคาดเดาเอาเฉย ๆ ยอมมคีวามผิดพลาดสูง  ไมเปนวิธกีารทางวิทยาศาสตร
ดังนั้นการวัดพฤติกรรมใหละเอียด การวัดส่ิงที่ตองการจะรูตามจุดมุงหมาย จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง
ของทุกวิชาชีพ  ไมวาอาชีพครู  จิตวิทยา  แพทย  วิศวกรรม ฯลฯ

ในทางการศึกษาและจิตวิทยาการวัดผลและการประเมินผลอาจมองขามประโยชน
ดานการเรียนการสอน   การบริหาร  การแนะแนว  การวิจัย  ส่ิงเหลานี้จําเปนตอความเปนครูหรือ
นักการศึกษามาก   เพราะคนจะเปนครูนั้นจําเปนตองมีความรูทางดานปรัชญาการศึกษา   นั่นคือ
ตองรูวาอุดมการณหรือทศิทางการศกึษาของไทยเปนไปในรูปใด   มคีวามรูดานหลักสูตร  ซึง่ถอืเปนกรอบ
หรือขอบเขตที่กําหนดไววาถาตองการใหเด็กไทย  คนไทยเปนคนอยางไรตองจัดกระทําในขอบเขต
นีเ้ทานัน้   แลวกจ็ะไดส่ิงนัน้ตามอุดมการณทีไ่ดวางไว   นอกจากนัน้ยงัตองรูวิธกีารสอน   คอืรูวิธกีาร
ทางจิตวิทยาที่จะทําใหคนเกิดพฤติกรรม   และการเรียนรูตามจุดประสงคครบถวนดวยความสนุก
สนานชื่นชอบ  ปญหาตอไปก็คือ   รูไดอยางไรวาเด็กเกิดพฤติกรรมตามตองการ   ครูจึงตองรูการ
วัดผล   รูจักการทดสอบ  มิฉะนั้นแลวจะไมสามารถแปลผลการเรียนการสอนไดเลย   แตบางท ีการ
กระทาํมาแลว   อาจจะมปีญหาทาํใหเกดิความยุงยากใจ   ครูจงึจาํเปนตองรูวิธกีารวิจยัเขาไปอีกดวย   
เพื่อเเกปญหาที่ประสบพบเห็นใหงานดําเนินไปตลอดรอดฝง   แตอยางไรก็ตาม   เมื่อครูมาเกี่ยวของ
กับการวัดผลโดยตรงแลว  ประโยชนจากการวัดผลและการประเมินผลจึงข้ึนอยูกับส่ิงตอไปนี้

การเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผลเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมาก   เพราะในระหวาง

การเรียนการสอนนั้น   ตามธรรมดาครูจะตองสอนตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน
เกดิพฤตกิรรมตามจดุมุงหมายของหลักสูตรและของวิชานัน้ๆ ครูบางคนอาจสอนเฉพาะส่ิงทีต่นถนดั
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สอนขาดสอนเกิน หรือสอนไมครอบคลุมพอ การตรวจสอบโดยการวัดผลและประเมินผลจะเปนการ
มองดูวาครูสอนบกพรองจุดใด  เด็กบกพรองเร่ืองใด  บทเรียนขาดความสมบูรณตอนไหน ถาไมมี
การสอบวัดผลกค็งเขาใจเอาเองวาเดก็ไดรับความรู ความสามารถตามทีต่นคดิ มอียูบอยคร้ังจดุมุงหมาย
ของวิชาตองการใหเด็กเกิดความคิด  แตครูสอนใหจําอยางเดียว   และเขาใจวาที่ตนสอนใหจํา คือ
ความคิด   ถาไมมีเคร่ืองตรวจสอบวาเด็กคิดเปนหรือไม   วงการศึกษาจะไมสามารถปรับปรุงซอม
เสริมเด็กไดทัน   ผลผลิตจะมีแตเด็กจําเกงอยางเดียวแตขาดความคิดเฉลียวฉลาด  ทําใหคุณภาพ
ของเด็กตกต่ําไมดีเทาที่ควร   ในการเรียนการสอนการวัดผลที่ดีจะชวยตอบปญหาตาง ๆ ได   เชน
เด็กคนไหนควนสอนซอมเสริม   เด็กคนไหนเรียนชา   เด็กคนใดเรียนเร็ว   เด็กคนใดมีเชาวปญญา
ต่ํา – สูง ควรจัดกลุมนักเรียนอยางไร ควรเร่ิมสอนเร่ืองนี้ ณ จุดใด การเตรียมการสอนมีประสิทธิภาพ
เพียงใด   กิจกรรมประกอบการเรียนเหมาะสมไหม   เด็กมีเจตคติตอวิชาเปนอยางไร   เด็กมีบุคลิก
ลักษณะตามที่ตองการหรือไม ฯลฯ

การบริหาร
หมายถงึ   การดาํเนนิงาน   การจดัการเพือ่ใหองคการดาํเนนิการไปไดดวยความเรียบรอย

ผูบริหาร  เชน   ผูอํานวยการ   อาจารยใหญ  ครูใหญ  เหลานีจ้าํเปนจะตองพึง่พาการวัดผลอยางมาก
เพราะผูบริหารที่ดีจะทําการตัดสินส่ังการอะไรจะตองมีขอมูลที่ดีพอ  ในวงการศึกษาขอมูลไดจาก
การวัดผลเปนสวนมาก   เชน  วัดการเรียนรู   วัดความรูสึก  วัดทักษะสัมพันธ  วัดความตองการ
ของครูและนักเรียน ฯลฯ  ใชประโยชนในการบริหารโรงเรียนตลอดเวลา   ปญหาตาง ๆ ที่ผูบริหาร
โรงเรียนมักนํามาใช  ไดแก   การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเรียน   การเปล่ียนแปลงหนังสือเรียน
การจัดครูเขาสอน  การรายงานผลใหผูปกครองทราบ   การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางกลุม
โรงเรียน   การจะใหโรงเรียนใดไดรางวัล   การปรับปรุงโรงเรียน ฯลฯ การวัดผลชวยควบคุมคุณภาพ
ของระบบโรงเรียน

การเเนะแนว
ในระบบโรงเรียนการแนะแนวเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง  แตการแนะแนวเปนการแนะเด็ก

ทีม่ปีญหา   การทีจ่ะรูวาเดก็คนใดมปีญหากจ็ะตองวัดผลดกูอน   แลวแนะแนวการศกึษาใหตามความ
สามารถจากการสอบวัดเชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ เจตคติ บุคลิกลักษณะ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   แบบทดสอบจะชวยใหครูรูคุณคาในการวินิจฉัยเด็กใหเด็กดําเนินชีวิตในการเรียนไดดี
ตลอดรอดฝงเชน การเลือกโปรแกรมการเรียน การเลือกวิชา การเลือกอาชีพ การคบคาสมาคม
การวางตัวในสังคมหรือการปรับตัว ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ถาไมมีขอมูลจากการวัดผลแลวจะแนะแนวให
เหมาะสมไดยาก   การวัดผลที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเพื่อทํานายพฤติกรรม   ดังนั้นการใชขอมูลเหลานี้
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ใหประโยชนตอปรัชญาของแนะแนวเปนส่ิงสําคัญ   ดีกวาแนะแนวแบบลม ๆ แลง ๆ ไมเปนวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร   แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวมีอยูเปนจํานวนมาก

การวิจัย
การวิจัยจะมีข้ึนไดตองมีปญหากอน การแกไขปญหาโดยวิธีการที่เชื่อถือได และไดผล

อยางเชื่อถือได เรียกวาเปนการวิจัย  ในการวิจัยนั้นในข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลถือเปนส่ิงสําคัญมาก
ถาไมมีขอมูลการวิจัยจะลมเหลว   การเก็บขอมูลจะทําไดก็ตอเมื่อใชเคร่ืองมือในการวัดผลใหเที่ยง
ตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย   การวิจัยแตละเร่ืองใชขอมูลแตกตางกัน   เคร่ืองมือวัดผลจึง
แตกตางกนัไปดวย   เชน  ตองการรูอุดมการณชวิีตของเดก็นกัเรียนมธัยม  กต็องสรางเคร่ืองมอืวัดผล
ดานอุดมการณชีวิต   ไดขอมูลจึงไปทําการทดสอบสมมติฐานเพื่อลงสรุปข้ันตอไป การเรียนการสอน
การบริหารงาน   และการแนะแนวยอมมีปญหาข้ึนไดเสมอ   การวิจัยเทานั้นที่ชวยแกปญหาที่ดีได
ประโยชนของการวัดผลจงึครอบคลุมมากมายกวาทีก่ลาวมาแลวเสียอีก (ลวน  สายยศ และ อังคณา
สายยศ 2532 : 29 -31)

ประเภทของการวัดผล
1. การวัดทางกายภาพศาสตร ( Physical  Sciences ) เปนการวัดที่หาจํานวนเปน

ปริมาณ   หรือคุณภาพของส่ิงตาง ๆ ที่มีตัวตน   การวัดดานนี้มีเคร่ืองมือในการวัดที่เชื่อถือไดและ
ไดผลแมนยํา

2. การวัดทางสังคมศาสตร ( Social  Sciences ) เปนการวัดที่หาปริมาณคุณภาพของ
พฤติกรรม   หรือคุณลักษณะตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย  ซึ่งมักจะเปล่ียนแปลงไดงาย   ไมมีตัวตน
เหมือนดานกายภาพ

ลักษณะของการวัด
การวัดผลทางการศกึษา ตาม Taxonomy ทางการศกึษาของบลูม (Benjamin S. Bloom)

และคณะไดแบงออกเปน  3  ลักษณะคือ
1.  Cognitive  Domain ( การวัดทางปญญา – ทางความคดิ – ทางพทุธพสัิย ) เปนการวัด

ทางดานความรู  การคิด  และการแกปญหา  หรือเปนการเรียนรูที่ใชสติปญญาซึ่งสามารถแบงแยก
ออกไดเปน  2 สวนใหญ ๆ คือ  สวนความรู ( Knowledge ) และความสามารถทางปญญา – ทักษะ  
( Intellectual  skill  and  Ability ) ซึ่งสามารถแบงแยกออกไดดังนี้

1.1 ความรู – ความจํา ( Knowledge  - Memory )
1.2  การเขาใจ ( Comprehension )
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1.3  การนําไปใช ( Application )
1.4 การวิเคราะห ( Analysis )
1.5 การสังเคราะห ( Synthysis )
1.6 การประเมินคา ( Evaluation )

2.  Affective  Domain  ( การวัดทางจิตใจ – ความรูสึก – จิตพิสัย ) เปนการวัดทางดาน
ทัศนคติ  คานิยม  ความสนใจ  และความซาบซึ้ง

3.  Psychomotor  Domain  ( การวัดทางกาย – การกระทํา – ทักษะพิสัย ) เปนการวัด
ทางดานทักษะในการเคล่ือนไหว   และการใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย

การวัดผล – การประเมินผล
การวัดผล ( Measurement ) เปนขบวรการกาํหนดหรือหาจาํนวนหรือปริมาณหรือคณุคา

ของส่ิงหนึ่งส่ิงใด  หรือของบุคคล  โดยใชเคร่ืองมือเปนหลักในการวัด
การประเมนิผล ( Evaluation ) เปนขบวนการกาํหนดตรีาคา สรุปตดัสินอยางมหีลักเกณฑ 

โดยอาศัย  การวัดผล  เปนหลักในการประเมิน
การวัดผลการศกึษา ( Educational  Measurement ) เปนขบวนการตรวจสอบคณุลักษณะ

ตาง ๆ ของบุคคล  อันเปนผลจากประสบการณทั้งมวล  ( จะดวยการอบรม ส่ังสอน  ฝกฝน หรือ
คนควาก็ดี ) วาจะมีปริมาณและคุณลักษณะขนาดที่พึงปรารถนาตามเปาหมาย ( การศึกษา ) ที่
วางไวเพียงใด

หลักการวัดผล
การวัดผลที่ดีนั้น  ในเชิงปฏิบัติจะตองมีหลักเกณฑที่ดีสําหรับยึดถือ   เพื่อใหไดผลที่ถูก

ตองและเกิดประโยชนอยางแทจริง   หลักการวัดผลที่ดี   ที่นาจะยึดถือปฏิบัตินั้นนาจะประกอบดวย
1. การวัดใหตรงจุดประสงค  เร่ืองนี้สําคัญมากเพราะส่ิงที่ได  จากการวัดในแตละคร้ัง

ตองมั่นใจวาสามารถที่จะวัดไดอยางแทจริง  ถาผลนั้นมิไดเกิดจากการวัดคุณลักษณะที่ปรารถนา
แลวยอมจะไมมีความหมายอะไรเลย

2. ใชเคร่ืองมือดี   เร่ืองนี้ใหชัดเจน  เพราะการวัดเปนการตรวจสอบปริมาณหรือคุณภาพ
โดยอาศัยเคร่ืองมือเปนหลัก  ถาเคร่ืองมือไมดีพอ  ผลที่ไดก็คงไมเกิดคุณคาประการใด

3. มีความยุติธรรม  การวัดผลที่ดี  จะตองใหความยุติธรรมแกส่ิงของหรือบุคคลที่จะถูก
วัดอยางเสมอหนากัน ภายใตสถานการณเดียวกัน ขอสอบที่ออกไมคลุมทุกเร่ือง การตรวจใหคะแนน
โดยลําเอียง   การใหสิทธิพิเศษแกเด็กบางคน ฯลฯ ถือวาเปนการวัดที่ขาดคุณธรรม
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4. แปรผลไดถกูตอง การวัดผลทกุคร้ังยอมไดผลมาแทนจาํนวนหรือระดบัคณุลักษณะตาง ๆ
ทีส่วนใหญออกมาในรูปคะแนน   ( หนวยน้าํหนกั ) หรืออันดบั แลวมกัจะนาํมาเปรียบเทยีบกนั   การวัด
แตละคร้ังจะเกิดประโยชนและแปรผลไดถูกตองอยางสมเหตุสมผล   จําเปนจะตองที่มีหลักเกณฑ
ที่ดีในการเปรียบเทียบผลคือทําใหคุณลักษณะนั้น ๆ มีหนวย ( Unity ) ที่เทากัน

5. ใชผลการวัดใหคุมคา  การวัดที่ดี  มิไดมุงตรวจสอบวาเด็กจะจําเร่ืองราวไดมากนอย
เพียงไร  หรือใครจะได – ตก วัตถุประสงคของการวัดคือพยายามคนหาความสามารถที่เดนหรือดอย
ของเดก็เพือ่ทีจ่ะไดพฒันาปรับปรุงเดก็แตละคนใหดข้ึีน (สอบเพือ่คนและพฒันาสมรรถภาพของมนษุย)

ดงันัน้  จะเหน็ไดวา  กจิกรรมการวัดผล  นบัวามคีวามสําคญัยิง่ตอการศกึษา   เพราะเปน
ขบวนการทีจ่ะคอยตรวจสอบวา   ผลการศกึษาอันเกดิจากการส่ังสอนอบรมตามหลักสูตรนัน้  สัมฤทธผิล
มากนอยเพยีงใด   ตรงกบัเปาหมายทีว่างไวหรือเปลา   และนอกจากนัน้   การวัดผลยงัสามารถชีแ้นวทาง
ใหเห็นวิธีการตาง ๆ นั้นไดผลหรือไมประการใดอีกดวย

เคร่ืองมือการวัด
แบบทดสอบ
เปนเคร่ืองมอืการวัดผลการศกึษาทีสํ่าคญัยิง่และใชกนัมากทีสุ่ดในโรงเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการศกึษา   การวัดสมรรถภาพทางการเรียนหรือทีเ่รียกวา  การวัดความถนดัทางการเรียนเหลานี้
ตองใชแบบทดสอบดวยกันทั้งส้ิน

การจัดอันดับคุณภาพ
การจัดอันดับคุณภาพ เปนเทคนิคการวัดผลหรือใหคะแนนเกี่ยวกับผลงานที่เปนผลผลิต

หรือขบวนการหรือเกี่ยวกับคุณคา   หรือคุณภาพของลักษณะของนามธรรมตาง ๆ ที่ไมสามารถวัด
ออกมาเปนตวัเลขไดโดยตรง  เชน  การวาดเขียน  เรียงความ  การคดัลายมอื  การเตรียมงานหรือ
ปฏิบัติงานในหองทดลอง   ความประพฤติ  คะแนนพัฒนาการทางนิสัยหรือสังคม  เปนตน

แบบสอบถามหรือสํารวจ
เคร่ืองมือวัดชนิดนี้มีอยู  3  ประเภทดวยกันคือ
1. แบบสํารวจ (Checklist)  เปนเคร่ืองมือที่สํารวจรายการตาง  ๆ สําหรับใหนักเรียน

หรือครูทําเคร่ืองหมาย   เพื่อแสดงวา  ม ี – ไมม ี  ชอบ – ไมชอบ  ผลการวัดดีหรือไมก็ข้ึนอยูกับผู
ตอบเปนสําคญั  วายนิดใีหความจริง  และสามารถวินฉัิยตนเองไดถกูตองหรือไมและตอบครบรายการ
ที่ถามหรือเปลา
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2. แบบรายงาน (Inventory)  เคร่ืองมอืชนดินีก้ท็าํนองเดยีวกบัประเภททีใ่ชวัดวาผูถกูสอบ
มีหรือไมม ี  ในส่ิงที่ตองการจะวัดนั้นหรือไม แตมักจะใชถามเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดโดยเฉพาะ   มักไมสราง
คําถามวัดเร่ืองนั้น ๆ โดยตรง  แตจะแยกสถานการณลงมาใหตอบ   เชน   ไมถามตรง ๆ วาเธอชอบ
ทรมานสัตวไหม ? แตจะถามวาเธอปลูกตนไมหรือเล้ียงปลากัด
              3. แบบสอบถาม (Questionnaire)   เปนคาํถามทีส่รางข้ึนมาเพือ่ใหผูถกูสอบเตมิคาํตอบ
ส่ิงตาง ๆ ที่ผูสอบตองการรู

การสังเกต (Observation)
การวัดชนิดนี้ใชครูหรือตัวบุคคลมาทําหนาที่ในการวัด  โดยใช  ตา – ห ู เปนเคร่ืองมือ

ส่ือความหมาย   การวัดที่ดีนั้นมีเกณฑดังนี้
1. ดูและฟงเฉพาะเร่ือง
2. ดูและฟงอยางมีความมุงหมาย  แปลพฤติกรรมออกและรูสาเหตุ
3. ดูและฟงอยางพินิจพิเคราะห
4. บันทกึสรุปผลการสังเกตดวย
5. มักใช  checklist   หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ ควบคูไปดวย
ผลการสังเกตจะดีหรือไม   ข้ึนอยูกับความสามารถของผูสังเกตเปนสําคัญ
การสัมภาษณ (Interview)
การวัดชนิดนี้ละเอียดดีกวา  การสังเกต  กลาวคือ  นอกจากใชตาและหูแลวยังเพิ่มปาก

เขามาเปนเคร่ืองส่ือความหมายอีกประการหนึ่งดวย   การสัมภาษณนั้นไดมีโอกาสพูดคุยกับผูถูก
สัมภาษณดวยทําใหรูจักเด็กไดดีข้ึน   การสัมภาษณก็ดี  ควรมีจุดมุงหมาย  ถาใหดียิ่งข้ึนควร
เตรียมคําถามไวเสียกอน

การบันทึก (Note)
เคร่ืองมือประเภทนี้แบงออกเปน  2  ชนิดคือ
1. การบันทึกยอย   เปนการบันทึกขอเท็จจริงที่ประจักษเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เดนชัด

และมีความรูสําคัญตออนาคตของเด็ก   การบันทึกชนิดนี้ผูบันทึกจะตองไมแสดงความเห็นลงไป
2. ระเบยีบสะสม เปนการบนัทกึขอมลูของเดก็ เปนเร่ืองราวทีต่อเนือ่งกนัมา การบนัทกึไว

อยางนี้   จะทําใหเห็นภาพเคาโครงของเด็กไดเปนอยางดี
สังคมมิต ิ( Sociometry )
การวัดชนิดนี้มีจุดประสงค  เพื่อตรวจหาโครงสรางทางสังคมของเด็กเพื่อจะดูวาเด็กคน

ใดเปนดาราของชั้น   หรือมีปญหาทางสังคม  ไมสามารถเขากับพรรคพวกได
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การใหปฏิบัติและการนําไปใช (Treatment)
การวัดชนิดนี้   เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติจริง   เปนการวัดความสามารถ

ข้ันนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน   เปนการวัดเพื่อจะใหผูถูกสอบแสดงความสามารถออกมาให
ประจักษตอตาผูสอบจริง ๆ เชน   การวัดการปฏิบัติทางพลศึกษา   การออกภาคสนามของนักเรียน
เกษตรกรรม  เปนตน

การใชจินตนาการ (Projection)
เทคนิคนี้  ใชตรวจสอบบุคลิกภาพและสํารวจภูมิหลังเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของเด็ก
การศึกษาเปนรายกรณี ( Case Study)
เปนเทคนคิการศกึษาเดก็ทีม่ปีญหาเปนรายกรณ ีๆ ไป  เพือ่ศกึษาคนหาสาเหตพุฤตกิรรม

ที่บกพรองของเขาแลวหาแนวทางแกไข   มักใชเคร่ืองมืออ่ืน ๆ มาประกอบอีกมาก (กองวิชาการ,
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ม.ป.ป. : 7-8)

การประเมินผลตามความเปนจริง (Authentic Assessment)
การประเมินผลจากสภาพจริงหมายถึงกระบวนการในการสังเกต บันทึก และรวบรวม

ขอมูล จากวิธีการและผลที่นักเรียนทํา ซึ่งจะเปนการประเมินที่ตองดําเนินการตอเนื่องตลอดเวลา
ควบคูไปกับการจัดการเรียนการเรียนการสอน เนนวัดที่การแสดงออก วัดกระบวนการ วัดผลผลิต
และแฟมสะสมงาน

หลักการประเมินผลจากสภาพจริงในชั้นเรียน
1. ตองสามารถผนึกเขาไปกับหลักสูตรที่สอดคลองกับความจริง
2. ชี้นําโดยความรูที่เด็กมีพัฒนาการและเรียนรูทั้งรางกายและจิตใจ
3. ดําเนินการตลอดเวลาและสะสมจากการสังเกตพฤติกรรมหลายๆ ดาน และตัวอยาง

ชิ้นงาน ผลผลิตของเด็กนักเรียน
4. แสดงออกถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียนแตละคน
5. เกิดความเชื่อถือและไววางใจตอผูที่มีสวนรวมในการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระหวางนักเรียนและผูปกครอง
ลักษณะการเรียนรูตามสภาพจริง
1. เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
2. ครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
3. เนนการสืบคนหาความรู (Disciplined Inquiry)
4. ใหความสนใจในเร่ืองสุนทรียภาพคานิยมสวนบุคคล
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5. มีความสอดคลองกับชีวิตจริงและบริบทของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู
6. ในการอภิปรายสนทนาจะตองสนใจเนื้อหาสาระการเรียนรูเปนหลัก
7. กระตุน ยัว่ย ุทาทาย และสงเสริมใหนกัเรียนมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะแสดงออกดานความคดิ
8. นักเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม
9. นกัเรียนเปนบคุคลแหงการเรียนรูพรอมทีจ่ะรับ และปฏิเสธขาวสารเทคโนโลยดีวยปญญา
10. ไดเรียนรูเกี่ยวกับความดี ความงาม และความจริง
11. เนนการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)
ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง
1. เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆ กับการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักเรียน
2. เปนการประเมนิทีย่ดึพฤตกิรรมเปนสําคญั (Performance based) ซึง่แสดงออกมาจริง
3. ใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของนักเรียน
4. เนนการพัฒนานักเรียนและการประเมินตนเอง
5. ตั้งอยูบนฐานเหตุการณในชีวิตจริงเอ้ือตอการเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูชีวิตจริง
6. มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกบริบท
7. เนนคุณภาพของผลงาน ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการ ความรู ความสามารถหลาย

ดานของนักเรียน
8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูงเชน การวิเคราะห สังเคราะห
9. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริม และอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูของนักเรียนใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนานไมเครียด
10. สนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการเรียน
การประเมนิตามสภาพจริงเปนการประเมนิผลสําเร็จจากการเรียนรูของนกัเรียน ( Learning 

Outcomes) ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริงจึงเปนการประเมินที่
เปนระบบ เปนกระบวนการ และสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้

1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ
3. บันทึกจากผูเกี่ยวของ
4. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic test) ดวยการสรางคําถาม
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5. การรายงานตนเอง ดวยการใหนักเรียนสามารถพูดหรือเขียนบรรยายความรูสึกนึก
คิด ความเขาใจ ความตองการ วิธีการ และผลงานของนักเรียน

6. แฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนตัวอยางผลงานที่มีการรวบรวมไวอยางเปนระบบใน
ชวงหนึ่งเพื่อเปนหลักฐานที่แสดงออกถึงความรูความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ
ความถนัด ความพยายาม ความกาวหนา ความสําเร็จ (อารีย  วชิรวราการ 2542 : 22 - 25)

เทคนิคการสอนผูใหญ

วิธีสอนนักศึกษาผูใหญนั้นมีมากมายหลายวิธ ี แตละวิธีก็มีเทคนิคการสอนแตกตางกัน
ครูที่ดียอมสามารถเลือกวิธีสอนที่ใหประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะวิชา การจะเลือกวิธีสอน
แบบใดนั้นตองข้ึนอยูกับสถานการณ เหตุการณและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ วิธีสอนผูใหญที่เหมาะ
สมที่สุดตองสนองความตองการของนักศึกษา และทําใหผูใหญเกิดการเรียนรูทั้ง  3 ดาน คือดาน
ความรู (Psychomotor Domain) ดานสติปญญา (Cognitive Domain) และดานอารมณ
(Affective Domain) การสอนอาจใชวิธใีดวิธหีนึง่ หรือหลาย ๆ วิธรีวมกนักไ็ด การสอนแตละวิธมีดีงันี้

การสอนแบบบรรยาย (Lecture)
การบรรยาย  คอืการอภิปรายหรือใหความรูตามหวัขอเร่ืองทีก่าํหนดไวแกผูฟง ผูบรรยาย

อาจใชเวลามากหรือนอยตามที่กําหนดให และอาจใชอุปกรณการศึกษาชวยในขณะบรรยาย ตลอด
การบรรยายผูบรรยายไมใหโอกาสผูฟงซักถามหรืออภิปราย ผูฟงจะมีโอกาสรับฟงเพียงอยางเดียว
การบรรยายเปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชสอนนักศึกษาผูใหญโดยทั่วไปและมีใชกันมาก เราเรียนรูหลายส่ิง
หลายอยางจากการฟงบรรยาย นับเปนธรรมชาติมนุษยอยางหนึ่งที่ตองการรับฟงความคิดเห็นของ
คนอ่ืน และเปนการงายที่จะรูส่ิงสําคัญเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาผูพูดไดเนนถึงจุดสําคัญที่
จะชวยใหคนอ่ืน ๆ ทราบซึ้งเขาไปในแขนงวิชานั้นอยางงาย ๆ

สวนดีของการสอนแบบบรรยาย
1. ผูบรรยายไดพดูตามหวัขอเร่ืองทีต่นตองการ และมโีอกาสเตรียมตวัตามความถนดั
2. ผูบรรยายมีโอกาสสอดแทรกความคิดเห็นของตนไดโดยสะดวก
3. หากผูบรรยายมีเทคนิคในการพูด จะทําใหผูฟงไดรับความพอใจ และไดประโยชน

จากเนื้อหาที่บรรยาย
4. ไมเสียเวลา เพราะผูบรรยายทราบกําหนดเวลาที่แนนอนวาจะใชเวลาเทาไร

สามารถบรรยายใหตามกําหนดเวลาได
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สวนเสียของการสอนแบบบรรยาย
1. ผูฟงเกิดความเบื่อหนาย เพราะตองนั่งฟงอยูฝายเดียว
2. ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอ
3. ไดรับความรูและความคิดเห็นจากผูบรรยายในวงแคบจากผูบรรยายคนเดียวเทานั้น
4. อาจทําใหเสียเวลาไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ เกิดการเรียนรูนอยไปเพราะผูฟงมีสวน

รวมในกิจกรรมแตเพียงสวนนอย

การสอนแบบอภิปรายกลุม (Group Discussion)
การอภิปราย  หมายถงึการสนทนาอยางมจีดุหมาย จาํนวนผูอภิปรายอาจมตีัง้แต 6 – 20 คน

มี่ผูนําอภิปรายคนหนึ่งเปนผูดําเนินงาน เพื่อใหการเปนไปโดยเรียบรอยราบร่ืน  และตรงจุดประสงค
ของผูรวมอภิปราย  ผูนําอภิปรายจําเปนตองรูหลักการอภิปรายพอสมควรการอภิปรายนั้นจึงจะได
ผลเตม็ที ่ หวัขอในการอภิปรายมคีวามสําคญัมาก เพราะชวยใหเกดิการอภิปรายในระหวางกลุมไดมาก
การอภิปรายควรมีลักษณะดังนี้

1. หัวขออภิปรายเปนที่นาสนใจของผูรวมอภิปราย
2. ควรเปนหัวขอเร่ืองที่ผูอภิปรายมีประสบการณเดิมอยูบาง หรือพอจะหาความรูนํามา

อภิปรายรวมกันได
3. หัวขออภิปรายมีถอยคําหรือขอความที่เขาใจแจมแจง
4. หัวขออภิปรายสามารถใหผูอภิปรายไดเสนอแนะความคิดเห็นไดหลายแงมุม

การสอนแบบแสดงบทบาทจําลอง( Role  Playing )
การแสดงบทบาทจําลอง หมายถึงการแสดงออกตามบทบาทใหเหมือนธรรมชาติของ

บุคคลกับสถานการณนั้น ๆ ผูแสดงอาจมีสองคนหรือมากกวาเปนผูแสดง   แสดงบทบาทใหเห็นใน
ชวงเวลาอันส้ัน   ตัวอยาง  เชน   แสดงบทบาทจําลองเปนแพทยหรือพยาบาลใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารประเภทถั่วแทนอาหารเนื้อสัตว หรือบทบาทจําลองเปนเกษตรกร แนะนํา
การปลูกพชืทีท่าํรายไดดใีหแกชาวเกษตรกรในหมูบานหรือแสดงบทบาทนกัศกึษา  2-3  คน  คยุเร่ือง
การเรียนวาไดรับประโยชนอะไรบาง   และตองการเรียนรูเร่ืองอะไรเพิ่มเติม

การสอนแบบประชุมกลุมปรึกษายอย ( Buzz  Session )
การประชุมกลุมปรึกษายอย   ไดแกการแบงผูประชุมออกเปนกลุมเล็ก ๆ  หลายกลุม

ใหอภิปรายหรือสนทนาพรอมกัน   ในเวลาเดียวกันในหัวขอที่กําหนดไวให
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กลุมเล็ก ๆ เหลานี้   จะพบกันในเวลาส้ัน ๆ จะอภิปรายหรือสนทนาจากปญหางาย ๆ ที่
ไมยุงยากสลับซับซอน กําหนดเวลาที่จะอภิปรายอาจใชเวลาเพียง 10–20 นาท ีบางคร้ังการแบงกลุม
จํานวน 6  คน กําหนดเวลาใหอภิปราย  6  นาทีอยางนี้เรียกวา 6-6 Buzz  Session  ในการอภิปราย
กลุมนี ้  โดยมากจะใหกลุมอภิปรายตามหวัขอกาํหนดให   และเลือกวิธทีีด่ทีีสุ่ดหรือสําคญัทีสุ่ดรายงาน
เพียง  1  อยาง

การสอนแบบสาธิต  ( Demonstration )
การสาธิต   หมายถึง  การแสดงใหเห็นตัวอยางที่เกี่ยวกับการกระทํา  หรือวิธีการจัดทํา

ส่ิงหนึ่งส่ิงใด  เพื่อใหเปนไปตามลําดับข้ัน   ตัวอยางการสาธิตที่อาจทําใหนักศึกษาดูไดเชนการปรุง
อาหารหรือขนม   การจดัดอกไม   การตอนตนไม   การปฐมพยาบาลเบือ้งตน  การแกเคร่ืองยนต  ฯลฯ
นอกจากนีก้ารนาํเคร่ืองมอืเคร่ืองใชเกีย่วกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มาแสดง จดัวาเปนการสาธติดวยเชนกนั
เชนการนําเคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการทํานา   เกี่ยวกับการใชยาปราบศัตรูพืช   เคร่ืองมือเคร่ืองใช
อาจเปนของจริง  ของจําลอง  รูปภาพ  ภาพนิ่ง  ภาพยนตร  ไดทั้งส้ิน

ครูหรือผูสอนผูใหญ
ครูสอนนักศึกษาผูใหญ หรือนักการศึกษาผูใหญ จะมีการปฎิบัติตอนักการศึกษาผูใหญ

แตกตางไปจากนักเรียนในโรงเรียน เพราะผูใหญแตกตางจากนักเรียนทั่วไปอยูมาก ครูหรือผูสอน
นักศึกษาผูใหญ จึงควรมีความรูความเขาใจในส่ิงตางๆ ดังตอนี้คือ

1. เขาใจพฒันาการของผูใหญและยอมรับสภาพเส่ือมถอยของผูใหญในดานการเหน็และ
การไดยนิ ตลอดจนความคลองแคลววองไว

2. เขาใจจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ รูวาผูใหญเรียนไดดีภายใตเงื่อนไขอยางไรบาง
และผูใหญจะไมเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมอยางไร

3. เขาใจเนื้อหาและวิธีการถายทอดเนื้อหาจากเร่ืองยากใหดูเปนเร่ืองงาย เพื่อจูงใจให
ผูเรียนอยากที่จะเรียน

4. ในสถานการณการเรียนรู ครูจะตองไมแสดงการขมขูเยาะเยยตอนกัเรียน เพราะจะทาํให
ผูเรียนรูสึกวาถูกขมขู และขาดเรียน หรือลาออกไปในที่สุด

5. ผูสอนควรมคีวามรู ความเขาใจในหลักการศกึษานอกระบบโรงเรียนและปรัชญาการ
ศกึษานอกระบบโรงเรียน ตลอดจนแนวความคิดของการศึกษาตลอดชีวิต
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คุณสมบัติของผูสอนนักศึกษาผูใหญ
แฮร่ี และ โอเวอรสตรีท ( Harry and Overstreet) ไดใหขอแนะนําวาครูของผูใหญที่ดี

นั้นควรมีคุณสมบัติ 5 ประการ ดังนี้คือ
1. เปนผูรักในการเรียน เปนบุคคลที่แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ และไม

เพียงแตจะเปนผูที่เชี่ยวชาญในการสอนเทานั้นแตจะตองทันโลกทันเหตุการณดวย
2. เปนผูเชี่ยวชาญ ครูสอนผูใหญจะตองมีความรูในงานการสอนเปนอยางดี มีความ

เฉลียวฉลาดในการพัฒนาจิตใจและอารมณของตนเองตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอม

3. เปนผูรอบรู ครูผูสอนผูใหญจะตองมีประสบการณกวางขวาง ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญใน
ดานการสอนและเปนผูรอบรูในเร่ืองตางๆ มีความสามารถในการเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรู
มีความเขาใจผูเรียน    โดยเขาใจทั้งสภาพปจจุบัน    และสภาพที่ผูเรียนควรจะเปนในอนาคต

4. เปนผูมสีามญัสํานกึ เปนผูทีม่เีหตผุลในการคดิและการปฏิบตัใินส่ิงตางๆ โดยตัง้อยูบน
พื้นฐานของความเปนจริง

5. เปนผูทีผู่เรียนยอมรับ  คณุสมบตัดิานนีเ้กีย่วของกบัสถานภาพของตวัครูเองเปนพเิศษ
เปนการปฏิบัติหนาที่ใหเปนที่ยอมรับของผูเรียนในฐานะเปนผูนําทางความคิดและประสบการณ   
เปนผูมีความสามารถในการปรับตัวมีความเขาใจตัวเอง   และยอมรับในความแตกตางดานภูมิหลัง
ตลอดจนประสบการณของผูเรียนแตละคน

คุณลักษณะของครูสอนผูใหญท่ีพึงประสงค
ผูสอนนักศึกษาผูใหญ   หรือครูที่สอนผูใหญมิไดสอนเนื้อหาอยางเดียวแตจะตองใหคํา

ปรึกษาแนะนาํในปญหาตางๆ  จดัทาํแผนการเรียนจดักระบวนการเรียนรูวัดผลประเมนิผล   ตลอดจน
ติดตอประสานงานกับบุคคลและองคกรทั้งของรัฐและเอกชน   ครูหรือผูสอนนักศึกษาผูใหญทีพ่งึ
ประสงคนอกจากจะตองเขาใจจิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาการของผูใหญแลว ควรมีลักษณะดัง
ตอไปนี้

1. มคีวามยตุธิรรม ไมแสดงความลําเอียงหรือการเลือกที่จะใหความใกลชิดกับนักศึกษา
บางคน   เพราะจะทําใหผูเรียนไมไววางใจ

2. ตรงตอเวลา  ครูหรือผูสอนนกัศกึษาจะตองเขาสอนและเลิกสอนใหตรงเวลา   การปลอย
ใหนักศึกษาคอยจะทําใหนักศึกษาเบื่อหนาย
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3. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน   และการเลือกใชเทคนิควิธีการถายทอดจากเร่ืองยาก
ใหดูเปนเร่ืองงาย

4.มคีวามสามารถในการส่ือความหมายอยางมปีระสิทธภิาพ   ทัง้ในดานการพดู  การฟง
การอาน   และการเขียน

5. มคีวามเขาใจความตองการและแรงจงูใจของผูใหญ   ตลอดจนสาเหตขุองการเขารวม
โครงการศึกษาตางๆ   และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาได

6. มคีวามสามารถในการจดักจิกรรมการเรียนรู   การสรางบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู
7. มบีคุลิกภาพทีด่แีละสามารถปรับตวัเขากบันกัศกึษาได ตลอดจนเปนผูมมีนษุยสัมพนัธทีด่ี
8. มีคุณลักษณะเปนผูนํา   กลาตัดสินใจ    เปดเผย   และตรงไปตรงมา
9. มีความรับผิดชอบตองาน   ตอตนเอง   และตอผูเรียนตลอดจนการมีความรับผิดชอบ

ตอชุมชนที่ตนอาศัย
10. ควรมีอุดมการณในการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต

แนวคิดในการสอนผูใหญจากทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
คารล   โรเจอร (Carl Rogers)  ซึ่งเปนจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยมไดใหแนวทางความ

คิดกับการสอนวาเปนการใหความหมายที่คอนขางกวางขวางมากมายดวยกัน   และดูเหมือนวาจะ
ไมคอยมีความสําคัญเทาใดนัก   โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่อาศัยอยูกับสภาวะแวดลอมที่มีการ
เปล่ียนแปลงไปไดอยูตลอดเวลา   พรอมทั้งใหความหมายเกี่ยวกับบทบาทของครูที่สอนนักศึกษาผู
ใหญวาควรจะเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู  (Facilitator   of   learning)   นอกจากนั้น
ไดกลาวถึงบทบาท   และความสัมพันธระหวางผูอํานวยความสะดวกกับนักศึกษาวา   ข้ึนอยูกับ
ทัศนคติของผูอํานวยความสะดวก  3  ประการที่เปนคุณสมบัติ  คือ

1.  การใหความไววางใจและความนับถือ   ยกยองแกนักเรียน
2. มีความจริงใจตอนักศึกษา
3. การมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ   รวมทั้งการตั้งใจฟงนักศึกษาพูด

นอกจากทัศนคติ   3  ประการที่กลาวมาแลวนี้    โรเจอร   ไดชี้ใหเห็นแนวทางเพื่อการ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูรวมทั้ง  10  ประการ  ดังตอไปนี้

1. ผูอํานวยความสะดวก ตองเร่ิมตนในการสรางบรรยากาศภายในกลุมเพือ่ใหเกดิประสบการณ
ที่ดีในชั้นเรียน
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2. ผูอํานวยความสะดวก   ควรชวยใหเกิดจุดหมายที่ชัดเจนของแตละบุคคลในชั้นเรียน
รวมทั้งจุดมุงหมายของกลุมดวย

3. ผูอํานวยความสะดวก   ควรจะดําเนินการเรียนการสอนไปตามความรูของนักศึกษา
แตละคน เพราะวามีความหมายสําหรับนักศึกษาอยางมาก  และถือวาเปนพลังจูงใจที่จะกอใหเกิด
ผลสําเร็จทางการเรียนอันสําคัญยิ่ง

4. เขาจะตองพยายามจัดการเกี่ยวกับแหลงการเรียน (Resource for  Learning) ให
เปนไปไดอยางกวางขวางและดูเปนเร่ืองงาย ๆ สําหรับนักศึกษาดวย

5. เขาควรตองมีความเขาใจในตนเองในฐานะเปน “แหลงความรูที่มีคลองตัวและยืด
หยุนได” ในการที่สมาชิกในกลุมอาจจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู

6. ในการแสดงออกตอสมาชิกในกลุมนักศึกษา เขาจะตองยอมรับทั้งดานเนื้อหาวิชาการ
และในดานทัศนคติหรืออารมณของนักศึกษา

7. เพื่อที่จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนดําเนินไปดวยดี ผูอํานวยความสะดวกสามารถ
ชวยใหเกดิข้ึน ดวยการเปล่ียนฐานะตนเองเปนเสมอืนหนึง่นกัศกึษา เชน มฐีานะเปนสมาชกิของกลุม
โดยการรวมแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับนักศึกษาแตละคน

8. เขาควรจะไดเร่ิมตนแสดงความรูสึก ใหเกิดในกลุมเมื่อมีความคิดเห็น แตไมใชดวย
การบังคับหรือวิธีการขมขู ซึ่งความคิดเห็นที่แสดงออกมานั้นสมาชิกอ่ืน ๆ อาจจะยอมรับฟงหรือไม
รับฟงก็ได

9. ตลอดเวลาของการมีประสบการณรวมกันในหองเรียน ผูอํานวยความสะดวกจะตอง
วองไว (Alert) อยูตลอดเวลาในการแสดงออก เพื่อการรับรูอารมณตาง ๆ อยางลึกซึ้ง

10. ในฐานะที่ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู เขาจะตองพยายามรับรู
และยอมรับวาตัวเองก็ยอมจะมีขอจํากัดอยูหลายประการดวยเชนกัน

ขอแตกตางระหวางการสอนผูใหญและการสอนเด็ก
เพื่อใหผูอานเห็นความแตกตางที่สําคัญ และเดนชัดระหวางวิธีการสอนผูใหญกับการ

สอนเด็กในดานตาง ๆ คือ ดานขอตกลงเบื้องตนตามทฤษฎี จึงขอนําตารางเปรียบเทียบตัวแปร
ดานตาง ๆ ของโนลส มาใชในการพิจารณาประกอบ ซึ่งตามตารางนี้จะไดชี้ใหเห็นความแตกตาง
อยางชัดเจนดังตอไปนี้
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การเปรียบเทยีบขอตกลงเบือ้งตน (Assumption) ระหวางการสอนผูใหญกบัการสอนเดก็

ขอตกลงเบื้องตน การสอนเด็ก การสอนผูใหญ
1. มโนภาพแหงตน

2 .ประสบการณ
3. ความพรอม

4.การมองเห็นคุณคาของเวลา
5.วิธีการเรียน

- ไมเปนอิสระ

- มีคุณคาไมมากนัก
- การพัฒนาทางชีววิทยากอให
  เกิดแรงกดดันทางสังคม
- สามารถเล่ือนไปหรือรอคอยได
- ใชเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง

- มีความสามารถในการนําตนเองเพิ่ม
  มากขึ้น
- มีแหลงของความรูสึกทีมี่คุณคาย่ิง
- มีภารกิจเชิงพัฒนาการเปนไปตามบท
   บาททางสังคม
- ตองการนําไปใชในทันทีทันใด
- ใชปญหาเปนศูนยกลาง

Malcolm S.Knowles ไดเขียนขอเสนอแนะ หลักเกณฑในการสอนผูใหญไวในหนงัสือ “
Informal  Adult  Education”  มีรายละเอียด 12 ประการ

1. นกัศกึษาควรมคีวามเขาใจและเหน็ดวยกบัจดุมุงหมายของวิชาทีเ่รียน  นัน่คอืตองการให
ผูใหญเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพแลวเขาควรจะไดทราบจุดมุงหมายทั่วไปของวิชานั้น  โดยที่เขา
ตองมองเห็นภาพโดยสวนรวมไดอยางชัดเจนและทิศทางที่จะดําเนินไปในการเรียนรู  ดังนั้นจึงมี
ความสําคัญในการอธิบายถึงรายละเอียดของวิชา  เปาหมายที่แจมชัดใหนักศึกษาไดรับทราบใน
การพบกันคร้ังแรก

นอกจากนั้นถาหากวานักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยูแลว เขาก็จะมี
สวนในการตั้งเปาหมายเฉพาะของการเรียนรูวิชานั้น ๆ  นักศึกษายอมจะเกิดความมั่นใจวาการสอน
เปนไปในทิศทางที่เขาตองการทราบ การอภิปรายปญหาทั้งหลายในตอนตนวิชาจะชวยทําใหแลเห็น
เปาหมายเฉพาะเจาะจงและมีความหมายตอนักศึกษามากยิ่งข้ึนดวย

2. นักศึกษาควรจะมีความตองการที่จะเรียนรู ( Want  to  Learn )  ในการศึกษาผูใหญ
เรามกัจะคาดคะเนวานกัศกึษาสวนมากเขามาเรียนดวยความตองการทีจ่ะเรียน เนือ่งจากวาโดยทัว่ไป
แลวเขามาดวยความสมัครใจ อยางไรก็ตามในบางคร้ังครูที่สอนผูใหญก็อาจจะตองเผชิญกับการให
กําลังใจ  เพื่อชวยใหนักศึกษาเกิดความตองการเรียนดวย  ความตองการนี้จะตองเกิดความรูสึกวา
ตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุความสําเร็จได  โดยการไดรับความเต็มใจและเขาใจจากครูผูสอน
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3. บรรยากาศในการเรียนและสถานการณของการเรียนรูควรเปนกนัเอง  เนือ่งจากมปีฏิสัมพนัธ
ของสมาชิกภายในกลุมเปนแหลงของการเรียนรูที่มีความสําคัญยิ่ง  ผูสอนควรมีความรับผิดชอบ
ในการสรางสรรคบรรยากาศและอํานวยความสะดวกในการอภิปรายกลุม  ทัศนคติ  การยอมรับ
และความเคารพยกยอง  จะเปนบุคลิกภาพที่สําคัญของครูผูสอนในการสรางบรรยากาศความเปน
กันเอง  นอกจากนั้นแลว  ครูผูสอนสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดความรูจักคุนเคยกันได โดยการให
นักศึกษาแนะนําตัวเองและไดอธิบายรายละเอียดยอ ๆ  เกี่ยวกับประสบการณและความสนใจ
ถาหากผูสอนแสดงบทบาทของตนเองในฐานะนักศึกษามากกวาความเปนผูสอนแลว  ยอมจะไดรับ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน

4. สภาพการณทางกายภาพทัว่ ๆ   ไป  ควรเปนทีพ่งึพอใจสําหรับนกัศกึษา  ไดแก  การจดัโตะ
เกาอ้ี   เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ควรจะไดรับการพิจารณาเพื่อใหนักศึกษาไดรับความสะดวกสบายตามที่
นักศึกษาตองการมีความสัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ในกลุม  เชน  ถาตองการใหสมาชิกไดแลก
เปล่ียนความคิดเห็นกันโดยเสรีแลว  นักศึกษาควรหันหนาเขาหากันเพื่อจะไดอธิบายอยางเต็มที่

5.นักศึกษาควรจะไดมีสวนรวมในการเรียนและมีความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรู
เพราะวาวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรูคือการกระทํา  ( Learning  by  doing )  หากนักศึกษาได
กระทําบางอยางหรือพูดแสดงความคิดเห็นบางอยางก็ยอมจะดีกวาการที่เพียงแตนั่งเฝามองดูคน
อ่ืน ๆ  หรือนั่งฟงดูคนอ่ืนพูดเฉย ๆ  เทานั้น  โดยทั่วไปนั้นนักศึกษาที่กระตือรือรนและมีชีวิตชีวาจะ
เรียนรูไดมาก  ถาหากเขารูสึกวาตัวเขาตองมีความรับผิดชอบตอกระบวนการภายในกลุม  ดวยเหตุนี้
ผูสอนที่ฉลาดควรจะใชวิธีการหลาย ๆ  ดานเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม  กลุมที่สามารถจัดดําเนินการได
ดวยตนเองจะไดรับประสบการณในการเรียนรูมากกวากลุมที่ตองอาศัยครูผูสอน

6. การเรียนรูความสัมพันธเกี่ยวของและใชประสบการณของนักศึกษาใหเปนประโยชน
ในการเสนอแนวความคิดและความรูนั้น  ถาหากมีความหมายนักศึกษาแลว  ผูสอนควรจะไดปรับ
เขากับประสบการณของนักศึกษาทั้งหลายดวย ผูใหญโดยทั่วไปนั้นเรียน โดยอาศัยความสัมพันธ
ระหวางส่ิงที่ยังไมรูไปหาส่ิงที่รูแลว นอกจากนั้นประสบการณของนักศึกษาที่เสนอตอชั้นเรียนนับวา
เปนแหลงของความรูที่มีคุณคามาก  สมาชิกของชั้นเรียนผูใหญนั้นมักจะมีประสบการณที่มีคุณคา
แตกตางกันออกไปที่จะทําใหทุก ๆ  คนไดรับประโยชนรวมกันดวย

7. ครูผูสอนควรจะรูเนื้อหาวิชาที่ตนสอนเปนอยางดี  ถาหากครูจะชวยแนะแนวการเรียน
การสอนใหไดผลดี  เขาจะตองมีความรูในวิชาที่สอนอยางเชี่ยวชาญ  ตองรูถึงเอกสารและตาํรา
ทางวิชาการในสาขานัน้อยางด ี  เพือ่จะไดชวยแนะนาํแหลงความรูใหแกนกัศกึษาทีจ่ะไดคนควาตอไป
รวมทั้งจะไดจัดการเรียนการสอนใหดําเนินไปอยางเหมาะสมดวย
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8. ผูสอนควรจะมคีวามกระตอืรือรนเกีย่วกบัวิชาทีส่อนและการสอนวิชานัน้ ๆ  ดวย  โดยที่
ความกระตือรือรนนั้นสามารถถายทอดไปยังนักศึกษาไดดวย  ครูที่แสดงใหเห็นชัดวาตนเองมีความ
กระตอืรือรนและพงึพอใจในการสอน  จะมผีลทาํใหนกัศกึษาเปนผูกระตอืรือรนและเอาใจใสการเรียน
ดวยความกระตือรือรนนั้น นับไดวาเปนแรงจูงใจที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรู

9. นกัศกึษาผูใหญควรจะไดเรียนรูไปตามระดบัความสามารถของตนเอง   เนือ่งจากในชัน้เรียน
ของนักศึกษาผูใหญนั้นมีความแตกตางในดานของประสบการณการศึกษา  ความถนัดทางดาน
การเรียน  ความสนใจและความสามารถอยางมาก ๆ  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรจะได
คิดถึงความแตกตางระหวางบุคคลในแงตาง ๆ  ที่กลาวมาแลว   สําหรับนักศึกษาที่เรียนชาก็ควรได
รับความมั่นใจวา  การศึกษาผูใหญไมใชการเรียนเพื่อการแขงขันกับคนอ่ืน ๆ  แตเปนการพัฒนา
เพื่อความกาวหนาของเขาเอง

10. วิธีการสอนที่ใชกับนักศึกษาควรแตกตางและแปรผันกันไปในแตละโอกาส  หรือ
สถานการณของการสอน   ครูที่สอนนักศึกษาผูใหญสามารถเลือกใชวิธีสอนไดหลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสม ตัวอยางเชน การสอนถึงปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยหรือบานพักในชุมชนใดชุมชน
หนึ่ง ครูผูสอนอาจใชวิธีการบรรยายเกี่ยวกับเร่ืองราวเหลานั้นประกอบการฉายภาพยนตร การ
อภิปรายปญหาตาง ๆ จากสมาชิกกลุมรวมทั้งการจัดทัศนศึกษาประกอบ ครูที่ดีและมีความ
ชํานาญการสอนจะสามารถเลือกใชวิธีการตาง ๆ ใหเปนไปตามสถานการณและความตองการของ
นักศึกษา เพราะวาการกระทําเชนนี้จะชวยใหนักศึกษาเกิดความในใจและกระตุนใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมตลอดเวลา และเปนไปตามความแตกตางของบุคคลดวย

11.  ครูผูสอนควรจะมคีวามรูทางดานทางการเจริญงอกงาม นบัวาเปนส่ิงทีม่คีวามสําคญั
ตอทัศนคคติของครูที่เขาควรจะยอมรับวาประสบการณในการสอนนั้น จะชวยทําใหเขามีโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง ถาหากครูคิดวาตัวเขาเปนเสมือนนักศึกษาคนหนึ่ง ดวยแลว ปฏิสัมพันธที่มีตอ
นักศึกษาจะเปนการกระตุนไดมากกวา การที่เขามีความคิดวาตัวเองมีความรูสึกที่ดีที่สุด นอกจาก
นั้นแลวทัศนคติของครูยังเปนพละที่เข็มแข็ง ในการชี้ถึงบรรยากาศของกลุมและทัศนคติของนัก
ศึกษาดวย

12.  ครูผูสอนควรมแีผนงานทีย่ดืหยุนไดเกีย่วกบัการสอน  ซึง่จะชวยครูและนกัศกึษาไดมี
แนวความคดิทีเ่ดนชดัวาเขากาํลังทาํอะไรอยูและกาํลังทาํอะไรตอไป  ถาหากวาสามารถเปล่ียนแปลง
การสอนไดโดยเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมที่ตกลงรวมกัน  รายวิชาสวนมากที่เกี่ยวของกับ
ปญหาของผูใหญนั้น  การดําเนินการสอนมีแนวโนมที่จะไมตายตัวและแผนการสอนนั้น ๆ อาจจะ
เปล่ียนไปตามความเหมาะสม  เพราะวาแผนการสอนอาจจะเปนเพียงแนวทางคราว ๆ เทานั้น
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ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญนั้นนับวาเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางมากในการที่จะทํา
ใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  ดังที่  โนลส  ไดเสนอไวแลว  คือความตองการและความสน
ใจสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ  การวิเคราะหจากประสบการณ  การที่ผูใหญตองการเปน
ผูนําตนเอง  ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล  สาระสําคัญจากทฤษฎีนี้จะเปนประโยชนตอ
การสอนผูใหญ  ถาหากทานสามารถนําไปประยุกตกับเทคนิคการสอนผูใหญ  และส่ิงสําคัญ
ประการสุดทายที่ไมควรลืม  ก็คือ  ครูสอนผูใหญนั้นควรจะทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยการความ
สะดวกในการเรียนรูเทานั้น

หลักการสอนผูใหญ
เนื่องจากผูใหญมีวุฒิภาวะมากกวาเด็กจึงมีประสบการณมากกวา มีความพรอมที่จะ

เรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดมากกวาเด็ก  เพราะไดผานการพัฒนามาหลายชั้น  รูจักปกครองตนเอง
ไดดีกวาเด็กเขาจะรูสึกอึดอัดใจในการที่จะตองพึ่งพาอาศัยคนอ่ืน  และผูใหญจะมีความสนใจเรียน
รูในส่ิงที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทันที  จากผลการวิจัยพบวา  ไมวาผูใหญจะมีอายุมากเพียง
ใดก็ตามยังมีขีดความสามารถในการเรียนรู  หากพวกเขาไดมีโอกาสเรียนโดยวิธีการที่เหมาะสมใน
เวลาที่เหมาะสมและตรงกับความตองการเขา

ดังไดกลาวแลววา  ผูใหญจะมีความสามารถเรียนรูไดดีก็ตอเมื่อเขาไดโอกาสเรียนโดย
วิธีการที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และตรงตามสภาพปญหาความตองการของเขา  นั่นก็แสดง
วาการเรียนรูของผูใหญมีหลากหลาย  และวิธีการสอนและเทคนิคการอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของผูใหญนั้น  คงมิใชมีเพียงวิธีเดียวหรือเทคนิคใดโดยเฉพาะ  ครูผูสอนนักศึกษาผูใหญที่ดี
ควรจะตองเรียนรูธรรมชาติของผูใหญและเลือกสรรวิทยายุทธมาปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพการณ  มานพ  กาละดี  ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการเรียนรูของผูใหญไว  8  ประการ
คือ  (มานพ  กาละดี  2515  :  97 – 102)

1. ผูใหญจะเรียนรูไดดี  เมื่อเขาตองการที่จะเรียน  (Adults  must  want  to  Learn)
เด็กจะเรียนเมื่อถูกยั่วยุใหเรียนหรือถูกกําหนดใหเรียน  ถูกบังคับใหเรียนหรือเรียน

เพื่อตองการที่จะใหสอบไลใหไดคะแนนยอดเยี่ยม  ส่ิงเหลานี้จึงทําใหเด็กตั้งใจเรียนและทํางาน
หนักแมเขาจะไมสนใจวิชานั้น ๆ ก็ตาม แตผูใหญจะตอตานอยางแข็งแรงในการเรียนวิชาใด ๆ ก็ตาม
หากไมอยูในความตองการของเขา  แตถาหากมีคนบอกวาเขาควรเรียนวิชานี้  เขาจะเรียนได
อยางดียิ่งเมื่อเขาตองการจะเรียนเพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญของเขา  ความตองการที่จะ
เรียนของเขานี้  อาจเกิดข้ึนจากการยั่วยุหรือการกระตุนจากภายนอกได  แตตองไมใชการบังคับ
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หรืออีกนัยหนึ่งก็คือจะเปนการเสียเวลาเสียเงินทองโดยเปลาประโยชนถาจะส่ัง (บังคับ) ใหเขาไป
เรียนหรือเขารับการรับการอบรมโดยที่เขาไมเต็มใจ

2. ผูใหญจะเรียนเฉพาะส่ิงทีเ่ขามคีวามรูสึกวามคีวามจาํเปนตองเรียน (Adults  will  learn
only  what  they  fell  a  need  to  learn)

เราอาจชักจูงใหเด็กเรียนหลายส่ิงหลายอยาง  แมส่ิงเหลานั้นจะไมกอใหเกิด
ประโยชนทันทีทันใด  เชน  การเตรียมตัวเพื่อชีวิตอนาคต  หรือเพื่อจะมีความรูพอที่จะสอบเขา
มหาวิทยาลัยดี ๆ ก็เปนส่ิงจูงใจที่ทําใหเขาตั้งใจเรียนภาษาลาตินหรือพีชคณิตได แตผูใหญจะ
เรียนเพื่อนําไปปฏิบัติ  เขาตองการทราบวาส่ิงนี้จะเปนประโยชนหรือจะชวยเขาในขณะนี้ไดอยางไร
แตในบางคร้ังก็อาจชักชวนเขาเรียนในส่ิงที่เปนประโยชนในอนาคตได  เชนเพื่อการเล่ือนชั้น  เล่ือน
ตําแหนง  แตเขาจะเรียนไดอยางดีที่สุด  เมื่อเห็นวาจะไดประโยชนในทันทีเมื่อความรูความชํานาญ
ที่เรียนนั้นจะเปนประโยชนโดยตรงตอการปฏิบัติหนาที่ของเขาในปจจุบัน

3. ผูใหญเรียนโดยรูการกระทํา (adults  learn  by  doing)
จากผลการศึกษาคนควา  ปรากฏวาภายใน 1 ป  ผูใหญจะลืมวิชาที่เรียนมาโดยวิธี

การอานหรือวิธีฟงการบรรยาย  อยางนอย 50 เปอรเซ็นต  ในเวลา 2 ป  จะลืม 80 เปอรเซ็นต  แต
ความรูหรือความชํานาญใหม ๆ จะจําไดดีข้ึน  ถาเขาไดมีโอกาสปฏิบัติหรือใชในทันทีหรือบอย ๆ นี้
เปนการอธิบายวาทําไมการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติงาน  จึงเปนวิธีการที่ดีทีสุดและไดผลที่สุด
เพราะเมื่อกลับจากการฝกอบรมก็จะไดนําไปปฏิบัติกอนที่จะลืม

4. จุดศูนยกลางในการเรียนรูของผูใหญอยูที่ปญหา  และปญหาเหลานั้นจะตองเปน
ความจริง (Adult  learning  centres  on  problems  and  the  problem  must  be  realistic)
ทานสามารถสอนผูใหญโดยกลาวถึงหลักทฤษฎีทั่ว ๆ ไปกอนแลวชี้ใหเห็นวาจะนําเอาหลักทฤษฎี
นั้นไปใชกับทางปฏิบัติไดอยางไร  แตจากการศึกษาคนควาปรากฎวาเขาจะเรียนรูไดเร็วข้ึนโดยให
เขาเร่ิมตนจากปญหา หรือประสบการณหรือทางปฏิบัติ แลวนําไปสูหลักการหรือทฤษฎี

5. ประสบการณมีผลกระทบกระเทือนตอการเรียนรูของผูใหญ (Experiences effects
adults  learning) ขอแตกตางอีกอยางหนึ่งระหวางผูใหญกับเด็กในดานการเรียนก็คือ ผูใหญมี
ประสบการณในชีวิตมากกวา  ซึ่งอาจเปนของมีคา  และบางทีก็อาจเปนผลเสียไดเชนกัน  สมอง
ของเด็กยังมีที่วางที่จะบรรจุหรือเรียนรูส่ิงใหมๆ อีกมาก ฉะนั้นการเรียนรูของเด็กจึงทําไดโดยวิธีงายๆ
คือเพียงแตเพิ่มความรูใหม ๆ เขากับส่ิงที่เขาไดเรียนมากอนแลวนั้น
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สวนผูใหญนั้นสมองมีส่ิงบรรจุอยูอยางสับสนมากมายแลว  ฉะนั้นการเรียนรูของผู
ใหญจะตองสัมพันธและสามารถรวมเขาไดกับความรูสึกหรือประสบการณตาง ๆ ถาความรูใหมไม
เหมาะสมหรือไมตรงกับส่ิงที่เขารูหรือคิดอยูกอน  เขาก็จะปฏิเสธหรือคานความรูนั้น ๆ ดังนั้นการ
สอนผูใหญจะตองเปดโอกาสใหเขาไดซักถามเสนอความคิดเห็นหรือโตแยงตลอดเวลา  โดยวิธีการ
เชนนี้จะทําใหทานทราบวา  เขามีประสบการณเชนไร  เขาตองการอะไร  และถาผูนําอภิปรายมี
ความชํานาญก็จะสามารถเสนอความคิดใหม ๆ แกเขาได โดยทําใหเขากับประสบการณของเขา

6. ผูใหญจะเรียนไดอยางดียิ่งในบรรยากาศส่ิงแวดลอมที่เปนกันเอง (Adults   learn
best   in   an  informal   environment) 

ความเปนกันเอง   จะทําใหผูใหญเรียนไดอยางดียิ่ง   มีผูใหญเปนจํานวนไมนอยที่
ยงัจาํความไมสะดวกสบาย ความไมพอใจในสมยัทีเ่ปนนกัเรียนได เชน การถกูบงัคบั ระเบยีบกฏเกณฑ
ตางๆ   ดงันัน้  เมือ่ไดรับความเปนกนัเอง  มอิีสระเสรีพอสมควร กจ็ะทาํใหมคีวามพอใจทีไ่มถกูบงัคบั
ใหเขากลับเปนเด็กอีก

7. การสอนผูใหญควรใชวิธีหลายๆ อยาง (A  variety   of  methods   shoulde  be
used  in  teaching   adults)  

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาการจะเรียนรูไดเร็วและดีนั้น   เราจะตองใหเขาไดยินไดฟง
ไดเห็นไดลงมือทําดวย  นั่นก็คือ  ภาพยนตร  ฟลมสตริป   ภาพพลิก   หรืออุปกรณโสตทัศนูปกรณ
ซึ่งจะชวยใหสอนเขาใจไดดีกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว การใชวิธีการตางๆ  ที่จะสอนผูใหญ
นั้นก็สุดแลวแตวาวัตถุประสงค หรือความเหมาะสมเชน   ถามีวัตถุประสงคเพียงแตจะแจงขาวสาร
ใหทราบเทานั้นก็อาจใชวิธีการบรรยายได แตถาตองการใหเปล่ียนการกระทําหรือแนวความคิดเห็น
ก็จะตองใชวิธีการอภิปราย  เปนตน

8. ผูใหญตองการแนะแนวไมใชคะแนนหรือการสอบ (Adult want guidance not  grades)
การแขงขันระหวางเด็กนักเรียนอาจชวยในการเรียนรูของเด็ก   แตสําหรับการศึกษา

ของผูใหญนั้นจะใหผลในทางตรงกันขาม   ถาเขาจะตองถูกทดสอบใหคะแนนหรือวิธีการอ่ืนๆ  เพื่อ
เปรียบเทียบถึงความกาวหนาในการเรียนของเขา ก็จะใหเขารูสึกกลัวที่จะลดเกียรติ แตเขาตองการ
ทราบวา   เขาทําอยางไร   เขาตองการจะทราบวาเขาเรียนถูกตองหรือไม  เขาทําถูกหรือไม  เขาคิด
ถูกหรือไม   เราควรจะใหเขาวัดผลความกาวหนาในการเรียนของเขาดวยตนเอง   ปกติผูใหญไมมี
ความอดทนในความผิดพลาดบกพรองของเขา และอาจเกิดความเบื่อหนาย กลาวคือ  เขาตองการ
ยกยองชมเชย   ฉะนั้นถามีความจําเปนที่จะตองตําหนิหรือวิพากษวิจารณเขาจริงๆ  จะตองกระทํา
กันสองตอสองและดวยใบหนาที่ยิ้มแยมเสมอ
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เฟลเลนซ  (Fellenz)   ไดสรุปหลักการเรียนรูของผูใหญที่สําคัญๆ  ไดแก เนื้อหาที่จะ
สอนตองเปนประโยชนตอตัวผูใหญ บรรยากาศในการเรียนรูจะตองเปนกันเอง และถาหากผูใหญมี
ความกระตือรือรนมีความรับผิดชอบมากเทาไร   การเรียนรูของเขาก็นาจะมีมากเทานั้น

กปิป   (Gibb)  ไดเนนวาจดุศนูยกลางของการเรียนรูของผูใหญอยูทีป่ญหา   การจดัประสบ
การณทีม่คีวามหมายสําหรับนกัศกึษา   โดยพยายามสรางประสบการณการเรียนรูหลายๆ อยางใหนกั
ศกึษาไดเลือกเรียนในส่ิงที่เขามีความสนใจ มีความตองการเพื่อจะนําไปใชประโยชน  และในขณะ
ที่เรียนตองใหนักศึกษาไดทราบถึงความกาวหนาของตนเองดวย

ลินเดอะแมน  (Lenderman)   ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูของผูใหญ  ซึ่งไดรวบรวมมา
จากผลการวิจัยที่ผานมาสรุปไดวา การที่ผูใหญมาเรียนก็เพราะเขามีความตองการและมีความสนใจ
ตอการเรียนรูเมือ่นาํเอาสภาพการณในชวิีตประจาํวันมาเปนจดุศนูยกลางของการเรียน ประสบการณ
เปนส่ิงที่มีคามากที่สุดสําหรับเขา   ผูใหญมีความตองการที่จะมีแนวทางที่เปนของตนเองและ
ความแตกตางระหวางบุคคลในเร่ืองอายุมีมาก

โมหัมมัด  อัปดุลกาเดร   ไดรวบรวมลักษณะการเรียนรูของผูใหญ  ซึ่ง  เอเคอร  (Aker)
ไดรวบรวมไว   9   ประการคือ

1. ผูใหญจะเรียนรูไดดีถาเขาไดมีสวนรวมอยางจริงจัง
2. จัดอุปกรณการสอนเพื่อชวยใหผูใหญสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจริงๆ  เขาจะ

เรียนไดดีกวาการใชอุปกรณการสอนที่ไมสัมพันธกับชีวิตจริงของเขา
3. ผูใหญจะรับความคิดใหมๆ  ไดเร็ว  ถาหากความคิดใหมสอดคลองกับความเชื่อเกาๆ

ของเขาที่มีอยูแลว
4. จะตองศึกษาพื้นฐานและความตองการของผูใหญ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการจัด

ประสบการณ เพือ่กอใหเกดิการเรียนรูแกเขาใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได ผูใหญทีม่พีืน้ฐานการศกึษานอยๆ
มักจะไมมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองเรียนไมไหว

5. จะตองชวยสรางความสําเร็จในบทเรียนชัน้ตน ใหแกนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐานการศกึษานอยๆ
พวกนั้นกอนที่จะเร่ิมบทเรียนใหมตอไป

6. ชวยผูใหญไดเรียนในส่ิงที่เขามีความสนใจใหมากและใหเขาไดกาวหนาไปตามอัตรา
ความสามารถของเขาเอง   กลับชวยใหเขาสามารถหาคําตอบตางๆ  ดวยตนเอง

7. นกัศกึษาผูใหญทีเ่คยมปีระสบการณทีไ่มดใีนโรงเรียนมากอนแลวจงึควรพยายามสราง
ประสบการณเรียนที่สบายๆ  อยาใหเขารูสึกซ้ํารอยประสบการณเกาๆ ที่ผานมา

8. การเรียนรูของผูใหญในชวงระยะเวลาหนึ่งจะมีจุดหยุดนิ่ง
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9. ควรจะมีการทบทวนถึงวัตถุประสงคในการเรียนเสมอวาเราเรียนไปทําไม  และขณะนี้
ไดกาวไปสูเปาหมายมากนอยแคไหนแลว (โมหัมมัด  อัปดุลกาเดร  ม.ป.ป. : 26-27)

การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน
ไซริล  ฮูล  (Cyril  Houle, อางถึงใน  สุมาลี  สังขศรี  2539 : 77)  ไดแบงประเภทของ

การจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนแกผูใหญเปน 4 แบบ  คือ
1. การเรียนการสอนรายบุคคล (individual)  เปนการเรียนการสอนที่กลุมเปาหมาย

หรือผูเรียนแตละคนออกแบบกจิกรรมของตนเอง หรือมคีรูผูเชีย่วชาญออกแบบกจิกรรมไวใหเลือกเรียน
2. การเรียนการสอนแบบกลุม  (group)   เปนลักษณะของการเรียนการสอนที่ผูเรียน

ภายในกลุมรวมกันกําหนด หรือออกแบบกิจกรรมของกลุมเอง ครูหรือวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญชวย
ออกแบบกิจกรรมใหหรือกลุมผูเรียนหลายๆ  กลุมมาชวยออกแบบกิจกรรมรวมกัน

3. การเรียนการสอนแบบสถาบัน  (institution)   สถาบันเปนผูกําหนดรูปแบบการเรียน
การสอน   กําหนดกิจกรรมใหแกผูเรียน    ผูเรียนจะเรียนตามส่ิงที่สถาบันกําหนดให

4. การเรียนการสอนแบบมวลชน  (mass)  เปนการเรียนการสอนหรือการใหคําปรึกษา
ในลักษณะที่มีบุคคล  กลุม หรือสถาบันเปนผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหแกกลุมเปาหมายใหญ
หรือกลุมเปาหมายที่เปนลักษณะมวลชน

จารวิส   (Jarvis,   อางถึงใน  สุมาลี  สังขศรี  2539 : 77-78)     ไดจัดกลุมวิธีการเรียน
การสอนผูใหญออกเปน  3  กลุมคือ

1.  วิธีการสอนโดยใชครูเปนศูนยกลาง  (teacher – centred  method)  วิธีการในกลุม
นี้ไดแก   วิธีการสาธิต  การอภิปรายดวยการชี้นํา   การอภิปรายดวยการควบคุม  การอภิปรายโดย
การบรรยายนํา  และวิธีการบรรยาย

2. วิธกีารสอนเปนกลุมโดยใชนกัศกึษาเปนศนูยกลาง (student-centered group method)
วิธีการในกลุมนี้ไดแก  การระดมพลังสมอง   การปรึกษาหารือในกลุม การโตวาที   การอภิปรายกลุม
การอภิปรายเปนคณะ  บทบาทสมมต ิ การสัมมนา   ทัศนศึกษา   การประชุมเชิงปฏิบัติการ

3.  วิธกีารสอนโดยใชนกัศกึษาเปนศนูยกลางรายบคุคล  (individual  student - centered )
ไดแกวิธีการกําหนดงานใหปฏิบัติ (assignment) การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียน และการสอน
ทางไกล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

สุนทร   สุนันทชัย  (2533 : 37)  ไดจัดกลุมวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญ
ออกเปน  3  ประเภท  คือ  การเรียนการสอนรายบุคคล   การเรียนการสอนเปนกลุม  การเรียนการ
สอนแบบชุมชน

การสอน   เปนกระบวนการใหบุคคลเจริญงอกงามทัง้รางกายและจิตใจ   การจัดการ
เรียนการสอนสําหรับผูใหญมีหลายลักษณะ   ไดแก   การสอนเปนรายบุคคล   การสอนเปนกลุม
การสอนแบบสถาบัน   การสอนแบบมวลชน    การสอนโดยทั่วไปจะประกอบดวย  การเขาสูบทเรียน
การสอนเนื้อหา และการสรุปจบบทเรียน

เทคนิคการพูดและวิธีการพูด

ศิลปะในการพูดเปนส่ิงที่สอนกันไมได   แตเปนส่ิงที่ศึกษาและฝกฝนกันได   เพราะการ
พดูเปนพฤตกิรรม (behavior) ทีเ่กดิจากการเรียนรู ดงันัน้การจะมคีวามสามารถทีจ่ะพดูไดคลองแคลว
หรือความสามารถที่จะพูดใหจับใจคนฟง พูดใหคนเชื่อถือ ศรัทธา และเขาใจนั้น จึงเปนส่ิงที่เกิดจาก
การศกึษาและฝกฝน (study  and  practice) ถาเราศกึษาชวีประวัตขิองนกัพดูเอก ๆ เชน  เซอรวินสตนั
เชอรวิล  (Sir  Winston  Churchil)  ประธานาธิบด ี  อับราฮัม ลินคอลน  (Abraham    Lincoln )
ประธานาธิบดีจอหน  เอฟ.  เคเนดี  ( John  F. Kennedy) Domosthenes  ประธานาธิบดีริชารด
เอม.นิกสัน  ( Richard  M.Nixon )  ฯลฯ แลว  จะพบวาทานเหลานั้น   ลวนแลวแตเปนผูที่ไดศึกษา
วิชาวาทการ  (Speech )  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  และไดมีการฝกฝนมาแลวทั้งส้ิน

ที่กลาวมานี้มิไดหมายความวา  ผูที่ไดศึกษาวิชาวาทการนี้แลวจะตองเปนนักพูดเอกที่
มีชื่อเสียงโดงดังแตตองการจะเนนใหเห็นวาความสามารถในการพูดนั้น  เปนส่ิงที่เกิดจากการ
ศึกษาและฝกฝน    ไมมีใครที่เกิดมาแลวพูดเกงเลย    หรืออาจพูดไดวาทุกคนเกิดมาก็จะพูดได
แตไมทุกคนที่จะพูดเปน

ความหมายของการพูด
การพูดหมายถึง การแสดงหรือการถายทอดความคิด ความรู ความรูสึก และความ

ตองการของผูพูดออกมาโดยอาศัยถอยคํา น้ําเสียง รวมทั้งกิริยาทาทาง ทําใหผูฟงไดยินและเขาใจ
จดุมุงหมายของผูพดูจนสามารถแสดงปฏิกริิยาโตตอบใหผูพดูทราบจนเปนทีเ่ขาใจกนัได

การพูดที่ดี ยอมเปนการพูดที่มีวัตถุประสงคที่แนชัด มีการใชถอยคํา น้ําเสียง และกิริยา
ทาทางที่สมควรที่จะชวยใหผูฟงสามารถรับรูไดอยางเขาใจกระจางชัด นอกจากนี้การใชถอยคํา
และกิริยามารยาทควรสอดคลองกับสภาพวัฒนธรรมและเหมาะสมกับกาลเทศะ  อีกทั้งผูพูดควรมี
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ความจริงใจและมีความรับผิดชอบในการพูดของตน ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การพูดที่ดีควร
บรรลุผลสมดังวัตถุประสงคที่ตั้งไว (นันทา  ขุนภักดี 2528 :1)

ประวัติศาสตรการพูด
ประเทศที่ใหกําเนิดการพูดและสงเสริมวิชาการพูดที่เกาแก   คืออาณาจักรกรีซและ

อาณาจักรโรมัน   รัฐบาลของอาณาจักรทั้งสองนี้ไดเปดโอกาส   และจัดระบบประชาธิปไตยเกี่ยว
กับการพูดอยางเสรีที่สุด   ไมมีประเทศใดหรืออาณาจักรใดในสมัยโบราณที่เล็งเห็นความสําคัญ
ของการพูด  เหมือนกับสองอาณาจักรดังกลาวนี้   สวนในปจจุบันนี้   ไดมีเพียงสองประเทศเทานั้น
คือ   ประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาที่ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดมีการพูดไดอยางเสรี   นั่นก็
หมายถึงวาสองประเทศนี้   ใหเสรีภาพทางการพูดแกประชาชนอยางยอดเยี่ยมที่สุด   อันยากที่จะ
หาประเทศใดในปจจุบันใหเสรีภาพในทางการพูดไดเทาเทียมได   หรืออาจจะตีความอีกแงหนึ่งวา
เพราะเขาเปดโอกาสการพูดอยางเสรี  เชนนี้   ประเทศทั้งสองจึงเจริญยอดเยี่ยม

ประวัติศาสตร  ไดกลาวถึงเร่ืองการพูดในที่ชุมชน (Oratory) หรือลักษณะการพูดแบบ
สุนทรพจนวา ไดกระทาํกนัมากทีสุ่ดในกรุงเอเธนส (Athens) ในอาณาจกัรกรีซสมยัโบราณ กรุงเอเธนส
นี้เปนเมืองใหญที่สุดในอาณาจักรกรีซ  ถือวาเปนแหลงความรูและแหลงอารยธรรมของชาวตะวันตก

การพูดในที่ชุมนุมชนของอาณาจักรกรีซโบราณนั้น  มักจะเรียกกันวา  “ Oratory”  ซึ่ง
หมายถึง  วิธีพูดตอชุมนุมชน  คําพูดอันหรูหรา  หรือศิลปะแหงการพูดนั่นเอง

ลักษณะอันแทจริง  การพูดในที่ชุมนุมชน  หรือการพูดตอหนาที่ประชุมชน  มีลักษณะ
สําคญัตรงทีจ่ะตองพดูดวยการใชถอยคาํ  หรือการใชคาํพดูอยางมอํีานาจ    ( Forceful  language )
และจะตองแสดงสวนสําคัญของความคิดออกมาอยางมีศิลปะ

ตามปกตกิารพดูแบบ oratory  ในกรุงเอเธนสนีม้กัจะใชพดูเพือ่จะเกล้ียกลอมใจคนหมูมาก
หรือชักชวนบุคคลตอหนาที่ประชุมจํานวนมาก  เชนเพื่อการขอรองวิงวอนใหเขาเสียสละเวลา
เสียสละชีวิตในการเขารับราชการทหาร  เพื่อการทําสงครามเพื่อประเทศชาติของตน   หรือชักชวน
ใหเขาดิ้นรนเพื่อความเปนอิสระ   เพื่อความเปนเสรีภาพในการดํารงอยูในประเทศ  หรือเพื่อการ
อธิบายเหตุผลของการดําริในงานอยางใดอยางหนึ่ง   หรือเพื่อการบรรยายคําสอนในศาสนาอันจะ
ยั่วใจใหผูฟงไดคิดที่จะยึดถือในศาสนาที่ตนกําลังพูดอยูนั้นแลวนําไปปฏิบัติตาม
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การพูดในที่ชุมชนดังกลาวนี้   จะตองพูดดวยถอยคําภาษาอยางงาย  ลึกซึ้ง   พูดอยาง
มีฝปาก  พูดอยางไพเราะจับใจ   ฟงไดอยางเพลิดเพลิน   แตการพูดตามวิธีนี้  ก็คลายกับการพูด
โนมใจคน   หรือเปนคําพูดที่โนมใจคน   ใหเอนเอียงหรือยินดี   ยินยอมที่จะกระทําตามอยางใด
อยางหนึ่ง

การพูดในที่ชุมชนของชาวเอเธนส  ที่ไดพูดกันมา   และไดเปดการสอนฝกพูดข้ึนในราว
400-500  ปกอนคริสตกาลนั้น   ตางก็เห็นวาเปนทั้งอรรถประโยชนศิลป ( Useful  art ) และ
ประณีตศิลป ( Fine  art )

การที่ประเทศกรีซสมัยโบราณไดนิยมและไดสงเสริมการพูดแบบ Oratory  กันมากก็
เพราะวา  ประเทศนี้เมื่อมีคดีเกิดข้ึน   อันจะตองมีการพิจารณาพิพากษากัน   ผูเปนจําเลยไมมี
ทนายแกตางให   ดวยเหตุที่ประชาชนทั้งหลายจึงตองสนใจวิธีการพูด   เพื่อจะไดนําความรูวิธีการ
พูดไปใชประโยชนในการสูคดีตาง ๆ  อยางไรก็ดีก็มีผูรับจางพูดและรับจางเขียนคําพูดตาง ๆ เพื่อ
ชวยในการสูคดี  ซึ่งเปนผลจากการไดเรียนวิชาการพูดมาเชนเดียวกัน

ตามประวัติบอกไววาการพูดแบบ  Oratory มักจะใชพูดกันในตอนจะเปดการประชุม
ใหญ  หรือมีการเลือกตั้งบุคคลเขาสภา  เฉพาะอยางยิ่ง  ชาวเมืองเอเธนสมักจะใชวิธีการพูดแบบนี้
เพื่อโตวาทีอันเกี่ยวกันกฏหมายใหม   และก็ใชตั้งคําถามในที่ประชุม   เพื่อใหผูถูกถามไดอภิปราย
ไดถูกตอง

วิชาการพูด  และนักพูด  ของกรีซโบราณ
การสอนวิชาการพดูของกรีกโบราณนัน้ ไดเร่ิมสอนกนัอยางจริงจงัในราว 450 ปกอนคริสตกาล

ระบบการเรียนการสอนไดจัดข้ึนอยางมีระเบียบแบบแผน  มีวิธีการและศิลปะการพูดที่สอดเขาไว
ในหลักสูตรดวย

ผูเปนครูสอนวิชาการพูดของกรีกนั้น  มีบุคคลเปนกลุม ๆ มีกลุมหนึ่งเรียกวา “ ครูหัว
ใหม “ หรือเรียกวา  Sophists  บุคคลกลุมนี้มักจะเปนชาวกรุง  เปนคนสมัยใหม   บางที่คําพูดของ
บุคคลกลุมนี้พิจารณาดูอยางเผิน ๆ  แลว  ก็นาเชื่อถือได   แตถาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็หาเหตุผลอ
ยางแทจริงไมได   เขาจะสอนใหลูกศิษยคิดแปลก ๆ  ซึ่งอาจจะไมถูกตองตามกาลเทศะ  หรือเหตุ
การณนั้นก็ได

บุคคลอีกกลุมหนึ่งที่ทําหนาที่สอน  จะเรียกกันวา “ ครูนักพูด “ หรือเรียกกันวา
Rhetors นี่ก็หมายถึงนักพูดอยางมีศิลปะ  รูจักการใชถอยคําอยางมีศิลปะ
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ผูสอนเกี่ยวกับ Oratory  ที่มีชื่อเสียงที่สุดและสอนไดดีเปนพิเศษ  ไดแก  “ ครูจอรเจียส “
ซึ่งมีชีวิตอยูชวงระยะเวลา  485  ปถึง 480 ปกอนคริสตกาล  ครูสอนวิชาการพูดทานนี้เปนที่ยอม
รับกันวาเปนผูที่ใชถอยคําไดอยางไพเราะจับใจที่สุดและทําใหผูฟงติดใจมากที่สุด

หนังสือที่ใชสอนเกี่ยวกับการพูดนั้น   ผูที่ทําการสอนเองไมไดเปนผูเขียน   เพราะไมมี
ความถนัดในการเขียน  แตปรากฏวานักปราชญชื่อ  อริสโตเติล ( Aristotle ) เปนผูเขียนข้ึนเพื่อใช
ประกอบการสอน

อริสโตเติล   ไดพิจารณาแลวเห็นวาการพูดนั้นแบงออกไดเปนเพียง  3  ชนิด  ดังนี้
1. การพูดชนิดแรกเรียกวา “ การพูดแบบปรึกษา “ ( deliberative )

การพูดแบบนี้มักใชการพูดเร่ืองทางการเมือง  หรือใชในการโตวาทีในสภาผูแทน
ราษฎรเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ

2. การพูดอยางที่สองเรียกวา “ การพูดแบบศาลยุติธรรม “ ( forensic )
การพูดแบบนี้มักใชกับการโตเถียง  ซัก  คานในความหมายของการรางพระราช

บัญญัติ  หรือการซัก   คานเพื่อพิจารณาคดีตาง ๆ
3. การพูดอยางที่สาม  เรียกวา  “ การพูดประกอบงานพิธี “ ( Epidetic,ceremonial )

การพูดแบบนี้มักใชพูดในงานตาง ๆ  เชน  การเปดอาคาร  งานศพ  งานมงคล
สมรส  เปนตน
          อริสโตเติล  ไดบอกถึงวิธีที่จะทําใหการพูดทั้ง  3  ชนิดเปนที่ถูกใจ   และจูงใจคนก็ดวย
วิธีปฏิบัติ  ดังนี้

1. ถาเปนการโตเถียง  หรือเปนการซักคานกัน  ก็ควรใชคําพูดอยางแข็งขันอยางเอาจริง
เอาจัง   ชัดเจน   และจะตองมีเหตุผลในทางตรรกวิทยา

2. ผูพูดควรจะมีบุคลิคกลักษณะในทาทาง  ในรูปรางทวงทํานองการพูด   เปนที่นาพอใจ
นาเชื่อถือ  นาปฏิบัติตาม  นาสนใจ  และมีเสนหถูกใจ

3. ผูพูดควรจะชนะใจผูฟง   ดวยความเห็นใจของผูฟง
อริสโตเติลยังไดแนะนําไววา   โอกาสที่จะเปนนักพูดที่ดีนั้น  จะตองหาโอกาสพูด  หา

โอกาสโตเถียง  หาโอกาสสนทนา  และพยายามคิดคําพูดใหคมคายและไพเราะ  ( Strong and
beautiful )  อยูเสมอ

หลังจากสมัยของ  อริสโตเติลไดผานไป   ความคิดเร่ืองการพูดในที่ชุมชนก็ไดพัฒนาขึน้
คอืทัง้ชาวกรีก  และชาวโรมนัไดพฒันาการพดูใหเปน  “ การพดูแหงประณตีศลิปะ “ ( The  fine art
of  rhetoric )
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เขาไดพัฒนาการพูด   และไดใหแนวคิดใหมวาการพูด ( oration ) ที่สมบูรณนั้นควรจะ
มีองคประกอบทั้ง  6  สวน  ดังนี้

1. สวนแรกของคาํพดู จะตองมเีนือ้ความกลาวเกร่ินในเนือ้หาทีจ่ะตองการพดู (Introduction )
2. สวนที่สอง  จะตองพูดนําเขาสูเนื้อหาหรือความคิดอันสําคัญ  ( narration  Ieading

to  the  main  idea )
3. สวนที่สาม   ตองพูดขยายสวนความคิดที่สําคัญหรือขยายสวนตาง ๆ เฉพาะสวน

( Statement  of  the  idea )
4. สวนที่ส่ี   ตองวินิจฉัยคําโตแยง  แลวกลาวคําคัดคาน ( argument )
5. สวนทีห่า  ตองพยายามกลาวถอยคาํทีส่ามารถพสูิจนขอเทจ็จริง  พสูิจนคาํอุทาหรณ

หรือพิสูจนคําคัดคานนั้น ๆ หรืออาจจะเปนการตอบคําโตแยงของฝายตรงกันขาม    ( refutation )
             6. สวนสุดทาย  การกลาวคําพูดในสวนทายนี้   อาจจะเรียกวาเปนปจฉิมกถา  จําเปน
จะตองมีการกลาวย้ําตามจุดประสงคที่ตองการ  ( Peroration, conclusion )

บุคคลที่ทําใหกรุงเอเธนส  เจริญรุงเรืองในรอบ  100  ป   กอนคริสตกาล  ก็ดวยอิทธิพล
ในคําพูดของ   พีริคริส ( Pericles ) แตเราไมมีโอกาสไดเห็นบันทึกคําพูดของเขาเลยแมแตนอย
เพียงแตรูประวัติเกี่ยวกับเขาจากประวัติศาสตรซึ่งทัคซิไดดส (Thucydides ) เปนผูบันทึกไวเทานั้น

นักพูดชาวกรีกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดไดแก  เดมอสเทนิส ( Demosthenes ) บุคคลผูนี้มี
ชีวิตอยูในราว  385  ปถึง 322  ปกอนคริสตกาล  หรือในราว ๆ 2358  ปมาแลว  ซึ่งนับวาโชคดี
มากที่ไดมีการบันทึกเก็บถอยคําพูดของเขาเอาไว

คําพูดของ  เดมอสเทนิส  ไดวิงวอนและขอรองใหชาวเอเธนสตอตานการรุกรานของ
พระเจาฟลิปที ่2  แหงนครเมเซดอน  ซึ่งเปนบิดาของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช  ( Philip II  of
Macedon, father  of  Alexander  the  Great )  เพราะดวยพลังอํานาจของคําพูดที่ตอตานพระ
เจาฟลิป นี้เองคําพูดของเขาจึงเรียกกันวา  Philippics

เดมอสเทนสิ  ไดพยายามปองกนัตาํแหนงทางการเมอืงของเขา   ดวยการพดูโจมตนีกัพดู
ชื่อ  เอชินิส ( Aeschines ) ซึ่งมีชีวิตอยูระหวาง  389  ปถึง  314  ปกอนคริสตกาล  คําพูดของเขา
ไดกลาวถึงเร่ือง “ มงกุฎ “ ( On  the  Crown ) หัวขอเร่ืองการพูดนี้  มีความสําคัญมากเร่ืองหนึ่ง
ในบรรดาการพูดที่มีชื่อเสียงมากดวยกัน 3-4 เร่ือง  เทาที่ไดเคยมีคนเคยพูดมาแลว

นักพูดชาวกรีกที่มีชื่อเสียงก็ยังม ี  ไลซิอัส ( Lysias ) ซึ่งมีชีวิตอยูระหวาง  450  ป ถึง
380  ป  กอนคริสตกาลและยังม ี ไอโซเครตีส ( Isocrates ) ซึ่งก็มีชีวิตอยูระหวาง  436 ป ถึง 338  ป
กอนคริสตกาล
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นักพูดชาวโรมัน
นกัพดูชาวโรมนัทีม่ชีือ่เสียง  ไดแก  ชเิชโร ( Marcus  Tullius  Cicero : 106 - 43 B.C. )

ลักษณะการพูดของผูนี้ก็มีสวนคลายกับการพูดของ   เดมอสเทนิส ( Demosthenes ) คือไดมีผูจด
บันทึกคําพูดของเขาเก็บไวตกทอดมาหลายชั่วอายุคน

คําพูดของซิเซโร   ( Cicaro ) ซึ่งไดกลาวในวันสุดทาย  ของสาธารณรัฐโรมัน  ( Roman
republic ) อันถือวาเปนคําพูดที่มีชื่อเสียงที่สุด  คือไดกลาวโจมตี และตําหนิผูที่พยายามทําลายรัฐ
( Republic ) บุคคลกลุมนี้ไดมีผูรวมวางอุบายคิดก็คือ   พระนางเจาคัททิลีน ( Catiline ) และ นัก
การเมืองที่มีหัวรุนแรง   ชื่อมารคัส  แอนโตนิอัส  ( Maecus  Antonius, Mark  Antony )

คําพูดของซิเซโร   ที่ไดกลาวคร้ังนั้นไดกลายเปนถอยคําอันมีคาสําหรับยุโรปตะวันตก
อยางยิ่งถาจะพูดถึงนักพูดที่มีชื่อเสียงของกรุงโรมในสมัยโบราณก็ไดแก  Cato  the  Elder   ซึ่งมี
ชีวิตอยูระหวาง  234  ปถึง  149 ปกอนคริสตกาล  หรือประมาณ2207 ปลวงมาแลว  คาโต  ได
บรรยายคุณลักษณะของนักพูดวาจะตองมีฝปากในการพูด

จลิูอัส   ซซีาร  (  Gaius  Julius  Caesar ) รัฐบรุุษทีย่ิง่ใหญของกรุงโรม  ซึง่มชีวิีตในราว
10  ป  กอนคริสตกาล  หรือเมือ่ประมาณ  1983  ปมาแลว  ซึง่กม็ฝีปากในพดูยอดเยีย่มคนหนึง่

บุคคลตอมา  ที่จัดวาเปนนักพูดที่มีชื่อเสียงอีกทานหนึ่งก็คือ  Cato  the  younger  ซึ่ง
มีชีวิตอยูระหวาง  95  ปถึง  46  ปกอนคริสตกาลหรือเมื่อประมาณ  2069  ปมาแลวไดเปนผูที่
สนับสนุน  ซิเซโร  ใหทําการตอตานและโจมตี  คัททิลิน ( Catiline ) ดวยคําพูด

ประวัติการพูดในประเทศไทย
การพูดอยางมีระเบียบวิธีการ  หรือการพูดตอหนาผูฟงจํานวนมาก  จะไดเร่ิมข้ึนใน

ประเทศไทยเมื่อไรนั้น   ไมอาจกําหนดเวลาที่แนนอนได   แตปรากฏวามีการบันทึกการพูดแบบ
ตาง ๆ ไวเปนหลักฐาน  ไดเร่ิมเมื่อ  พุทธศักราช  2456  ถาจะคิดระยะเวลาถึง  พุทธศักราช  2516
ก็เปนเวลาเพียง  60  ปเทานั้น  แสดงวาความเจริญกาวหนาในเร่ืองการพูดในประเทศไทยเพียงจะ
เร่ิมตนมาไมกี่ปนี้

ถาจะกลาวถึงการพูดอันเปนพระดํารัสของพระเจาแผนดินในราชพิธีตาง ๆ   ก็ปรากฏ
วามีมาตั้งแตพุทธศักราช  2428  ซึ่งสวนใหญก็เปนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็มีพระราช
ดํารัสตาง ๆ  มากมาย
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พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  สวนใหญก็เปนพระราช
ดํารัสตอบในพระราชพิธี   และมีการเทศนาเสือปาระหวาง  พุทธศักราช  2456  ซึ่งก็ถือวาเปนพระ
ราชดํารัสที่ดีที่สุด

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ในงานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ  สถูป  ตําบลดอนเจดีย  สุพรรณบุรี  เมื่อวันที ่  28  มกราคม  พุทธศักราช  2456  ซึ่งก็มีเนื้อ
ความในพระราชดํารัส  มีความระลึก  มีการวิงวอน   มีการใหชนชาวไทยไดรูสํานึกในความกตัญู
และความสามัคคี  เพื่อความผาสุก  ความมั่นคง  และความเจริญของประเทศ

เนื้อความในพระราชดํารัส   ในตอนเร่ิมตนมีดังนี้
“ ทหารและเส่ือปา   ตามที่เราทั้งหลายไดมาพรอมกันถึงสถานที่สําคัญที่นี ้   คือ

เปนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระเจาแผนดินไทยไดทําสงครามมีชัยแกศัตรู  พมา
มอญ   ไดพายแพแตพระบารมี  เราทั้งหลายควรจะมีความโสมนัสยินดีทั่วกัน   และ
เราทั้งหลายควรจะคํานึงถึงเหตุและกิจการที่ทําใหเราไดชัยชนะแกขาศึก   ขาศึกมี
ทหารและกําลังยิ่งกวาเราเปนอันมาก   ฝายเขามากกวาฝายเราตั้งสามส่ีเทา   เพราะ
เหตุใดเลา  เราจึงไดสามารถเอาชนะได……”

ในตอนทายพระราชดํารัสมีดังนี้
“ ถาพวกเราพรอมกันพยายามทําใจเรา    ใหเหมือนคนไทยคร้ังสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชที่จับอาวุธรบพมา   แลวพวกเราทั้งหมดที่มาประชุมอยูในที่นี ้   แมจะ
เปนแตสวนนอย   มาตกลงชวนกันพูดใหเหมือน ๆ กันทั้งหมดฉะนี้แลว   เสียงนั้นก็จะ
ไดกระทบหูคนอ่ืน ๆ  ตอๆ ไป   ในไมชาก็จะแพรหลายทั่วทั้งกรุงสยาม  เวลาใดที่ชน
ชาวสยามพากันพูดเปนเสียงเดียวกันหมดดังนี้   เวลานั้นแหละเราจะถึงสมัยไมมีเวลา
จะเส่ือมทรามลงได   ตัวเราเองประดุจดังกอนหินกอนหนึ่งในภูเขา   เราจะรักษากอน
หินนั้นแลวและปลอยใหภูเขาทลายนั้นจะเปนประโยชนอันใด   เราจะตองตั้งใจรักษา
ภูเขา   เมื่อพวกเราทําใจใหสําเร็จไดฉะนั้นแลว   เมื่อนั้นแหละเราจะไดเหมือนคร้ัง
สมเด็จพระนเรศวร ขอเจาทั้งหลายจงจําคําของเราเอาไวใหมั่น   และบัดนี้ขอใหแสดง
ความปติยินดีโดยรองเพลง  เพื่อความสงาแกคณะของเรา  และเพื่อความเคารพแด
สมเด็จพระนเรศวร   สมเด็จพระเอกาทศรถ   และพระสถูปนี ้“

พระราชดํารัสขางตนนี้เปนเพียงสวนหนึ่ง   ที่จะเปนพยานหลักฐานวา   การพูดอยางมี
วิธีการในประเทศไทยไดมีมานานพอสมควร
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ถาไมพิจารณาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่  5  และ
รัชกาลที่  6  แลว   การพูดอยางมีแบบแผนและอยางมีวิธีก็เร่ิมมีภายหลังทั้งส้ิน   ดูเหมือนจะเร่ิมมี
ระหวางพุทธศักราช   2469  ถึง  พุทธศักราช  2470  เปนตนมา ( ฉลวย  สุรสิทธิ์ 2517: 10 –13)

นักพูดท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย
สุนทรภู
สุนทรภู เกิดในสมัยรัชกาลที ่ 1 หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

เมื่อวันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 บิดาเปนชาวบานกรํ่า เมืองแกรง จังหวัดระยอง มารดาเปนชาว
เมืองอ่ืน ตั้งครอบครัวอยูที่กรุงเทพฯ

เมื่อโตเปนหนุมเปนคนเจาบทเจากลอน แตงกลอนเกี้ยวสาวในวัง จนเกิดรักใครกัน เจา
นายไมเห็นดวย จึงถูกจองจํา แตก็พนโทษในเวลาไมนาน หลักการพูดของสุนทรภูคือ ใชคําพูด
สรางความสุขใหเกิดข้ึน

พุทธทาสภิกขุ
พุทธทาสภิกขุ เดิมชื่อ เงื่อม นามสกุล พานิช เปนบุตรของนายเซี้ยง และนางเคล่ือน

พานิช เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 เปนชาวบานตลาด ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธาน ีทานเคยเปนเด็กวัด แลวภายหลังก็บวชเปนพระเมื่ออาย ุ20 ป บวชแลวศึกษา
ธรรม สําเร็จนักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยค  ทานไมสนใจที่จะศึกษาในระบบ สนใจที่
จะศึกษานอกระบบ ซึ่งตองศึกษาดวยตนเอง จนมีความสามารถในดานภาษาตางประเทศ ภาษา
บาลี เชี่ยวชาญในพระไตรปฎก

ตามทัศนะของทานพุทธทาส มองเห็นวาการพูดการเทศนไมใชของยาก หากรูจังบังคับ
ใจตนใหมีสมาธ ิมีความตั้งมั่น มั่นคง ไมหว่ันไหว ก็จะไมฟุงซาน ไมประหมา ไมกลัว ในการเทศน
ตองทําความเขาใจในส่ิงที่จะพูดใหดี และแจมแจง ทานพุทธทาส มีวิธีฝกการเทศนแบบเรียนไป
เทศนไป เรียนรูมาเทาไร ก็เทศนไปเทานั้น

หลักการพูดของทานพุทธทาส
1. เราตองตั้งใจใหดี วาที่เราพูดนี ้ไมใชพูดเอาเพื่อเรา หรือประโยชนของเรา
2. ทําตาม พระประสงคของพระพุทธเจา แลวเราก็ไดชวยเพื่อนมนุษย
3. ตองพูดใหไมใชพูดเอา
4. ตองมีความกลาหาญ
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ปญญานันทภิกขุ
หลวงพอปญญานันทภิกขุ ทานเกิดเมื่อวันที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เดิมชื่อปน

เสนหเจริญ บิดาชื่อวัน มารดาชื่อคลาย เสนหเจริญ เปนคนอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บิดามารดา
มีอาชีพทํานา ครอบครัวมีฐานะปานกลาง ทานสําเร็จมัธยม 3 แลวไดเปนครูสอนนักเรียนอยูพัก
หนึ่งภายหลังบวชเปนพระภิกษุ สําเร็จนักธรรมชั้นเอก และเปรียญ 4 ประโยค

ทานปญญานันทะ มีชื่อเสียงทางการเทศนมาก ยากจะหาผูเทียมเทา ทานมีวิธีการใช
วาทศิลปดังตอไปนี้

1. ใชปาก ระวังคํา ปากนั้นจะทําใหคนเปนมิตรก็ได หรือจะทําใหคนเปนศัตรูก็ได
2. เปลงแตวาจางาม หมายความวา เปลงวาจาที่ออนหวาน ไพเราะเสนาะโสต ไมเปลง

วาจาประเภทที่หยาบคาย
 3. พูดใหเหมาะกับสถานการณ

 4. สรางความประทับใจในการพูด
 5. สรางความไวเนื้อเชื่อใจในการพูด

6. มีใจสงบเยือกเย็นระหวางพูด การพูดจะตองมีใจสงบ และเยือกเย็น ถาใจรอนก็ไม
ไดเหมือนกัน

 7. ใหมีความเปนกันเองกับผูฟง
 8. กลาวถอยคําออนหวานสมานใจ
 9. ไมกลาวถอยคําสอเสียด
 10. กลาวถึงความดีของผูอ่ืนบอยๆ
 11. พูดเพื่อสรางสถานภาพทางใจของผูอ่ืนใหดีข้ึน  คือพูดใหผูอ่ืนมีกําลังใจ
 12. ทําใจใหสงบกอนกลาววาจา

 
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หลวงวิจิตรวาทการ เกิดเมื่อวันที ่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2441 เปนชาวอุทัยธาน ีทานเคย

เปนเด็กวัด และบวชเปนสามเณรอยูที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ จนสําเร็จนักธรรมชั้นเอก และเปรียญ
5 ประโยค และมีความรูทางภาษาอังกฤษ ภายหลังสึกออกมาเปนฆราวาส ไดศึกษาเพิ่มเติม จนมี
ความรูทางกฎหมาย รัฐศาสตร และดานอ่ืนๆ อีกมากมายอยางนับไมถวน
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วิธีการฝกพูดของหลวงวิจิตรวาทการ
1. ควรทําตัวของเราใหรูเหตุการณทันสมัยอยูเสมอ
2. ควรพยายามทองจําสุภาษิตหรือคําพังเพยไวใหมาก
3. ควรจดจําคําคมที่อานเจอในหนังสือหรือไดยินไดฟงไว
4. ตองมีสมาธ ิคือมีความคิดแนวแนอยูกับถอยคําที่พูด
พันเอกปน มุทุกันต
พันเอกปน มุทุกันต ทานเปนนักพูดผูรูธรรมที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรในอดีต แมปจจุบันชื่อ

เสียงของทานก็ยังโดงดังไมมีดับ ทานเคยบวชเรียนสําเร็จเปนนักธรรมชั้นเอก เปรียญ 7 ประโยค
โดยบวชตั้งแตยังเล็กๆ เปนสามเณรนอยมากอน และไดเร่ิมหัดเทศนมาตั้งแตคร้ังยังเปนสามเณร
เมื่อบวชเปนพระ ก็มีชื่อเสียงในดานการเทศน และตอมาทานลาสิกขา รับราชการเปน
อนุศาสนาจารยประจํากองทัพบก สุดทายไดรับยศข้ันพันเอก ตําแหนงสุดทายเปนถึงอธิบดี
กรมการศาสนา

วิธีฝกพูด
1. ทองจําเอาคําพูดของทานผูอ่ืน
2. ขยันตามฟงคนอ่ืนพูด
3. หัดอานหนังสือใหเปน หมายถึงการอานออกเสียงใหเหมือนพูด
4. หัดยอความ – ขยายความ

การปรับปรุงตัวผูพูด
โดยเหตุที่การพูดนั้น  ผูพูดจะตองแสดงออกถึงบุคลิกภาพซึ่งรวมถึงการใชภาษา, น้ํา

เสียง,  การยืน , การแตงกาย,  การใชสายตา  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้ เปนเสมือนเคร่ืองมือส่ือความหมาย
ไปสูผูฟง    ดังนั้น  ผูพูดจะตองรูจักปรับปรุงใหรูจักใชเคร่ืองส่ือความหมายเหลานั้นใหมีประสิทธิ
ภาพดังจะกลาวตอไปนี้

1. การใชภาษา
ผูพูดจะตองรูจักการใชภาษาพูดใหถูกตองกับความนิยมของกลุมในสังคม นอกจาก

ภาษาจะเปนเคร่ืองมือส่ือความหมายแลว   ยังเปนเคร่ืองที่แสดงถึงรสนิยมที่ดีงามของผูพูดอีกดวย
ในการเปนผูพูดที่ดีนั้น  ไมจําเปนที่วาผูพูดจะตองใชศัพทแปลก ๆ  หรือผูกประโยคสลับซับซอนแต
ผูพูดควรใชถอยคําที่มีความหมาย   ประโยคจะตองส้ันและเขาใจงาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งนัก
ศึกษาครูควรจะรูจักเลือกใชคําที่กระทัดรัด   งายแกการเขาใจของนักเรียนมาอธิบายในชั้นเรียน
ไมใชเอาคําที่ยากมาอธิบายใหเด็กฟง  และควรใชภาษาใหถูกหลักภาษาไทยดวย  ความจริงแลว
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เด็กจะเรียนส่ิงตาง ๆ   ดวยการลอกเลียนแบบ ( imitate )   ถาครูพูดในหองเรียนดวยภาษาที่ไม
สุภาพและหยาบแลวเด็กก็จะจําไปใช   อาจจะยึดขอแนะนําตอไปนี้เปนหลักเกณฑในการใชภาษา

1.1 ผูพูดควรใชภาษาใหเหมาะแกบุคคล  สถานที่  และโอกาสโดยคํานึงถึงพื้นฐาน
ของผูฟง    ยกตัวอยาง  เชน  เมื่อครูเลาเร่ืองบางแสนใหนักเรียนฟง  ครูจะตองใชภาษาอีกแบบหนึ่ง
ที่ตางจากภาษาที่ครูใชเลาเร่ืองเดียวกันนี้ใหเพื่อนฟง  และเมื่อพูดกับพระหรือพระบรมวงศานุวงศ
ก็ควรจะใชภาษาที่ตางกันไป

1.2 ภาษาทีใ่ชนัน้   ควรจะเปนภาษาทีสุ่ภาพ  ทีน่ยิมใชในการสนทนา  ( Conversation
Style )   ที่สุภาพมิใชภาษาเขียน  หรือภาษาทางราชการ  เหตุที่ตองใชภาษาที่มีลักษณะทวงทีลีลา
ของการพูดหรือการสนทนาก็เพราะวา  ในการพูดนั้น  ผูพูดจะตองแสดงความคิดเห็นใหพร่ังพรู
ออกมาอยางรวดเร็ว   เพื่อจะไดไมเปนที่รําคาญของผูฟง   เพราะธรรมชาติของการพูดนั้นเมื่อพูด
แลวก็ส้ินสุดกันไป   ไมอาจเรียกใหกลับคืนมาได   ดังนั้นวิธีการอ่ืนใดในการพูดจึงไมดีไปกวา  วิธีการ
สนทนา  ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและงายตอการเขาใจ

1.3 ในการใชภาษาพูดนั้น  ควรจะใชคํางาย ๆ  ประโยคเรียบและส้ัน  โดยทั่วไปแลว
ส้ันกวาประโยคในภาษาเขียน  ในแตละประโยคไมควรจะมีคําสันธานเชื่อมประโยคมากกวา  1 คํา

1.4 ผูพูดควรจะใชบุรุษสรรพนามใหบอยคร้ังกวาการใชภาษาเขียนธรรมดา  เพราะ
บุรุษสรรพนามนั้น  จะชวยใหผูพูดกับผูฟงไดมีโอกาสติดตอส่ือสารกันไดอยางใกลชิดและตรงไป
ตรงมา   เปนกันเองไดมากที่สุด   สําหรับนักศึกษาครูควรแทนตัวเองวา “ ครู “  และใชคําแทนตัว
นักเรียนวา “ เธอ “   หรือ  “ นักเรียน “

1.5 อยาใชถอยคํา   วลี   ( เชน  นอกจากนี้  ,  แลวก็  ,  จะเห็นไดวา ฯลฯ )   หรือขอ
ความเดียวกันบอย ๆ ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เพราะจะทําใหผูฟงเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจฟง

1.6 ควรใชคําพูดที่กอใหเกิดอารมณ   หรือเห็นภาพพจน  คําพูดเชนนี้จะทําใหผูฟง
เขาใจงาย    ไมตองเสียเวลาคิด  เชน

“ เมืองไทยเรานี ้ อุดมสมบูรณด ี ในน้ํามีปลาในนามีขาว “
“ ในสระแหงหนึ่ง  ไมสูจะกวางใหญนัก เวลาลมพัด  น้ําในสระเปนระลอกคล่ืน

เล็กนอย ๆ “
“ น้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลา “
“ การพูดที่ดี  ยอมกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคค ี   การพูดที่ไมดียอมกอ

ใหเกิดความขุนเคือง  แตกแยกความสามัคคี “
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“ ตัวส่ันงันงกตกประหมา “
“ บรรยากาศในคืนนั้นเงียบสงัด “

2. นํ้าเสียง
น้ําเสียงในการพูดมีสวนสําคัญอยางมาก   ในการสงความหมายจากผูพูดไปยังผูฟง

น้ําเสียงที่พูดนั้นอาจแสดงใหเห็นถึงความสุภาพ   หรือความไมสุภาพในตัวผูพูดไดเปนอยางดี
และเสียงของคนเรายอมเปล่ียนแปลงได  นั้นหมายความวา   เราอาจปรับปรุงเสียงใหดีข้ึนได   ถา
เสียงไมดี   การส่ือความหมายก็ขาดประสิทธิภาพไป   ถาเสียงดีก็จะทําใหส่ือความหมายไดผล
เสียงที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

2.1 เสียงที่พูดควรจะมีเสียงดังพอสมควร   ความเร็ว, กําลังและหางเสียงจะตองมี
ความสมดุลยกัน  คือไมเร็ว, รัว   หรือชาเกินไป  ไมดังหรือเบาเกินไป  ไมลากหางเสียงใหยาวเกิน
ไป  หรือหวนจนเกินไป  เสียงนั้นจะตองมีความชัดเจนพอเหมาะ   เวลาออกเสียงถอยคํา  จะตอง
ใหถูกตองตามความนิยมของสังคม

2.2 เสียงที่พูด  จะตองเปนเสียงที่แจมใส  นุมนวลชวนฟง  ทําใหผูอ่ืนรูสึกนิยมชม
ชอบและนับถือในตัวผูพูด   โดยปกติแลวน้ําเสียงของตัวผูพูดสามารถบอกถึงอารมณและความรู
สึกของผูพูดไดดี   ถาหากผูพูดรูสึกยินดีที่จะพูด   เสียงที่พูดนั้นจะสะทอนทัศนคติและความรูสึก
ออกมาใหเห็นเสมอ   ดังนั้น   ในขณะพูด  ผูพูดควรแสดงถึงความเคารพที่ผูพูดมีตอผูฟงโดยทาง
เสียงดวย เสนหของน้ําเสียงควรอยูที่การเพิ่มคําวา  “ คะ “  “ นะคะ “ “ ครับ “  “ นะครับ “   ที่ทาย
ประโยคดวย

2.3 เสียงที่พูดนั้น   จะตองใหเขากับกาลเทศะ    นั่นก็คือ   ตองปรับใหเขากับโอกาส
ปริมาณ   สถานที่   และองคประกอบของผูฟง   ตองปรับใหเหมาะทั้งกับอารมณของผูฟง   และ
ความมุงหมายของผูพูดเองดวย   ถาหากในสถานที่นั้น ๆ  เปนสถานที่เงียบสงัด   ผูพูดควรจะลด
ระดับเสียงใหเบาลง ถาสถานที่นั้นมีเสียงรบกวนอยูภายนอกผูพูดตองพูดใหดังกวาเดิม นอกจากนี้
ผูพูดควรคํานึงถึงความยากงาย  ของเร่ืองที่จะพูดดวย   ถาหากวาเร่ืองที่จะพูดนั้นเปนหลักการทาง
วิชาการหรือวิทยาศาสตร  ผูพูดจะตองพูดใหชาลง   ถาเร่ืองที่พูดเปนเร่ืองสนุก  เบาสมอง  และ
เขาใจงาย  ผูพูดควรจะพูดใหเร็วข้ึน  ถาเปนเร่ืองเศรา   ควรพูดเสียงเศรา   ถาเปนเร่ืองตื่นเตน
ควรพูดใหเสียงดังและตื่นเตนดวย   ตามปกติแลว  อัตราการพูดที่เหมาะ คือพูดในอัตรา  120-180
คําตอนาที

2.4 เสียงพูดที่ดีจะตองไมเปนเสียงเดียวเนือย ๆ  ( monotonous  sound )  ตลอดไป
การพูดยอมมีสูงต่ํา  เนนหนัก  เบา อยางที่เราพูดคุยสนทนากันอยางมีชีวิตชีวา ผูที่มีเสียงสูงเกินไป
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ควรจะลดเสียงใหต่ําลง   เพราะเสียงที่สูงเกินไปจะทําใหผูฟงเกิดความตึงเครียดและเหนื่อย   สวน
ผูที่มีเสียงต่ํามาก   ก็ควรจะพูดใหเสียงสูงข้ึน   เพราะเสียงที่ต่ํามากเปนบอเกิดแหงความเบื่อหนาย
และงวง   สวนผูที่มีเสียงข้ึนจมูกเชนตัว /ห/ นั้นควรปรับปรุงเสียดวยการเอาแปรงสีฟนกดโคนล้ิน
ประมาณ  3-4  คร้ัง ( ทุกๆ เชา )   แลวออกเสียงคําที่มีเสียงข้ึนจมูก ( เชน  เหงื่อไหล, โหยหิว ,
ทางเหนือ )

2.5 ตองออกเสียงใหถูกตองชัดเจน   โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดถอยคําหรือขอ
ความที่มีอักษรควบกลํ้า  เชน /ร/,/ล/,/กว/,/ทร/,/คว/,/ขว/   และระวังอยาพูดใหเสียง /ห/ ข้ึนจมูก
          วิธีแกการพูดท่ีติดอาง   ทําไดดังน้ี

1. พยายามพูด   ใหหนักแนนเปนจังหวะสม่ําเสมอ
2. พยายามบังคับตัวเอง   และตั้งใจจะแกการติดอางอยางจริงจัง   เวลาพูด

กับใครก็ตั้งใจพูดใหดี   เมื่อตั้งใจพูดแลวก็พูดโพลงออกไปทันที
วิธีแกการพูดเสียง  /คว/  ไมชัด
ผูที่ออกเสียง /คว/  เปนเสียง /ฟ/  เชน “ ความดี “  เปน  “ ฟามด ี“   แกไขดวย

การหากลุมคําที่มีตัว  /คว/  ไวประมาณ  20-30  คําแลวอาปากกวาง ๆ  พูดคําเหลานั้นใหชัดเจน
คร้ังแรกออกเสียงชา ๆ  จากบทความ  หรือนวนิยาย  หรือเร่ืองอะไรก็ได   ในขบวนการฝกทั้งหมดนี้
ควรจะมีเพื่อนหรือบุคคลใกลชิดคอยฟงและแกไขใหดวย การแกไขเหลานี้จะไมเปนผลถาผูฝกขาด
ความอดทน  และความพยายาม

ไมพูดลัดตัดส้ันจนความหมายเปล่ียนไป   หรือจนไมทราบที่มาของคํา  เชน
กิโลกรัม                         เปน               โล
เอาใบพลูปูใหปูนอนได    เปน               ใบพลูปูนอนได
สับปะรด                        เปน               สับ-รด  เปนตน
อยาพูดเสียงรัวเร็ว  เพราะจะทําใหเสียงไมเพราะ  เชน
มหาวิทยาลัย                 เปน               มหาลัย  หรือ  หมาวิทยาลัย
ดิฉัน    เปน          เดี๊ยน
แมลง    เปน                แมง
รามคําแหง เปน          รามกําแหง, รามคําแหง
สุนทราภรณ เปน                สุนทาภรณ
ผม เปน          พม
คะ เปน          ฮะ
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นะคะ เปน               นะยะ
อยางนี้ เปน               อยางงี้
ผูพูดควรพูดใหถูกตองตามสํานวนที่แสดงวาผูพูดมีการศึกษาพอสมควร   เชน
“ กระดิ่งจะโยกไปมาฟงดูไพเราะจับใจ ”             เปน จะส่ัน
“ ตอนเย็นผมก็เอาน้ําราดผักที่ปลูกไว “                       เปน รดผัก
“ บิดา   ของดิฉัน “                                  เปน คุณพอ
“ เพื่อนผมก ็ ชางฝอยเปนบา “ เปน ชางพูดเหลือเกิน
“ กําลังพูดกันดี ๆ เพื่อนผมก ็ เสือ-กอ ข้ึนมา….” เปน เพื่อนผมก็สอด
“ ไมไดพา  หนังสือมา “    เปน    นํา  หรือ  เอา
ในการที่จะมีเสียงพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น  เราควรจะรูจักการควบคุมการผอน

ลมหายใจในขณะที่พูด   กลาวคือ   (Diaphragm)  สวนการหายใจเขานั้นจะตองกระทําใหเสร็จเร็ว
ที่สุดและเงียบที่สุด   นอกจากนี้ก็ควรฝกหายใจออกใหหยุดและขาดตอนลงไดอยางฉับพลัน   ฝก
เปลงเสียงใหชัด   ฝกพูดใหมีชีวิตชีวา

3. การใชสายตา
สายตาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของผูพูด  เมื่อผูพูดไดมีโอกาสสบตา

ผูฟงแลว  จะทําใหการส่ือความหมายเปนไปไดโดยสะดวก   และบังเกิดความเขาใจไดรวดเร็วข้ึน
เพราะวาสายตานั้นสามารถสรางความสัมพันธ   และถายทอดความรูสึกจากผูพูดไปสูผูฟงได   วิธี
การใชสายตาที่ดีนั้น   ก็คือคอย ๆ  กวาดสายตาไปยังผูฟง  ( จากซายไปขวา )  พยายามมองผูฟง
ใหทั่วถึงกัน   และถาสบตาผูฟงก็ใหแสดงความจริงใจออกมาทางสายตานั้น ๆ  ดวย   ผูพูดตอง
พยายามมองผูฟงอยูตลอดเวลา   เพราะเปนการแสดงวาเราสนใจผูฟง  ผูพูดจะตองไมใชสายตา
มองพื้น, เพดาน, ประตู, สมองขามหัวผูฟงไปยังฝาหอง  หรือมองออกนอกหองไป   ควรจําไววา
เมื่อตามองไปปากก็พูด

4. การเดิน
การเดินเปนส่ิงแรกที่สะดุดตาหรือเปนจุดสนใจของผูฟง   เพราะนับเปนสวนสําคัญ

สวนหนึ่งของบุคลิกภาพดวย   วิธีเดินที่ดีซึ่งนับจากที่นั่งของผูพูดนั้น   ควรจะกาวเดินดวยฝเทาพอ
เหมาะไมชาหรือเร็วเกินไป   ในขณะเดียวกันก็ตองทรงตัวใหสงางาม   ไมเดินหลังโกงหรือยืดหนา
อกหรือกระมิดกระเมี้ยนอาย   ระวังอยาใหหัวไหลตึงและทื่อ   ขณะที่เดินตองใหแขนแกวงตาม
สบาย   แตตองระวังไมใหแขนแกวงเกินไปหรือไมแกวงเลย  ในขณะเดียวกันศีรษะจะตองตั้งตรง
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ควรจะอยูในลักษณะที่เปนเสนขนานกับพื้นตลอดเวลา   ในขณะที่เดินนั้น  อยาใหสวนคางยื่นลํ้า
อวัยวะอ่ืน   ผูที่มีปญหาเร่ืองการเดินอาจจะหัดเดินดวยการเดินทูนหนังสือไวบนศีรษะ

สําหรับนักศึกษาที่จะตองออกไปเปนครูนั้น  เวลาที่พูดคือเวลาสอน   ฉะนั้นจะตองยืน
ดูมิใชนั่งพูด   และเวลาสอนไมควรเดินมากนัก   เวลาเดินในหองเรียนก็ไมควรเดินตามสบาย   หรือ
รีบเรงเกินไป  นอกจากนี้ยังไมควรนั่งบนโตะ ( เขียนหนังสือ ) ของนักเรียนดวย

5. การทรงตัว
การทรงตัวหรือการยืนก็เปนอีกสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของผูพูด   การทรงตัวใน

ขณะที่พูดนั้น   จะตองระมัดระวังไมใหยืนตามสบายจนเกินไป  คือตองไมผอนคลายกลามเนื้อจน
เกินไป   และตองไมยืนใหตึงเครียดมาก  เพราะความตึงเครียดของกลามเนื้อ   จะทําใหความ
สามารถในการพูดลดลง   ทําใหไมสามารถเคล่ือนไหวอยางคลองแคลวและมีชีวิตจิตใจ   ทายืนที่ดี
ที่สุด   คือทาที่เราสามารถควบคุมกลามเนื้อในรางกายไดอยางสบาย   โดยมีความรูสึกวาไมตอง
ยืนมากนัก   เทาทั้งสองขางของผูพูดไมควรอยูชิดหรือหางจนเกินไป   ควรหางกันประมาณ  1  คืบ
ใหปลายเทาอยูลํ้ากัน  ( อยาใหปลายเทาอยูตรงในแนวเดียวกัน )   ใหน้ําหนักของรางกายตกอยู
ตอนหนาของเทา   อยาใหน้ําหนักกดลงตรงสนเทาทั้งหมด   ในขณะที่ยืนนั้น   ตองมีความรูสึกวา
ไมเครียด   และมีความเปนตัวของตัวเอง   ( relex  and   be  yourself )   ควรจะระลึกไวเสมอวา
การทรงตัวที่ดีนั้น   หลังจะตองตรงไมโกงงุม  ไหลตองไมหอ  และจะตองรูจักเก็บทองดวย  คือไม
ใหหนาทองยื่นออกมา  ทายืนที่ไมควรนํามาใชในการพูดคือ   ทายืนแบบทหาร, ทายืนเกร็ง, ทายืน
แลวไหลเอียงไปขางหนึ่ง, ทายืนโคลงตัวไปมา, ทาบาทหลวงเทศน, ( คือเวลาพูดแลวเขยงเทา )
ทายืนที่แสดงตนเหนือผูฟง  ( คือเอามือชี้กราด  ทาวสะเอว ) ทายืนเหมือนดาราภาพยนตร   หรือ
นางแบบ

สําหรับครูนั้น  ไมควรยืนทาวสะเอวตลอดเวลา  ควรยืนในทาที่สงา   แตมีลักษณะที่
เปนมิตรกับนักเรียน   มิใชจะยืนดวยทาทางที่เครียดเพื่อใหนักเรียนกลัว   เวลาเรียกนักเรียนให
ตอบคําถามนั้น   ครูควรจะใชวิธีเรียกชื่อนักเรียนมากกวาใชมือชี้ไปเร่ือย ๆ  แตวิธีที่ดีครูควรจะจํา
ชื่อนักเรียนในชั้นใหได

6. การแสดงออกทางใบหนา
การแสดงออกทางสีหนาของผูพูดนั้น   เปนสวนหนึ่งของเคร่ืองมือที่ผูพูดใชส่ือความ

หมายกับผูฟง   ผูฟงจะอานความรูสึกของผูพูดไดจากสีหนา   เชนเดียวกับนักเรียน   จะรูวาครูจะ
อารมณดีหรือไมดวยการสังเกตจากสีหนาครู   ถาผูพูดตองการใหผูฟงเขาใจเร่ืองที่ตนพูดนั้นอยาง
ลึกซึ้ง   ผูพูดตองใสความรูสึกลงในใบหนาเพื่อใหคลอยตามเร่ืองที่ตนพูดและอากัปกิริยาอ่ืน ๆ
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เชน  เมื่อผูพูดพูดถึงเร่ืองที่เศรา   ก็ควรจะทําสีหนาเศรา   และเสียงเศรา ๆ  ดวย   เมื่อพูดถึงปญหา
ที่สําคัญ ๆ ก็ควรจะมีสีหนาขรึม   ตามปกติเมื่อพูดถึงเร่ืองทั่ว ๆ ไปแลว   ผูพูดควรจะมีสีหนายิ้ม
แยมแจมใส  ( Pleasant  face )  เพื่อวาบรรยากาศในสถานที่นั้นจะไดไมตึงเครียด  อีกทั้งผูพูด
และผูฟงจะไดมีความรูสึกที่คุนเคยและเปนมิตรตอกันอีกดวย

7. การแสดงทาทาง
การแสดงทาทางประกอบการพูด   เปนส่ิงหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูฟง   และทํา

ใหการพูดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   ตามปกติแลวคนเราจะชอบดูภาพที่เคล่ือนไหวมากกวาภาพนิ่ง
ฉะนั้นในการพูด   ถามีความจําเปนตองแสดงทาทางโบกไมโบกมือ   หรือทํามือประกอบ   ก็ควรจะ
ทําใหถูกตอง   ไมขัดตาผูฟง   การใชมือประกอบทาทางนั้น   ควรจะอยูในระดับสายตา  กับ  ระดับ
เอวของผูพูด   และไมควรจะแสดงออกใหเลยไปกวาความกวางของชวงไหลผูพูด   ควรจะระลึกไว
เสมอวา   ผูพูดควรแสดงทาทางประกอบการพูดตอเมื่อตองการอธิบาย  หรือเนนขอความที่พูด
การแสดงทาทาง  จะตองมีความหมายสอดคลองกับความรูสึกนึกคิด   จะตองเหมาะกับโอกาส
และเร่ืองที่จะพูด  จะตองเรียบรอย  สุภาพ   ไมซ้ําซาก  และมีชีวิตจิตใจ

นอกจากการใชมือประกอบทาทางที่มีความหมายแลว   ส่ิงที่ควรจะนํามาพิจารณา
ดวยคือ  ตําแหนงของมือ   ขณะที่เรายืนพูด  ผูพูดใหม ๆ  จะมีความรูสึกวา   มือนั้นเปนสวนที่
เกะกะมาก   บางคนถึงกับยืนถูมือของตัวเอง   หรือหมุนแหวนรอบนิ้วไปมา   หรือบิดผาเช็ดหนา
หรือลวงแคะแกะเกา  เปนตน   วิธีที่ชวยแกความเกงกางก็คือ   ใหแขนหอยลงมาแนบตัว   ใหมือ
แนบกับขางตัวสบาย ๆ  และในขณะที่ยืนจะตองไมยืนกอดอก   หรือเอามือทาวสะเอว  หรือเอามือ
ใสกระเปา   หรือเอามือไขวหลัง   ถาหากวาผูพูดยืนอยูบนเวทีโดยมีที่ยืนพูด    ( stand ) ดวยนั้นให
ผูพูดวางมือทั้งสองบน  stand  นั้น   ถาหากวาผูพูดจะตองพูดในหองที่กวาง ๆ  ที่มีโตะเขียน
หนังสือก็ใหวางมือลงบนโตะ   ถาพูดในที่มีเกาอ้ี  ก็ใหจับพนักเกาอ้ีเอาไว  ถาหากวาผูพูดตองนั่ง
พูดก็ใหเอามือไวบนตักสบาย ๆ  แตไมควรกอดอก

8. การแตงกาย
การแตงกายเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพที่จะดึงดูดความสนใจจากผูฟง   ถาผูพูด

แตงกายสวยเดนเหรือสกปรกเกินไป   จะทําใหผูฟงหันความสนใจไปสูเคร่ืองแตงกายของผูพูด
และไมสนใจในเนื้อความของเร่ืองที่ผูพูดพูด   โดยปกติแลวถือวา   การแตงกายเปนการบอกนิสัย
ใจคอและรสนิยมของผูพูด   การแตงกายที่ดีก็คือ   แตงกายใหเรียบรอย   ตามสมัยนิยม   โดย
คํานึงวัย   รูปราง   และฐานะของผูแตง  และควรจะแตงใหเหมาะกับโอกาส   และสถานที่ที่ตนจะ
ไปพูด  นอกจากนี้ยังควรระวังเร่ืองสีใหมาก  ผูที่มีรูปรางอวนใหญ  ควรแตงสีเขมที่สุภาพหรือเปน
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ผาดอกใหญ   ถาเปนผาลายร้ิว  ก็ควรจะวางผาใหลายร้ิวเปนทางตรง   สวนผูที่มีรูปรางผอมเล็กก็
ควรจะวางผาลายร้ิวเปนทางขวาง   ถาเปนผาดอกก็ควรจะเปนผาดอกเล็ก ๆ  และควรจะแตงตัว
ดวยผาสีนวล  ออน  เพราะจะทําใหรูปรางไมผอมบางเกินไป

สําหรับสตรีนั้น  ไมควรแตงใหส้ันและเปดเผยเกินไป   ความยาวของกระโปรงควร
จะยาวคลุมหัวเขา  สําหรับแบบเส้ือควรจะเลือกแบบที่สุภาพ   แตงแลวดูเรียบรอยและสงางาม

สําหรับชายนั้นไมควรใสเส้ือยืดข้ึนเวทีพูด   ถาจะตองแตงเคร่ืองแบบก็ตองใหสีเส้ือ
และกางเกงเปนสีเดียวกัน  กางเกงไมควรรัดรูป  หรือส้ันเตอ   ควรหลีกเล่ียงผาที่ออกแสงแวววาว
หรือมีลวดลายมากเกินควร  นอกจากนี้แลวก็ควรระวังเร่ืองทรงผม  ใบหนา  เข็มขัด  รองเทา  เนค
ไท  กล่ินตัว  กล่ินปาก ฯลฯ   ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองใหความสนใจเทา ๆ  กับเคร่ืองแตงกาย

9. การใชเคร่ืองไมโครโฟน
ไมโครโฟนเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการพูดที่เปนประโยชนมาก   จะชวยใหผูฟงไดยิน

ทั่วถึงกัน   เทคนิคในการใชไมโครโฟนอยางงาย ๆ  ก็คือ  ในขณะที่พูดควรใหไมโครโฟนหางจาก
ปากประมาณ  8-12  นิ้ว    ควรใหไมโครโฟนอยูตรงปาก  แลวปรับไมโครโฟนใหเหมาะกับความสูง
ของผูพูด   ในขณะที่พูดอยามองไมโครโฟน  แตใหมองที่ผูฟงโดยคงความสงาของลําตัวไว  และไม
ควรจับไมโครโฟนหรือฐานไมโครโฟน  เมื่อพรอมที่จะพูดแลว  ก็ควรพูดไปโดยทันทีโดยไมตองเคาะ
ไมโครโฟน   หรือพูดวา  “ ฮัลโหล  ฮัลโหล “  ฯลฯ หรือกระแอมกระไอกอนเลย

เมื่อพูดใสไมโครโฟนก็ควรจะพูดใหสีหนายิ้มแยม   มีการควบคุมอารมณหว่ันวิตก
ของตนเอง   มิฉะนั้นการพูดนั้น ๆ จะไมเปนผลดี

10. ความเชื่อมั่นในตนเอง
 ความเชื่อมั่นในตนเอง   เปนส่ิงสําคัญมากในตัวผูพูด   ถาผูพูดมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองแลวการพูดจะดําเนินไปดวยดี  ความสะทกสะทาน  ตกใจ  กลัว  จะไมเกิดข้ึน ผูพูดใหม ๆ
เมื่อออกมาพูดมักจะมีอาการประหมา   บางคนตกใจพูดไมออก  มีอาการขาส่ันปากส่ัน  หนาซีด
เหงื่อไหล  อาการเชนนี้เกิดจากการทํางานของระบบประสาทภายในรางกายกระทันหันประกอบกบั
อารมณวิตกของผูพดู  ลักษณะเชนนีเ้รียกวา  การตืน่เวท ี ( Stagefright ) การสรางความเชือ่มัน่ใหกับ
ตนเองนั้นทําไดโดย

10.1 การเตรียมเร่ืองที่จะพูดใหพรอม
10.2 มีการฝกซอมพูดมาเปนประมาณ 10-20  คร้ัง
10.3 มีความอดทน  และพยายามแกไขขอบกพรองของตนเอง
10.4 รูจักควบคุมอารมณหว่ันวิตกของตนเอง
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อยางไรก็ตาม  ความรูสึกประหมานั้นเกิดข้ึนไดเสมอจนกวาผูพูดจะมีประสบการณ
ในการพูดมากพอสมควร  หรือมีการฝกซอมมาเปนอยางดีแตถาผูพูดเกิดความรูสึกตื่นเวทีเมื่อ
เผชิญหนากับผูฟง  ผูพูดควรจะแกไขดวยการใชการเคล่ือนไหวรางกายใหเปนประโยชน  เชนเดิน
ไปมาเอามือไขวหลัง  ยกแกวน้ําข้ึนดื่ม  โดยทํากอนข้ึนเวที   ในขณะที่เดินข้ึนเวทีหรือที่ยืนพูดก็ควร
จะสูดลมหายใจเขาปอดแรง ๆ 3-5 คร้ัง  เมื่อข้ึนเวทีอยารีบรอนพูด  หยุดนิ่งสักอึดใจ  เมื่อระงับ
ความประหมาได   และมองดูคนฟงแลวจึงเร่ิมพูด

การวิเคราะหผูฟงและกาลเทศะ
การพูดที่มีประสิทธิภาพ   ผูพูดควรจะมีการเตรียมตัว  ในการเตรียมที่ดีนั้น   ผูพูดจะ

ตองรูจักผูฟงกอน   เพราะการพูดชนิดเดียวกันอาจจะเหมาะกับชนกลุมหนึ่ง  แตอาจจะไมเหมาะ
กับชนอีกกลุมหนึ่ง  ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหผูฟง  ซึ่งการวิเคราะหผูฟงจะนําไปสู
การเลือกเร่ืองที่จะพูดใหเหมาะกับสมกับคนพูดและคนฟง เพราะการเลือกเร่ืองที่ดีนั้นทําใหวัตถุ
ประสงคของการพูดบรรลุผลไดโดยงาย (นวม  สงวนทรัพย 2539 : 37) ดังนั้นการวิเคราะหผูฟงให
ถูกตองทุกแงทุกมุมอยางสมบูรณนับวาเปนของยากยิ่งซึ่งในการวิเคราะหผูฟงนั้นสามารถแบงออก
ไดตามลักษณะดังนี้

1. วัยของผูฟง
ผูฟงที่มีวัยตางกัน  ความสนใจ  และความเขาใจยอมตางกัน  การเรียนรูถึงอายุผูฟง

ก็เพื่อจะใหที่ทราบวา  การพูดกับคนในวัยนั้น ๆ  ควรใชวีธีการพูด  และคําพูดอยางไร  กลาวคือ
เด็ก   เด็กมีลักษณะซุกซน  ไมอยูนิ่งเฉย ไมมีความตั้งใจฟงเร่ืองไดนาน ๆ  มีความ

เบื่องาย   มีความสนใจแตเร่ืองสนุกสนานตื่นเตน   มีนิสัยอยากรู  และชอบของรับประทานตาม
ปกติ   เด็กจะมีพื้นฐานความรู  และความสนใจนอย   ดังนั้น  ถาพูดกับเด็ก  ควรพูดเร่ืองที่สนุกควร
ใชคําพูดงาย ๆ  แตเปนคําที่เต็มไปดวยอารมณรุกเรา  ตื่นเตน  เสียงที่พูดจะตองตื่นเตน   สนุก   ไม
ควรใชเสียงเบา   และเนือย ๆ เปนอันขาด   นอกจากนี้แลว  เร่ืองที่จะพูดจะตองแฝงดวยมุขตลก
เพื่อเรียกความขบขันจากเด็กอีกดวย  ในการเตรียมเนื้อเร่ืองที่จะเอามาพูดกับเด็กนั้น   จะตอง
เตรียมใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นไปเร่ือย ๆ อยาพูดเร่ืองที่เด็กรูตอนจบของเร่ือง  เพราะเด็ก
จะไมสนใจฟง

วัยรุน   วัยรุนยังเปนวัยที่อยูในลักษณะที่เปนเด็ก   แตมีความสําคัญตนผิดวาตน
เปนผูใหญแลว  ดังนั้นเด็กวัยรุนจะไมชอบใหใครมากระทํา ( treat ) กับตัวเขาเหมือนกับเด็กวัยรุน
เปนวัยที่อยูกึ่งกลางระหวางความเปนเด็กและผูใหญ   ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ( maturity )  และยัง
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ไมเขาใจในเหตุการณบางอยาง   เพราะไมมีประสบการณเพียงพอ   ยังไมมีความรับผิดชอบใน
เร่ืองใด ๆ แตตรงกันขาม  เด็กวัยรุนอยากทดลอง   หรือลองดีกับส่ิงใหม ๆ เปนผูชอบชีวิตที่โลดโผน
และตื่นเตน   ครึกคร้ืน  ฉะนั้น   การพูดกับเด็กวัยรุนจึงควรมีจุดมุงหมาย  ที่มุงในเหตุการณ
ปจจุบันนาทดลอง   เหตุการณที่ทันสมัย  ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของวัยรุนและ
ควรจะสอดแทรกจิตวิทยาเด็กวัยรุนดวย

วัยกลางคน   เปนวัยที่กําลังสรางฐานะ  และมีความมุงหมายทางดานการงาน
อาชีพ   ชื่อเสียง   เปนวัยที่มุงฝน  ยึดมั่นในความคิดและอุดมคติของตนเอง  คนในวัยกลางคน
เปนผูที่มีความคิดอานกวางขวาง  รักความกาวหนา  และเปนผูที่มีความสนใจ  และมีประสบ
การณมามากพอสมควร   ฉะนั้นในการพูดใหคนวัยกลางคนฟงนั้น  ผูพูดจะตองตระเตรียมเร่ืองให
รอบคอบ   คําพูดที่ใช   จะตองเปนคําที่มีอิทธิพล  สามารถที่จะโนมนาว  ชักจูงผูฟงใหคลอยตาม
ความคดิเหน็ของผูพดู   ควรจะรวบรัดใจความใหมเีนือ้หาทีแ่ทจริง  ไมควรพดูเยิน่เยอใหเสียเวลานาน

วัยชรา   คนวัยชราเปนผูที่มีประสบการณมามาก   ชอบคิด   ชอบยึดถือส่ิงที่เปนที่
พึ่งทางจิตใจ   เชน   คุณธรรม  และบางคนก็เปนหวงลูกหลาน  ครอบครัว  ฉะนั้น  การพูดกับ
บุคคลที่อยูในวัยชรา  จึงควรพูดเกี่ยวกับสวัสดิการทางครอบครัว  จิตใจ  และควรจะพูดในทํานอง
เปนที่ปรึกษา  หรือเปนผูปรับทุกข

2. เพศของผูฟง
ความสนใจผูฟงนั้นข้ึนอยูกับเพศเหมือนกัน  เพราะโดยทั่ว ๆ ไปแลว  เพศหญิงมัก

สนใจในเร่ืองความงาม  การบานการเรือน  การสมาคม  การแตงตัว  สวนเพศชายสวนมากจะสน
ใจในเร่ืองการเมือง  การกีฬา  เคร่ืองยนตกลไก  การงาน  และสวัสดิภาพของครอบครัว

เมื่อเราจะพูดใหผูชายฟง   เราควรจะตระเตรียมเร่ืองใหพรอม   คําพูดที่จะนํามาใช
นั้นควรจะมีเหตุมีผล   เพราะผูชายนั้นเปนเพศที่จะถูกชักจูงโนมนาวจิตใจไดยากกวาผูหญิง  ใน
ทางตรงกันขาม  เพศหญิงเปนเพศที่มีอารมณละเอียด  ออนไหวงาย  ( Sensitive ) ฉะนั้นจึงควร
นําคําพูดที่สุภาพ  ออนหวานมาใช

3. ความแตกตางทางความเชื่อ  และศาสนา
เชื้อชาติศาสนา  จารีตประเพณี  และความเชื่อถือ  เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่คน

เรายึดถือกันมาตั้งแตเดิม  ผูพูดควรจะศึกษาและระมัดระวังในเร่ืองนี้ดวย  มิฉะนั้นแลวการพูดจะ
ทําใหผูฟงขุนของหมองใจ  เปนเหตุใหเสียผลของการพูดไป

4. ฐานะและอาชีพของผูฟง
ในการเรียนรูถึงฐานะและอาชีพของผูฟงมากอนนั้นยอมเปนกําไรของผูพูด  เพราะผู

ที่ตางอาชีพยอมมีความสนใจตางกัน   ยกตัวอยาง  เชน  ถาผูฟงเปนผูที่มีฐานะยากจน  ความเปน
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อยูแรนแคน  ผูพดูจะตองพดูในทาํนองใหคาํปรึกษา   และแสดงความเหน็ใจ   ผูฟงมฐีานะด ี  มอีาชพี
สวนใหญทางธุรกิจ   และการคาขาย  ผูพูดจะตองเรียบเรียงเร่ืองที่จะพูดไปในแนวเศรษฐกิจการลง
ทุน  แตถาพูดกับชาวนา  ก็ตองพูดใหผูฟงมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนที่เปนกระดูกสันหลัง
ของชาติ

5. ระดับการศึกษา
ผูพูดจะตองพิจารณาดูวา   ผูฟงมีระดับการศึกษามากนอยเพียงไร   ถากลุมผูฟง

เปนผูที่มีการศึกษานอย  ผูพูดจะตองเตรียมเร่ืองที่พูดดวยภาษางาย ๆ  ถาผูฟงเปนผูที่มีการศึกษา
สูง ผูพูดจะตองใชคําที่มีเหตุผล  มีแนวโนมไปในดานวิชาการ

6. ความสนใจของผูฟง
ถาผูพูดทราบมากอนวาผูฟงสวนใหญสนใจในเร่ืองอะไร   ก็จะไดเตรียมเร่ืองไดถูก

ตอง   และสามารถที่จะพูดไดตรงเปาหมายได   เพราะถาพูดถูกจุดที่ผูฟงสนใจ   ผูฟงยอมจะชอบ
และสนใจมากข้ึน   ยกตัวอยางเชน  เราสืบทราบมาวาผูฟงสวนใหญสนใจในเร่ืองยาเสพติดใหโทษ
เราก็ชี้ใหเห็นโทษของยาเสพติดและบอกลักษณะของผูที่ติดยาพรอมทั้งวิธีปองกัน

7. สถานท่ี
การรูถึงสถานที่ที่จะพูดนั้นก็เปนส่ิงหนึ่งที่ผูพูดควรจะทราบลวงหนาเพื่อจะไดเตรียม

ทั้งในดานการแตงกาย   และเนื้อเร่ืองที่ถูกตอง   เพราะเร่ืองที่เหมาะกับสถานที่หนึ่งนั้น   อาจจะไม
เหมาะกับอีกสถานที่หนึ่งก็ได

8. เวลา
เวลาก็เปนสวนหนึ่งในการพูด   เชน   การพูดในเวลากลางวันนั้น   อากาศมักรอน

อบอาว  ผูฟงอาจจะนั่งฟงไมสบายเทาที่ควร   ฉะนั้น   การพูดก็จะตองเปนรวบรัดและไดความ
ระลึกไดวาเวลายอมทําใหอารมณของคนเปล่ียนแปลงได   นอกจากนี้แลว  ผูพูดควรจะรูอีกดวยวา
ตนมีเวลาพูดมากนอยเพียงไร   เพราะจะไดเตรียมเร่ืองมาพูดใหเหมาะกับเวลา

9. โอกาส
การพูดในแตละโอกาสยอมไมเหมือนกัน เชน การพูดอวยพรในงานสมรส ยอมไม

เหมือนกับการพูดอวยพรในงานวันเกิด   การใชถอยคําตลอดจนการแตงกายยอมเปล่ียนไป   ผูพูด
ที่ดีจึงควรจะทราบมากอนวาตนจะพูดในโอกาสอะไร   เพื่อจะไดเตรียมตัวไดถูกตองและเหมาะสม
(ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน 2519 : 14 – 27)
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สมเด็จพระมหาธีรญาณมุน ี(สนิธ เขมจารี) ไดแบงผูฟงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูธรรมพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง หมายถึงผูฟงเปนผูมีปฏิภาณ

ไหวพริบเปนอยางดี
2. วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น หมายถึงผูฟงที่มี

ปฏิภาณไมถงึข้ันอุคฆฏิตญั ูตอไดฟงอธบิายความ จงึเขาใจได
3. เนยยะ ผูพอแนะนําได หมายถึงผูฟงที่พอจะฝกสอน อบรมไดตอไป
4. ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง หมายถึง ผูฟงที่สักแตวาฟง ไมอาจยังประโยชนให

สําเร็จเพราะการฟงได
นักเทศน ตองถือผูฟงประเภทที่ 3 คือ เนยยะ เปนหลักในการแสดงเสมอ คือแสดงให

แจมแจงเทาที่ตนจะแสดงได (สมเด็จพระมหาธีรญาณมุน ี(สนิท เขมจารี) 2542 : 3)

จรรยามารยาทและคุณธรรมของผูพูด
จรรยาในการพูด
จรรยาหมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติในหมูคณะ  ดังนั้นจรรยาใน

การพูดหมายถึงความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของผูพูดเพื่อใหผูฟงบังเกิดความเชื่อ
ถือศรัทธาตอการพูดของตนดังนี้

1. เตรียมตัวใหพรอมกอนพูดทุกคร้ัง มีการคนควา  รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับเร่ืองที่ตนจะพูด

2. ตองรูจักรักษาเวลา
3. ผูพูดที่ดีตองไปถึงสถานที่พูดกอนเวลาพอสมควร
4. ตองมีสมาธิในการพูด ไมมีอารมณขุนมัว
5. พยายามปรับปรุงวิธีการพูดใหผูฟงเขาใจงาย ชัดเจน
6. เสนอแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับเร่ืองที่พูด
7. ผูพูดควรหมั่นศึกษาหาความรูใหกวางขวางและเปนปจจุบันเพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัย
8.แสดงความนับถือผูฟง ดวยการใหความสนใจที่จะพูดในเร่ืองที่ผูฟงสนใจ
9.ตองมีความรับผิดชอบตอการพูดพรอมเสมอที่จะรับฟงขอคิดเห็นและคําวิพากษ

วิจารณจากผูอ่ืน
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มารยาทในการพูด
มารยาทหมายถึง  กิริยาวาจาที่ถือวาเรียบรอย  มารยาทในการพูดจึงหมายถึง ผูพูดที่มี

กิริยาวาจาเรียบรอย  ทาทางสงางาม ออนโยนสุภาพ หนาตายิ้มแยมแจมใส ไมใชทาทางประกอบ
คําพูดมากจนเกินไป ผูพูดที่มีมารยาทในการพูดจะชวยเสริมสรางใหผูฟงบังเกิดความเชื่อถือ
เล่ือมใสศรัทธาเปนอันมาก  (นันทา ขุนภักดี 2528 : 56-59)

คุณธรรมในการพูด
คณุธรรมหมายถงึ  สภาพคณุงามความด ี คณุธรรมในการพดูจงึหมายถงึ สภาพคณุงาม

ความดีในการพูดไดแก พูดใหถูกกาล พูดคําสัตยจริง พูดออนหวาน พูดมีประโยชน พูดออนหวาน
พูดมีประโยชน และพูดมีเมตตาจิต การมีคุณธรรมในการพูดชวยใหบุคคลมีความเขาใจดีตอกัน
และสามารถชวยใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพูดเปนพาหะอันหนึ่งที่แสดงออก
ถงึความคดิ  นกัพดูกอนจะพดูไดตองเปนนกัคดิ และมคีวามซือ่สัตย  ไมคดิคด (ส.ศวิรักษ 2536 : 170)
ซึง่ผูพดูทีม่คีวามซือ่สัตย ยอมเปนทีเ่ล่ือมใสศรัทธา เปนทีน่บัถอืยกยองและเปนทีรั่กใครแกคนทัว่ไป ทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต จะติดตอธุรกิจการงานใด ๆ กับใครก็ยอมไดรับความสะดวกสบายและ
สําเร็จประโยชนตามตองการเสมอ

สภาพการเผยแผธรรมะของพระสงฆในจังหวัดนนทบุรี

การปกครองคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี
จงัหวัดนนทบรีุ สังกดัการปกครองภาค 1 มพีระสังฆาธกิารทีเ่กีย่วของกบัการปกครองดงันี้
1. พระธรรมปริยัติโมลี วัดพิชยญาติการาม เจาคณะภาค 1
2. พระธรรมกิตติมุน ี      วัดเฉลิมพระเกียรติ เจาคณะจังหวัดนนทบุรี
3. พระโสภิตวิริยาลังการ วัดละหาร รองเจาคณะจังหวัด
อําเภอเมืองนนทบุรี
1. พระศรีกิตติโมลี                      วัดเฉลิมพระเกียรต ิ เจาคณะอําเภอเมืองนนทบุรี
2. พระครูธรรมธรทวาย สีลธมฺโม  วัดกําแพง เจาคณะตําบลบางเขน
3. พระครูวิสุทธิจริยภิวัฒน วัดปราสาท เจาคณะตําบลบางกราง
4. พระครูภัทรนนทคุณ วัดลานนาบุญ เจาคณะตําบลสวนใหญ
5. พระครูสิริบุญญาภินันท วัดกลางบางซื่อ เจาคณะตําบลบางกระสอ
6. พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท วัดศาลารี เจาคณะตําบลบางไผ
7. พระครูพฒันกจิวิสาล    วัดไทรมาใต เจาคณะตาํบลทาทราย–ไทรมา
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8. พระครูพิสณฑนวการ    วัดเฉลิมพระเกียรติ  เจาคณะตําบลบางสีเมือง
อําเภอบางกรวย
1. พระครูปญญาวชิรานุยุต วัดสําโรง เจาคณะอําเภอบางกรวย
2. พระครูนนทเขมกิจ วัดพิกุลทอง  เจาคณะตําบลวัดชลอ
3. พระครูธีรวัฒนาภรณ วัดสมเกล้ียง เจาคณะตําบลบางคูเวียง
4. พระครูอภิรักษ อตตกาโม วัดแพรก เจาคณะตําบลปลายบาง
5.พระครูนนทคุณาภรณ วัดโตนดมหาสวัสดิ์   เจาคณะตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางใหญ
1. พระครูนนทการประภากร วัดพิกุลเงิน เจาคณะอําเภอบางใหญ
2. พระครูสุธรรมาภิวัตน วัดเอนกดิษฐาราม  เจาคณะตําบลบางมวง
3. พระครูวิจิตรพัฒโนดม      วัดอินทร เจาคณะตําบลบางเสาธง
4. พระครู บริหารวิสุทธิ์  วัดตนเชือก             เจาคณะตําบลบางแมนาง
อําเภอบางบัวทอง
1. พระครูนนทการโกศล     วัดบางรักใหญ         เจาคณะอําเภอบางบัวทอง
2. พระครูประโชติจันทสิริ   วัดลําโพ                  เจาคณะตําบลบางรักใหญเขต 1
3. พระครูนนทคุณากร วัดไผเหลือง             เจาคระตําบลบางรักใหญ เขต  2
อําเภอไทรนอย
1. พระมงคลนนทเขต วัดไทรใหญ เจาคณะอําเภอไทรนอย
2. พระครูโอภาสกิจจานุยุต วัดไทรใหญ    เจาคณะตําบลไทรนอยเขต 1
3. พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรนอย เจาคณะตําบลไทรนอย เขต 2
อําเภอปากเกร็ด
1. พระครูนนทสารวิสิทธิ์ วัดกลางเกล็ด เจาคณะอําเภอปากเกร็ด
2. พระครูนันทาภิวัตน วัดกู เจาคณะตําบลบางพูด
3.พระครูโสภณประชากิจ วัดสลักเหนือ เจาคณะตําบลบานใหม
4. พระครูนนทวรากร    วัดบอ เจาคณะตําบลปากเกล็ด
5. พระครูอมรนนทคุณ วัดทองคุง เจาคณะตําบลบางตะไนย
6. พระครูนนทธรรมาภรณ วัดเตย เจาคณะตําบลคลองพระอุดม
7. พระครูวิมลธรรมาภรณ   วัดปรมัยยิกาวาส เจาคณะตําบลเกาะเกล็ด
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การศึกษาของพระสงฆในจังหวัดนนทบุรี
การจัดการเรียนการสอนของพระสงฆในจังหวัดนนทบุรี มีการจัดการเรียนการสอน

เฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรม แตไมมีวัดใดที่จัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรมนั้น จะมีวัดที่เปนหลักใน
การบริหารงานคือวัดเจาคณะจังหวัดนนทบุรี แตมีวัดตางที่มีความพรอมไดจัดตั้งสํานักศาสน
ศึกษาข้ึน มีการเรียนนักธรรมหรือบาลี ตามความพรอมของวัดที่จะสามารถกระทําได ซึ่งเมื่อถึง
เวลาสอบ สําหรับบาลีไดจัดสอบที่สํานักเจาคณะจังหวัด โดยจังหวัดนนทบุรีปจจุบันไดจัดสอบที่
วัดเฉลิมพระเกียรติ สําหรับนักธรรมนั้น ไดมีการจัดสอบที่สํานักเจาคณะอําเภอ แตละอําเภอ ซึ่งใน
การจัดสอบนักธรรมนี้ บางอําเภอที่มีพระภิกษุมาสอบจํานวนมาก ก็สามารถแยกการสอบออกเปน
หลายที่ไดตามที่เห็นสมควร

การศึกษาภาษาบาลี
จังหวัดนนทบุรีไดจัดการศึกษาดานพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยมีสํานักเรียนประจํา

จังหวัด คือวัดเฉลิมพระเกียรติ และมีสํานักศาสนศึกษาตางๆ จัดการเรียนการสอน โดยแตละ
สํานักศาสนาศึกษาจะมีการบริหารงานกันเอง และมีงบประมาณจากกรมการศาสนาสนับสนุนบาง
แตไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน แตดวยอาศัยพระสงฆที่มีความรูในภาษาบาลีไดอุทิศ
ตนเองชวยสอนพระสงฆรุนตอมา พระสงฆที่ทําหนาที่เปนอาจารยสอนจะเปนพระภิกษุที่จําพรรษา
อยูในวัดที่จัดการเรียนการสอน ในแตละชั้นอาจมีอาจารยสอน ไมแนนอนสวนมากจะเปน ชั้นละ 1
รูป แตถาสํานักเรียนที่มีความพรอมมากๆ ก็จะใชอาจารยสอนชั้นละ 2 - 3 รูป

หลักสูตรภาษาบาลี
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีแมกองบาลีเปนผูรับผิดชอบ (ปจจุบันอยูวัดปาก

น้ําภาษีเจริญ )  แบงเปน  9  ชั้น   เหมือนอยางสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   รัชกาลที่ 2 
ตางกันเฉพาะหนังสือประเภทการเรียนการสอนเทานั้น   กลาวคือเมื่อจัดแบงประโยคออกเปน  9 
ชั้นแลว   จะถือวาเปนเปรียญตั้งแต  3  ประโยคข้ึนไป  คือ  เปรียญธรรม  3  ประโยค  ถึง  9  
ประโยค  และจัดรวมเปน  3  ชั้นไดอยางเดิมโดยจัดเปน   ดังนี้

ประโยค  ป.ธ.  3 เปนเปรียญธรรมตรี
ประโยค  ป.ธ.  4,5,6 เปนเปรียญธรรมโท
ประโยค  ป.ธ.  7,8,9 เปนเปรียญธรรมเอก
สําหรับหนังสือตําราเรียน  ที่ใชศึกษารวมเปนวิชาใหญได  4 วิชา  แยกเปนวิชายอยได

เปน  7  วิชา   แตละชั้นมีไมเกิน  4  วิชา  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
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1. วิชาบุรพภาค   ความรูเกี่ยวกับการใชภาษาไทยเฉพาะ  ประโยค 3
2. วิชาไวยากรณบาลี   แยกออกเปน

2.1 บาลีไวยากรณ  เฉพาะประโยค  1 - 2 และประโยค  3
2.2 วากยสัมพันธ   เฉพาะประโยค  3

3. วิชาแปลบาลี   แยกออกเปน
3.1  แปลมคธเปนไทย   เปนวิชาหลักมีทุกชั้น  ตางกันโดยคัมภีรที่ กําหนดให เรียน
3.2  แปลไทยเปนมคธ  ตัง้แตประโยค 4 - 9  กาํหนดคมัภีรตางไปตามชัน้
3.3  แตงไทยเปนมคธ  เฉพาะประโยค  9
3.4  แตงฉันทภาษาบาลีเฉพาะประโยค  9

คัมภีรที่กําหนดสําหรับแปลในชั้นตาง ๆ ดังนี้
ประโยค  ป.ธ. 1 - 2 - 3 ธัมมปทัฏฐกถา
ประโยค  ป.ธ. 4 มังคลัตถทีปนี   ภาค  1

 ประโยค  ป.ธ. 5 มังคลัตถทีปนี   ภาค  2
ประโยค  ป.ธ. 6 สมันตปาสาทิกา  ภาค  3
ประโยค  ป.ธ. 7 สมันตปาสาทิกา  ภาค  1 - 2
ประโยค  ป.ธ. 8 วิสุทธิมรรค
ประโยค  ป.ธ.9 อภิธัมมัตถวิภาวินี
แมหลักสูตรนี้จะเปนการเรียนอรรถกถา   แตเมื่อเทียบกับสมัยเรียนพระไตรปฎกโดย

ตรงที่เปนบทเรียนแลวจะเห็นวาเปนการศึกษาตามแนวและลําดับเดียวกัน คือเรียนพระสูตรพระวินัย
และพระอภิธรรมตามลําดับ  กลาวคือ

ประโยค  ป.ธ.  1 - 5 เรียนอรรถกถา – พระสูตร
ประโยค  ป.ธ.  6 - 7 เรียนอรรถกถา – พระวินัย
ประโยค  ป.ธ.  8 - 9 เรียนปกรณพิเศษเกี่ยวกับอภิธรรมและฎีกาพระอภิธรรม
ในจังหวัดนนทบุรีจะมีการจัดการเรียนการสอน ป.ธ. 1-2 ถึง ป.ธ. 9 แตจะมีการสอบ

เฉพาะ ป.ธ. 1-2 ถึง ป.ธ. 4 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติที่เดียว สําหรับ ป.ธ.5 ถึง ป.ธ. 9 จะตองไปสอบ 
ณ วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร

การวัดผลการเรียนการสอนภาษาบาลี
การวัดผลการเรียนการสอน   ในวิธีเก็บคะแนนคือหักคะแนนสวนที่ผิดออก  วิชาบุรพ

ภาค  ผิดไดไมเกิน  12  คะแนน  เกินนั้นปรับตก   และไมตองพิจารณาวิชาอ่ืนอีก   สําหรับวิชาบาลี
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ไวยากรณเดิมมีขอสอบ  14 ขอ  ตั้งแต พ.ศ. 2470  เปนตนมาม ี 7  ขอ   โดยถือเกณฑคะแนนผิด  
1 - 15   ใหได  3   ผิด  16 - 20 ใหได  2  ผิด21 - 25  ให  1 เกินจากนั้นเปน  0  สวนวิชาอ่ืนถือเขม
งวดกวานี้  คือ  ผิด  1 - 6 ให  3  ผิด  7 - 12  ให 2 ผิด 13 - 18  ให   1  เกินจากนั้นใหเปน  0

การติดสินได – ตก   สําหรับ ป.ธ. 3 นอกจากตองไมมีวิชาใดได  0 แลววิชาแปลตองได
ไมต่ํากวา  2  และวิชาทั้ง  3  ( ไมนับบุรพภาค ) เมื่อรวมคะแนนแลวตองได  6  ข้ึนไปจึงจะถือวา
สอบได   สวนประโยค ป.ธ. 4 ข้ึนไป  ทุกวิชาตองได  2  ข้ึนไปจึงจะถือวาสอบได   เฉพาะเปรียญ
ชั้นสูงตั้งแตประโยค ป.ธ. 6 ข้ึนไป  ตองพิจารณาความสมภูมิดวย   แมผิดคําเดียวก็อาจปรับตกได

พระภิกษุสามเณรที่สอบไดชั้น  ป.ธ. 3   เปนเปรียญตรีจะไดรับพระราชทานพัดยศ   
จากพระมหากษัตริย   ถาเปนพระภิกษุก็ไดเปนมหา   ใชคําวา “ มหา “ นําหนาชื่อได   แตปจจุบัน
พระมหากษัตริยทรงมอบใหสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งและประทานพัดยศแทน  สวนผูสอบได  
ป.ธ. 6  และ ป.ธ. 9  ซึ่งเปนชั้นสูงสุดของเปรียญโทและเปรียญเอก   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ยงัเสดจ็พระราชทานพดัยศดวยพระองคเอง   หรือบางคร้ังกใ็หผูแทนพระองคไปแทนในวันข้ึน  14  ค่าํ  
เดือน  6  ของทุกป

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   การศึกษาแผนกนี้อยูในความควบคุมดูแลรับผิด

ชอบของแมกองบาลีสนามหลวง   โดยวางนโยบายเปล่ียนแปลงการใชคัมภีรเรียนใหประสมกับชั้น
เรียนของแตละประโยค   และกําหนดวิธีการจัดวัดผลและการประเมินผลการศึกษาข้ึน   ซึ่งมี
กรมการศาสนาเปนผูรับสนองงาน   สําหรับในสวนภูมิภาคหรือตางจังหวัดนั้น   แมกองบาลีสนาม
หลวงไดมอบใหเจาคณะภาคตาง ๆ แตงตั้งคณะกรรมการนําขอสอบจากสวนกลางไปยังสนาม
สอบทุกแหง   เฉพาะประโยค  ป.ธ. 1 - 2 - 3 และ  4 เพื่อเปดสอบพรอม ๆ กัน   ทั่วประเทศ  สวน
ประโยค  ป.ธ. 5,6,7,8,9   เปดสอบในสวนกลาง   แลวนําใบตอบมารวมสงแมกองบาลีสนามหลวง
ดาํเนนิการตรวจ   โดยนมินตพระเถรานเุถระมาประชมุตรวจพรอมกนั ณ สถานทีท่ีแ่มกองบาลีกาํหนด

สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   ที่ใชในการเรียนการสอนและ
การสอบบาลีสนามหลวงนั้น   ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับกาลสมัย   ทั้งเพื่อใหเกิดการ
ประสานสอดคลองกับสังคมปจจุบัน   ตามความจําเปน   และความตองการในการปกครองทั้งฝาย
อาณาจักรและพุทธจักร   ตามโครงสรางระบบบริหารการศึกษาของคณะสงฆ   กลาวคือ   การจัด
การศึกษาของคณะสงฆนั้น   เปนอํานาจหนาที่ของมหาเถรสมาคม   ซึ่งไดแตงตั้งข้ึนมาตามพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. 2505  ประกอบดวยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   สมเด็จพระ
สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก   ทรงเปนประธานโดยตําแหนง   สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปน
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กรรมการโดยตําแหนง   พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแตงตั้งมีจํานวนไมต่ํากวา  4   และ
ไมเกิน  8  รูป   เปนกรรมการ   มีอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการโดยตําแหนง   และกรมการ
ศาสนาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

การเรียนการสอน   สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในปจจุบัน   ทางการ
คณะสงฆไดกําหนดเวลาเรียน  เปด – ปด   ภาคเรียนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมออก
เปน  3  ภาค  คือ

1. ภาควิสาขะ
2. ภาคพรรษา
3. ภาคปวารณา
ในแตละวันจะเร่ิมเรียนเวลา  08.45  ถึง  10.30  นาฬิกา  และเวลา  13.00  ถึง  16.30  

นาฬิกา   สําหรับการเปดปดภาคเรียนของสํานักเรียน   สํานักคณะจังหวัด   สํานักศาสนศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนออกเปน  3  ภาค  แตละภาคเปดปดดังนี้

ภาควิสาขะ เร่ิมแตข้ึน 1 ค่ํา  เดือน  7  จนถึง  ข้ึน  7 ค่ํา เดือน  8
ภาคพรรษา เร่ิมแตข้ึน 9 ค่ํา  เดือน  8   จนถึง ข้ึน  13  ค่ําเดือน  11
ภาคปวารณา เร่ิมแตข้ึน 1 ค่ํา  เดือน  12  จนถึงข้ึน  13  ค่ําเดือนอาย
สําหรับการเปดปดปกติทั่วไปจะปฏิบัติเหมือนสถานศึกษาบาลี   แตทั้งนี้ในหนึ่งป

สถานศึกษาธรรมจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา  150  ชั่วโมง

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม
นักธรรมถือไดวาเปนการศึกษาที่มีพระภิกษุศึกษาเลาเรียนกันมาก ซึ่งแมกระทั่งพระ

ภิกษุที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา โดยมีความคิดวา อีกไมกี่วันขางหนาจะลาสิกขา ก็จะตอง
ศึกษาเลาเรียนนักธรรม เนื่องจาก เปนการเรียนการสอนที่งาย และไมมีภาษาบาลีมากนัก อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดหลังจากที่ลาสิกขาไปแลว ซึ่งธรรมศึกษาที่เรียนกันมากก็คือ
ธรรมศึกษาชั้นตรี สวนโทและเอก จะมีพระภิกษุศึกษาเลาเรียนลดนอยไปตามลําดับ ซึ่งในจังหวัด
นนทบุรี มีสํานักศาสนศึกษา หรือวัดตางๆ จัดการเรียนการสอนนักธรรมอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อ
ถึงเวลาสอบก็สงไปสอบยังสํานักเจาคณะอําเภอ แตเรียกตามชื่อการสอบวา “สอบสนามหลวง”

นอกจากนี้การศึกษาที่จัดใหกับพระภิกษุสามเณรอีกประเภทหนึ่งก็คือ "นวกภูม"ิ ซึ่งใน
แตละป จะมีพระภิกษุและสามเณรศึกษาเลาเรียนกันเปนจํานวนมาก โดยไดจัดการศึกษาประเภท
นี้ใหกับพระนวกะ หรือผูบวชเขามาในชวงเขาพรรษาเมื่อออกพรรษาสวนใหญก็จะลาสิกขาไป โดย
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หลักสูตรที่ใชสอนจะเปนหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี แตการสอบจะไมยากเหมือนนักธรรม ขอสอบ
ของนวกภูมิจะเปนปรนัย สวนขอสอบนักธรรมจะเปนอัตนัยทุกวิชา

สําหรับงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนนักธรรมนั้น จะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมการศาสนาโดยผานศึกษาธิการจังหวัด ลงมายังศึกษาธิการอําเภอและมายัง
สํานักศาสนาศึกษาตางๆ ที่ไดจัดการศึกษา

หลักสูตรหรือหนังสือแบบเรียนนักธรรม
ในปจจุบันหลักสูตรหรือหนังสือแบบเรียนสําหรับเรียนธรรม   เปนหนังสือเรียนภาษา

ไทย   จากตําราที่สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   ทรงนิพนธ   และที่พระ
เถรานุเถระผูทรงคุณวุฒิรูพระไตรปฎกรจนาไว   จะตองสอบเปนนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงได
กอน   ผูที่จะสอบนักธรรมชั้นเอก   จะตองสอบนักธรรมชั้นโทในสนามหลวงใหไดกอน   ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือหนังสือแบบเรียน   ในแตละชั้นที่ใชกันอยูปจจุบันมีดังนี้

1. นักธรรมชั้นตรี
1.1 วิชากระทูธรรม  หลักสูตรใชหนังสือพุทธสุภาษิตเลม  1
1.2 วิชาธรรม   หลักสูตรใชหนังสือนวโกวาท   ภาคธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
1.3 วิชาพทุธานพุทุธประวัต ิ  หลักสูตรใชหนงัสือพทุธประวัตเิลม  1 - 2 - 3 ปฐมสมโพธิ

และศาสนพิธีเลม  1
1.4 วิชาวินัย   หลักสูตรใชหนังสือนวโกวาท  ภาคพระวินัยบัญญัติวินัยมุขเลม  1

2. นักธรรมชั้นโท
2.1 วิชาเรียงความแกกระทูธรรม หลักสูตรใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เลม ๒
2.2 วิชาธรรม หลักสูตรใชหนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2
2.3 วิชาตํานาน  หลักสูตรใชหนังสืออนุพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติ
2.4 วิชาวินัย หลักสูตใชหนังสือวินัยมุขเลม 2

3. นักธรรมชั้นเอก
3.1 วิชากระทูธรรม   หลักสูตรใชหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเลม  3
3.2 วิชาธรรม   หลักสูตรใชหนังสือธรรมวิจารณ
3.3 วิชาพุทธานุพุทธประวัต ิ   หลักสูตรใชหนังสือพุทธประวัติเลม  1 - 2 - 3 ปฐม

สมโพธ ิ, พุทธานุพุทธประวัต,ิ อนุพุทธประวัต,ิ สังคีติกถา  พระปฐมสมโพธิกถา
3.4 วิชาวินัย  หลักสูตรใชหนังสือวินัยมุขเลม  3  และพระราชบัญญัติคณะสงฆ

(กระทรวงศึกษาธิการ 2527 : 229 )
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กิจกรรมของคณะสงฆในการเผยแผธรรมะแกประชาชน
พระสงฆในจงัหวัดนนทบรีุมกีจิกรรมในการเผยแผธรรมะแกประชาชน ดวยการแสดงธรรม

และอบรมประชาชน ในวันสําคัญทางศาสนาตลอดจนวันสําคัญทางบานเมือง นอกจากนี้ยังไดรับ
กิจนิมนตจากประชาชนใหไปแสดงธรรมในสถานที่ตางๆ อีกดวย ในจังหวัดนนทบุรีแมวาจะมี
พระสงฆที่ทําหนาที่หลักคือการเผยแพรธรรมแกประชาชนอยูแลว แตก็มีหนวยงานที่พระสงฆไดรับ
การสนับสนุนจากทางการเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานที่ใหการอบรมประชาชน
มีดังตอไปนี้

หนวยสงเคราะหพุทธมามกะ
ในจังหวัดนนทบุรีมีหนวยสงเคราะหพุทธมามกะอยูหลายวัดดวยกัน เนื่องจากกรมการ

ศาสนาไดพิจารณแลวเห็นวาปจจุบันสังคมไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชวิีตและจติใจของประชาชน ทัง้ในเมอืงและชนบทมาก เปนเหตใุหประชาชนทัง้เดก็และผูใหญ
เหนิหางจากวัดและศาสนา ขาดคณุธรรมประจาํใจในการดาํเนนิชวิีต เปนปจจยักอใหเกดิปญหาทาง
สังคมอยางมากและนับวันจะรุนแรงยิ่งข้ึน เชน ปญหาเร่ืองยาเสพติด ปญหาวัยรุน เปนตน ซึ่ง
หนวยพุทธมามกะไดจัดตั้งข้ึนโดยม ีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

1. เพื่อใหหนวยสงเคราะหพุทธมามกะมีหลักปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน
2. เพื่อใหวัดทั่วประเทศจัดตั้งหนวยสงเคราะหพุทธมามกะข้ึน ใหการศึกษาอบรมและ

สงเคราะหพุทธมามกะตามแนวของกรมการศาสนา
3. เพื่อใหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาอบรมจิตใจ จรรยามารยาท การแกปญหาชีวิต

และปญหาสังคมของพุทธมามกะ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล
4. เพื่อใหพุทธมามกะมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยางถูกตอง

สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง
5. เพื่อใหพุทธมามกะมีความจงรักภักดีตอชาต ิพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริยและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
รายชื่อหนวยสงเคราะหพุทธมามกะในเขตจังหวัดนนทบุรี
1. วัดบางไผ ต.บางรักพัฒนา อ. บางบังทอง
2. วัดละหาร ต.โสนลอย อ. บางบัวทอง
3. วัดชลอ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย
4. วัดตนเชือก ต. บานใหม  อ. บางใหญ
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5. วัดไทรใหญ ต. ไทรใหญเขต 1 อ. ไทรนอย
6. วัดไทรนอย ต. ไทรนอย อ.ไทรนอย
7. วัดเสนียวงค ต. หนองเพรางาย  อ. ไทรนอย
8. วัดคลองขุนศรี ต. ขุนศรี อ. ไทรนอย
9. วัดคลองเจา ต. ทวีวัฒนา อ. ไทรนอย
10. วัดศรีประวัติ ต. ปลายบาง อ. บางกรวย
11. วัดเพรางาย ต. หนองเพรางาย อ. ไทรนอย
12. วัดมะสง ต. ทวีพัฒนา อ. ไทรนอย
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
การจัดสถานที่และการเตรียมการ
1. สถานที่ทําพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ ใหใชอุโบสถ ถาไมสะดวกจะใชสถานที่อ่ืนที่

สมควรหรือโรงเรียนก็ได
2. ในสถานที่ทําพิธ ี ตองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูพรอมดวยเคร่ืองบูชาอันเปนพุทธ

มามกะรวมกันจัดมา เคร่ืองบูชา ใหจัดไวเบื้องหนาพระพุทธรูป และถัดเคร่ืองบูชาออกไป จัดใหมี
ธรรมมาสน สําหรับพระผูเปนประธานใหโอวาท

3. พุทธมามกบัตร เจาหนาที่ตองจัดทําไวใหเสร็จลวงหนา นําเขาพิธีโดยนําไวในพาน
บูชาโดยหนวยฯ จัดพิมพเอง

4. จดัอาสนสงฆสําหรับพระสงฆ เบือ้หนาดานขวาของพระพทุธรูป พระสงฆทีจ่ะอารธนา
มาในพิธีนี ้ตองมีจํานวนอยางนอย 4 รูป

5. จัดใหผูเขาพิธีนั่งพับเพียบในสถานที่ทําพิธ ีกอนเร่ิมพิธีเปนแถวๆแบงเปน 2 ซีก ใหมี
ทางเดินตรงกลาง

6. จดัใหผูแสดงตนเปนพทุธมามกะคนหนึง่นัง่ขางหนา เปนผูกลาวนาํคาํบชูาพระรัตนตรัย
คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ และอารธนาศีล

คุณสมบัติของพุทธมามกาจารย
ทุกคร้ังที่ทําการสงเคราะห พระอาจารยจึงรับเอาความเคารพจากพุทธมามกะ แตโอน

ความเล่ือมใสของพุทธมามกะไปสูคณะสงฆ และโยงศรัทธาของพุทธมามกะข้ึนไปหาพระพุทธเจา
ดังแผนภูมิที่ 3
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ศรัทธา พระพุทธเจา ( พระพุทธรูป )

เลื่อมใส พระสงฆ ( รูปพระสงฆ )

พุทธมามกะ เคารพ พุทธมามกาจารย (รูปพระภิกษุ )

แผนภูมิที่ 3  ความศรัทธาของพุทธมามกะ

พุทธมามกาจารยมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอความเจริญและความเล่ือมใสของหนวย
สงเคราะหพุทธมามกะ จึงตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

1. มีความรูความสามารถในการอธิบายหลักธรรมไดอยางถูกตอง
2. มีความเมตตาตอพุทธมามกะอยางเสมอกันทุกคน
3. มีความอดทนอดกล้ัน
4. มีความยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีเหตุผล
5. มีความตั้งใจในการอบรม
6. มีจริยวัตรที่งดงาม เปนที่นาเคารพนับถือ
7. มีความศรัทธาในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
8. ไมแสวงหาประโยชนจากการที่ใหสงเคราะห
9. พัฒนาตนใหทันกับสภาวะการณปจจุบันอยูเสมอ
10. ทําหนาที่ในฐานะผูนําใหดีและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเปนองคกรทางพระพุทธศาสนาองคกรหนึ่งที่พระ
สงฆไดจัดตั้งข้ึนมา เปนการจัดการศึกษาสงเคราะห นอกระบบโรงเรียน ใหการศึกษาอบรมแก
ประชาชน ซึ่งสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนที่กําลังอยูในวัยเรียน เพื่อใหรูจักเวลาวางในวันหยุดเรียน
เขามาศึกษาหาความรู ความเขาใจ ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา นอมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันดํารงตนอยูในสังคมดวยความสงบสุข เด็กดีในวันนี้ จักเปนผูใหญที่ดีมีคุณ
ภาพในวันขางหนา จึงเปนภาระหนาที่ของศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ที่จะตองมีบทบาทอยาง
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เต็มที่ เพื่อใหผลดําเนินการเปนที่ประจักษยอมรับไดในดานประสิทธิภาพ ใหสมคํานิยามทีว่า “ศนูย
ศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติยคอืสถาบนัผลิตคณุภาพเยาวชน” (กรมการศาสนา 2545 : 1)

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนองคกรการเผยแพรศีลธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาที่ วัด มูลนิธ ิ สมาคม สถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ ไดจัดตั้งข้ึนมา เพื่อใหการศึกษา
อบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เสริมสรางทัศนคติ และคานิยมที่ดีตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทยแกเด็กและเยาวชน โดยสภาพฐานะแลว ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนย
ปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนโดยตรง มี่ชื่อยอวา “ศพอ” การดําเนินงาน มีระเบียบกรมการ
ศาสนา วาดวยศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พ.ศ. 2534 เปนหลักปฏิบัติ (กรมการศาสนา
2539 : 35)

วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
1. เพื่ออบรมใหเด็กและเยาวชนมีความรูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สมกับเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดี
2. เพือ่เสริมความรู และปลูกฝงศลีธรรม วัฒนธรรม และขนมธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีาม

ของชาติไทย  แกเด็กและเยาวชน
3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักปฏิบัติตนในสังคม  และรูจักดําเนินชีวิตตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาโดยถูกตอง
4.  เพื่อหาโอกาสฝกฝนใหเด็ก  และเยาวชนเปนผูมีใจกวางขวาง  รูจักบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนตอสวนรวมมากข้ึน
6.  เพื่อใหความรูทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษแกเด็กและเยาวชน
หลักสูตรและวิชาท่ีเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอนในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยนั้น  จัดข้ึนเพื่อให

เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสอนใน
โรงเรียนตามปกติ  จึงแบงออกไดดังนี้

ก.  วิชาพระพุทธศาสนา  มีพุทธประวัต,ิ  สาวกประวัต,ิ  ศาสนประวัติและธรรม   เพื่อ
ใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติบุคคลสําคัญของศาสนามีพระพุทธเจาเปนตน จะไดเอามาเปน
แบบอยางในแนวทางที่ดี   และใหนักเรียนรูหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพื่อนําไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนแกตน  และสังคม

ข.  ศาสนพิธี  วัฒนธรรม  และขนมธรรมเนียมประเพณีไทยตางๆ  เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรู และปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนอันดีงามในฐานะเปนพุทธศาสนิกชน   และใน
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ฐานะเปนคนไทยซึ่งเปนชาติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณ ี และวัฒนธรรมเปนของตนเอง เชน การ
อาราธนาศีล อาราธนาธรรม การกรวดน้ํา  การเตรียมส่ิงของตางๆ  ในงานมงคล  หรืองานอวมงคล
การนั่ง  การกราบ  การไหวที่ถูกกับสถานที่บุคคล  กาลเทศะ  เปนตน

ค.  วิชาภาษาอังกฤษภาคพระพุทธศาสนา  ในปจจุบันนี้มีการติดตอกับตางประเทศ
มากข้ึนทั้งทางการศึกษา  การคาขาย  อีกอยางมีชาวตางประเทศสนใจมาศึกษาพระพุทธศาสนา
มากข้ึน  ในฐานะทีเ่ปนพทุธศาสนกิชน   เมือ่ถกูถามกค็วรจะใหความรูเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาแกเขาได

ง.  วิชาธรรมศกึษา  เพือ่ใหนกัเรียนไดเรียนรูหลักธรรม  ตามหลักสูตรของทางการคณะสงฆ
วิชาที่เรียนม ี  ธรรมะ  พุทธประวัต ิ  เรียงความแกกระทูธรรม  เบญศีล-เบญจธรรม  และศาสนพิธี
และสงเขาสอบในสนามหลวงอันเปนสนามสอบที่ทางคณะสงฆจัดข้ึน  เมื่อสอบไดแลวจะไดรับ
ประกาศนียบัตรของกรมการศาสนา  เปนธรรมศึกษาชั้นตรี,  โท,  เอก,  ตามลําดับ

จ.  วิชาวาทศิลป   ใหนักเรียนไดรับการฝกที่ถูกตองตามหลักเกณฑ  สามารถใชถอยคํา
ในการส่ือสารการทํางานรวมกัน  และยังเปนการพัฒนาบุคลิกภาพในอีกทางหนึ่งดวย   นอกจากนี้
ยังเปนการสรางมนุษยสัมพันธข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหเยาวชนเปนคนกลาในการที่จะแสดงออกในทาง
ที่ดีคือกลาพูด  กลาแสดงความคิดเห็นตอชุมชน  และความเปนผูนําตอไป

ฉ.  วิชานาฏศิลป  เพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  ฝกใหเยาวชนนิยมและรัก
ส่ิงที่เปนสมบัติไทย  เพราะนาฎศิลปเปนศิลปประจําชาติไทยที่ไมมีชาติใดเหมือน  โดยเชิญครูผูมี
ความรูความสามารถในวิชานาฏศิลปมาชวยฝกสอน

กิจกรรม
กิจกรรมในศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตยจัดแบงออกไดดังนี้
ก.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ทางศูนยจัดใหมีการศึกษานอกสถานที่  โดยนํานักเรียนไป

ชมสถานที่สําคัญเกี่ยวกับชาติ  พระพุทธศาสนาในที่ตางๆ  เพื่อใหนักเรียนเขาใจในวิชาที่เรียนมาก
ข้ึน  รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เชน  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา  ในวันสําคัญจัดใหมีการฟงเทศน  เวียนเทียน  จัดโตะหมูบูชา  จัดนิทรรศการ
อภิปราย   เกี่ยวกับวันสําคัญเหลานั้น   และทําส่ิงที่เปนสาธารณประโยชนรวมกัน

ข.  กิจกรรมสงเสริมความสามัคค ี   ทางศูนยจะจัดใหมีการตอบปญหาแขงขัน   การ
ประกวดมรรยาทไทย   รองเพลงสงเสริมศิลธรรม  อภิปราย  โตวาที  โดยชวนนักเรียนศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดอ่ืนเขารวมกิจกรรมนี้
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ค.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  เชิญชวนนักเรียนและผูปกครองนักเรียนรวมบริจาคส่ิง
ของนําไปสงเคราะหคนชราบาง  เด็กกําพราและพิการทางสมองและปญญา  เพื่อเปนการฝกใหนัก
เรียนเปนคนมีจิตใจกวางขวาง  รูจักเสียสละความสุขสวนตนบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน

การดําเนินงานสวนใหญเปนของนักเรียนทํากันเอง   โดยมีพระอาจารยที่ปรึกษา  การ
ตั้งกรรมการนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชสิทธ ิ  และหนาที่ของตนในทางที่ควร  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย   มีความรับผิดชอบของกิจการของโรงเรียนรวมกัน  ทางโรงเรียนจึงไดใหนักเรียน
เลือกคณะกรรมการบริหารกันเองแบบเลือกตั้งโดยการลงบัตรคะแนนจากเสียงนักเรียนทั้งหมด  ใน
การเลือกตั้งประธาน  และรองประธานนักเรียน

การแบงชั้นเรียน
เพื่อใหเหมาะสมกบัวัยของนกัเรียนและใหสอดคลองกบัหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

จึงแบงชั้นเรียนออกไวดังนี้
1. ชั้นเตรียม นักเรียนระดับประถม 1-2-3
2. ชั้นตน นักเรียนระดับประถม 4-5-6
3. ชั้นกลาง นักเรียนระดับมัธยม 1-2-3
4. ชั้นสูง นักเรียนระดับมัธยม 4-5-6 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, ฝายการ

ศึกษาสงเคราะห 2537 : 3)
เวลาเรียน
เปดเรียนตัง้แตเวลา 08.30 น. ถงึเวลา  11.15 น. ทกุวันอาทติย  วันละ  3  วิชา ป ละ 1  ชัน้

ชัน้ละ  40  อาทติย  หรือ  120  ชัว่โมง ไมมกีารหยดุ ประจาํภาคแตจะหยดุประจาํการศกึษาภาคฤดรูอน
เดือนมีนาคม - เมษายน  เชนเดียวกับโรงเรียนทั่วๆ  ไป

วันเปดเรียน และปดเรียน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยจะเปดเรียนประจําปในวันอาทิตยสุดทายของ

เดือนพฤษภาคมทุกป  แตจะเปดรับสมัครนักเรียนใหม  และรับรายงานตัวนักเรียนเกาตั้งแตวัน
อาทิตยตนเดือนพฤษภาคมเปนตนไป  ในวันเสาร-อาทิตย  ตั้งแตเวลา 08.50 น. – 16.00 น.
ศูนยฯ จะปดภาคเรียนประจําปในวันอาทิตยสุดทายของเดือนกุมภาพันธทุกป

วันสอบประจําป
การสอบภาคแรก  สอบวันอาทิตยที่ 2 ของเดือนกันยายน  และสอบภาคหลังวัน

อาทิตยที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธทุกป  (เวนแตมีเหตุจําเปนตองเล่ือนออกไป)  สําหรับผูที่มีสิทธิที่
จะเขาสอบตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต ของเวลาเรียนทั้งหมด
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การแตงกาย
ก. นักเรียนชายชั้นพระพุทธศาสนาปที่ 1-6 เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ันแบบนักเรียน  ติดเข็ม

เคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ที่หนาอกขวา  กางเกงสีขาวขาส้ันขนาดพอ
เหมาะกับตัวนักเรียน  นุงทับชายเส้ือ  เข็มขัดสีดํา  หรือสีน้ําตาลประกอบกันกับหัวเข็มขัดที่มีตรา
เคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองเทาสีดํา  ถุงเทาสีขาว

ข. นักเรียนหญิงชั้นพระพุทธศาสนาปที่  1-6  เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน  พับแขนเย็บติดในตัว
ติดเคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ที่หนาอกขวา  กระโปรงสีน้ําเงินแบบนัก
เรียน  ยาวคลุมเขา   นุงทับชายเส้ือ   เข็มขัดสีดําหรือสีน้ําตาลประกอบกันกับหัวเข็มขัดที่มีตรา
เคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยรองเทาสีดําแบบนักเรียน  ถุงเทาสีขาว

ค. นักเรียนชายชั้นสูงปที่  1-3  เส้ือเชิตแขนส้ันหรือยาวไมพับแขน  ติดเคร่ืองหมายของ
ศนูยศกึษาพระพทุธศาสนาวันอาทติยทีอ่กขวา  กางเกงสีขาวขายาว  ไมแคบเกนิไป   ขนาดพอเหมาะ
แบบสุภาพ   เข็มขัดสีดําหรือน้ําตาลประกอบหัวเข็มขัดที่มีตราเคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย   รองเทาสีดําแบบสุภาพ  ถุงเทาสีขาว

ง.  นักเรียนหญิงชั้นสูงปที่  1-3  เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน   พับแขนเย็บติดในตัว  ติดเข็ม
เคร่ืองหมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยที่อกขวา  กระโปรงสีน้ําเงินแบบสุภาพยาว
คลุมเขา  สวมทับชายเส้ือใหเรียบรอย  เข็มขัดสีดําหรือน้ําตาลประกอบกันกับเข็มขัดที่มีตราเคร่ือง
หมายของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  รองเทาสีดําหุมสนแบบสุภาพ  ถุงเทาสีขาว
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา 2539 : 48-50)

ในจังหวัดนนทบุรีมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 6 วัดดังน้ี
1.วัดลานนาบุญ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง
2.วัดชลประทานฯ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
3.วัดสลักเหนือ ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด
4.วัดเชิงลน ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด
5.วัดชลอ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
6.วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง

(กรมการศาสนา 2544 : 3 )
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พระจริยานิเทศก
พระจริยานิเทศกหมายถึง พระสงฆผูปฏิบัติหนาที่ในการเผยแผธรรมะ โดยไดปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลืองานดานเผยแผในจังหวัดนั้นๆ งานพระจริยานิเทศกนี้   เดิมทีไดรับความอุปถัมภ
จากมลูนธิอิาเซยีแหงประเทศไทย   โดยมูลนิธิดังกลาวไดสงเสริมใหมหาวิทยาลัยสงฆจัดสงพระ
ภิกษุผูสําเร็จการศึกษา   ไดรับปริญญาทางศาสนาแลวออกไปประจําทํางานอยูในจังหวัดตาง ๆ  
ตามความตองการของวัดนั้น ๆ  ซึ่งสวนมากจะเปนวัดที่มีสํานักเรียนพระปริยัติธรรม   หรือมีโรงเรียน
ประเภทอ่ืน ๆ ทีข่าดแคลนครู  อาจารย  พระบณัฑติทีม่หาวิทยาลัยสงไปนัน้ไดทาํหนาทีค่รูสอนทกุวิชา   
โดยเฉพาะทางดานศีลธรรม   คุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  โดยมูลนิธิอาเซียไดถวายความ
อุปถัมภคาใชจายผานมหาวิทยาลัยสงฆตนสังกัด

เมื่อผลงานของพระบณัฑติจากมหาวิทยาลัยสงฆเปนทีป่ระจกัษแกสายตาของประชาชน
เชนนี ้  ประกอบกับทองถิ่นนั้น ๆ ขาดแคลนพระภิกษุผูทรงคุณวุฒิอยูดวย   จึงไดมีหลายจังหวัดขอ
พระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆเพื่อออกไปชวยงานมากข้ึน

ตอมาเมื่อพระบัณฑิตที่ออกไปปฏิบัติงานมีจํานวนมากข้ึน   มูลนิธิอาเซียจึงไดเสนอ
ความคิดตอมหาวิทยาลัยสงฆวา   หากจะใหสวนราชการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในงานนี้ดวย
ก็จะกอใหเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติอยางกวางขวาง   และเปนประโยชนตอสถาบันชาติ   
พระพุทธศาสนา   และพระมหากษัตริยยิ่งข้ึน   ดังนั้น   กรมการศาสนา   มหาวิทยาลัยสงฆ   และ
มูลนิธิเอเซีย   จึงไดปรึกษาหารือกันแลวมีความเห็นรวมกันวา   กรมการศาสนาจะตองรับอุปถัมภ
พระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ไปชวยปฏิบัติงานอยูในจังหวัดตาง ๆ เมื่อ พ.ศ.2508 โดยเปนผู
รับผิดชอบในดานคาใชจายประจําเดือนตามกําลังงบประมาณที่ไดรับ

ในระยะแรก ๆ  งานพระจริยานเิทศกเปนไปโดยอิสระตามความตองการของวัด   หรือ
สํานักเรียนเทานั้น   ยังมิไดข้ึนอยูกับสายงานการปกครองของคณะสงฆ   จนถึงในป  พ.ศ. 2511  
กรมการศาสนาจงึไดจดัทาํระเบยีบกรมการศาสนาวาดวยจริยานเิทศกข้ึน      และตอมาความตองการ
บุคลากรที่จะทําหนาที่พระจริยานิเทศกก็มากข้ึนโดยลําดับ   โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน   กรมการ
ศาสนาไดเห็นความจําเปนในเร่ืองนี้   จึงไดจัดทําระเบียบกรมการศาสนาวาดวยพระจริยานิเทศก   
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2523  ซึ่งมหาเถรสมาคมใหความเห็นชอบแลว   โดยกําหนดคุณสมบัติพระ
ภิกษุที่จะทําหนาที่พระจริยานิเทศกไดนั้น   ตองเปนเปรียญธรรม  6  ประโยคข้ึนไป   นักธรรมชั้นเอก   
หรือเปนพระบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ   และพระบัณฑิตดังกลาวนี้จะตอง
เปนเปรียญธรรม  4  ประโยคข้ึนไป   และนักธรรมชั้นเอก   โดยใหสังกัดอยูภายใตการปกครอง
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ของเจาคณะจังหวัดในลักษณะเปนกําลังของเจาคณะจังหวัดในการบริหารกิจการพระศาสนาให
เกิดประสิทธิภาพสืบไป (บุญเลิศ  โสภา 2542 : 1)

รายชื่อพระจริยานิเทศกในจังหวัดนนทบุรี
1. พระโสภิตกิตติธาดา วัดเฉลิมพระเกียรติ ต.บางศรีเมือง อ.นนทบุรี
2. พระมหาเพชร  มหาวีโร วัดเฉลิมพระเกียรติ ต.บางศรีเมือง อ.นนทบุรี

(กรมการศาสนา, ฝายจริยศึกษา 2545 : 1)
หนาท่ีของพระพระจริยานิเทศก
1. ชวยเจาคณะจงัหวัดในการปฏิบตัหินาทีเ่กีย่วกบัการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม การศาสน

ศึกษาสงเคราะห   และศาสนกิจอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดตามที่เจาคณะจังหวัดส่ังการหรือมอบหมาย
2. ชวยเจาคณะจังหวัดรวบรวมสถิต ิ   ขอมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ  การคณะสงฆ   และ

การพระศาสนา  ภายในจังหวัดตามที่ทางการคณะสงฆและหรือกรมการศาสนาขอรอง
3. ชวยเจาคณะจังหวัดดําเนินกิจกรรมทางการศาสนาและการอบรมส่ังสอน
4. รายงานกิจการที่ไดปฏิบัติตอกรมการศาสนา   ทุกรอบ  6  เดือน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมเจาคณะจังหวัดใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพชวยเหลือในการบริหารกิจการ

พระศาสนา   งานการปกครอง   งานการศึกษา   งานการเผยแผและงานดานอ่ืน ๆ
2. เพือ่ใหการประสานงานในดานตาง ๆ ทีเ่กีย่วดวยกจิการพระศาสนาระหวางคณะสงฆ

สวนกลางและสวนภูมิภาค   ตลอดถึงสวนราชการเปนไปอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร   คือ   พระภิกษุที่มีความรูความสามารถไดใชความรูความ

สามารถอยางเต็มที่   ซึ่งจะทําใหบุคลากรทางดานศาสนาเปนที่ตั้งเเหงศรัทธายิ่งข้ึน
แนวทางปฏิบัติของพระจริยานิเทศก
1. พระจริยานิเทศนที่ไดรับการแตงตั้งแลว   ตองปฏิบัติงานชวยเหลือเจาคณะจังหวัด

โดยการนิเทศงานดานการศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศาสนกิจ
อ่ืน ๆ ที่เจาคณะจังหวัดมอบหมาย

2. สํารวจพระภิกษผูุทาํหนาทีอ่บรมคณุธรรมจริยธรรมในจงัหวัดแทนเจาคณะจงัหวัด   แลว
รายงานเจาคณะจังหวัดเพื่อเปนขอมูลในเวลาที่ตองการตอไป

3. วางแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัด   ตามนโยบายของเจาคณะจังหวัด   
เพื่อรวมกลุมพระภิกษุผูปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เชน  พระธรรมฑูต   พระนักเผยแผ  พระเปรียญและ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนา  พระธรรมจาริก   และพระอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
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4. จัดทําสถิติ  ขอมูล   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของวัดแตละปเสนอเจาคณะ
จังหวัด   เพื่อรายงานกรมการศาสนาตอไป

5. ปฏิบัติงานอบรมส่ังสอนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ขาราชการ  และประชาชนทั่วไป   
ตามนโยบายของทางราชการและคณะสงฆ

6. รายงานผลการปฏิบตังิานปละ  2  คร้ัง   คอื คร้ังที ่1 ระหวางเดอืนตลุาคม – เดอืนมนีาคม 
รายงานภายในเดือนเมษายน คร้ังที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  รายงานภายในเดือน
ตุลาคมของปงบประมาณ

7. จดัทาํขอมลู – สถติ ิ ผลการปฏิบตังิานดานจริยศกึษาในนามเจาคณะจงัหวัดในรอบป
แลวเสนอเจาคณะจังหวัด เพื่อรายงานกรมการศาสนา ภายในวันที่  15  ตุลาคมของทุกป (บุญเลิศ
โสภา 2542 : 14)

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
ในจังหวัดนนทบุรี มีหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลทั้งหมด 45 หนวยอบรม โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสรางส่ิงที่เปนคุณประโยชนแกประชาชน  ตามหัวขออบรมดังนี้
1.  ศีลธรรมและวัฒนธรรม
2.  สุขภาพอนามัย
3.  สัมมาชีพ
4.  สันติสุข
5.  ศึกษาสงเคราะห
6.  สาธารณสงเคราะห
7.  กตัญูกตเวทิตาธรรม
8.  สามัคคีธรรม (นคร พจนวรพงษ  2535 : 175)
การประเมินผลโครงการปฏิบัติงานของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พบวา

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลสามารถดําเนินการ หัวขอทั้ง 8 หัวขอ ไดในระดับปานกลาง หัว
ขอที่บรรลุวัตถุประสงคคือ ดานศีลธรรม ดานวัฒนธรรม  และดานสามัคคีธรรม เนื้อหาการอบรม ที่
เนนหนักคือ หลักศีลธรรม วัฒนธรรม และสามัคคีธรรม การปฏิบัติงานใชพระเปนวิทยากรหลัก มี
วิทยากรจากชาวบานและราชการมาชวยเหลือบาง วิธีการอบรมที่ใชอยูคือใหพระสงฆเทศนา และ
บรรยายธรรมแกประชาชน ที่มาทําบุญที่วัด หรือบรรยายพิเศษแกนักเรียนที่โรงเรียน ในบางกรณีมี
การฝกอบรมและลงมือปฏิบัติ (กลา ทองขาว 2544 : บทคัดยอ)
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การจัดอบรมสามารถใชกับหัวขอที่ตองการถายทอดความรูความเขาใจ ทัศนคติ เชน
หัวขอศีลธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาอาชีพ กตัญูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม การจัดอบรม
ประธานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลอาจกําหนดใหทุกวัดในหนวย เทศนอบรมแกประชาชน
ตามโอกาสวาระตางๆ นากจากวันสําคัญทางศาสนา เชน วันที่ 7 เมษายน วันอนามัยโลก วันที่ 31
พฤษภาคม วันงดสูบบุหร่ีโลก วันที่ 1 ธันวาคม วันเอดสโลก ก็เทศนาเร่ืองสุขภาพอนามัย อบายมุข
การจัดอบรมอาจเปนการอบรมเฉพาะกรณ ี โดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานที่มีความรูในเร่ืองนั้นๆ
มาเปนผูใหการอบรม และหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลเปนผูนัดหมายประชาชนมารับฟง
เปนคราวๆ ไป (ชุมพล  อนุกานนท  2545 : 22)

การเรียนธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาเปนการศึกษาที่พระสงฆเปดโอกาสใหคฤหัสถชายหญิงไดศึกษาธรรมะ

และมีการวัดผลการเรียนการสอนดวย ซึ่งจะสอบในชวงสอบนักธรรม มหีลักสูตรหรือแบบเรียนดังนี้
ธรรมศึกษาชั้นตรี
วิชากระทูธรรม  วิชาธรรม  วิชาพุทธประวัต ิ  ใชหลักสูตรหนังสือแบบเรียนอยางเดียว

กันกับนักธรรมชั้นตรี  แตสําหรับวิชาวินัยนั้น   จะใชวิชาเบญจศีลเบญจธรรมแทน
ธรรมศึกษาชั้นโท
วิชากระทูธรรม  วิชาธรรม  วิชาอนุพุทธประวัต ิ  ใชหลักสูตรของนักธรรมชั้นโท แตไมมี

วิชาวินัย
ธรรมศึกษาชั้นเอก
วิชากระทูธรรม วิชาธรรมะ และวิชาพุทธานุพุทธประวัติใชหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอก 

ไมมีวิชาวินัย (กระทรวงศึกษาธิการ 2527 : 229 - 230)

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

เกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระสงฆนั้น ไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งพอที่จะนํามาเปน
ตัวอยางและเปนหลักฐานการสนับสนุน เกี่ยวกับงานวิจัย และแสดงถึงความสําคัญของการแสดง
ธรรมดังนี้

จากการศกึษาเทคนคิการสอนของพระโพธญิาณเถระ ของ ทองคาํ มากม ี(2542 : 125) พบ
วา พระโพธิญาณเถระ เปนพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่มีเทคนิควิธีการสอนดวยการใชภาษาที่ผูฟงฟงได
งายคือเหมาะกับทองถิ่นนั้นๆ ใชวัสดุเปนส่ือการสอน เชนตีระฆังเพื่อสอนผัสสะ และนอกจากนี้ยัง
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เปนพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีอารมณขันใหผูฟงเกิดความสนุกสนาน และมีการอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบ
ใหเห็นจริงได

บังอร จงสมจิตต (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพ ความตองการและ
ปญหาการใชส่ือเพื่อการเผยแพรความรูดานอาชีพ ของพัฒนากรสําหรับกลุมแมบานในจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา สภาพการใชส่ือเพื่อการเผยแพรความรูดานอาชีพนั้น พัฒนากรสวนใหญมีการ
ใชส่ือในระดับปานกลาง โดยส่ือที่นํามาใชมากไดแก ส่ือบุคคล และส่ือหอกระจายขาว ส่ือที่นํามา
ใชนอยไดแก แผนโปรงใส และส่ือพื้นบาน แหลงที่มาของส่ือสวนใหญประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน สภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการใชส่ือขอที่พัฒนากรปฏิบัติในระดับสูง คือ การแจงใหกลุมเปาหมาย
ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการเผยแพรความรู (บทคัดยอ)

วัชรา ทองมอญ (2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช
ในการปรึกษาเพื่อลดความเครียด ของผูติดเชื้อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดูร
พบวา กิจกรรมกลุมบรรยายพุทธรรมในการประยุกตใช ประกอบดวยคิดเปนกิจกรรมวิธีคิดตาม
หลักพุทธรรม และคิดถูก ประยุกตหลักพุทธธรรมโดยนํามาใชในชีวิตจริง ในชวงบรรยายไดจัดใน
ลักษณะของการถามตอบ ที่มีปฏิสัมพันธแบบตรงไปตรงมาตอกัน ทุกคนไดเห็นหนากัน การนั่งจัด
เปนกลุมวงกลมลักษณะกลุมเพื่อชวยเพื่อน การบรรยายประกอบดวยการตีความ (Interpretation)
ซึ่งพระพุทธองคทรงใชในลักษณะของการถามและตอบขอสงสัย เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจโดย
ทั่วกัน เมื่อจบการบรรยายหรือปดกลุม ผูเขาอบรมกลาเปดเผยความรูสึกของตัวเอง ยกสถาน
การณจริงประกอบการบรรยาย เรียนรูที่จะใชวิธีการพึ่งตนเอง โดยไมตองมีกลุมใหกําลังใจ ฝกให
คิดเปน และคิดถูก เตรียมตัวที่จะนําประสบการณที่เรียนรูจากกลุมมาประยุกตใชในสภาพเปนจริง
ดังนั้นในการฝกอบรมพุทธรรมประยุกตใชกับการใหการปรึกษา ที่ผูวิจัยนํามาใชในคร้ังนี้จึงเหมาะ
สมกับผูติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางยิ่ง

วิสัย ทองประสม (2540 : 105) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทพระครูสถิตสิทธิคุณ (ศรีจันทร
ฐิตธมฺโม) ในดานบริการสังคม พบวาเร่ืองที่พระครูสถิตสิทธิคุณสอนบอยคร้ังไดแก “ธรรมะคือหนา
ที่” นอกจากนี้ยังสอนเร่ือง สติปฏฐานส่ีไดแก กายานุปสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เร่ืองนิวรณหา ไดแก กามฉันทะ
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เร่ืองอายตนะ มีอายตนะภายนอกหกอยาง ได
แก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อายตนะภายในหกอยาง ไดแก ตา ห ูจมูก ล้ิน
กาย และใจ เร่ือง ขันธหา ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เร่ืองไตรลักษณ ไดแก
อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เร่ืองมรรคมีองคแปดหรือไตรสิกขา ไดแกสัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสังกับปะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสต ิและสัมมาสมาธ ิหรือยอลงให
เหลือเพียง 3 ประการ ไดแก ศีล  สมาธ ิปญญา

อนุทิน  อินทรงาม (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการนําเสนอระบบการฝกอบรม
สําหรับหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆหนตะวันออก ในอุปถัมภของกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ระยะเวลาในการฝกอบรมที่เหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เนือ้หาหลักสูตร โดยจาํนวนวันทีเ่หมาะสมคอื 3-5 วันและควรจดัอบรมในชวงตอนเยน็หลังประชาชน
เสร็จธรุะการงาน สถานทีค่วรจดัอบรมในวัด หรือใชทีท่าํการขององคการบริหารสวนตาํบล งบประมาณ
ควรบริหารหนวยในรูปของสหกรณแลวนําผลกําไรมาดําเนินการ

ปรีชาพล  ติยานันท (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาวิเคราะหบทบาทของ
พระสงฆในการใชหลักพทุธรรมใหคาํปรึกษาเพือ่แกปญหาชวิีตแกศาสนกิชนในสังคมปจจบุนั : ศกึษา
เฉพาะกรณีพระสงฆที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา บทบาทของพระสงฆในสมัยปจจุบันกับ
ภาระหนาที่ในการสงเคราะหศาสนิกชนดวยคําแนะนําปรึกษายังคงเปนส่ิงที่มีคุณคาตอการเสริม
สรางขวัญและไดเปนอยางดี ถึงแมวาจะมีการผสมผสานวิธีการอ่ืนๆ เขากับหลักพุทธรรม แตก็มีจุด
มุงหมายที่จะใชเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายอันสูงสุดคือการชวยปลด
เปล้ืองทุกขและปญหาใหแกศาสนิกชนเปนสําคัญสมกับที่พระสงฆไดชื่อวาเปนที่พึ่งทางดานจิตใจ
ของเหลาศาสนิกชนอยางแทจริง

วุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ (พรหมพิมพ) (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเทคนิคและวิธีการเผย
แผพุทธธรรมของพระราชวรมุน ี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) พบวาหนังสือและผลงานของพระราชวรมุนี
จํานวน 42 เร่ืองมีเทคนิคและวิธีการเผยแผหรือนําเสนอพุทธรรมที่เดนชัด 6 วิธ ีคือ

1.การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ
2.นําเสนอโดยวิธีการยกอุปมาเปรียบเทียบ
3.นําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โครง บทประพันธ

และบทกลอน เปนตน
4.นําเสนอโดยวิธีการพูดเชื่อมโยงเร่ืองราวหรือเหตุการณสถานการณตางๆ
5.นําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย
6.นําเสนอโดยวิธีการแทรกดวยเร่ืองที่ทําใหเกิดอารมณขัน
ผลการสํารวจทัศนคติของพระภิกษุสามเณรทั้งสองกลุมที่มีตอการเผยแผพุทธรรมของ

พระราชวรมุน ี ปรากฏวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวยตอบุคลิก
ลักษณะ เนื้อหาพุทธรรม และเทคนิควิธีการเผยแผพุทธรรมของพระราชวรมุนีที่นําเสนอ และมี
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ความพอใจอยูในระดับดีมากตอการเผยแผพุทธรรมของพระราชวรมุนีในปจจุบัน หนังสือสองเร่ือง
ที่พระภิกษุและสามเณรทั้งสองกลุมอานมากกวาคร่ึงคือเร่ืองปลุกปลอบใจในยามวิกฤต และพระ
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน ขอเสนอแนะของพระภิกษุสามเณรทั้งสองกลุมคือตองการให
พระราชวรมุนีนําเสนอพุทธรรมตามสาธารณชนหรือตามส่ือตางๆ ใหบอยและมากกวาปจจุบันนี้

อาทติย นามแกว (2542 : 59) ไดศกึษาบทบาทของพระสงฆทีม่ตีอการสงเสริมจริยธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตยานนาวา – สาธร สังกัดกรมสามัญศึกษา
พบวา พระสงฆเปนบคุคลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะใหการอบรมส่ังสอนทางดานจริยธรรมแกเดก็ เพราะ
พระสงฆเปนผูมีความรูทางดานจริยธรรมโดยตรงซึ่งสอดคลองกับขอความที่วาในสมัยกอนสถาบัน
พระพุทธศาสนาเปนสถาบันแรกที่ใหการศึกษา แกคนไทยโดยเฉพาะดานจริยศึกษา แมในปจจุบัน
ความสําคัญในดานนี้ก็มีอยู

กิตติเชษฐ  เปรมสกุล (2542 : 111) ไดศึกษาพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรม
ตาํรวจ : ศกึษาเฉพาะกรณ ีหลักสูตรนกัเรียนนายรอยตาํรวจ พ.ศ. 2538 พบวา กลุมตวัอยางนกัเรียน
นายรอยตํารวจ รอยละ 65.3 เห็นดวยวาเนื้อหาในวิชาจริยธรรมตํารวจที่อาจารยนํามาสอนมีความ
เหมาะสม, รอยละ 71.7 เห็นดวยวาอาจารยที่ทําการสอนมีความรูดีและมีความสามารถในการ
ถายทอดความรู, รอยละ 30.8 ไมมีความแนใจวานายตํารวจฝายปกครองมีการอบรม ใหความรู
เสริมสราง ในการพัฒนาจริยธรรมตํารวจ นาจะเปนเพราะวานายตํารวจฝายปกครองสวนมากจะ
เนนเร่ืองการควบคุมดูแลปกครอง บังคับบัญชา นักเรียนนายรอยใหอยูในระเบียบวินัยที่ดี แตไม
เนนในเร่ืองใหความรู เสริมสรางในการพัฒนาจริยธรรมตํารวจ กลุมตัวอยางนักเรียนนายรอยตํารวจ
รอยละ 88.4 เห็นดวยอยางยิ่งวานายตํารวจฝายปกครองและอาจารยสอนจริยธรรม ควรเปนแบบ
อยางที่ดีในดานจริยธรรมแกตํารวจ

ชัยนาท  อรรคบุตร (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเขาวัดของคนไทย
ทีน่บัถอืพทุธศาสนา : กรณ ีวัดกลัยาณมติรวรมหาวิหาร พบวา พฤตกิรรมการเขาวัดของคนไทยทาํบญุ
โดยสวนใหญเขาวัด 1 คร้ังหรือนอยกวาตอเดือน ในดานแรงจูงใจภายในอยูในระดับปานกลาง
โดยแรงจูงใจที่สูงสุด คือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แรงจูงใจภายนอกอยูในระดับสูงโดย
เฉพาะคาวมศรัทธาตอเจาอาวาสและความตองการวัตถุมงคล สวนความมุงหมายในการเขาวัด
สวนใหญจะมุงเนนงานทางดานพิธีกรรมมากกวาความศรัทธา ไดแก การถวายสังฆทาน การทํา
บุญตามวันสําคัญทางศาสนาและงานพิธี เชนงานบวชและงานศพ
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สุพัฒน  ศิลาพจน (2542 :  164) ไดศึกษาเร่ืองการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชในการผอนคลายความเครียดจากการทํางาน : ศึกษากรณี กลุมขาราชการครู สังกัด
โรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร พบวา การนําหลักคําสอนทางพุทธ
ศาสนามาชวยแกปญหาความเครียด ที่พบมากที่สุดคือ มีความเชื่อวาคนเราจะดีหรือจะชั่วข้ึนอยู
กับกฎแหงกรรม   คือการกระทําของตนเอง และจะอานหนังสือธรรมะสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ
ภาวนา เพื่อเปนการผอนคลายความเครียด ทําใหจิตใจสบายและทําใหครูนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี ไม
เกิดความเครียด เมื่อรางกายและจิตใจอยูในสภาพปกติจะทําใหการเรียนการสอนของครูนั้นมีคุณ
ภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

วิโรจน  ธาระพุฒ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติหนาที่ตอสังคมดานการ
พัฒนาจริยธรรมของพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบวาพระธรรม
วิทยากรสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 24 ป บวชมาแลว 10 – 14 ป มีภูมิลําเนากอนบวชอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุผลที่บวชก็เพื่อศึกษาธรรมะ สวนมากมีสภาพภายในวัดเปนพระลูกวัด
สําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก สําเร็จการศึกษาดานบาลีอยูในระหวางเปรียญธรรม 4 – เปรียญ
ธรรม 6 ประโยค และการศึกษาดานสามัญสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ในดานการอบรม
พบวา พระธรรมวิทยากรอบรมส่ังสอนโดยการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนมีความรักตอกันและดานกา
รอบรมส่ังสอนโดยการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนมีความรูที่แทจริงอยูในระดับสูง แตดานการอบรมส่ัง
สอนโดยการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนอยูในความเปนธรรมชาติไดอยูในระดับปานกลาง

ไพรัช  ขุนพรหม (2536 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิธีการของวัดที่มีตอการปลูกฝงจริยธรรม
ในเยาวชน (ศึกษาเปรียบเทียบ เฉพาะกรณ ี วัดชนประทานรังสฤษฎ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี พบวา วิธีการปลูกฝงจริยธรรม ที่เยาวชน
ทั้งสองวัดมีความเห็นวาเหมาะสมที่สุดคือ “การสนทนาธรรม” โดยคิดเฉล่ียดังนี้คือ เยาวชนวัดชล
ประทาน รอยละ 55.00 และวัดอัมพวัน รอยละ 62.5 วิธีการปลูกฝงจริยธรรมที่เยาวชนเห็นวา
เหมาะสมรองลงมา คือ “การเทศนาธรรม” โดยคิดเฉล่ียดังนี้คือ วัดชลประทานรังสฤษฏ รอยละ
54.00 และวัดอัมพวรรณ รอยละ 61.5

โกศล  เพ็ชรวงษ (2543 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองพระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน :
ศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร “เตรียมผูบริหารการศึกษา” ของสถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา วัดไรขิงกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ผูเขาอบรมจากสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมอาชีวศึกษา, และกรมสามัญศึกษา ทั้ง 3 กลุมเปาหมาย มีความเชื่อและ
ศรัทธาที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ โดยเนนประโยชนในปจจุบัน เพื่อทําใหการปฏิบัติงานในหนา
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ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข แตเปนที่นาสังเกตวา กลุม
เปาหมายทั้ง 3 กลุมไมไดเนนความสําคัญของหลักธรรมนี ้ เพื่อมุงเขาสูเปาหมายสูงสุดทางศาสนา
แตอยางใด อาจจะเปนเพราะวา กลุมเปาหมายขางตนเปนผูบริหารทั้งหมด มีภารกิจมากและไมมี
เวลามากพอ จึงคํานึงถึงประโยชนของหลักคําสอนนี้เพื่อสนองตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
เทานั้น สวนความสัมพันธระหวางหลักศาสนาวาดวยการพัฒนาตนกับหลักสูตรการพัฒนาจิตของ
สถาบันพัฒนาผูบริหาร (วัดไรขิง) พบวามีการสอดคลองกัน

ทองพูล พานแกว (2541 : 31) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนธรรมะของหลวงพอชา
สุภทโท กับทานฮุยเนง (เวยหลาง) พบวา ทัศนคติของบุคคลตางๆ และสานุศิษยมีตอวิธีการสอน
ธรรมของหลวงพอชานั้น ดังนี้

เสฐียรพงษ วรรณปก เห็นวา “หลวงพอชาไมเคยทําใหผูคนเบื่อหนายกับการเทศน
ยาวๆ แบบแหงแลง ที่มีแตคําบาลียาวเหยียด ทานจะนั่งคุยกับพวกเราอยางสนุกสนาน หัวเราะพูด
เลนและฟงเร่ืองไรสาระของพวกเรา จนกระทั่งเมื่อเปดโอกาสเปดชองให ทานจะทําตัวเหมือนกับ
นักดาบฝมือดี ที่รีบถลันเขาไปแทงถูกตรงใจของผูฟง และใหธรรมะอันแทจริง ซึ่งเปนประโยชนตอ
ชีวิตใหกับพวกเรา”

สมภาร พรมทา “อาจารยชา เปนพระเถระที่มีอารมณขัน พูดจาสนุกสนาน ธรรม
บรรยายของทานจึงฟงไมยากนัก หรือนาเบื่อหนาย ยิ่งเวลาทานบรรยายธรรม หรือ สนทนาเปน
ภาษาถิ่น (อีสาน) ผูที่ฟงภาษานี้ออก จะทราบวาทานเปนผูมีปฏิภาณแหลมมาก ในการถายทอด
ประสบการณทางธรรม”

สัมมา สัจจานุรักษ “ธรรมเทศนาของพระอาจารยชา เปนธรรมะที่ตรงและฟงงาย แตมี
ความลึกซึ้งแฝงอยู ทานเปนผูมีอารมยขัน ธรรมเทศนาของทานจึงมีชีวิตชีวา โนมนาวใหผูฟงเกิด
ความเพลิดเพลินและซาบซึ้ง

และจากคํากลาวของพระสุเมโธชาวอเมริกัน วา “หลวงพอชา หลักแหลมมากในการ
ถายทอดธรรมะ มกีุศโลบายเยอะ เมื่อพูดกับเราทานใชภาษาที่งายๆ ส้ันๆ แตลึกถึงหัวใจ”

สุบิน วชิรปฺโญ (สิงหทอง) (2542 :100 - 101) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูฟงรายการ
ธรรมะจากสถานีวิทย ุกองพลทหารมาที่ 2 : รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบวาชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจที่จะรับฟงรายการมากที่สุด คือ
ชวงเวลา 20.00 – 01.30 น. คิดเปนรอยละ 42.4 สวนในวันเสารและวันอาทิตย คือชวง 01.00 –
05.30 น. คิดเปนรอยละ 27.5 และนอกจากนี้ยังพบวา ผูที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได และการศึกษา
ตางกัน จะมีความถี่ในการเปดรับฟงรายการธรรมะ และความสัมพันธกับการใชประโยชน จากการ
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รับฟงรายการธรรมะจากสถานีวิทยากองพลทหารมาที ่ 2 : รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย แตกตางกัน

นนทนา  อังสุวรังษี ( 2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคานิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับเบญจ
ศีลของชาวพุทธในสังคมเมืองและชนบท ที่อยูในและนอกโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง :
ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานในอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค พบวา หมูบานชนบทจะยังคง
รักษาคานิยมและการปฏิบัติตอเบญจศีลไดถูกตองมากกวาหมูบานที่มีความไกลชิดกับเขตเมืองซึ่ง
มีความเจริญมากกวา อนึ่งศีลที่ประชากรทั้งหมดเห็นวา ปฏิบัติยากที่สุด มีความเชื่อในผลกรรม
นอยที่สุด คือ ศีลขอปาณาติบาตหรือศีลขอ 1

จํานงค  รมเย็น (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระญาณวิทยาคมเถร (หลวง
พอคูณ ปริสุทโธ) กับการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบวา “พระ
ญาณวิทยาคม”  (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ) ไดอบรมส่ังสอนประชาชนเขาถึงคุณธรรมความดีงาม
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา โดยเนนการนําไปปฏิบัติมากกวาการสอนใหรูหรือจําได การ
สอนจะเปนลักษณะการพูดคุยกันธรรมดา งายในการเขาใจ

พวงทอง  อังกาบ (2538 : 91) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับชมรายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาทางโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปดรับขาวทางส่ือโทรทัศน ในวันธรรมดา ชวงเวลา 19.01 - 13.00 น. และชวงเวลา 05.30 - 09.30
น.  สําหรับวันหยุด ไดแก ชวงเวลา 05.30 - 09.30 น. และ 19.00 - 22.00 น. สวนการเปดรับเฉล่ีย
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรับชมขาวสารจากโทรทัศนอยางสม่ําเสมอ สําหรับเหตุผลการรับชม
รายการเผยแผพระพุทธศาสนา กลุมตัวอยางใหเหตุผลวา เปนการชมเพราะเปนเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เพื่อใหไดความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานและชีวิตประจําวัน และเพื่อหา
ความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

วุฒิชยั  ผาสุขกานนท (2542 : บทคดัยอ) ไดศกึษาเร่ือง "ปจจยัทีม่อิีทธพิลตอการตดัสินใจ
เลือกชมรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร" พบวา รายการ
โทรทัศนที่กลุมตัวอยางชื่นชอบมากคือ รายการขาว รายการละคร, เพลง และภาพยนตเร่ืองยาว
แตรายการธรรมะ ไดรับความนิยมนอยที่สุด ชวงเวลาคําเปนตนไปเปนชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเปด
รับชมโทรทัศนมากที่สุด  จะรับชมรายการพระพุทธศาสนานอย คือประมาณ 1 - 2 คร้ังตอเดือน
ปจจัยของรายการที่มีผูชื่นชมมากที่สุดคือ ปจจัยดานรูปแบบวิธีการนําเสนอรายการพระพุทธศาสนา
โดยรูปแบบที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ แบบธรรมบรรยายลวน และแบบละครธรรม
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อนุตรา  พรวด ี(2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง "ความตองการรายการวิทยุชุมชนของ
ผูฟงในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญฟงวิทยุเปนประจําทุกวัน โดยฟง
เฉล่ียวันละ 2 - 4 ชัว่โมง โดยชวงเวลาในชวงเชาทีก่ลุมตวัอยางสวนใหญรับฟงวิทยคุอื 09.00 - 10.00 น.
สวนชวงเวลาในชวงบายที่กลุมตัวอยางสวนใหญรับฟงวิทยุคือ 16.00 - 17.00 น. และชวงเวลาใน
ชวงค่ําที่กลุมตัวอยางสวนใหญรับฟงวิทยุคือ ตั้งแต 21.00 น. เปนตนไป โดยรายการที่ฟงเปนราย
การประเภทบันเทิงมากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหรายการวิทยุชุมชนมีรูปแบบ
นติยสารทางอากาศ มคีวามยาว 1 ชัว่โมง โดยออกอากาศในชวงค่าํ (18.00 น. เปนตนไป) ของทกุวัน

จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด จะเห็นไดวาการแสดงธรรมจะตอง
อาศัยวิธีการและรูปแบบในการแสดงธรรมที่ถูกตอง และตองอาศัยทฤษฎีและวิธีปฏิบัติตางๆ อัน
เปนที่ยอมรับและเหมาะสมกับความเปนพระภิกษุสงฆ จะใชรูปแบบของคฤหัสถเลยทีเดียวก็ไมได
จะใชรูปแบบของพระสงฆอยางเดียวก็จะทําใหไมทันกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นการแสดงธรรม
จึงตองอาศัยรูปแบบและวิธีการที่ผสมผสานกันระหวางรูปแบบและแนวปฏิบัติของพระสงฆและ
ของคฤหัสถเพื่อใหการแสดงธรรมเปนที่นาสนใจของประชาชนผูฟงธรรมะซึ่งเปนคฤหัสถและใน
ขณะเดียวกันก็ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยไมเสียความเปนสมณสารูป จากงานวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งผูวิจัยไดนํามาประกอบในงานวิจัยคร้ังนี้ ไดนําเอาเทคนิคและวิธีการตางๆ ที่
เห็นวาจะเปนประโยชนตอการนําไปใชประกอบการแสดงธรรมของพระสงฆในยุคปจจุบัน ไมวาจะ
เปนเทคนิคการเทศน วิธีการพูด วิธีสอนของพระพุทธเจา และแมแตเทคนิคการสอนผูใหญ การวัด
ผลประเมนิผล ลวนแตเปนประโยชนตอการนาํไปประยกุตใชเพือ่ใหการแสดงธรรมนาสนใจมากยิง่ข้ึน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)   โดยการศึกษาความ
ตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุมดวยกันคือ กลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อสนทนา
กลุม กลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณไดแกประชาชนที่อาศัยอยูใกลวัด ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมี 6 อําเภอ
จึงสุมอําเภอละ 2 วัด โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงเปนวัดในเขตเทศบาล
1 วัดและนอกเขตเทศบาล 1 วัด รวมวัดที่จะใชเพื่อสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 12 วัด ตอจากนัน้จงึ
สุมประชาชนทีอ่ยูใกลวัดเพือ่สัมภาษณวัดละ 15 คน โดยการสุมแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)
รวมกลุมตวัอยางทีจ่ะใชเพือ่สัมภาษณจาํนวน 180 คน  สําหรับกลุมตวัอยางทีใ่ชเพือ่สนทนากลุม ผู
วิจยัไดกาํหนดเอาวัดในเขตอําเภอบางกรวยเปนวัดสําหรับจดัสนทนากลุม จาํนวน 2 วัด โดยการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดวัดในเขตเทศบาล 1 วัดและ นอกเขตเทศบาล 1 วัด ตอ
จากนั้นจึงสุมกลุมตัวอยางที่จะใชเพื่อสนทนากลุม วัดละ 10 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) ไดกลุมตวัอยางทีใ่ชเพือ่สนทนากลุม จาํนวน 20 คน  รวมกลุมตวัอยางทีใ่ช
เพือ่การวิจยัคร้ังนีจ้าํนวน 200 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยแบง
เปนข้ันตอนดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ประชากรที่ให

สัมภาษณ และ (2) ประชากรที่รวมการสนทนากลุม ดังนี้
1.ประชากรที่ไหสัมภาษณไดแกประชาชนที่อยูใกลวัดในจังหวัดนนทบุรี  185  วัด
2. ประชากรทีร่วมการสนทนากลุม ไดแกประชาชนในจงัหวัดนนทบรีุทีม่าฟงธรรมทีวั่ด 185 วัด
กลุมตัวอยาง
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้แบงเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมตวัอยางทีใ่หสัมภาษณ

และกลุมตัวอยางที่รวมการสนทนากลุม ดังนี้
กลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ มีข้ันตอนการสุมเพื่อใหไดมาซึ่งกลุมตัวอยางดังนี้
1.สุมวัดในจังหวัดนนทบุรี 6 อําเภอ มีจํานวนวัดทั้งหมด 185 วัด การสุมวัดจะใชวิธีการ

สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อําเภอละ 2 วัด แบงเปนวัดในเมืองและวัดนอกเมือง
อยางละ 1 วัด จึงไดวัดที่จะทําวิจัยในคร้ังนี้ จํานวน  12  วัดแบงเปนวัดในเมือง 6 วัด และวัดนอก
เมือง  6 วัด

2. สุมประชาชนที่อยูใกลวัดที่สุมไดแลวในขอ 1 ซึ่งใชวิธีสุมแบบบังเอิญ  (Accidental
Sampling) วัดละ 15 คน รวมกลุมตัวอยางที่ตองสัมภาษณจํานวน 180 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ให
สัมภาษณ มีลักษณะดังนี้

- มีอาย ุ20 ปข้ึนไป
- มีที่อยูอาศัยหางจากวัดไมเกิน 3 กิโลเมตร
- เปนผูเคยไดฟงพระสงฆแสดงธรรมทั้งตอหนาและทางส่ือตางๆ

วัดในจังหวัดนนทบุรี สามารถแยกตามเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลไดดังนี้
(จํานวนวัดทั้งหมด 185 วัด) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. อ.เมืองนนทบุรี ม ี51 วัด เปนเขตเทศบาล 35 วัด นอกเขตเทศบาล 16 วัด
2. อ.บางกรวย ม ี 46 วัด เปนเขตเทศบาล 32 วัด นอกเขตเทศบาล 14 วัด
3. อ.ปากเกร็ด ม ี39 วัด เปนเขตเทศบาล 14 วัด นอกเขตเทศบาล 25 วัด
4. อ.บางบัวทอง ม ี11 วัด เปนเขตเทศบาล  9  วัด นอกเขตเทศบาล 2 วัด
5. อ.บางใหญ ม ี23 วัด เปนเขตเทศบาล 21 วัด นอกเขตเทศบาล 2 วัด
6. อ.ไทรนอย ม ี15 วัด เปนเขตเทศบาล  4 วัด นอกเขตเทศบาล 11 วัด
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สรุปมีวัดในเขตเทศบาล 114 วัด นอกเขตเทศบาล 70  วัด ผูวิจัยไดสุมตัวอยางวัดที่จะ
ใชสัมภาษณ อําเภอละ 2 วัด  เปนวัดในเขตเทศบาล 1 วัด และวัดนอกเขตเทศบาล 1 วัด ซึ่งใน
จังหวัดนนทบุรี ม ี6 อําเภอ  ตามตาราง ดังนี้

1. อําเภอเมืองนนทบุรี  ม ี 10  ตําบล  51 วัด

วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ
1. วัดกลวย  ต.บางเขน
2. วัดกลางบางซ่ือ  ต.บางกระสอ
3. วัดกําแพง  ต.บางเขน
4. วัดเขมาภิรตาราม  ต.สวนใหญ
5. วัดแคนอก  ต.บางกระสอ
6. วัดแจงศิริสัมพันธ  ต.บางกระสอ
7. วัดเฉลิมพระเกียรติ  ต.บางสีเมือง
8. วัดชมพูเวก  ต.ทาทราย
9. วัดตําหนักใต  ต.ทาทราย
10. วัดโตนด  ต.บางกราง
11. วัดทองนาปรัง  ต.บางไผ
12. วัดทางหลวง  ต.บางเขน
13. วัดทายเมือง  ต.สวนใหญ
14. วัดทินกรนิมิต  ต.สวนใหญ
15. วัดนครอินทร  ต.สวนใหญ
16. วัดนอยนอก  ต.บางกระสอ
17. วัดบัวขวัญ  ต.บางกระสอ
18. วัดบางกราง  ต.บางกราง
19. วัดบางขวาง  ต.สวนใหญ
20. วัดบางแพรกใต  ต.สวนใหญ
21. วัดบางแพรกเหนือ  ต.สวนใหญ
22. วัดบางระโหง ต.บางกราง
23. วัดบางศรีเมือง  ต.บางศรีเมือง
24. วัดประชารังสรรค  ต.บางกราง
25. วัดปราสาท  ต.บางกราง
26. วัดปากน้ํา  ต.สวนใหญ

1. วัดขวัญเมือง  ต.บางกราง
2. วัดเขียน  ต.บางไผ
3. วัดคางคาว  ต.บางไผ
4. วัดแคใน  ต.บางกราง
5. วัดโชติการาม  ต.บางไผ
6. วัดแดงธรรมชาติ  ต.ไทรมา
7. วัดตึก  ต.บางไผ
8. วัดไทรมาใต  ต.ไทรมา
9. วัดไทรมาเหนือ  ต.ไทรมา
10. วัดบางนา  ต.ไทรมา
11. วัดบางรักนอย  ต.บางรักนอย
12. วัดโบสถดอนพรหม ต.บางกราง
13. วัดเพลง  ต.ไทรมา
14. วัดศาลารี  ต.บางไผ
15. วัดสังฆทาน  ต.บางไผ
16. วัดอมฤต  ต.บางไผ

1. วัดเขมาภิรตาราม
      ต.สวนใหญ
     (ในเขตเทศบาล)
2.วัดศาลารี  ต.บางใผ

(นอกเขตเทศบาล)
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27. วัดปาเรไร  ต.บางศรีเมือง
28. วัดฝาง ต.บางเขน
29. วัดพลับพลา  ต.สวนใหญ
30. วัดพุฒิปรางคปราโมทย
      ต.บางศรีเมือง
31. วัดโพธิ์ทองลาง  ต.ปากเกร็ด
32. วัดลานนาบุญ  ต.สวนใหญ
33. วัดสมรโกฎ ิ ต.บางกระสอ
34. วัดสลักใต  ต.บางศรีเมือง
35. วัดพุทธปญญา  ต.บางเขน

2. อําเภอบางกรวย  ม ี 9  ตําบล  46 วัด
วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ

1.วัดชลอ ต.วัดชลอ
2.วัดกลวย ต.วัดชลอ
3.วัดเกตุประยงคฯ ต.วัดชลอ
4.วัดโคนอนมหาสวัสด์ิ
    ต.มหาสวัสด์ิ
5.วัดจันทร ต.บางกรวย
6.วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ
7.วัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย
8.วัดตะเคียน  ต.บางคูเวียง
9.วัดโตนด ต.บางศรีทอง
10. วัดโตนด ต.บางกรวย
11. วัดทา ต.วัดชลอ
12. วัดบางคอ ต.บางคูเวียง
13. วัดบางออยชาง ต.บางสีทอง
14. วัดโบสถบน ต.บางคูเวียง
15. วัดพิกุลทอง ต.วัดชลอ
16.วัดแพรก ต.ปลายบาง
17.วัดโพธิ์บางโอ  ต.วัดชลอ
18. วัดโพธิ์เผือก  ต.บางกรวย
19. วัดละมุดใน  ต.บางคูเวียง

1. วัดแกวฟา  ต.บางขนุน
2. วัดโคนอน  ต.บางสีทอง
3. วัดจําปา  ต.บางขุนกอง
4. วัดซองพลู  ต.บางขุนกอง
5. วัดแดงประชาราษฎร
    ต.บางสีทอง
6. วัดไทยเจริญ  ต.บางขุนกอง
7. วัดไทร  ต.บางสีทอง
8. วัดบางไกรนอก  ต.บางขุนกอง
9. วัดบางไกรใน  ต.บางขนุน
10. วัดบางขนุน  ต.บางขนุน
11. วัดโพธิ์เอน  ต.บางขุนกอง
12. วัดรวก  ต.บางสีทอง
13. วัดใหมผดุงเขต  ต.ศาลากลาง
14. วัดอุทยาน  ต.บางขุนกอง

1. วัดโคนอนมหาสวัสด์ิ
     ต.มหาสวัสด์ิ
      (ในเขตเทศบาล)
2. วัดแดงประชาราษฎร
     ต.บางสีทอง
     (นอกเขตเทศบาล)
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20. วัดลุมคงคาราม  ต.บางกรวย
21. วัดศรีประวัติ  ต.ปลายบาง
22. วัดศรีเรืองบุญ  ต.ปลายบาง
23. วัดสนามนอก  ต.วัดชลอ
24. วัดสนามใน  ต.วัดชลอ
25. วัดสมเกล้ียง  ต.บางคูเวียง
26. วัดสวนใหญ  ต.วัดชลอ
27. วัดสักใหญ  ต.วัดชลอ
28. วัดสําโรง  ต.บางกรวย
29. วัดสิงห  ต.บางคูเวียง
30. วัดสุนทรธรรมิการาม
       ต.ปลายบาง
31. วัดหูชาง  ต.บางคูเวียง
32. วัดอุบลวนาราม  ต.ปลายบาง

3. อําเภอปากเกร็ด  ม ี 11  ตําบล 39 วัด
วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ

1. วัดกลางเกร็ด  ต.บางตลาด
2. วัดกู  ต.บางพูด
3. วัดเกาะพญาเจง  ต.ปากเกร็ด
4. วัดชลประทานรังสฤษด์ิ
     ต. บางตลาด
5. วัดชองลม  ต.บานใหม
6. วัดบอ  ต.ปากเกร็ด
7. วัดบางพูดนอก  ต.บางพูด
8. วัดบางพูดใน  ต.ปากเกร็ด
9. วัดโพธิ์บานออย  ต.บางพูด
10. วัดเรืองเวชมงคล  ต.บานใหม
11. วัดศรีรัตนาราม  ต.บางพูด
12. วัดสนามเหนือ  ต.ปากเกร็ด
13. วัดสลักเหนือ  ต.บานใหม
14. วัดหงษทอง  ต.บางพูด

1. วัดฉิมพลี   ต.เกาะเกร็ด
2. วัดเชิงเลน  ต.ทาอิฐ
3. วัดตาล  ต.บางตะไนย
4. วัดตําหนักเหนือ  ต.บางตะไนย
5. วัดเตย  ต.บางตะไนย
6. วัดทองคุง  ต.คลองพระอุดม
7. วัดทาเกวียน  ต.คลองพระอุดม
8. วัดทาอิฐ  ต.ทาอิฐ
9. วัดธาราธรรมาราม  ต.คลองขอย
10. วัดบางจาก  ต.คลองพระอุดม
11. วัดบางบัวทอง  ต.ทาอิฐ
12. วัดปรมัยยิกาวาศ  ต.เกาะเกร็ด
13. วัดปากคลองพระอุดม
       ต.บางตะไนย
14. วัดปาเลไลยก  ต.บางตะไนย
15. วัดโปรดเกษ  ต.คลองพระอุดม

1. วัดเรืองเวชมงคล
    ต.บานใหม
     (ในเขตเทศบาล)
2. วัดสะพานสูง
    ต.คลองพระอุดม
    (นอกเขตเทศบาล)
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16. วัดไผลอม  ต.เกาะเกร็ด
17. วัดศรีเขตนันทาราม ต.คลองขอย
18. วัดศาลากุล  ต.เกาะเกร็ด
19. วัดสะพานสูง  ต.คลองพระอุดม
20. วัดสาลีโขภิตาราม  ต.บางพลับ
21. วัดสิงหทอง  ต.ออมเกร็ด
22. วัดเสาธงทอง  ต.เกาะเกร็ด
23. วัดแสงสิริธรรม  ต.ทาอิฐ
24. วัดใหญสวางอารมณต.ออมเกร็ด
25. วัดอินทราราม  ต.คลองพระอุดม

4. อําเภอบางบัวทอง มี 8 ตําบล  11 วัด
วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ

1. วัดบางไผ  ต.บางรักใหญ
2. วัดบางแพรก  ต.บางรักใหญ
3. วัดบางรักใหญ  ต.บางรักใหญ
4. วัดไผเหลือง  ต.บางรักพัฒนา
5. วัดมะเด่ือ  ต.บางรักใหญ
6. วัดโมลี  ต.บางรักใหญ
7. วัดละหาร  ต.โสนลอย
8. วัดลาดปลาดุก  ต.บางรักใหญ
9. วัดสามงาม  ต.บางเขน

1. วัดเต็มรักสามัคคี  ต.บางคูรัด
2. วัดลําโพ  ต.ลําโพ

1. วัดมะเด่ือ  ต.บางรักใหญ
    (ในเขตเทศบาล)
2. วัดลําโพ  ต.ลําโพ
     (นอกเขตเทศบาล)

5. อําเภอบางใหญ  ม ี 6  ตําบล 23 วัด
วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ

1. วัดคงคา  ต.บางมวง
2. วัดตนเชือก  ต.บานใหม
3. วัดปาบันเทิงธรรม  ต.บางใหญ
4. วัดบางโค  ต.บางแมนาง
5. วัดปรางคหลวง  ต.บางมวง
6. วัดพระเงิน  ต.บางมวง
7. วัดพระนอน  ต.บางแมนาง
8. วัดพิกุลเงิน  ต.บางมวง

1. วัดบางเลนเจริญ  ต.บางเลน
2. วัดราษฎรประคองธรรม
       ต.เสาธงหิน

1. วัดสะแก  ต.บางเลน
      (ในเขตเทศบาล)
2. วัดบางเลนเจริญ  ต.บางเลน
      (นอกเขตเทศบาล)
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9. วัดโพธิ์ทองบน  ต.บานใหม
10. วัดวัดยุคันธราวาส  ต.บางเลน
11. วัดศรีราษฎร  ต.บางเลน
12. วัดสมเกล้ียง  ต.บางคูเวียง
13. วัดสวนแกว  ต.บางเลน
14. วัดสะแก  ต.บางเลน
15. วัดสังวรพิมลไพบูลย
       ต.บางมวง
16. วัดเสาธงหิน  ต.เสาธงหิน
17. วัดหลังบาง  ต.บางแมนาง
18. วัดอัมพวัน  ต.บางมวง
19. วัดอินทร  ต.เสาธงหิน
20. วัดเอนกดิษฐาราม  ต.บางใหญ
21. วัดบางมวง  ต.บางมวง

6. อําเภอไทรนอย  ม ี7 ตําบล  15 วัด
วัดในเขตเทศบาล วัดนอกเขตเทศบาล วัดที่สุมเพ่ือใชสัมภาษณ

1. วัดคลองเจา  ต.ไทรนอย
2. วัดคลองตาคลาย  ต.ไทรนอย
3. วัดไทรนอย  ต.ไทรนอย
4. วัดไทรใหญ  ต.ไทรนอย

1. วัดคลองขวาง  ต.ราษฎรนิยม
2. วัดคลองขุนศรี  ต.ขุนศรี
3. วัดปลายคลองขุนศรี ต.ไทรใหญ
4. วัดเพรางาย  ต.หนองเพรางาย
5. วัดมะสง  ต.ทวีพัฒนา
6. วัดยอดพระพิมล  ต.ขุนศรี
7. วัดราษฎรนิยม  ต.ราษฎรนิยม
8. วัดลากคอน  ต.ราษฎรนิยม
9. วัดสโมสร  ต.ไทรใหญ
10. วัดเสนียวงศ  ต.หนองเพรางาย
11. วัดอวมอองประชานฤมิต
        ต.หนองเพรางาย

1.วัดไทรนอย  ต.ไทรนอย
   (ในเขตเทศบาล)
2. วัดมะสง ต.ทวีพัฒนา
    (นอกเขตเทศบาล)
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กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสนทนากลุม
ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได เลือกสุมเอาอําเภอบางกรวยเปนอําเภอที่จะใชเพื่อ

สนทนากลุม โดยสุมเอาวัดจํานวน 2 วัด จากวัดทั้งหมด 46 วัด ตอจากนั้นจึงสุม ประชาชนที่มา
ฟงธรรมที่วัด จํานวน วัดละ 10 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการสุมดังนี้

1. สุมอําเภอ ซึ่งใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดอําเภอบางกรวย
เปนอําเภอที่ตองใชสุมกลุมตัวอยางในการสนทนากลุม

2. สุมวัดในเขตอําเภอบางกรวย โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
โดยสุมเอาวัดในเมอืง 1 วัดคอืวัดกระโจมทอง  ต. วัดชลอ  และวัดนอกเมอืง 1 วัด คอืวัดโคนอน  ต.
บางสีทอง

3. สุมประชาชนที่มาฟงธรรมที่วัด ซึ่งใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accident Sampling)
วัดละ 10 คน ไดกลุมตัวอยางที่จะตองใชสนทนากลุม จํานวน 20 คน

สรุปในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ (1) กลุมตัวอยาง
ทีจ่ะใหสัมภาษณจาํนวน 180 คน (2) กลุมตวัอยางทีจ่ะใชสนทนากลุมจาํนวน 20 คน รวมกลุมตวัอยาง
ที่จะใชทําวิจัยในคร้ังนี้ทั้งหมด จํานวน  200  คน

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย
     ตัวแปรอิสระ ไดแก

ตวัแปรทีเ่ปนลักษณะของประชาชนในดาน เพศ อาย ุการศกึษา ทีอ่ยูอาศยั อาชพี รายได
สภาพการมาวัด สภาพการฟงธรรม

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามไดแกความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ 8 ดานดังนี้
1. พระธรรมกถึก
2. เนื้อหาที่พระสงฆแสดงธรรม
3. สถานที่แสดงธรรม
4. วิธีการแสดงธรรม
5. โอกาสในการแสดงธรรม
6. เวลาที่ใชในการแสดงธรรม
7. ระยะเวลาในการแสดงธรรม
8. รูปแบบในการแสดงธรรม
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 ประเภทคือ (1) แบบสัมภาษณ 1 ฉบับ

(2) ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) ดังรายละเอียดตอไปนี้
แบบสัมภาษณกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 ตอนคือ
ตอนท่ี 1 เปนคําถามสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ มี

ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และแบบปลายเปด ( Open – Ended) จํานวน 10  ขอ
ประกอบดวยเนื้อหาคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ที่อยูอาศัย สภาพการ
มาวัด และสภาพการฟงธรรม

ตอนท่ี 2 เปนคําถามสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่อาศัยอยูบริวณใกลวัด ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในแตละดาน ดังนี้

1. พระธรรมกถึก  จํานวน 12 ขอ
2. เนื้อหาธรรมะ  จํานวน 15 ขอ
3. สถานที่แสดงธรรม  จํานวน 12 ขอ
4. วิธีการแสดงธรรม  จํานวน 11  ขอ
5. โอกาสในการแสดงธรรม  จํานวน 17 ขอ
6. ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม  จํานวน  24  ขอ
7. ระยะเวลาในการแสดงธรรม  จํานวน 5  ขอ
8. รูปแบบในการแสดงธรรม  จํานวน 6  ขอ
จากนัน้นาํคะแนนทีไ่ดมาประเมนิคาระดบัความตองการวาอยูระดบัใด (วิเชยีร  เกตสิุงห

2530 : 80,  อางถึงใน  จันทรทิพย ชูสมภพ 2529 : 66 ) ไดใหเกณฑประเมินไวดังนี้
คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด

                  จํานวนชั้น
คะแนนสูงสุดในตอนนี้คือ 3  ต่ําสุด คือ 1 จะได 

3
13 −   = 0.66  ฉะนั้นในการใหความ

หมายในการประเมินระดับความตองการของประชาชนในการแสดงธรรมของพระสงฆใหความ
หมายไดดังนี้

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66   ใหความหมายเทากับ นอย
คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 ใหความหมายเทากับ  ปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00 ใหความหมายเทากับ มาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126

ประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group) ใชเพื่อสนทนากลุมกับประชาชนที่มาฟง
ธรรมที่วัด ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน  ดังรายละเอียดดังนี้

ตอนท่ี 1 ใหผูรวมสนทนากลุม กรอกขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป ไดแก
เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ที่อยูอาศัย สภาพการมาวัดและสภาพการฟงธรรม

ตอนท่ี 2 ประเดน็สนทนากลุมเกีย่วกบัความตองการและความไมตองการของประชาชน
ตอการแสดงธรรมของพระสงฆทั้ง 8 ดานคือ

1. พระธรรมกถึก
2. เนื้อหาที่พระสงฆแสดงธรรม
3. สถานที่แสดงธรรม
4. วิธีการแสดงธรรม
5. โอกาสในการแสดงธรรม
6. เวลาที่ใชในการแสดงธรรม
7. ระยะเวลาในการแสดงธรรม
8. รูปแบบในการแสดงธรรม
วิธีสรางเคร่ืองมือ
การสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงาน

วิจัยตางๆ
2. นําโครงรางแบบสัมภาษณ ที่สรางเสร็จแลวไปขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจแกไขดานเนื้อหา ภาษาและสํานวนที่ใชในแบบสัมภาษณใหชัดเจน แลวนํา
ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจความตรงเชิงเนื้อหา

3. ปรับปรุงเนื้อหาของแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
พระเทพดลิก พระมหา ดร.ตวน สิริธมโฺม และพระครูสุนทรธรรมโสภณ แลวนาํไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองอีกคร้ังหนึ่ง และนําแบบสัมภาษณที่แกไขปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช  กับประชาชนที่อาศัยอยูใกลวัดในเขตอําเภอบางกรวย จํานวน 30 คน เพื่อหาขอบกพรอง
ทั้งในเร่ืองเนื้อหาและภาษาและหาคาความเชือ่มัน่ตามแบบสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)
ของ Cronbach ไดคาความเชือ่มัน่ Alpha = .9329

4. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง
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การกําหนดประเด็นการสนทนากลุม
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ

สรางเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี้
1. ผูวิจยัไดทาํการศกึษาขอมลูจากเอกสารและงานวิจยัตาง  ๆ เพือ่เปนแนวทางในการ

กาํหนดประเด็นการสนทนากลุม
2. นําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดประเด็นในการสนทนากลุม

โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
3. กําหนดประเด็นในการสนทนาตามขอบเขตของวัตถุประสงคในการวิจัย จากนั้นนํา

ประเดน็ในการสนทนาทีส่รางเสร็จเสนออาจารยทีป่รึกษา เพือ่ใหขอเสนอแนะแลวนาํมาปรับปรุงแกไข
4. นําประเด็นในการสนทนาที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

อีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
5. นําประเด็นสนทนากลุมที่แกไขแลวไปดําเนินการสนทนากลุม

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้

 1. การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ดําเนินการดังนี้
1.1 ผูวิจยัตดิตอขอหนงัสือจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ถงึเจาอาวาสวัด

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.2 ผูวิจัยไดเดินทางไปยังวัดที่ไดสุมตัวอยางไวแลวดวยตนเองพรอมดวยผูชวยเก็บ

ขอมูล เพื่อสัมภาษณประชาชนแตละวัด
1.3 เมื่อเสร็จส้ินการสัมภาษณ ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ

สัมภาษณพรอมลงรหัส เตรียมการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร พรอมจดบันทึกไว เพื่อ
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัย

2. การจัดสนทนากลุมดําเนินการโดย
2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงเจาอาวาสวัดเพื่อขอ

ความรวมมือในการติดตอประสานงานกับประชาชนที่มาฟงธรรมที่วัด
2.2 ประสานงานกบัเจาอาวาสและพธิกีร ขอนดัเวลาและสถานทีใ่นการสนทนากลุม

(Focus group)
2.3  เดินทางไปเขารวมสนทนากลุม (Focus Group) ดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ไดนําเอาขอมูลจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหรวมกับ

การสัมภาษณ การสัมภาษณจะกระทําโดยการหาคาสถิติตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS For Window ( The Statistical Package for the Social  Social for Window) และสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้

1. ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง ในดานเพศ  อายุ  อาชีพ รายได ระดับการศึกษา
ที่อยูอาศัย สภาพการมาวัด  สภาพการฟงธรรม วิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละและนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย

2. ขอมูลซึ่งเปนความตองการของกลุมตัวอยาง นํามาหาคาคะแนนเฉล่ียและคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

3. เปรียบเทยีบความแตกตางของความตองการของกลุมตวัอยางเกีย่วกบัการแสดงธรรม
ของพระสงฆ ตามตวัแปรอิสระคอื เพศ และทีอ่ยูอาศยั ใช (t – test Independent) และนาํเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย

4. เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของกลุมตัวอยาง ตามตัวแปรอิสระคือ
อายุ  อาชีพ  รายได ระดับการศึกษา สภาพการมาวัด  และสภาพการฟงธรรม ใช ( F-test ) และนํา
เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ นําเสนอตามลําดับดังนี้

1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล  จึงกําหนดสัญลักษณที่ใชใน

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
  Χ แทน  คาเฉล่ีย  (Mean)

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)
N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  t

(t – distribution)
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  F

(F – distribution)
D.F. แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ  (degree  of  fedom)
S.S. แทน ผลรวมกําลังสอง  (Sum  of  Squares)
M.S.แทน คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง   (Mean  Square)
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .05
* * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    .01
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดออกไปสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน  180  คน

และจัดสนทนากลุม 2 กลุม ในเขตอําเภอบางกรวย โดยใชกลุมตัวอยางในการจัดสนทนากลุม
จํานวน 20 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 200 คน

สําหรับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับดังน้ี
1. ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง ในดานเพศ  อายุ  อาชีพ รายได ระดับการ

ศึกษา ที่อยูอาศัย สภาพการมาวัด  สภาพการฟงธรรม วิเคราะหหาคาความถี่และคารอยละและ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

2. ขอมูลความตองการของกลุมตัวอยาง นํามาหาคาคะแนนเฉล่ียและคาความเบี่ยง
เบนมาตรฐานนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

3. เปรียบเทยีบความแตกตางของความตองการของกลุมตวัอยางเกีย่วกบัการแสดงธรรม
ของพระสงฆ ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ และที่อยูอาศัย ใช (t – test Independent) นําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย

4. เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของกลุมตัวอยาง ตามตวัแปรอิสระ
คอื อาย ุ อาชพี รายได ระดบัการศกึษา สภาพการมาวัด  และสภาพการฟงธรรม ใช ( F-test ) นําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  ในดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ

รายไดเฉล่ียตอเดือน  ที่อยูอาศัย  ความถี่การฟงธรรมตอป  ความถี่ของการไปวัดตอป  วิเคราะห
โดยหาคาความถี่และคารอยละนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ตารางที ่ 1  แสดงความถีแ่ละรอยละ  ของขอมลูพืน้ฐานของประชาชนทีเ่ปนกลุมตวัอยาง ดงันี้
ตัวแปร ความถี่ รอยละ

1. เพศ
1. หญิง
2. ชาย

110
70

61.1
38.9

รวม 180 100
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร จํานวน รอยละ

2. อายุ
1. อายุระหวาง  20 - 29  ป
2. อายุระหวาง  30 – 37  ป
3. อายุระหวาง  38 – 48  ป
4. อายุระหวาง  49 – 75  ป

39
49
44
48

21.7
27.2
24.4
26.7

รวม 180 100
3. ระดับการศึกษา

1. ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา/เทียบเทา
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
5. สูงกวาปริญญาตรี

7
42
51
74
6

3.9
23.3
28.3
41.1
3.3

รวม 180 100
4.    อาชีพ
      1.   รับราชการ
       2.   เกษตรกรรม
      3.   รับจาง
      4.   นักธุรกิจ / คาขาย
      5.   ไมประกอบอาชีพ
      6.   อ่ืนๆ  (แมบาน, นักศึกษา)

30
21
65
33
28
3

16.7
11.7
36.1
18.3
15.6
1.7

รวม 180 100
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

1. 500 – 5,000  บาท
2. 5,001 – 7,500  บาท
3. 7,501 – 10,038  บาท
4. 10,039  -  60,000  บาท
5.  (missing) ไมมีขอมูล

39
43
34
38
26

21.7
23.9
18.9
21.1
14.4

รวม 180 100
6. ท่ีอยูอาศัย

1. เขตเทศบาล
2. นอกเขตเทศบาล

89
91

49.4
50.6

รวม 180 100.0
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร จํานวน รอยละ

7. ความถี่การฟงธรรม / ป
1. 1 – 6  คร้ัง
2.     7 – 12  คร้ัง
3. 13 – 45  คร้ัง
4. 46 – 365  คร้ัง

44
50
42
44

24.4
27.8
23.3
24.4

รวม 180 100.0
8. สถานท่ีฟงธรรม

1. ฟงธรรมตอหนาพระสงฆ
2. ฟงธรรมทางสื่อตางๆ เชน วิทย ุโทรทัศน  หอ

กระจายขาว

177
63

65.0
35.0

รวม 180 100
1. ความถี่การไปวัด /  ป
2. 0  -  6  คร้ัง
3. 7 – 12  คร้ัง
4. 13 – 48  คร้ัง
5. 49 – 365  คร้ัง

54
44
65
17

30.0
24.4
36.1
9.4

รวม 180 100

จากตารางที่   1  แสดงใหเห็นวาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด  180  คน  เมื่อจําแนกตาม
เพศ  เปนหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ  61.1  และชาย  จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
38.9 จําแนกตามกลุมอาย ุ มีอาย ุ 20 – 29  ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 21.7  อายุ  30 – 37
ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ  27.8  อายุ  38 – 48  ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 24.4
และอายุ  49 – 75 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ  26.7   จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษาจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  3.9   ประถมศึกษาจํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ   23.3   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจํานวน 51คน คิดเปนรอยละ   28.3   อนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ  41.1    และ  สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ  3.3    เมื่อจําแนกตามอาชีพ  พบวา  รับราชการจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ   16.7
เกษตรกรรม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ  11.7    รับจางจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ   36.1
นักธุรกิจหรือคาขาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ  18.3   ไมประกอบอาชีพ จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ  15.6   และ อ่ืนๆ (แมบานกับนักศึกษา) อีก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ   1.7   เมื่อ
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  พบวา  มีรายได  500 – 5,000  บาทจํานวน 39 คน คิดเปนรอย
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ละ   21.7    รายได  5,001 – 7,500  บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ  23.9    รายได  7,501 –
10,038  บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ  18.9   รายได  10,039 – 60,000  บาท จํานวน 38
คน คิดเปนรอยละ  21.1    และไมตอบคําถามขอนี้อีกถึง จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ  14.4
เมื่อจําแนกตามสภาพที่อยูอาศัย  พบวา  อาศัยอยูในเขตเทศบาล จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ
49.4   และอยูนอกเขตเทศบาล จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ  50.6   เมื่อจําแนกตามความถี่การ
ฟงธรรมตอป  พบวา  ฟงธรรม  1 – 6 คร้ัง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ  24.4   ฟงธรรม  7 – 12
คร้ัง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  27.8  ฟงธรรม 13 – 45 คร้ัง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
23.3  และฟงธรรม 46 – 365 คร้ัง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ  24.4   เมื่อจําแนกตามสถานที่
ฟงธรรม  พบวา  ฟงธรรมตอหนาพระสงฆ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ  65.0   และ  ฟงธรรม
ทางส่ือตางๆ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  หอกระจายขาว จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ  35.0   และเมื่อ
จําแนกตามความถี่การไปวัดตอป  พบวา  ผูที่ไปวัด  0 – 6  คร้ัง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ
30.0   ไปวัด  7 – 12 คร้ัง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ  24.4    ไปวัด  13 – 48  คร้ัง  จํานวน 65
คน คิดเปนรอยละ 36.1    และไปวัด  49 – 365  คร้ัง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ  9.4

ตอนท่ี 2 ขอมูลความตองการของกลุมตัวอยาง  เสนอในรูปแบบของคะแนนเฉล่ีย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการ
ตารางที่  2  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน

 ในจังหวัดนนทบุรี  ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
ระดับความตองการ

ความตองการของประชาชนท่ีมีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
Χ S.D. ระดับ

1. ความตองการดานพระธรรมกถึก
2. ความตองการดานเน้ือหาธรรมะ
3.    ความตองการดานสถานท่ีแสดงธรรม
4.     ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม
5.    ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม
6.     ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (ท่ีวัด)
7.     ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (วิทย)ุ
8.     ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (โทรทัศน)
9.     ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (หอกระจายขาว)
10.    ความตองการดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
11.    ความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรม

1.94
2.40
2.01
1.97
2.34
1.95
1.88
2.19
1.79
1.81
2.04

0.35
0.39
0.33
0.36
0.35
0.37
0.41
0.53
0.42
0.29
0.40

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 2.04 0.21 ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

จากตารางที่  2  แสดงใหเห็นวาระดับความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรม
ของพระสงฆในจังหวัดนนทบุรีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.04, S.D. = 0.21)  และเมื่อ
แยกพิจารณาในแตละดานพบวา  ประชาชนมีความตองการในดานเนื้อหาธรรมะและโอกาสใน
การแสดงธรรมอยูในระดับมาก  สวนในดานอ่ืนๆ  ทุกดานประชาชนมีความตองการอยูในระดับ
ปานกลาง  ( Χ = 2.40, S.D. = 0.39 , Χ = 2.34, S.D. = 0.35 ตามลําดับ)

ตารางที่  3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
 ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานพระธรรมกถึก

ระดับความตองการ
ความตองการดานพระธรรมกถึก

Χ S.D. ระดับ
1. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีน้ําเสียงที่ไพเราะ
2. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรใชภาษาที่ฟงเขาใจงาย
3. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีบุคลิกนาเล่ือมใส
4. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีความรูทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีความรูทางธรรมะอยูในระดับเปรียญธรรม
6. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน
7. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนผูที่บวชมาหลายป
8. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนผูมีอายุมาก
9. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีตําแหนงผูชวยเจาอาวาสขึ้นไป
10. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนพระที่ไดรับสัญญาบัตรพัดยศ
11. พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนพระที่มีช่ือเสียงทางสังคม

2.05
2.83
2.53
1.81
2.07
2.08
1.87
1.65
1.47
1.53
1.54

0.62
0.40
0.60
0.69
0.68
0.72
0.75
0.64
0.64
0.66
0.70

ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย

รวม 1.94 0.35 ปานกลาง

จากตารางที่  3  แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความตองการในดานพระธรรมกถึกโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 1.94, S.D. = 0.35)   และเมื่อจําแนกเปนประเด็นพบวาประชาชน
มีความตองการใหพระธรรมกถึกแสดงธรรมโดยใชภาษาที่เขาใจงายและมีบุคลิกที่นาเล่ือมใสอยูใน
ระดับมาก ( Χ  = 2.83 , S.D. = 0.40 และ Χ  = 2.53 , S.D. = 0.60 ตามลําดับ)  และใหความ
สําคัญกับประเด็นเร่ืองตําแหนง ยศศักดิ์และชื่อเสียงทางสังคมในระดับที่นอย ( Χ = 1.47, S.D. =
0.64, Χ = 1.53, S.D. = 0.66, Χ = 1.54, S.D. = 0.70 ตามลําดับ)  สวนในประเด็นอ่ืนๆ อยูใน
ระดับปานกลาง
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ตารางที่  4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานเนื้อหาธรรมะ

ระดับความตองการ
ความตองการดานเนื้อหาธรรมะ

Χ S.D. ระดับ
1. เนื้อหาธรรมะที่ทันกับสถานการณปจจุบัน
2. เนื้อหาธรรมะที่สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3. เนื้อหาธรรมะที่ชวยใหครอบครัวอยูอยางมีความสุข
4. เนื้อหาธรรมะที่ชวยใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับโทษของอบายมุข
6. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับเร่ืองกรรม
7. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับเร่ืองศีล
8. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการใหทาน
9. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับนรกและสวรรค
10. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับจิตและเจตสิก
11. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับสมาธิภาวนา
12. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการเจริญสติ
13. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการละกิเลส (โลภ,โกรธ,หลง)
14. เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับมรรค  ผล  นิพพาน

2.69
2.51
2.67
2.67
2.51
2.51
2.50
2.45
2.08
2.14
2.23
2.36
2.39
2.03

0.54
0.62
0.52
0.51
0.60
0.66
0.57
0.59
0.70
0.66
0.64
0.64
0.62
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
รวม 2.40 0.33 มาก

จากตารางที่  4  แสดงใหเห็นวาโดยรวมแลวประชาชนมีความตองการดานเนื้อหาธรรมะ
อยูในระดับมาก ( Χ  = 2.40 , S.D. = 0.33 )   และเมื่อจําแนกเปนประเด็นพบวาประชาชนมีความ
ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเร่ืองของสถานการณปจจุบัน  ที่สามารถ
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  ที่ชวยใหครอบครัวอยูอยางมีความสุข  และสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  เกี่ยวกับโทษของอบายมุข  เร่ืองกรรม  ศีล  ทาน  นรกสวรรค  การเจริญสติ
และการละกิเลส  อยูในระดับมาก  โดยใหความสําคัญกับเนื้อหาธรรมะที่เกี่ยวกับสถานการณ
ปจจุบันมากที่สุด ( Χ  = 2.69 , S.D. = 0.54)  สวนในประเด็น เกี่ยวกับจิตและเจตสิก  สมาธิ
ภาวนา  และเร่ืองมรรค ผล  นิพพาน  ประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง  ( Χ  = 2.14,
S.D. = 0.66,  Χ  = 2.23 , S.D. = 0.64,  Χ  = 2.03 , S.D. = 0.75  ตามลําดับ )
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ตารางที่  5  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานสถานที่แสดงธรรม

ระดับความตองการ
ความตองการดานสถานที่แสดงธรรม

Χ S.D. ระดับ
1. แสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญ
2. แสดงธรรมในพระอุโบสถ
3. แสดงธรรมในศาลาหอฉัน
4. แสดงธรรมบริเวณลานเปนที่พักผอน
5. แสดงธรรมใตตนไม
6. แสดงธรรมในชุมชนหรือหมูบาน
7. แสดงธรรมในบาน
8. แสดงธรรมในที่ทํางาน
9. แสดงธรรมทางสถานีวิทยุ
10. แสดงธรรมทางโทรทัศน
11. แสดงธรรมทางหอกระจายขาว

2.54
1.91
1.88
2.09
2.18
1.86
1.43
1.54
2.31
2.28
2.16

0.61
0.72
0.63
0.75
0.77
0.69
0.63
0.66
0.65
0.65
0.68

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 2.01 0.33 ปานกลาง

จากตารางที่  5  แสดงใหเห็นวาในดานสถานที่การแสดงธรรม โดยรวมประชาชนมีความ
ตองการอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 2.01 , S.D. = 0.33)   และเมื่อจําแนกในแตละประเด็นพบวา
ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญอยูในระดับที่มาก  ( Χ  = 2.54
,S.D. = 0.61)  สวนความตองการใหแสดงธรรมที่บานและที่ทํางานอยูในระดับที่นอย ( Χ  = 1.43 ,
S.D. = 0.63, Χ  = 1.54 , S.D. = 0.66 ตามลําดับ)  และในสถานที่อ่ืนๆ  นอกจากนี้อยูในระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่  6  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานวิธีการแสดงธรรม

ระดับความตองการ
ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม

Χ S.D. ระดับ
1. แสดงธรรมดวยการใชวดีีโอหรอืภาพยนตประกอบการแสดงธรรม
2. แสดงธรรมดวยการใชเครื่องฉายภาพนิ่งประกอบการแสดงธรรม
3. แสดงธรรมโดยการใชเสียงดนตรีประกอบการแสดงธรรม
4. แสดงธรรมโดยใชรูปภาพประกอบการแสดงธรรม
5. แสดงธรรมโดยใชเคร่ืองฉายขามศีรษะ (Over  head)
6. แสดงธรรมโดยเลาเร่ืองยกตัวอยางเร่ืองราวปจจุบัน
7. แสดงธรรมโดยแทรกมุขตลก
8. แสดงธรรมโดยเลานิทานตลอดจนนิทานชาดกตางๆ
9. แสดงธรรมโดยใชวิธีการแหล
10. แสดงธรรมโดยสอดแทรกบทกลอนตาง

1.87
1.80
1.42
1.88
1.68
2.66
2.24
2.42
1.84
1.96

0.70
0.66
0.60
0.71
0.69
0.56
0.70
0.62
0.74
0.74

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 1.97 0.36 ปานกลาง

จากตารางที่  6  แสดงใหเห็นวาในดานวิธีการแสดงธรรมโดยรวมแลวประชาชนมีความ
ตองการอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 1.97 , S.D. = 0.36 )  และเมื่อจําแนกเปนประเด็นพบวา
ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมดวยวิธียกตัวอยางเร่ืองราวปจจุบันในระดับมาก 
( Χ  = 2.66 , S.D. = 0.56) และแสดงโดยการเลานิทานหรือชาดกตางๆ ประกอบอยูในระดับมาก
เชนกัน ( Χ  = 2.42 ,S.D. = 0.62)  สวนในการใชเสียงดนตรีประกอบการแสดงธรรมนั้นประชาชน
มีความตองการอยูในระดับที่นอย ( Χ  = 1.42 ,S.D. = 0.60)  สวนในประเด็นอ่ืนๆ  ประชาชนมี
ความตองการอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่  7  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานโอกาสในการแสดงธรรม

ระดับความตองการ
ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม

Χ S.D. ระดับ
1. การแสดงธรรมควรแสดงในวันมาฆบูชา
2. การแสดงธรรมควรแสดงในวันเขาพรรษา
3. การแสดงธรรมควรแสดงในวันอาสาฬหบูชา
4. การแสดงธรรมควรแสดงในวันออกพรรษา
5. การแสดงธรรมควรแสดงในวันตักบาตรเทโว
6. การแสดงธรรมควรแสดงในวันขึ้นปใหม
7. การแสดงธรรมควรแสดงในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
8. การแสดงธรรมควรแสดงในวันสารทไทย
9. การแสดงธรรมควรแสดงในวันสารทจีน
10. การแสดงธรรมควรแสดงในวันสงกรานต
11. การแสดงธรรมควรแสดงในวันลอยกระทง
12. การแสดงธรรมควรแสดงในงานแตงงาน
13. การแสดงธรรมควรแสดงในงานบวช
14. การแสดงธรรมควรแสดงในงานขึ้นบานใหม
15. การแสดงธรรมควรแสดงในงานวันเกิด
16. การแสดงธรรมควรแสดงในงานบําเพ็ญกุศลศพ

2.81
2.79
2.81
2.69
2.56
2.49
2.26
2.37
1.67
2.48
2.01
1.58
2.62
2.03
1.67
2.58

0.41
0.42
0.42
0.51
0.63
0.66
0.70
0.65
0.70
0.67
0.74
0.74
0.61
0.70
0.72
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
นอย
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

รวม 2.34 0.35 มาก

จากตารางที่  7  แสดงใหเห็นวาในดานโอกาสในการแสดงธรรมโดยรวมแลวประชาชน
มีความตองการอยูในระดับมาก ( Χ  = 2.34 , S.D. = 0.35)  และเมื่อพิจารณาแตละประเด็น พบวา
ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรม ในงานแตงงานอยูในระดับนอย ( Χ  = 1.58,
S.D. = 0.74)  สวนในวันมาฆบูชา  เขาพรรษา อาสาฬหบูชา  ออกพรรษา ตักบาตรเทโว  ข้ึนปใหม
วันสารทไทย วันสงกรานต  งานบวช  และงานบําเพ็ญกุศลศพ  อยูในระดับมาก  สวนในโอกาส
อ่ืนๆ ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่  8  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชนในจงัหวัด
 นนทบรีุตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรมะ (ทีวั่ด)

ระดับความตองการ
ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม (ที่วัด)

Χ S.D. ระดับ
1. พระสงฆควรแสดงธรรมชวงหลังพระฉันเชา
2. พระสงฆควรแสดงธรรมชวงกอนพระฉันเพล
3. พระสงฆควรแสดงธรรมชวงหลังพระฉันเพล
4. พระสงฆควรแสดงธรรมชวงตอนเย็น
5. พระสงฆควรแสดงธรรมชวงตอนคํ่า

2.47
2.04
2.03
1.69
1.55

0.67
0.67
0.68
0.70
0.71

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

รวม 1.95 0.37 ปานกลาง

จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวาโดยรวมแลวประชาชนมคีวามตองการดานชวงเวลาทีใ่ช
ในการแสดงธรรมอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 1.95 , S.D. = 0.37)  และเมื่อแยกพิจารณาแตละ
ชวงเวลาแลวพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในชวงหลังจากที่พระฉันเชา
เสร็จอยูในระดับมาก  ( Χ = 2.47 ,S.D. = 0.67)  สวนชวงเวลากอน และหลังพระฉันเพล  และตอน
เย็นนั้น  ประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 2.04 , S.D. = 0.67,  Χ  = 2.03 ,
S.D. = 0.68, Χ  = 1.69 , S.D. = 0.70 ตามลําดับ )  สวนในเวลาชวงตอนค่ํานั้นประชาชนมีความ
ตองการอยูในระดบันอย  ( Χ = 1.55 , S.D. = 0.71)

ตารางที่  9  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชนในจังหวัด
 นนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม
(วิทย ุโทรทัศนและหอกระจายขาว)

ระดับความตองการ
วิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาว

ความตองการ
ดานชวงเวลาที่ใช
ในการแสดงธรรม Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
1.  ชวงเชา
2.  ชวงตอนเที่ยง
3.  ชวงตอนบาย
4.  ชวงตอนคํ่า
5.  ชวงตอนดึก

2.55
1.62
1.58
1.94
1.73

0.72
0.61
0.62
0.83
0.84

มาก
นอย
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง

2.41
1.59
1.54
1.77
1.48

0.77
0.56
0.59
0.76
0.71

มาก
นอย
นอย

ปานกลาง
นอย

2.51
1.65
1.63
1.83
1.36

0.74
0.61
0.65
0.78
0.63

มาก
นอย
นอย

ปานกลาง
นอย

รวม 1.88 0.41 ปานกลาง 2.19 0.53 ปานกลาง 1.79 0.42 ปานกลาง
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จากตารางที ่ 9  ประชาชนมคีวามตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยทางส่ือวิทย ุโทรทศัน
และหอกระจายขาว  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ  = 1.88 , S.D. = 0.41, Χ  = 2.19 , S.D.
= 0.53, Χ  = 1.79 , S.D. = 0.42 ตามลําดับ)  และเมื่อแยกพิจารณาตามชวงเวลาพบวาในเวลา
ชวงเชาประชาชนมีความตองการในการฟงธรรมจากส่ือทั้งสามอยูในระดับที่มาก ( Χ  = 2.55 ,
S.D. = 0.72, Χ  = 2.41 , S.D. = 0.77, Χ  = 2.51, S.D. = 0.74 ตามลําดบั)   สวนในชวงตอนเทีย่ง
และบายนั้นมีความตองการอยูในระดับที่นอย สวนในชวงตอนค่ําประชาชนมีความตองการอยูใน
ระดับปานกลาง และในชวงดึกประชาชนมีความตองการในการฟงธรรมจากส่ือโทรทัศนและ
หอกระจายขาว อยูในระดับนอย  สวนส่ือวิทยุอยูในระดับปานกลาง

ตารางที่  10  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
   ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานระยะเวลาในการแสดงธรรม

ระดับความตองการความตองการดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
Χ S.D. ระดับ

1.  พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา  10 – 20  นาที
2.  พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา  20 – 30  นาที
3.  พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา  30 – 60  นาที
4.  พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา  1  ช่ัวโมง ขึ้นไป

1.81
2.32
1.81
1.33

0.76
0.72
0.79
0.62

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

รวม 1.81 0.29 ปานกลาง

จากตารางที่  10 แสดงใหเห็นวาโดยรวมประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง
เมื่อแยกพิจารณาตามระยะเวลาของการแสดงธรรมแตละคร้ังพบวา  ประชาชนตองการใหพระสงฆ
แสดงธรรมใชเวลาประมาณ  1  ชัว่โมงข้ึนไป  อยูในระดบัทีน่อย  ( Χ  = 1.33 ,S.D. = 0.62)  และใช
เวลา  10 – 20  นาทีและ  30 – 60  นาที   อยูในระดับปานกลาง  สวนประชาชนที่มีความตองการ
ใหพระสงฆแสดงธรรมใชเวลา 20 – 30  นาที  อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก ( Χ  = 2.32 ,
S.D. = 0.72)
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ตารางที่  11  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตองการของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานรูปแบบในการแสดงธรรม

ระดับความตองการความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรม
Χ S.D. ระดับ

1. ตองการใหพระสงฆแสดงธรรม แบบธรรมาสนเดียว
2.  ตองการใหพระสงฆแสดงธรรม แบบปจุฉาวิสัชนา 2 หรือ  3  ธรรมาสน
3. ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยวิธีปาฐกถาธรรม
4. ตองการใหพระสงฆแสดงธรรม  โดยการอภิปรายธรรม
5. ตองการใหพระสงฆแสดงธรรม โดยแบบบรรยายธรรม

2.63
2.22
1.63
2.07
1.68

0.55
0.67
0.65
0.72
0.74

มาก
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 2.04 0.40 ปานกลาง

จากตารางที ่  11  แสดงใหเหน็วาโดยรวมประชาชนมคีวามตองการอยูในระดบัปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมแบบธรรมาสนเดียว  
อยูในระดับที่มาก ( Χ  = 2.63)  สวนความตองการในรูปแบบวิธีปาฐกถาธรรม  อยูในระดับนอย
( Χ  = 1.63 ,S.D. = 0.65)  และการแสดงธรรมแบบปุจฉาวิสัชนา 2 หรือ 3 ธรรมาสน  การ
อภิปรายธรรม  และการบรรยายธรรม  มีความตองการอยูในระดับปานกลาง

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระสงฆ  ทั้ง  8  ดาน  ตามตัวแปรเพศ  ที่อยูอาศัย  เสนอใน
รูปแบบของคา  t – test
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ตารางที่  12 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย  ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
  ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ระหวางเพศชายกับเพศหญิง

ระดับความตองการ
ชาย หญิงความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ

Χ S.D. Χ S.D.
t

ความตองการดานพระธรรมกถึก
ความตองการดานเน้ือหาธรรมะ
ความตองการดานสถานท่ีแสดงธรรม
ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม
ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (ท่ีวัด)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (วิทยุ)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (โทรทัศน)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (หอกระจายขาว)
ความตองการดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรม

1.95
2.42
2.05
2.01
2.36
1.97
1.83
2.14
1.74
1.82
2.02

0.35
0.40
0.36
0.35
0.32
0.38
0.42
0.51
0.42
0.27
0.40

1.92
2.37
1.96
1.92
2.30
1.92
1.96
2.27
1.87
1.80
2.08

0.35
0.39
0.33
0.36
0.35
0.37
0.41
0.53
0.42
0.29
0.40

0.50
0.83
1.79
1.51
1.23
0.90

-2.14*
-1.59
-1.94*
0.61
-0.99

รวม 2.04 0.22 2.05 0.21 -0.19
* p < .05

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนตอการ
แสดงธรรมของพระสงฆ  ระหวางเพศชายและเพศหญงิ ปรากฏวา โดยภาพรวมไมมคีวามแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อแยกพิจารณาเปนดานๆ   ในดานชวงเวลาที่ใชใน
การแสดงธรรมทางวิทยุ  และดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาวประชาชนเพศ
ชายและหญิงมีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
ถึงความแตกตางดวยคาเฉล่ีย  จะเห็นวาความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม (วิทย)ุ
เพศชาย ( Χ  = 1.83 ,S.D. = 0.42) มีความตองการที่นอยกวาเพศหญิง  ( Χ  = 1.96 ,S.D. =
0.41) และในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว เมื่อพิจารณาดวยคาเฉล่ียก็
จะพบความแตกตางคือ  เพศชาย ( Χ  = 1.74 ,S.D. = 0.42) มีความตองการที่นอยกวาเพศหญิง
( Χ  = 1.87 ,S.D. = 0.42) เชนเดียวกัน  สวนในดานอ่ืนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่  13   ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย  ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
    ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ระหวางผูที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

ระดับความตองการ
เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาลความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ

Χ S.D. Χ S.D.
t

ความตองการดานพระธรรมกถึก
ความตองการดานเน้ือหาธรรมะ
ความตองการดานสถานท่ีแสดงธรรม
ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม
ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (ท่ีวัด)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (วิทยุ)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (โทรทัศน)
ความตองการดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม (หอกระจายขาว)
ความตองการดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรม

1.92
2.39
2.01
1.97
2.30
1.92
1.82
2.15
1.70
1.79
2.02

0.36
0.40
0.31
0.35
0.33
0.36
0.42
0.52
0.41
0.30
0.42

1.97
2.42
2.01
1.98
2.38
1.98
1.94
2.23
1.88
1.83
2.07

0.34
0.37
0.34
0.37
0.36
0.37
0.41
0.55
0.41
0.27
0.38

-0.93
-0.45
0.21
-0.34
-1.47
-0.95
-1.79
-1.01
-3.04*
-0.98
-0.83

รวม 2.00 0.22 2.08 0.21 -2.42*
* p < .05

จากตารางที่  13  แสดงใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนตอการ
แสดงธรรมของพระสงฆ ระหวางประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและประชาชนที่อยูนอกเขตเทศบาล
ปรากฏวาโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และเมื่อเปรียบเทียบ
ดวยคาเฉล่ียกพ็บวา  ผูอยูในเขตเทศบาล ( Χ  = 2.00 ,S.D. = 0.22) มคีวามตองการโดยรวมนอยกวา
ผูอยูนอกเขตเทศบาล ( Χ  = 2.08 ,S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาในแตละดาน  พบวา ในดานชวงเวลา
ที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว  ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลและประชาชนที่อยูนอก
เขตเทศบาลมีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบดวยคาเฉล่ียก็พบวาประชาชนผูอยูในเขตเทศบาล ( Χ  = 1.70 ,S.D. = 0.41) ตองการ
ใหพระสงฆแสดงธรรมทางหอกระจายขาวนอยกวา ประชาชนผูอยูนอกเขตเทศบาล ( Χ  = 1.88 ,
S.D. = 0.41)  สวนในดานอ่ืนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับการแสดงธรรมของพระสงฆ  ตามตัวแปรอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได
ความถี่การฟงธรรม  และความถี่การไปวัด  เสนอในรูปแบบของคา  F – test

ตารางที่  14  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน
   ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. Df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.265
22.143
22.408

3
175
178

.088

.127
.698

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2.793
24.767
27.559

3
176
179

.931

.141
6.616**

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.193
19.123
19.317

3
174
177

.064 .586

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.506
22.482
22.987

3
174
177

.169

.129
1.304

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2.216
20.482
22.987

3
175
178

.739

.116
6.383**

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม (ที่วัด)
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.128
24.336
24.464

3
175
178

.042

.139
.307
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ตารางที่ 14 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. Df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.360
31.003
31.362

3
176
179

.120

.176
.681

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2.242
49.595
51.837

3
176
179

.747

.282
2.653*

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.816
30.860
31.676

3
175
178

.272

.176
1.543

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.203
14.997
15.200

3
176
179

.067

.085
.794

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.697
28.169
28.866

3
176
179

.232

.160
1.453

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.296
7.953
8.250

3
168
171

.098

.047
2.086

p < .05  ** p < .01

จากตารางที่  14  แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One –way  ANOVA  พบวา ความ
ตองการของประชาชนที่มีอายุตางกัน ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ โดยภาพรวมไมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวา ผูที่มีอายุตางกัน มีความตองการตอ
การแสดงธรรมของพระสงฆไมแตกตางกัน และเมื่อแยกพิจารณาเปนดานๆ  พบวา  ความตองการ
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ของประชาชนดานเนือ้หาธรรมะ และความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม มคีวาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 หมายความวา  ผูที่มีอายุตางกัน  มีความตองการ
ตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานพระธรรมกถึกและโอกาสในการแสดงธรรม  แตกตางกัน

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หมายความวา  ผูที่มีอายุตางกัน  มีความ
ตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานชวงเวลาในการแสดงธรรมทางโทรทัศนแตกตางกัน

สวนดานอ่ืนๆ  พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเพื่อให
ทราบถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคะแนนเฉล่ียของระดับความตองการใน
ดานเนื้อหาธรรมะ ดานโอกาสในการแสดงธรรม  และ ดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทาง
โทรทัศน  ในแตละกลุมอายุมีความแตกตางกันหรือไม  จึงใชเปรียบเทียบเปนรายคู  โดยวิธีของ
Duncan  ดังปรากฏในตารางที่  15

ตารางที่  15  แสดงผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ  Duncan  เกี่ยวกับระดับ
ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในดานเนื้อหาธรรมะ
ดานโอกาสในการแสดงธรรม  และดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
จําแนกตามกลุมอายุ

ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานเนื้อหาธรรมะ
กลุมยอยของคา alpha  ที่ .01

กลุมอายุ
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

30 – 37 ป
20 – 29 ป
38 – 48 ป
49 – 75 ป

2.28
2.28

-
-

-
-

2.50
2.55

ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานโอกาสในการแสดงธรรม
กลุมยอยของคา alpha  ที่ .01

กลุมอายุ
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

30 – 37 ป
20 – 29 ป
49 – 75 ป
38 – 48 ป

2.19
2.27

-
-

-
-

2.44
2.44

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



147

ตารางที่ 15 (ตอ)
ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน

กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05
กลุมอายุ

Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2
49 – 75 ป
30 – 37 ป
20 – 29 ป
38 – 48 ป

2.05
2.14
2.26

-

-
2.14
2.26
2.34

จากตารางที่  15  ปรากฏวา ในดานเนื้อหาธรรมะ  ประชาชนกลุมอาย ุ30 –37 ป ( Χ =
2.28 )และกลุมอาย ุ  20 – 29 ป  ( Χ = 2.28 ) มีความตองการดานเนื้อหาธรรมะแตกตางจาก
ประชาชนกลุมอาย ุ 38 – 48 ป ( Χ = 2.50) และกลุมอาย ุ 49 – 75 ป ( Χ = 2.55 ) อยางมนียัสําคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั .05  สวนในดานโอกาสในการแสดงธรรม ประชาชนกลุมอาย ุ 30 –37 ป ( Χ = 2.19 )
และกลุมอาย ุ  20 – 29  ป  ( Χ = 2.27)  มีความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม แตกตาง
จากประชาชน กลุมอายุ  49 – 75 ป ( Χ = 2.44 ) และกลุมอายุ  38 – 48  ป ( Χ = 2.44 )
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน ประชาชนกลุม
อายุ 49 – 75 ป ( Χ = 2.05) และกลุมอาย ุ  30 –37 ป  ( Χ = 2.34 ) มีความตองการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่  16 การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีระดับการศึกษา
  แตกตางกัน  ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. Df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.774
21.634
22.408

4
174
178

.194
124

1.557

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.550
27.010
27.559

4
175
179

.137

.154
.890
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ตารางที่ 16 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. Df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.668
18.648
19.317

4
173
177

.167

.108
1.550

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.174
21.814
22.987

4
174
177

.293

.126
2.327

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.495
20.969
22.987

4
174
178

.374

.121
3.101*

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมที่วัด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.073
24.391
24.464

4
174
178

.018

.140
.131

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.763
29.599
31.362

4
175
179

.441

.169
2.606

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

3.681
48.156
51.837

4
175
179

.920

.275
3.345

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.363
30.313
31.676

4
174
178

.341

.174
1.956
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ตารางที่ 16 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. Df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.460
14.740
15.200

4
175
179

.115

.084
1.365

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.053
27.814
28.866

4
175
179

.263

.159
1.656

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.275
7.975
8.250

4
167
171

.068

.047
1.437

* p < .05  ** p < .01

จากตารางที่  16  แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One –way  ANOVA  พบวา ความ
ตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ โดยภาพรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวา  ผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มี
ความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในแตละดานไมแตกตางกัน และเมื่อแยกพิจารณา
เปนดานๆ  พบวา ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม   มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หมายความวา  ผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความ
ตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกัน

สวนความตองการของประชาชนในดานอ่ืนๆ  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเพื่อใหทราบถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคะแนนเฉล่ียของ
ระดับความตองการในดานโอกาสในการแสดงธรรม  ในประชาชนที่มีการศึกษาที่แตกตางกันวามี
ความแตกตางกนัหรือไม  จงึใชเปรียบเทยีบเปนรายคู  โดยวิธขีอง  Duncan  ดงัปรากฏในตารางที ่ 17
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ตารางที่  17  แสดงผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ  Duncan  เกี่ยวกับ
ระดับความ       ตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานโอกาส
ในการแสดงธรรม  จําแนกตามระดับการศึกษา

ความตองการของประชาชนทีมี่ตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานโอกาสในการแสดงธรรม
กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05

ระดับการศึกษา
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

อนุปริญญา /ปริญญาตรี
มัธยมศึกษา / เทียบเทา

ประถมศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี

ตํ่ากวาชั้นประถมศึกษา

2.27
2.32
2.43
2.43

-

-
-

2.43
2.43
2.68

จากตารางที ่ 17  ปรากฏวา ในดานโอกาสในการแสดงธรรม  ประชาชนกลุมทีม่กีารศกึษา
อนปุริญญาหรือปริญญาตรี ( Χ = 2.27 ) และกลุมทีม่กีารศกึษามธัยมศกึษาหรือเทยีบเทา  ( Χ = 2.32 )
มีความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางจากประชาชนกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวา
ประถมศึกษา ( Χ = 2.68) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่   18  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน
    ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.026
21.383
22.408

5
173
178

.205

.124
1.660

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.644
25.915
27.559

5
174
179

.329

.149
2.208
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ตารางที่ 18 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.166
19.151
19.317

5
172
177

.033

.111
.298

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.417
22.570
22.987

5
172
177

.083

.131
.636

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.799
21.664
22.464

5
173
178

.160

.125
1.276

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมที่วัด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.751
23.714
24.464

5.173
178

.150

.137
1.095

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.708
30.654
31.362

5
174
179

.142

.176
.804

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.403
51.429
51.837

5
174
179

.081

.296
.276

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.459
31.217
31.676

5
173
178

.091

.180
.509
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ตารางที่ 18 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.885
14.315
15.200

5
174
179

.177

.082
2.152

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.913
27.653
28.866

5
174
179

.183

.161
1.137

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ โดยรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.191
8.059
8.250

5
166
171

.038

.048
.788

จากตารางที่  18  แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One –way  ANOVA  พบวา  ความ
ตองการของประชาชนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05 หมายความวา
ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน  มีความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในทุกดานไมแตกตางกัน
โดยภาพรวมก็ไมมีความแตกตางกัน

ตารางที่  19  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีรายไดตอเดือน
   แตกตางกัน  ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.059
18.609
18.668

3
149
152

.019

.125
.160

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.271
23.457
23.728

3
150
153

.090

.156
.630
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ตารางที่ 19 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.097
15.037
15.135

3
149
152

.045

.132
.186

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.073
19.465
19.538

3
148
151

.024

.132
.186

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.748
17.963
18.712

3
149
152

.249

.121
2.069

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมที่วัด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.200
20.174
20.374

3
149
152

.066

.135
.493

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.751
25.999
26.750

3
150
153

.250

.173
1.444

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.442
42.643
44.084

3
150
153

.481

.284
1.691

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.660
27.163
27.823

3
150
153

.220

.181
1.261
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ตารางที่ 19 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.318
12.622
12.940

3
150
153

.106

.084
1.259

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.352
23.262
24.614

3
150
153

.451

.155
2.907*

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆโดยรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.124
7.273
7.398

3
144
147

.041

.050
.820

* p < .05

จากตารางที่  19 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One – way  ANOVA  พบวา ความ
ตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ โดยภาพรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อแยกพิจารณาเปนดานๆ  พบวา  ความ
ตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม   มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี่
ระดับ  .05  หมายความวา  ผูที่มีรายไดตอเดือนตางกัน  มีความตองการตอการแสดงธรรมของ
พระสงฆในดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตกตางกัน

สวนในดานอ่ืนๆ  ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความตองการตอการแสดง
ธรรมของพระสงฆไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเพื่อใหทราบถึงความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคะแนนเฉล่ียของระดับความตองการในดานรูปแบบในการแสดงธรรม  
ในประชาชนที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันวามีความตองการแตกตางกันหรือไม จึงใชเปรียบเทียบ
เปนรายคู  โดยวิธีของ  Duncan  ดังปรากฏในตารางที่  20
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ตารางที่  20  แสดงผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ  Duncan  เกี่ยวกับระดับ
ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานรูปแบบในการ
แสดงธรรม  จําแนกตามรายไดตอเดือน

ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานรูปแบบในการแสดงธรรม
กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

500 – 5,000  บาท
7,501 – 10,038  บาท
5,001 – 7,500  บาท

10,039 – 60,000  บาท

1.88
-
-
-

-
2.08
2.08
2.11

จากตารางที่  20  ปรากฏวา ในดานรูปแบบในการแสดงธรรม  ประชาชนกลุมที่มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 500 – 5,000 บาท ( Χ = 1.88) มีความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตกตาง
จากประชาชนกลุมที่มีรายได 7,501 – 10,038  บาท ( Χ = 2.08 )  5,001 – 7,500  บาท ( Χ = 2.08)
และ 10,039 – 60,000  บาท ( Χ = 2.11) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่  21 การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีความถี่การฟงธรรม
ตอปที่แตกตางกัน  ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.33
22.275
22.408

3
175
178

.044

.127
.350

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.948
26.612
27.559

3
176
179

.316

.151
2.089

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.004
18.313
19.317

3
174
177

.335

.105
3.179*
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ตารางที่ 21 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.148
22.839
22.987

3
174
177

.049

.131
.376

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.454
21.009
22.464

3
175
178

.485

.120
4.038**

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมที่วัด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.549
23.916
24.464

3
175
178

.183

.137
1.338

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.135
30.228
31.362

3
175
178

.378

.172
2.202

 ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

1.933
49.904
51.837

3
176
179

.644

.284
2.272

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.490
31.187
31.676

3
176
179

.163

.178
.916

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.231
14.969
15.200

3
176
179

.077

.085
.907
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ตารางที่ 21 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.223
28.643
28.866

3
176
179

.074

.163
.457

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆโดยรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.428
7.822
8.250

3
168
171

.143

.046
3.065*

* p < .05  ** p < .01

จากตารางที่  21  แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One – way  ANOVA  เมื่อพิจารณา
โดยรวม  พบวาประชาชนมีความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05  หมายความวา  ผูที่มีความถี่ในการฟงธรรมตอปแตกตางกัน  มี
ความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆแตกตางกัน

เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา  ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หมายความวา ผูที่มีความถี่ในการฟง
ธรรมตอปแตกตางกัน  มีความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานสถานที่แสดงธรรม
แตกตางกัน

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม   มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 หมายความวา  ผูที่มีความถี่การฟงธรรมตอปแตกตางกัน  มีความ
ตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกัน

สวนประชาชนที่มีความถี่ในการฟงธรรมแตกตางกัน ไมมีความตองการในดานอ่ืนๆ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และเพื่อใหทราบถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคะแนนเฉล่ียของ
ระดับความตองการในดานสถานที่แสดงธรรม  ดานโอกาสในการแสดงธรรม และโดยรวมทุกดาน
ในประชาชนที่มีความถี่การฟงธรรมตอปที่แตกตางกันวามีความแตกตางกันหรือไม  จึงใชเปรียบ
เทียบเปนรายคู  โดยวิธีของ  Duncan  ดังปรากฏในตารางที่  22
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ตารางที่  22  แสดงผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ  Duncan  เกี่ยวกับระดับ
ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานสถานทีแ่สดงธรรม
ดานโอกาสในการแสดงธรรมและโดยรวมทุกดานจําแนกตามความถี่การฟงธรรมตอป

ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานสถานที่แสดงธรรม
กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05

ความถ่ีในการฟงธรรมตอป
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

1 – 6  ครั้ง
13 – 45  ครั้ง
7 – 12  ครั้ง

46 – 365  ครั้ง

1.95
1.98
1.98

-

-
-
-

2.15
ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆดานโอกาสในการแสดงธรรม

กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05ความถ่ีในการฟงธรรมตอป
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2

1 – 6  ครั้ง
7 – 12  ครั้ง
13 – 45  ครั้ง

46 – 365  ครั้ง

2.26
2.30
2.31

-

-
-
-

2.49
ความตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆโดยรวมในทุกดาน

กลุมยอยของคา alpha  ที่ .05ความถ่ีในการฟงธรรมตอป
Χ  กลุม 1 Χ  กลุม 2 Χ  กลุม 3

1 – 6  ครั้ง
7 – 12  ครั้ง
13 – 45  ครั้ง

46 – 365  ครั้ง

1.99
2.00

-
-

-
2.00
2.09

-

-
-

2.09
2.10

จากตารางที่  22  ปรากฏวา ในดานสถานที่แสดงธรรม  ประชาชนกลุมที่มคีวามถีก่าร
ฟงธรรมตอป 1 – 6  คร้ัง ( Χ = 1.95) ,13 – 45  คร้ัง ( Χ = 1.98) และ 7 – 12  คร้ัง  ( Χ = 1.98) มีความ
ตองการดานสถานที่แสดงธรรมแตกตางจากประชาชน มีความถี่การฟงธรรมตอป  46 – 365  คร้ัง
( Χ = 2.15) อยางมนียัสําคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 สวนในดานโอกาสในการแสดงธรรม ประชาชนกลุม
ที่มีความถี่การฟงธรรมตอป 1 – 6  คร้ัง ( Χ = 2.26) , 7 – 12  คร้ัง  ( Χ = 2.30) และ 13 – 45  คร้ัง
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( Χ = 2.31) มีความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางจากประชาชน ทีมีความถี่การฟง
ธรรมตอป  46 – 365  คร้ัง ( Χ = 2.49) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05   และเมื่อพิจารณา
โดยรวมทุกดานแลวปรากฏวา  ประชาชนกลุมที่มีความถี่การฟงธรรมตอป 1 – 6  คร้ัง ( Χ = 1.99)
มคีวามตองการโดยรวมแตกตางจากประชาชนกลุมทีม่คีวามถีก่ารฟงธรรมตอป  13 – 45 คร้ัง ( Χ = 2.09)
และ 46 – 365 คร้ัง ( Χ = 2.10)  และประชาชนที่มีความถี่การฟงธรรม  7 – 12  คร้ัง  ( Χ = 2.00)
โดยรวมมคีวามแตกตางจากประชาชนกลุมทีม่คีวามถีก่ารฟงธรรมตอป  46  - 365  คร้ัง ( Χ = 2.10)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่  23  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความตองการของประชาชนที่มีความถี่ตอการ
ไปวัดที่แตกตางกัน  ดวย  One – Way  ANOVA

แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F
ความตองการของประชาชนดานพระธรรมกถึก

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.338
22.070
22.408

3
175
178

.113

.126
.894

ความตองการของประชาชนดานเนื้อหาธรรมะ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.917
26.642
27.559

3
176
179

.306

.151
2.020

ความตองการของประชาชนดานสถานที่แสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.584
18.733
19.317

3
174
177

.195

.108
1.807

ความตองการของประชาชนดานวิธีการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.029
22.958
22.987

3
174
177

.009

.132
.075

ความตองการของประชาชนดานโอกาสในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.358
22.106
22.464

3
175
178

.119

.126
.945
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ตารางที่ 23 (ตอ)
แหลงของความแปรปรวน S.S. df M.S. F

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมที่วัด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.418
24.046
24.464

3
175
178

.139

.137
1.014

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางวิทยุ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.906
30.457
31.362

3
176
179

.302

.173
1.745

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.613
51.224
51.837

3
176
179

.204

.291
.703

ความตองการของประชาชนดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.797
30.879
31.676

3
175
178

.266

.176
1.506

ความตองการของประชาชนดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.406
14.794
15.200

3
176
179

.135

.084
1.608

ความตองการของประชาชนดานรูปแบบในการแสดงธรรม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.399
28.467
28.866

3
176
179

.132

.162
1.608

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆโดยรวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

.241
8.009
8.250

3
168
171

.080

.047
1.683

* p < .05  ** p < .01
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จากตารางที่  23  แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบ  One – way  ANOVA  พบวา  ความ
ตองการของประชาชนที่มีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ   ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  ในทุกดาน โดยภาพรวมก็ไมมีความแตกตางกัน หมายความวา  ผูที่มี
ความถี่การไปวัดตอปที่แตกตางกัน  มีความตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในทุกดานไม
แตกตางกัน

สนทนากลุม
การวิจัยคร้ังนี้ ไดจัดการสนทนากลุม จํานวน 2 คร้ัง คร้ังละ 10 คน โดยไดจัดสนทนา

กลุม ณ วัดกระโจมทอง ในวันเสารที่ 4 ตุลาคม 2545 และวัดโคนอน ในวันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม
2545 ซึ่งการสนทนากลุมเร่ิมเวลาประมาณ 13.00 น. – 16.00 น. มีคุณเสริมศักดิ์ ออนคง เปนผู
ชวยบนัทกึการสนทนากลุม ซึง่บรรยากาศของการสนทนากลุมเปนไปดวยความเปนกนัเองและวิพาก
วิจารณไปตามความเห็นของแตละคน รวมกลุมตัวอยางที่ใชสนทนากลุม จํานวน 20 คน ซึ่งจาก
การสนทนากลุม สามารถนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอนคือ ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม
และความตองการของผูเขาสนทนากลุมตอการแสดงธรรมของพระสงฆ

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของการสนทนากลุม
กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุมแบงเปนเพศหญิง 10 คน 50% และเปนเพศชาย

10 คน 50 % มีอายุอยูระหวาง 20 – 70 ป โดยมีอาย ุ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดดังนี้ อายุ
ระหวาง 20 – 29  จํานวน 6 คน 30 %  อายุระหวาง 30-37 จํานวน 3 คน 15% อายุระหวาง 38-48
คน 25%  อายุระหวาง 49-75 จํานวน 7 คน 35% กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุมคร้ังนี้ มี
ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาประถมศึกษาจํานวน 8 คน 40% ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 5 คน 25%
ระดับปริญญาจํานวน 6 คน 30% สวนใหญมีอาชีพประกอบธุรกิจและรับจาง โดยประกอบอาชีพ
ธุรกิจจํานวน 7 คน 35% และประกอบอาชีพรับจาง 7 คน 35% ประกอบอาชีพรับราชการ 3 คน
15 % ไมประกอบอาชีพ 2 คน 10% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 1 คน 5% มีรายไดอยูระหวาง 500
-5,000 บาท 6 คน 30% รายไดระหวาง 5,001 – 7,500 บาท จํานวน 2 คน 10% รายไดระหวาง
7,501 – 10,038 บาท จํานวน 5 คน 25% และรายได ระหวาง 10,039 – 60,000  บาท จํานวน 3 คน
15 %  อาศัยอยูในเขตเทศบาลจํานวน 9 คน 45% และกลุมตัวอยางที่อยูนอกเขตเทศบาลจํานวน
11 คน  55% มีสภาพของการมาวัด  0 - 6 คร้ังตอป จํานวน 2 คน 10 %  มาวัด  7 – 12 คร้ังตอป
จํานวน 9 คน 45%  มาวัด 13 - 48 คร้ังตอป  จํานวน 8 คน 40% มาวัด 49 – 365 คร้ังตอป
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จํานวน 1 คน 5% ฟงธรรม 1-6 คร้ังตอป จํานวน 2 คน 10% ฟงธรรม 7 – 12 คร้ังตอป จํานวน 9 คน
45%  ฟงธรรม 13 – 45 คร้ังตอป จํานวน 8 คน 40 % ฟงธรรม 46 – 365 คร้ังตอป จํานวน 1 คน 5%

ตอนท่ี 2  วเิคราะหความตองการของกลุมตวัอยางท่ีไดจากการสนทนากลุมจาํแนกตามรายดาน

1. ดานพระธรมกถึก
จากการจัดสนทนากลุม 2 วัด คือวัดกระโจมทองและวัดโคนอน พบวาสวนใหญ

ประชาชนตองการพระธรรมกถึกหรือนักเทศนผูที่มีความสํารวมไมประพฤติผิดตามพระธรรมวินัย
และมีน้ําเสียงชัดเจน ความรูควรมีบางจึงจะสามารถเทศนสอนผูอ่ืนได นอกจากนี้ประชาชนได
แสดงความตองการตางๆ ตามความตองการของแตละคน เชนควรมีประสบการณในการปฏิบัติ มี
ความรูดี เปนตน ซึ่งมีจํานวนนอย สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมไมตองการพระธรรมกถกึทีไ่ม
สํารวมบคุลิกหลุกหลิก ไมรูสภาวะของความเปนสมณะไมประพฤตติามพระธรรมวินยั นอกจากนี้ยังได
แสดงความเห็นเกี่ยวกับพระธรรมกถึกที่ไมตองการเชน พูดจาหยาบคาย เชนชอบพูดมึง กู ชี้ชัดถึง
ตัวบุคคล พูดกระทบผูอ่ืน สอนในหัวขอธรรมะที่ตนยังไมเขาใจ ชอบวางอํานาจ ชอบอวดรู ทาทาง
นักเลง ชอบเลาเร่ืองสวนตัว พูดเห็นแกได เห็นแกกิน  ใชศาสนาเปนเคร่ืองแสวงหาประโยชนใสตน
ชักชวนใหทําบุญดวยปจจัยมากกวาสอนธรรมะ

2. ดานเน้ือหาธรรมะ
จากการสนทนากลุมพบวา สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมมีความตองการใหพระ

สงฆแสดงธรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมาธิภาวนาและหัวขอธรรมะที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นตามความตองการของแตละ
คนในดานเนื้อหาธรรมะของแตละคนเชน เนื้อหาเกี่ยวกับ นรกสวรรค บาปบุญคุณโทษ ศีล ทาน
นิพพาน การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เร่ืองเกี่ยวกับความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ เชนคิริมานนท
สูตรนิทานและชาดกตางๆ เปนตน สําหรับส่ิงที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆนํามาแสดงธรรม
ไดแกเร่ืองไมเปนประโยชนแกผูฟง เชนเร่ืองเกี่ยวกับสีกา หรือเร่ืองทะล่ึง และเร่ืองที่ไมเปนคําสอน
ของพระพุทธเจา  เศรษฐกิจ หรืออาชีพ เพราะผูรวมสนทนากลุมคิดวาพระสงฆไมมีความรูที่ดีพอ
เกี่ยวกับอาชีพ ไมควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองเพราะพระสงฆไมควรเขาไปยุงกับการเมือง
และไมควรสอนใหคนหลงเชื่อในส่ิงที่ผิดๆ เชนเร่ืองภูตผี  วิญญาณ เพราะทําใหคนรุนใหมตอตานได
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3. ดานสถานท่ีแสดงธรรม
จากการสนทนากลุมพบวา ประชาชนมีความตองการเกี่ยวกับสถานที่ที่จะแสดง

ธรรม โดยสวนใหญ ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญ เพราะเหน็วาเปนสถานที่
สงบ สามารถจคุนไดมาก ลมถายเทสะดวก ไมพลุกพลานดวยผูคน รองลงมาคอื พระอุโบสถ  โรงเรียน
ในสถานกักกัน สลัม ชุมชน  หองประชุมใหญ นอกจากนี้ยังตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในสถานที่
ที่อากาศถายเทไดดี  เชนใตตนไม จะทําใหรูสึกสบายใจและรมเย็น  ทางส่ือเชนวิทยุ โทรทัศนก็จะดี
เพราะฆราวาสไมคอยมีเวลาไปฟงธรรมะที่วัด สําหรับสถานทีท่ีป่ระชาชนไมตองการใหพระสงฆใช
แสดงธรรมไดแก ลานที่พักผอน ในบาน ที่ทํางาน ศาลาริมทาง สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา
สวนสนกุ สถานเริงรมย ผับ เพราะเหน็วาสถานทีเ่หลานีเ้ปนสถานทีท่ีม่คีนพลุกพลานผูคนสัญจรไปมา
ไมเหมาะตอการแสดงธรรม

4. ดานวิธีการแสดงธรรม
จากการสนทนากลุมพบวา สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมมคีวามตองการใหพระสงฆ

แสดงธรรมโดยยกตัวอยางเหตุการณปจจุบันประกอบการแสดงธรรม เพราะผูฟงสามารถเขาใจ
และเหน็จริงได  รองลงมาไดแกการเลานทิาน  มขุตลก ใชบทกลอน เพราะทาํใหไมเครียดและงวงนอน
สวนการใชวีดีโอ เทป หรือดนตรีประกอบการแสดงธรรมประชาชนไมคอยเห็นดวยเนื่องจากทําให
การแสดงธรรมไมนาเชื่อถือ สําหรับวิธีการแสดงธรรมที่ประชาชนไมตองการไดแก การใชเสียง
ดนตรี วีดีโอ  หรือส่ิงทันสมัยมาใชประกอบการแสดงธรรม  เพราะจะทําใหดูไมนาเชื่อถือ นาศรัทธา

5. ดานโอกาสในการแสดงธรรม
จากการสนทนากลุมพบวา ประชาชนสวนใหญตองการใหพระสงฆแสดงธรรมใน

วันสําคัญทางศาสนา และวันธัมมสวนะ เพราะเปนวันที่เกี่ยวของกับศาสนา รองลงมาไดแกงานทํา
บุญตางๆ เชนงานทําบุญใหผูลวงลับไปแลว ทําบุญกระดูก ทําบุญครบรอยวัน เปนตน เพื่อการ
รําลึกและแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ สําหรับโอกาสในการแสดงธรรมที่ประชาชนไม
ตองการ จากการสนทนากลุม พบวา ประชาชนสวนใหญไมตองการใหพระสงฆ แสดงธรรมในงาน
ร่ืนเริงตางๆ เชนงานวันเกิด  งานแตงงาน วันสงกรานต   วันปใหม วันตรุษจีน วันคริสมาสต วัน
วาเลนไทม เปนตน เนื่องจากเปนงานร่ืนเริง ประชาชนมักจะสนุกสนานและนําสุราอาหารมาดื่มกิน
กนัทาํใหบรรยากาศไมเหมาะกบัการทีพ่ระสงฆจะแสดงธรรมซึง่หากแสดงธรรมจะทาํใหงานไมสนกุ
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6. ดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม
6.1 จากการสนทนากลุมพบวา ชวงเวลาที่ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆ

แสดงธรรมดังนี้
6.1.1 ทีวั่ด โดยสวนใหญประชาชนมคีวามตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทีวั่ดใน

ชวงเวลาเชาประมาณ 8.00 น. – 9.00 น. และบาย เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. เพราะสะดวก ไม
ตองกังวลเกี่ยวกับการตระเตรียมอาหาร ที่จะถวายพระ

6.1.2 ทางส่ือวิทย ุ โดยสวนใหญประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดง
ธรรมทางส่ือวิทยุเวลา ตอนค่ํา คือเวลาประมาณ 18.00 – 19.00 น.  และรองลงมาคือเวลาตอน
ใกลสวางและตอนเชากอนไปทํางาน

6.1.3 ทางส่ือโทรทัศน โดยสวนใหญประชาชนมีความตองการใหพระสงฆ
แสดงธรรมทางโทรทัศนในชวงเชากอนไปทํางานและชวงค่ําหลังจากเลิกงาน

6.1.4 ทางหอกระจายขาว  ประชาชนสวนใหญตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ทางหอกระจายขาวเวลาชวงเชา กอนไปทํางาน เร่ิมตั้งแตตอนใกลรุงจนถึงเวลา 7.00 น.  รองลงมา
คือตอนเย็นหลังเลิกงาน

6.2 สําหรับชวงเวลาที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมคือ
6.2.1  ที่วัด สวนใหญประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่วัดตอนเย็น

และตอนค่ํา
6.2.2 ทางส่ือวิทย ุ ประชาชนสวนใหญไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในชวง

เวลาเที่ยงและตอนบาย
6.2.3 ทางส่ือโทรทัศน ประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในเวลาชวง

เที่ยง บายและตอนเย็นเพราะตองทํางานไมมีเวลาวางที่จะฟงธรรมะ
6.2.4 ทางหอกระจายขาว  ประชาชนสวนใหญไมตองการใหพระสงฆแสดง

ธรรมทางหอกระจายขาวเวลา ตอนเที่ยง บาย ค่ําและดึก

7. ดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
ในดานระยะเวลาของการแสดงธรรม จากการสนทนากลุมพบวา ประชาชนตองการ

ใหพระสงฆแสดงธรรม โดยใชระยะเวลาอยูในชวง 20 – 60 นาที และเมื่อ สํารวจเสียงสวนใหญพบ
วาตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที เพราะคิดวาเหมาะสมที่สุด
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เพราะถานานกวานี้จะทําใหนาเบื่อและถานอยกวานี้จะทําใหไมไดสาระเทาที่ควร ฉะนั้นการแสดง
ธรรมโดยใชเวลา 30 นาทีจึงนาจะเปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด

สําหรับระยะเวลาที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมคือระยะเวลาที่ต่ํากวา 
20 นาที และเกิน 1 ชั่วโมงข้ึนไป เพราะประชาชนสวนใหญเห็นวา ต่ํากวา 20 นาที เปนระยะเวลาที่
นอยเกินไปไมไดสาระ และมากกวา 60 นาทีจะทําใหงวงนอน สมองไมรับรู และทําใหนาเบื่อ

8. ดานรูปแบบของการแสดงธรรม
ในดานรูปแบบของการแสดงธรรม จากการสนทนากลุม พบวา ประชาชนสวนใหญ

ชอบใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชรูปแบบของการแสดงธรรมแบบเดิมคือ การแสดงธรรมแบบ
ธรรมาสนเดียว และรองลงมาคือการแสดงธรรมโดยใช 2 หรือ 3 ธรรมาสน โดยประชาชนเห็นวา
การแสดงธรรมแบบเดิม มีความเรียบรอยนาเล่ือมใสดีอยูแลว แตควรใหประชาชนสามารถถาม
ปญหาที่ไมเขาใจไดดวย จะทําใหประชาชนไดเขาใจในเนื้อหาธรรมะมากยิ่งข้ึน สวนการแสดง
ธรรมดวยวิธีการบรรยายและอภิปรายประชาชนสวนนอยเทานั้นที่ตองการใหพระสงฆนําไปใช
แสดงธรรม ซึ่งผูที่เห็นวาการแสดงธรรมดวยการบรรยายหรืออภิปรายสามารถยอมรับไดเนื่องจาก
เห็นวา ส่ิงสําคัญอยูที่เนื้อหาธรรมะ ไมควรยึดติดรูปแบบ จะแสดงธรรมอยางไหนวิธีใหนที่สําคัญ
ควรส่ือใหประชาชนไดเขาใจจะดีกวา

สําหรับรูปแบบที่ประชาชนยังไมตองการที่จะใหพระสงฆแสดงธรรมไดแกการยืน
แสดงธรรม การบรรยาย โดยเหน็วาการยนืบรรยายเปนรูปแบบทีไ่มเหมาะสมกบัความเปนสมณสารูป
ไมนาเล่ือมใสศรัทธา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง "ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของ
พระสงฆ " เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการ
ของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ  ในดานตางๆ คือ ดานพระธรรมกถึก เนื้อหาธรรมะ 
สถานที่แสดงธรรม วิธีการแสดงธรรม โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม 
ระยะเวลาในการแสดงธรรม และรูปแบบในการแสดงธรรม ทั้งตอหนาพระสงฆ และทางส่ือวิทย ุ
โทรทัศน  หอกระจายขาว ในรูปแบบตางๆ คือ เทศน บรรยาย อภิปราย และปาฐกถา ในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเปนเขตพื้นที่สําหรับทําวิจัย โดยใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ดวยกันคือ กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ และกลุมตัวอยางที่ใชสนทนากลุม  ซึ่งกลุมตัวอยางที่ให
สัมภาษณ จะสุมกลุมตัวอยางตามข้ันตอนคือ สุมวัดโดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  อําเภอละ 2 วัด เปนวัดในเมือง 1 วัด และวัดนอกเมือง 1 วัด ในจังหวัดนนทบุรี ม ี 6 
อําเภอ จึงไดวัดที่จะสุมกลุมตัวอยางจํานวน 12 วัด เมื่อสุมวัดแลวจึงสุมประชาชนที่อยูใกลวัด โดย
สุมวัดละ 15 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณจํานวน 180 คน  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการ
สนทนากลุม ผูวิจัยไดกําหนดเอาวัดในเขตอําเภอบางกรวย จํานวน 2 วัด เปนวัดในเขตเทศบาล 1 
วัด และวัดนอกเขตเทศบาล 1 วัด โดยสุมวัดละ 10 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชสนทนากลุม จํานวน 
20 คน ฉะนั้นในการวิจัยคร้ังนี้รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 200 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบดวยแบบสัมภาษณและประเด็นสนทนากลุม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองพรอมผูชวยสัมภาษณและสนทนากลุม ขอมูลพื้นฐานของกลุมตวัอยาง ใชวิเคราะหหาคา
ความถีแ่ละคารอยละ ขอมลูความตองการของกลุมตวัอยาง นาํมาหาคาคะแนนเฉล่ียและคาความเบีย่ง
เบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบความแตกตางเกี่ยวกับความตองการของกลุมตัวอยางใช t - test 
Independent  และ F - test) การนาํเสนอขอมลูจากการวิเคราะห เสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเร่ือง “ ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของ

พระสงฆ” สามารถสรุปผลการวิจัยได เปน 3 ตอนดังนี้

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมลูท่ัวไปของประชาชนผูใหสมัภาษณและสนทนากลุม
การทาํวิจยัคร้ังนีผู้วิจยัไดเกบ็ขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง จาํนวน 180 คน

และขอมลูจากการสนทนากลุมจาํนวน 20 คน รวมกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้จาํนวน 200 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง ดานอายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป และ อายุระหวาง 49 – 75 ป
ดานการศึกษา สวนใหญจบปริญญาตรี รองลงมาจบมัธยมศึกษา ดานอาชีพสวนใหญประกอบ
อาชพีรับจาง รองลงมาประกอบอาชพีธรุกจิ ดานทีอ่ยูอาศยัสวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล ดานรายได
สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 500 – 7,500 บาท รองลงมามีรายได 10,039 – 60,000  ดานสภาพ
การมาวัด สวนใหญมาวัดอยูระหวาง 13 – 48 คร้ังตอป  รองลงมามาวัดระหวาง 0 – 6 คร้ังตอป
ดานสภาพการฟงธรรม สวนใหญฟงธรรมอยูระหวาง 1 – 6 คร้ังตอป รองลงมาฟงธรรมระหวาง
13 – 45 คร้ังตอป

ตอนท่ี 2 ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดาน
ตางๆ ท้ัง 8 ดาน คือ

1. ดานพระธรรมกถึก
จากการสัมภาษณพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆผูแสดงธรรมโดยใช

ภาษาที่เขาใจงายและมีบุคลิกที่นาเล่ือมใสอยูในระดับมาก ( Χ  = 2.83 และ 2.53)  และใหความ
สําคัญกับประเด็นเร่ืองตําแหนง ยศศักดิ์และชื่อเสียงทางสังคมในระดับที่นอย สวนในประเด็นอ่ืนๆ
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาโดยรวมประชาชนมีความตองการในระดับปานกลาง

สําหรับการสนทนากลุม พบวาสวนใหญประชาชนตองการพระธรรมกถึกผูที่มีความ
สํารวมไมประพฤติผิดตามพระธรรมวินัยและมีน้ําเสียงชัดเจน ความรูควรมีบางจึงจะสามารถเทศน
สอนผูอ่ืนได ประชาชนไมตองการพระธรรมกถึกที่ไมสํารวม กิริยาหลุกหลิก พูดจาหยาบคายเชนมึง
กู เปนตน

2. ดานเน้ือหาธรรมะ
จากการสัมภาษณประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรม โดยมีเนื้อหาธรรมะที่

ทันกับสถานการณปจจุบัน มากที่สุด ( Χ  = 2.69) สวนเนื้อหาเร่ืองอ่ืนๆ เชนเนื้อหาธรรมะที่ชวยให
ครอบครัวอยูอยางมีความสุข  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เกี่ยวกับโทษของอบายมุข
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เร่ืองกรรม  ศีล  ทาน  นรกสวรรค  การเจริญสติ และการละกิเลส  อยูในระดับมากเชนกัน  เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแลวประชาชนมีความตองการอยูในระดับมาก

สําหรับการสนทนากลุมพบวา สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมมีความตองการให
พระสงฆแสดงธรรมเกี่ยวกับสมาธิภาวนาและหัวขอธรรมะที่สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได ส่ิงที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆนํามาแสดงธรรม ไดแกเร่ืองไมเปนประโยชนแก
ผูฟง เชนเร่ืองเกี่ยวกับสีกา หรือเร่ืองทะล่ึง และเร่ืองที่ไมเปนคําสอนของพระพุทธเจา

3. ดานสถานท่ีแสดงธรรม
จากการสัมภาษณพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่ศาลา

การเปรียญอยูในระดับที่มาก  ( Χ  = 2.54)  สวนความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่บานและที่
ทํางานอยูในระดับที่นอย  เมื่อพิจารณาโดยรวมประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง

สําหรับการสนทนากลุมพบวา ประชาชนมีความตองการเกี่ยวกับสถานที่ที่จะ
แสดงธรรม โดยสวนใหญประชาชน ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญ เพราะเห็นวา
เปนสถานที่สงบ สามารถจุคนไดมาก ลมถายเทสะดวก ไมพลุกพลานดวยผูคน รองลงมาคือ
พระอุโบสถ  โรงเรียน ในสถานกักกัน สลัม ชุมชน  สําหรับสถานทีท่ีป่ระชาชนไมตองการใหพระสงฆ
ใชแสดงธรรมไดแก ลานทีพ่กัผอน ในบาน ทีท่าํงาน ศาลาริมทาง สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา
สวนสนุก สถานเริงรมย  ผับ เพราะเห็นวาสถานที่เหลานี้เปนสถานที่ที่มีคนพลุกพลานผูคนสัญจร
ไปมา ไมเหมาะตอการแสดงธรรม

4. ดานวิธีการแสดงธรรม
จากการสัมภาษณพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมดวยวิธียก

ตัวอยางเร่ืองราวปจจุบันในระดับมาก ( Χ  = 2.66) และแสดงโดยการเลานิทานหรือชาดกตางๆ
ประกอบอยูในระดับมากเชนกัน ( Χ  = 2.42)  สวนการใชเสียงดนตรีประกอบการแสดงธรรมนั้น
ประชาชนมีความตองการอยูในระดับที่นอย ( Χ  = 1.42) เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประชาชนมี
ความตองการอยูในระดับปานกลาง

จากการสนทนากลุมพบวา สวนใหญผูเขารวมสนทนากลุมมคีวามตองการใหพระสงฆ
แสดงธรรมโดยยกตัวอยางเหตุการณปจจุบันประกอบการแสดงธรรม เพราะผูฟงสามารถเขาใจ
และเหน็จริงได  รองลงมาไดแกการเลานทิาน  มขุตลก ใชบทกลอน เพราะทาํใหไมเครียดและงวงนอน
สําหรับวิธีการแสดงธรรมที่ประชาชนไมตองการไดแก การใชเสียงดนตรี วีดีโอ  หรือส่ิงทันสมัยมา
ใชประกอบการแสดงธรรม  เพราะจะทําใหดูไมนาเชื่อถือ นาศรัทธา
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5. ดานโอกาสในการแสดงธรรม
จากการสัมภาษณพบวา ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในงานแตงงาน

อยูในระดบันอย ( Χ  = 1.58)  สวนในวันมาฆบชูา  เขาพรรษา อาสาฬหบชูา  ออกพรรษา ตกับาตรเทโว
ข้ึนปใหม   วันสารทไทย วันสงกรานต  งานบวช  และงานบําเพ็ญกุศลศพ  อยูในระดับมาก   เมื่อ
พิจารณาโดยรวม  ประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง

สําหรับการสนทนากลุมพบวา ประชาชนสวนใหญตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา และวันธัมมัสสวนะ เพราะเปนวันที่เกี่ยวของกับศาสนา รองลงมาไดแก
งานทําบุญตางๆ เชนงานทําบุญใหผูลวงลับไปแลว ทําบุญกระดูก ทําบุญครบรอยวัน เปนตน
สําหรับโอกาสในการแสดงธรรมที่ประชาชนไมตองการจากการสนทนากลุม พบวา ประชาชนสวน
ใหญไมตองการใหพระสงฆ แสดงธรรมในงานร่ืนเริงตางๆ เนื่องจากงานร่ืนเริงประชาชนมักจะ
สนุกสนานและนําสุราอาหารมาดื่มกินกันทําใหบรรยากาศไมเหมาะกับการที่พระสงฆจะแสดงธรรม

6. ดานเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม
ที่วัด จากการสัมภาษณพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมใน

ชวงเวลาหลังจากที่พระฉันเชาเสร็จอยูในระดบัมาก  ( Χ = 2.47) สวนในเวลาชวงตอนค่าํนัน้ประชาชนมี
ความตองการอยูในระดบันอย  ( Χ  = 1.55) เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประชาชนมีความตองการอยู
ในระดับปานกลางสําหรับการสนทนากลุมพบวา ชวงเวลาที่ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆ
แสดงธรรมคือ ชวงเวลาเชาประมาณ 8.00 น. – 9.00 น. และบาย เวลาประมาณ 13.00-14.00 น.
เพราะสะดวกไมตองกังวลเกี่ยวกับการตระเตรียมอาหาร ที่จะถวายพระ

วิทย ุ  ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยทางส่ือวิทยุในเวลาชวง
เชาในระดับที่มาก  ( Χ = 2.55) และในชวงตอนค่ําและตอนดึกนั้น  มีความตองการอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยรวมประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง สําหรับการ
สนทนากลุม พบวา ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทางส่ือวิทยุเวลา ตอนค่ํา คือเวลา
ประมาณ 18.00 – 19.00 น.  และรองลงมาคือเวลาตอนใกลสวางและตอนเชากอนไปทํางาน

โทรทัศน  ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทางส่ือโทรทัศนในเวลา
ชวงเชา  อยูในระดับที่มาก  ( Χ  = 2.41)  ในชวงเวลาตอนเที่ยง  ตอนบาย  และตอนดึก  อยูใน
ระดับนอย  เม่ือพิจารณาโดยรวมประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง สําหรับการ
สนทนากลุมพบวาสวนใหญประชาชนมีความตองการใหพระแสดงธรรมทางโทรทัศนในชวงเชา
กอนไปทํางานและชวงค่ําหลังจากเลิกงาน
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หอกระจายขาว  ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทางหอกระจายขาวใน
ชวงเวลาตอนเชาอยูในระดับมาก  ( Χ  = 2.51)  สวนในเวลาตอนเที่ยง  ตอนบายและตอนดึกนั้น
ประชาชนมีความตองการอยูในระดับที่นอย เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประชาชนมีความตองการอยู
ในระดบัปานกลาง  สําหรับการสนทนากลุมพบวาประชาชนสวนใหญตองการฟงพระสงฆแสดงธรรม
ทางหอกระจายขาวเวลาชวงเชา กอนไปทํางาน ชวงเวลาประมาณ 5.30 น. ถึงเวลา 7.00 น.

7. ดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
จากการสัมภาษณพบวาสวนใหญประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรม

โดยใชเวลาประมาณ  20 – 30  นาที  ( Χ = 2.32 ) และประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดง
ธรรมโดยใชเวลาในการแสดงแตละคร้ังประมาณ  1  ชั่วโมงข้ึนไป  อยูในระดับที่นอย  ( Χ  = 1.33)
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง จากการสนทนากลุมพบ
วา ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรม โดยใชระยะเวลาอยูในชวง 20 – 60 นาที และเมื่อ
สํารวจเสียงสวนใหญพบวาตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที
เพราะคิดวาเหมาะสมที่สุดเพราะถานานกวานี้จะทําใหนาเบื่อและถานอยกวานี้จะทําใหไมไดสาระ
เทาที่ควร

8. ดานรูปแบบในการแสดงธรรม
 ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมแบบธรรมาสนเดียว  อยูในระดับที่
มาก ( Χ  = 2.63)  สวนความตองการในรูปแบบวิธีปาฐกถาธรรม  อยูในระดับนอย  ( Χ  = 1.63)
เมื่อพิจารณาโดยรวมประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง สําหรับการสนทนากลุมพบ
วาประชาชนสวนใหญชอบใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชรูปแบบของการแสดงธรรมแบบเดิมคือ 
การแสดงธรรมาสนเดียว และรองลงมาคือการแสดงธรรมโดยใช 2 หรือ 3 ธรรมาสน โดยประชาชน
เห็นวาการแสดงธรรมแบบเดิม มีความเรียบรอยนาเล่ือมใสดีอยูแลว แตควรใหประชาชนสามารถ
ถามปญหาที่ไมเขาใจไดดวย จะทําใหประชาชนไดเขาใจในเนื้อหาธรรมะมากยิ่งข้ึน สําหรับรูป
แบบที่ประชาชนยังไมตองการที่จะใหประสงฆแสดงธรรมไดแกการยืนแสดงธรรม การบรรยาย โดย
เห็นวาการยืนบรรยายเปนรูปแบบที่ไมเหมาะสมกับความเปนสมณสารูป ไมนาเล่ือมใสศรัทธา

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ
จําแนกตามตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได ที่อยูอาศัย

สภาพการมาวัด และสภาพการฟงธรรม
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของประชาชนระหวางเพศชายและเพศหญิง  พบวา  ใน

ดานชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรมทางวิทย ุและดานชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว
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ประชาชนเพศชายและหญงิมคีวามตองการทีแ่ตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   สวนใน
ดานอ่ืนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาโดยรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของประชาชนทีอ่ยูในเขตเทศบาลและประชาชนทีอ่ยูนอก
เขตเทศบาล  พบวา  ในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอกระจายขาว  มีความแตกตาง
กนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สวนในดานอ่ืนไมมคีวามแตกตางอยางมนียัสําคญัทางสถติิ
เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางในดานอายุพบวา  ผูที่มีอายุตางกัน  มีความตองการใน
ดานเนื้อหาธรรมะและดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  และพบวามีความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ของประชาชนที่มีการศึกษาแตกตางกันพบวา มีความ
แตกตางกันในดานโอกาสในการแสดงธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนดานอ่ืนๆ
ไมแตกตางกนั เมือ่พจิารณาโดยรวมไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของประชาชนที่มีอาชีพตางกัน  พบวา  มีความตองการ
ตอการแสดงธรรมของพระสงฆในดานตางๆ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมไมมีความแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของประชาชนที่มีรายไดตอเดือน พบวา  มีความ
ตองการในดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน
ดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของประชาชนที่มีความถี่ในการฟงธรรม พบวา  มีความ
ตองการในดานสถานทีแ่สดงธรรมแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และมคีวาม
ตองการในดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดาน
อ่ืนๆ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของประชาชนที่มีความถี่ในการมาวัด  พบวา  มีความ
ตองการตอการแสดงธรรมของพระสงฆในทุกดานไมแตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาโดยรวมก็ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนําไปสูการอภิปรายผลในดานตางๆ ตามความตองการของ

ประชาชน คอื ดานพระธรรมกถกึ เนือ้หาทีพ่ระสงฆแสดงธรรม  สถานทีแ่สดงธรรม  วิธกีารแสดงธรรม
โอกาสในการแสดงธรรม เวลาที่ใชในการแสดงธรรม ระยะเวลาที่ใชในการแสดงธรรม  ระยะเวลา
ในการแสดงธรรม  รูปแบบในการแสดงธรรม ดังมีรายละเอียดดังนี้

ดานพระธรรมกถึก
จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความตองการพระสงฆผูแสดงธรรมที่มีความสํารวม

มีบุคลิกที่นาเล่ือมใสศรัทธา ดํารงตนอยูในกรอบของพระธรรมะวินัยเปนอยางดี ซึ่งในการวิจัยคร้ัง
นี้ผูวิจัย ไดใชกลุมตัวอยาง 2 กลุมดวยกัน คือการสัมภาษณและการสนทนากลุม ซึ่งกลุมตัวอยาง
ทั้ง 2 กลุม มีความตองการสอดคลองกันคือ ตองการพระสงฆที่มีความสํารวม สวนความรู พรรษา
หรือประเด็นอ่ืนๆ เปนสวนประกอบ ซึ่งสอดคลองกับ ระเบียบปฏิบัติขณะนั่งบนธรรมาสนขององค
การเผยแผ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่กลาวไววา กิริยาอาการที่จะข้ึนธรรมาสน นิยมใชกิริยานั่ง
คุกเขาลงกอนแลวหมุนตัวกลับนั่งเตรียมตัวใหเรียบรอยโดยเร็ว อยางทําขยุกขยิก หยิบโนนฉวยนี่ดู
เปนหลุกหลิกไป พยามนั่งสงบนิ่งใหมากที่สุด นิยมทอดสายตาต่ํา อยาเหลือบดูโนน ดูนี่อันเปน
กริยาที่ขาดความสํารวม (สมเด็จพระมหาธีราจารย 2543 :1)

จากผลการวิจัยยังพบอีกวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆผูแสดงธรรมใชภาษา
ที่ฟงแลวเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับวิธีการสอนของหลวงพอชา ซึ่งวิธีการสอนของทานมุงสอนตรง
ไปยังจิต เพื่อใหผูฟง รูแจงเห็นจริง ดวยภาษาที่งาย มีปริยัตินอย เปนคําสอนที่ประกอบดวยอุปมา
อุปมัย ที่จี้จุดไดตรงใจ แมคําสอนจะส้ันแตก็ประทับใจ (ทองพูล  พานแกว 2541 : 20) และสอด
คลองกบัทฤษฎีที ่กลาวไววา การใชถอยคาํภาษา มคีวามสําคญัในการพดูเปนอันมาก การใชถอยคาํ
ไดดีก็ตอเมื่อผูพูดรูถอยคํามากและรูจักใชถอยคําเปน ถอยคําที่ใชพูดควรส้ัน กะทัดรัด เขาใจงาย
มีน้ําเสียงหนักและมีเสียงรุกเราใหเกิดอารมณ (นันทา ขุนภักดี 2528 :13)

ดานเน้ือหาธรรมะ
จากผลการวิจัยพบวา เนื้อหาธรรมะที่ประชาชนมีความตองการมากที่สุดไดแก เนื้อหา

ธรรมะที่จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการแสดง
ธรรมจะตองทําใหประชาชนเห็นประโยชนธรรมะที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ใหประชาชนมี
ความกลาและสรางกําลังใจใหประชาชนเกิดความศรัทธาตอหลักคําสอนของพระพุทธเจา และเกิด
กําลังใจตอการปฏิบัติ ซึง่สอดคลองกบัผลวิจยัของ โกศล  เพช็รวงษ (2543 :  บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร “เตรียมผู
บริหารการศึกษา” ของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา วัดไรขิงกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ผูเขา
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อบรมจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรมอาชีวศึกษา, และกรมสามัญศึกษา ทั้ง 3 กลุม
เปาหมาย มีความเชื่อและศรัทธาที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ โดยเนนประโยชนในปจจุบัน เพื่อ
ทําใหการปฏิบัติงานในหนาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข
(โกศล  เพชรวงษ 2543 : บทคดัยอ) ดงันัน้พระสงฆผูแสดงธรรมจะตองแสดงเนือ้หาธรรมะทีป่ระชาชน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (พระธรรมปฎก 2540 ก : 81) และสอดคลองกับผล
การวิจัยของ สุบิน  สิงหทอง ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมของผูฟงรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกองพล
ทหารมาที่ 2 รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพบวาผูฟงราย
การเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฟงธรรมะเพื่อนําไปประยุกตใชแก
ปญหาชีวิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาฟงธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ รอยละ 36.1  (สุบิน
วชิรปฺโญ (สิงหทอง) 2542 : 99) และจากการวิจยัคร้ังนีพ้บวา อายตุางกนั มคีวามตองการในดาน
เนือ้หาธรรมะแตกตางกนั ซึ่งหมายความวา คนที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการฟงเร่ืองราวที่
พระสงฆแสดงธรรมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ การวิเคราะหผูฟงเพื่อเลือกเนื้อหาใหเหมาะกับ
การที่พระสงฆแสดงธรรม โดยไดแบงวัยของคนไทย ออกเปน 4 ชวงคือ  ชวงที่ 1 อายุ  30 ลงมา
ชวงที่ 2 อายุระหวาง 30 - 50  ชวงที่ 3 อายุระหวาง 50 - 70 และชวงที่ 4 อายุ 70 ปข้ึนไป และได
แบงเนื้อหาที่จะพูดในแตละวัยไววา อายุชวงที่ 1 ควรพูดเนื้อหาที่ทันสมัย อนาคตขางหนา ความ
สวยงาม  เนนอารมณมากกวาเหตุผล อายุชวงที่ 2 ควรพูดในเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํามาหากินการ
สรางหลักฐาน ความเปนปกแผนของชีวิต อายุชวงที่ 3 และ 4 เปนผูที่มีประสบการณในชีวิตมา
อยางมาก การพูดก็ควรพิจารณาจากลักษณะของวัยนี้ดวย (จิตรจํานงค สุภาพ 2528 : 139 -142)

ดานสถานท่ีแสดงธรรม
จากผลการวิจัยพบวา สถานที่ที่ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมมากที่สุด ได

แกศาลาการเปรียญ เนื่องจากเห็นวา เปนสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดดี และมีความสงบ เหมาะ
สําหรับการแสดงธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชาชนยังมีความตองการแบบเดิม คือตองการใหพระ
สงฆแสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญ มากกวาที่อ่ืนๆ ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดวามีการแสดงธรรมในสถาน
ที่ตางๆ เชนลานพักผอนของวัดบาง ซึ่งคงจะสามารถกระทําไดเปนบางคร้ัง ซึ่งตองดูฝนฟาอากาศ
และดูความเหมาะสมของแตละวัดดวย และสถานที่ที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ไดแกที่บานและที่ทํางาน เนื่องจากประชาชนเห็นวาที่ทํางานและที่บานเปนสถานที่ที่มีคนวุนวาย
ไมเหมาะที่จะใหพระสงฆแสดงธรรม นอกจากนี้จากการสนทนากลุมพบวา ประชาชนไมตองการ
ใหพระสงฆแสดงธรรมในสถานที่ที่มีการดื่มของมึนเมา ตลอดจนสถานที่ที่มีอบายมุขตางๆ เชน
บาร หรืองานตางๆ ที่ประชาชนจัดข้ึนซึ่งเปนงานร่ืนเริงมีการดื่มสุราและของมึนเมาเปนตน ซึ่ง
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แสดงใหเห็นวาประชาชนที่มาฟงธรรมะไมชอบการมีเสียงรบกวนหรือมีคนพลุกพลานไปมาในขณะ
ฟงธรรมะ เพราะเปนการรบกวนสมาธิของผูฟงดวย ทําใหการฟงธรรมะไมไดผลเทาที่ควร ซึ่งสอด
คลองกับทฤษฎีการศึกษาผูใหญที่กลาววา สถานที่เรียนตองมีแสงสวางเพียงพอ การพูด การ
บรรยายของผูสอนตองชัดเจน (นิวัติ  กล่ินงาม 2524 : 96) และสอดคลองกับทฤษฎีจิตวิทยาและ
เทคนิคการสอนการศึกษาผูใหญ ในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดหองเรียนที่ดีวา ตองมีแสงสวางเพียงพอ
สะอาดและมีระเบียบ นั่งไดสะดวก สามารถฟงคําพูดของผูสอนได ปลอดเสียงรบกวน และ
สามารถจัดอุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสม (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร ม.ป.ป. : 29)

ดานวิธีการแสดงธรรม
จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมดวยวิธีการ

ยกตัวอยางเร่ืองราวหรือเหตุการณปจจุบันมาประกอบการแสดงธรรม ซึ่งสอดคลองกับการสนทนา
กลุมที่ประชาชนไดแสดงความเห็นวาการยกตัวอยางเร่ืองราวปจจุบันจะทําใหสามารถเห็นจริงได 
และเปนส่ิงที่นาเชื่อถือมากกวาการเลานิทานหรือชาดกตางๆ สวนส่ิงที่ประชาชนไมตองการใหพระ
สงฆนํามาแสดงธรรมไดแกการใชเสียงดนตรีประกอบการแสดงธรรมเพราะเห็นวาจะทําใหการ
แสดงธรรมไมนาเชื่อถือ นาศรัทธา  ดังนั้นพระสงฆผูแสดงธรรมควรที่จะตองนําเร่ืองราวปจจุบัน
มายกตัวอยางในขณะแสดงธรรม แทนการเลานิทาน และการเลาชาดกตางๆ แมในสมัยพุทธกาล
พระพุทธองคก็ทรงแสดงธรรมโดยยกตัวอยางเหตุการปจจุบันเชนเดียวกัน เชนเมื่อมีเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งพระพุทธองคก็ทรงนําเหตุการนั้นมาเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นประโยชนและโทษ
ของการกระทําหรือไมกระทําเชนนั้นและยกยองตําหนิการกระทําเชนนั้นไปดวย ทําใหผูฟงมองเห็น
ความเปนจริงและเกิดกําลังใจที่จะนอมนําหลักธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตน

ดานโอกาสในการแสดงธรรม
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมพบวา โอกาสที่ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดง

ธรรม ไดแกวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันตักบาตร
เทโว และงานบําเพ็ญกุศลศพ หรืองานที่เกี่ยวกับการทําบุญใหแกผูที่ลวงลับไปแลว สําหรับโอกาส
ที่ประชาชนไมตองการใหพระพระสงฆแสดงธรรมไดแก งานร่ืนเริงตางๆ เชน งานวันเกิด งานแตง
งาน เปนตน เนื่องจากประชาชนเห็นวางานวันเกิด งานแตงงาน เปนงานที่มีประชาชนพลุกพลาน
และประชาชนมักนําสุราและของมึนเมาตางๆ มาเสพ
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และจากการวิจัยคร้ังนี้ยังพบอีกวา ประชาชนที่ม ีอายุ ระดับการศึกษา และความถี่ของ
การฟงธรรมะตอปแตกตางกันมีความตองการในดานโอกาสในการแสดงธรรมแตกตางกัน ฉะนั้น
ในการที่พระสงฆจะแสดงธรรมในโอกาสตางๆ จะตองคํานึงถึงความแตกตางของประชาชนผูฟง
ดวย ซึ่งจากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูที่มีอายุระหวาง 20-37 ป มีความตองการในดานโอกาสในการ
แสดงธรรมแตกตางจากคนที่มีอายุ 38 - 75 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนที่มีอายุนอยมีความตองการให
พระสงฆแสดงธรรมในโอกาสตางๆ แตกตางจากคนที่มีอายุมาก ดังนั้นในการแสดงธรรมพระสงฆ
จะตองคํานึงถึงอายุของผูฟงดวยเพื่อตอบสนองความตองการของวัยนั้นๆ และเลือกเนื้อหาธรรมะ
ตลอดจนการนาํเสนอใหเหมาะสมกบักลุมผูฟงดวย ซึง่บางโอกาสวัยรุนอยากใหพระสงฆแสดงธรรม
บางโอกาสผูสูงอายุอยากใหพระสงฆแสดงธรรมเปนตน

ดานชวงเวลาท่ีใชในการแสดงธรรม
จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมที่วัดในเวลา

หลังจากที่พระฉันเชาเสร็จแลว ซึ่งอยูในชวงเวลาประมาณ 8.00 น. ถึง 9.00 น. เนื่องจากเห็นวา
หลังจากพระฉันเชาเปนชวงเวลาที่วางจากการทํากิจตางๆ ไมตองกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหาร
ที่จะถวายพระสงฆ ซึ่งสอดคลองกับพุทธกิจประจําวัน หรือกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจาใน
เวลาชวงเชาพระพุทธองคจะทรงเสด็จออกบิณฑบาต เสวยแลว ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่
นั้นๆ และเสด็จกลับพระวิหาร (พระธรรมปฎก 2540 ก : 28 )

ส่ือวิทยุ จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทางส่ือ
วิทยุในเวลาชวงเชา และตอนค่ํา เนื่องจากเปนชวงที่ประชาชนวางจากการทํางาน ซึ่งไมสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สุบิน วชิรปฺโญ (สิงหทอง) (2542 :100 – 101) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูฟง
รายการธรรมะจากสถานีวิทย ุกองพลทหารมาที ่ 2 : รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบวาชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญใหความสนใจที่จะรับฟงรายการมากที่
สุด คือชวงเวลา 20.00 – 01.30 น. คิดเปนรอยละ 42.4 สวนในวันเสารและวันอาทิตย คือชวง
01.00 – 05.30 น. คิดเปนรอยละ 27.5

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆใน
ดานชวงเวลาที่ใชแสดงธรรมทางวิทยุพบวา ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีความตองการในดาน
ชวงเวลาที่ใชแสดงธรรมทางวิทยุแตกตางกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลผูชาย ( Χ =1.83) มี
ความตองการนอยกวาเพศหญิง ( Χ  = 1.96) ซึ่งอาจเปนไปไดวา ผูหญิงมักอยูกับบานเปนแมบาน
เสียสวนมาก มักไมคอยออกไปทํางานนอกบาน หรืออาจมีอาชีพคาขายอยูกับบานหรือกับรานทําให
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มีเวลาที่จะฟงวิทยุมากกวาผูชาย ดังนั้นเพศหญิงจึงมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรม ในดาน
ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมะทางวิทย ุแตกตางจากเพศชาย

ส่ือโทรทัศน จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรม ใน
เวลาชวงเชาและตอนค่ํา เนื่องจากเปนเวลาที่ประชาชนมีเวลาวางไมมีภาระเกี่ยวกับการงาน ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ พวงทอง  อังกาบ (2538 : 91)  ซึ่งไดศึกษาเร่ือง "พฤติกรรมการเปดรับ
ชมรายการเผยแผพระพุทธศาสนาทางโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ เปดรับขาวสารทางส่ือโทรทัศน ในวันธรรมดาชวงเวลา 19.01 - 22.00 น. และ
ชวงเวลา 05.30 - 09.30 น. สําหรับวันหยุด ไดแกชวงเวลา 05.30 - 09.30 น. และ  19.00 - 22.00

และจากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูที่มีอายุแตกตางกันมีความตองการตอการแสดงธรรม
ของพระสงฆในดานชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรมทางโทรทศันแตกตางกนั ซึง่จากผลการวิจยัพบวา
ผูที่มีอาย ุ49 - 75 ป มีความตองการในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางโทรทัศนแตกตางจาก
กลุมอาย ุ30-48 ป ซึ่งอาจเปนไปไดวา คนที่มีอายุที่อยูในวัยทํางาน จะออกไปทํางานนอกบานไมมี
เวลาที่จะดูโทรทัศน สวนคนที่มีอายุมากจะอยูเฝาบานมีเวลาวางในตอนกลางวัน จึงมีความ
ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมทางโทรทัศนในเวลากลางวัน

หอกระจายขาว จากผลการวิจัยพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ทางหอกระจายขาวในเวลาชวงเชากอนไปทาํงาน และเมือ่เปรียบเทยีบตามตวัแปรอิสระพบวา ประชาชน
ที่มี เพศ และ ที่อยู แตกตางกัน มีความตองการในดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรมทางหอ
กระจายขาวแตกตางกันซึ่งอาจเปนไปไดวาผูที่เปนเพศหญิงมักอยูกับบานมากกวาเพศชาย และผู
ทีอ่ยูในชนบทมอีาชพีเกษตรกรรมและทาํงานอยูกบัสวนใกลๆ  บาน ไมคอยจะออกไปทาํงานนอกบาน
มากนัก ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาล ( Χ =1.70) มีความ
ตองการฟงธรรมทางหอกระจายขาวนอยกวาประชาชนที่อยูนอกเขตเทศบาล ( Χ  = 1.88)

ซึ่งจะเห็นไดวาเวลาที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมที่สุดตอการแสดงธรรมของพระสงฆ 
ทางส่ือตางๆ จะเปนเวลาชวงเชาและตอนค่ํา เนื่องจากเปนเวลาที่ประชาชนมีเวลาวาง

ดานระยะเวลาในการแสดงธรรม
จากผลการวิจัยพบวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชเวลา 

ประมาณ 30 นาที ไมควรต่ํากวา 20 นาที และไมควรเกิน 1 ชั่วโมง เพราะประชาชนเห็นวาถานอย
เกินไปก็จะทําใหไมไดเนื้อหาสาระ และถามากเกินไป ก็จะทําใหนาเบื่อ  ซึ่งสอดคลองกับที่ ฉัตรวรุณ
ตันนะรัตน ไดกลาววา ผูพูดควรรูจักการควบคุมเวลาใหพอเหมาะ ไมใชเวลาในการพูดมากเกินไป
(จะทําใหผูฟงเบื่อ) หรือใชเวลาในการพูดนอยไป (จะทําใหเร่ืองที่พูดติดตอไมชัดเจน) (ฉัตรวรุณ
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ตันนะรัตน 2521 : 58) และสอดคลองกับ พระอาจารยบุญนพ  นิราลัย ไดเขียนไวในหนังสือคูมือ
พระนักเทศนวา นักเทศนที่ดีตองมีศิลปะ ในการเทศน โดยไดกลาวถึงศิลปะที่ผูเทศนตองคํานึง
เกี่ยวกับเวลา คือผูเทศนจะตองแสดงธรรมใหเหมาะกับเวลา ไมยืดยาดอืดอาด เยิ่นเยอ นานเกินไป
(บุญนพ  นิราลัย 2545 : 7)

ดานรูปแบบในการแสดงธรรม
จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ประชาชนตองการใหพระสงฆแสดงธรรมคือรูปแบบที่

แสดงธรรมโดยใชธรรมาสนเดยีว โดยเหน็วารูปแบบการเทศนธรรมาสนเดยีวเปนรูปแบบทีน่าเล่ือมใส
ศรัทธา สําหรับรูปแบบที่ประชาชนไมตองการใหพระสงฆแสดงธรรมไดแกการยืนปาฐกถา เนื่องจาก
ประชาชนเห็นวา การยืนไมเหมาะสมกับความเปนสมณสารูป จะเห็นไดวาประชาชนอยากเห็นรูป
แบบการแสดงธรรมของพระสงฆที่มีความสํารวม เรียบๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิชัย
ผาสุขกานนท (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมราย
การพระพุทธศาสนาทางโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร" พบวาปจจัยดานรูปแบบวิธี
การนําเสนอรายการพระพุทธศาสนาที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดคือ แบบธรรมบรรยายลวน และ
แบบละครธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชาชนมีความตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในรูปแบบเดิม
คือการแสดงธรรมแบบนั่งธรรมาสน ซึ่งอาจกลาวไดวาประชาชนยังยึดถืออยูกับพิธีกรรมและ
ธรรมเนยีมปฏิบตั ิทีเ่คยปฏิบตักินัมาแตโบราณ ซึง่ในการแสดงธรรมแบบนัง่ธรรมาสนนัน้จะมพีธิกีรรม
หลายอยาง ตั้งแตการอาราธนาพระสงฆแสดงธรรม (อาราธนาธรรม) และอาราธนาศีล  มีการจุด
เทียนธรรมะ พระสงฆผูแสดงธรรมกอนจะแสดงธรรมก็ตองข้ึนนะโมเปนตน และยกสุภาษิตเปน
ภาษาบาลี ซึ่งจากพิธีกรรมดังกลาวทําใหนาเชื่อถือ (ศักดิ์สิทธิ์) นาจะนอมนําไปปฏิบัติ มากกวา
การยืนแสดงธรรม หรือที่เรียกวาปาฐกถาธรรม ซึ่งจะดูคลายคฤหัสถประชาชนจึงไมตองการที่จะ
ใหพระสงฆแสดงธรรมเชนนั้น

เมื่อเปรียบเทียบความตองการของประชาชนตามตัวแปรอิสระพบวา ประชาชนที่มีราย
ไดตอเดือนแตกตางกัน มีความตองการในดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตกตางกัน ซึ่งจากผลการ
วิจัยพบวา ผูมีรายได 500 - 5,000 บาท มีความตองการในดานรูปแบบในการแสดงธรรมแตก
ตางจากคนที่มีรายได 5,000 บาทข้ึนไป ซึ่งอาจเปนไปไดวา ประชาชนที่มีรายไดนอยจะยึดติดอยู
กับรูปแบบเดิม มากกวาคนที่มีรายไดมาก เนื่องมาจากคนที่มีรายไดมาก มักพบเห็นรูปแบบการ
พูดหรือการแสดงธรรมของพระสงฆในหลายรูปแบบ มากกวาคนที่มีรายไดนอย เนื่องจากคนที่มี
รายไดนอย มักไมคอยไดออกสูสังคมมากนัก ทําใหเกิดความเคยชินกับรูปแบบเดิมที่ไดพบเห็น
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ขอเสนอแนะตอการนําผลการวิจัยไปใช
1. พระสงฆผูแสดงธรรมจะตองเปนผูที่ประพฤติตนอยูในพระธรรมวินัยอยางเครงครัด

ไมเปนพระสงฆผูทุศีล หรือประพฤติผิดวินัยใดๆ
2. พระสงฆผูแสดงธรรมควรเลือกเนื้อหาธรรมะที่สอดคลองกับผูฟงในดาน อายุ เพศ

การศึกษา วัย อาชีพ รายได ตลอดจนประสบการณในการฟงธรรม ของประชาชนดวย
3. พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชภาษาที่ประชาชนฟงแลวเขาใจไดดี ถาเปนภาษาของ

ถิ่นนั้นๆ ก็จะเปนการดีมาก ไมควรเทศนโดยใชภาษาบาลีมากนัก โดยเฉพาะภาษาตางประเทศยิ่ง
ไมควรนํามาใชในการแสดงธรรม เพราะทําใหดูไมเหมาะสม

4. พระสงฆควรแสดงธรรมในหัวขอที่เห็นวาประชาชนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได โดยทําใหประชาชนเกิดความกลาหาญที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม

5. พระสงฆควรใชสถานที่แสดงธรรรมที่เห็นวาสงบ ไมมีคนพลุกพลาน อากาศถายเท
ไดสะดวก เชนศาลาการเปรียญเปนตน  ไมควรแสดงธรรมที่บาน หรือที่ทํางาน ตลอดจนสถานที่
เริงรมยตางๆ

6. พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชวิธีการยกตัวอยางเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือสถานการณ
ปจจุบัน มาประกอบการแสดงธรรม เพื่อใหเกิดความเห็นจริง เชนเร่ืองที่เปนขาวทางส่ือตางๆ ที่เห็น
วาประชาชนสวนใหญไดรับรูและทราบมาแลวมาเปนตัวอยางเพื่อเปนอุทาหรณ ดังนั้นพระสงฆจึง
ควรศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง ทันกับความเปล่ียนไปของโลก แตไมควรใชเทคโนโลยีตางๆ
ที่ทันสมัยจนเกินไป ซึ่งจะดูไมนาเล่ือมไสศรัทธา

7. พระสงฆควรแสดงธรรมในวันสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา และวันสําคัญทาง
ราชการ ไมควรแสดงธรรมในงานที่ประชาชนพลุกพลาน หรืองานที่ประชาชนกําลังสนุกสนานร่ืนเริง

8. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีเวลาวางในเวลาชวงเชา และตอนค่ํา เนื่องจาก
ตองไปประกอบอาชีพนอกบาน ดังนั้นการแสดงธรรมทางส่ือตางๆ พระสงฆควรแสดงธรรมในชวง
เวลาเชาหรือตอนค่ํา ไมควรแสดงธรรมในชวงตอนดึก

9. พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา ประมาณ 30 นาที ไมนอยกวา 20 นาที และไม
ควรเกิน 1 ชั่วโมง

10. พระสงฆควรแสดงธรรมโดยวิธีการเทศนแบบนั่งธรรมาสน ซึ่งอาจไมจําเปนที่จะตอง
ใชธรรมาสนก็ได เชนนั่งในที่ที่เหมาะสมตางๆ เชนเกาอ้ี มานั่งเปนตน แตควรนั่งแสดงธรรมจะดูนา
ศรัทธากวาการยืน หรือการบรรยายโดยการแสดงทาทางตางๆ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศึกษาการเรียนรูดวยตนเองของพระสงฆ
2. ควรศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของพระสงฆ
3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการแสดงธรรมของพระสงฆ
4. ควรศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆตอการแสดงธรรม
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โดยใชกลุมตัวอยางที่อยูในวัยรุน มีซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม จนถึงปริญญาตรี  เพื่อจะได
รูปแบบในการแสดงธรรม ที่เหมาะสมกับวัยรุนเพื่อพระสงฆจะไดนําไปใชอบรมเยาวชน ในสถาน
ศึกษาตางๆ ได
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โมหัมมัด  อับดุลกาเดร. จิตวิทยาและเทคนิคการสอนการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, ม.ป.ป.
รุจิร  ภูสาระ และคณะ. การประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาทดสอบและวิจัย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2526.
ลวน  สายยศ และ อังคณา สายยศ.  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน, 2539.
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วัชรา ทองมอญ. "การศึกษาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการปรึกษาเพื่อลดความเครียด
ของผูติดเชื้อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดูร."
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. องคการเผยแผ. เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝกอบรม
วิชาเทศนารุนที่ 9. กรุงเทพฯ : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2544.

วิชัย  ธรรมเจริญ. ธรรมศึกษาตรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2543.
วิโรจน  ธาระพุฒ.  "ศึกษาการปฏิบัติหนาที่ตอสังคมดานการพัฒนาจริยธรรมของ

พระธรรมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย."
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.

วิสัย  สมประสงค.  "บทบาทพระครูสถิตสิทธิคุณ (ศรีจันทร  ฐิตธมฺโม) ในดานบริการสังคม."
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.

วุฒิกรณ   พรมพิมพ.  " ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธรรมของพระราชวรมุนี
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)." วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาธรรมนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.

วุฒิชยั  ผาสุขกานนท. "ปจจยัทีม่อิีทธพิลตอการตดัสินใจเลือกชมรายการพระพทุธศาสนาทางโทรทศัน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร." วิทยานพินธปริญญามหาบณัฑติ สาขาส่ือสารมวลชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542.

ส. ศิวรักษ.  ศิลปแหงการพูด. กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2526.
สมเด็จพระธีรญาณมุน.ี  วิถีนักเทศน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเซียง, 2542.
สมเด็จพระมหาธีราจารย (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร). ขอปฏิบัติและมารยาทอันสมควร.

กรุงเทพฯ : วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร,  2543.
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . นวโกวาท. พิมพคร้ังที ่78.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538.
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร. กองวิชาการ.  การวัดผลการศึกษา .  กรุงเทพฯ

: สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.
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สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงาน สถิติดานศาสนาของ
ประเทศไทย ป 2542. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก, 2543.

สุนันท  ศลโกสุม. การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
สุพัฒน  ศิลาพจน.  "ศึกษาการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการผอนคลาย

ความเครียดจากการทํางาน : ศึกษากรณี กลุมขาราชการครูสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา
เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.

สุพัตรา  สุภาพ.  สังคมวิทยา. พิมพคร้ังที่ 14.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2535.
__________. สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิจํากัด, 2533.
สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ และคณะ. การประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ

: ฝายตําราและอุปกรณการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2528.
อนุตรา  พรวด.ี "ความตองการรายการวิทยุชุมชนของผูฟงในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ."

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545.

อนุทิน  อินทรงาม.  "การนําเสนอระบบการฝกอบรมสําหรับหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
ของคณะสงฆหนตะวันออก ในอุปถัมภของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ."
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.

อมร  โสภณวิเชษฐวงศ. พระพทุธศาสนา. พมิพคร้ังที ่10. พระนคร : สํานกัพมิพวัฒนาพานชิ, 2544.
อาทิตย  นามแกว. " บทบาทของพระสงฆที่มีตอการสงเสริมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา

: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตยานนาวา - สาธร สังกัดกรมสามัญศึกษา."
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก, 2542.

อารี  วชิรวราการ. การวัดและการประเมินผลการเรียน. ธนบุรี :  สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.
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ภาคผนวก ก

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ภาคผนวก ข

แบบสัมภาษณ
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ตอนท่ี 1
สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ

คําชีแ้จง กรุณาเตมิขอความและขีดเคร่ืองหมาย 3ลงในชอง (  )หนาขอทีต่รงกบัสภาพความเปนจริง
1. เพศ

(   )  หญิง
(   )  ชาย

2. ปจจุบันอายุ………….ป
3. วุฒิการศึกษาของทานอยูในระดับใด

(   ) ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา (   ) ประถมศึกษา
(   ) มัธยมศึกษา/เทียบเทา (   ) อนุปริญญา/ปริญญาตรี
(   ) สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ
(   ) รับราชการ
(   ) เกษตรกรรม
(   ) รับจาง

 (   ) นักธุรกิจ/คาขาย
(   ) ไมประกอบอาชีพ
(   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………………….

5. มีรายไดโดยเฉล่ียตอเดือน…………………..บาท
6. สภาพที่อยูอาศัยของทานอยูในเขตใด

 (   ) เขตเทศบาล
(   ) นอกเขตเทศบาล

7. ทานเคยฟงธรรมะซึ่งแสดงโดยพระภิกษุหรือพระสงฆบางหรือไม
(   ) เคย
(   ) ไมเคย

8. ทานฟงธรรมโดยเฉล่ีย……………คร้ังตอเดือน หรือ …………………..คร้ังตอป
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9. สวนใหญทานฟงธรรมะที่ไหน
(   ) ฟงธรรมตอหนาพระสงฆ
(   ) ฟงธรรมทางส่ือตางๆ เชน วิทยุ, โทรทัศน, หอกระจายขาว
อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………………………………………

10. โดยเฉล่ียทานไปวัด………………………..คร้ังตอเดือน หรือ…………………คร้ัง ตอป

ตอนท่ี 2
ความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานพระธรรมกถึก

มาก ปานกลาง นอย
1 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีน้ําเสียงที่ไพเราะ

2 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรใชภาษาที่ฟงเขาใจงาย
3 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีบุคลิกนาเล่ือมไส
4 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรมีความรูทางโลกระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5 พระภกิษทุีแ่สดงธรรมควรมีความรูทางธรรมะอยูในระดับ เปรียญธรรม
6 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนพระนักปฏิบัติกรรมฐาน
7 พระผูแสดงธรรมควรเปนผูที่บวชมาหลายป
8 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนผูมีอายุมาก
9 พระภิกษุผูแสดงธรรมควรมีตําแหนงผูชวยเจาอาวาสขึ้นไป

10 พระภิกษุผูแสดงธรรมควรเปนพระที่ไดรับสัญญาบัตรพัดยศ
11 พระภิกษุที่แสดงธรรมควรเปนพระที่มีช่ือเสียงทางสังคม
12 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………….

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานเนื้อหาธรรมะ

มาก ปานกลาง นอย
1 เนื้อหาธรรมะที่ทันกับสถานการณปจจุบัน
2 เนื้อหาธรรมะที่สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3 เนื้อหาธรรมะที่ชวยใหครอบครัวอยูอยางมีความสุข
4 เนื้อหาธรรมะที่ชวยใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับโทษของอบายมุข
6 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับเร่ืองกรรม
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ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานเนื้อหาธรรมะ

มาก ปานกลาง นอย
7 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับเร่ืองศีล
8 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการใหทาน
9 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับนรกและสวรรค

10 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับจิตและเจตสิก
11 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับสมาธิภาวนา
12 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการเจริญสติ
13 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับการละกิเลส (โลภ,โกรธ,หลง)
14 เนื้อหาธรรมะเก่ียวกับมรรค ผล นิพพาน
15 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………..

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานสถานที่แสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
1 แสดงธรรมที่ศาลาการเปรียญ
2 แสดงธรรมในพระอุโบสถ
3 แสดงธรรมในศาลาหอฉัน
4 แสดงธรรมบริเวณลานเปนที่พักผอน
5 แสดงธรรมไตตนไม
6 แสดงธรรมในชุมชนหรือหมูบาน
7 แสดงธรรมในบาน
8 แสดงธรรมในที่ทํางาน
9 แสดงธรรมทางสถานีวิทยุ

10 แสดงธรรมทางโทรทัศน
11 แสดงธรรมทางหอกระจายขาว
12 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………….

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
1 แสดงธรรมดวยการใชวีดีโอหรือภาพยนตประกอบการแสดงธรรม
2 แสดงธรรมดวยการใชเคร่ืองฉายภาพนิ่งประกอบการแสดงธรรม
3 แสดงธรรมโดยการใชเสียงดนตรีประกอบการแสดงธรรม
4 แสดงธรรมโดยใชรูปภาพประกอบการแสดงธรรม
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ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานวิธีการแสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
5 แสดงธรรมโดยใชเคร่ืองฉายขามศรีษะ (Over head)
6 แสดงธรรมโดยเลาเร่ืองยกตัวอยางเร่ืองราวปจจุบัน
7 แสดงธรรมโดยแทรกมุขตลก
8 แสดงธรรมโดยเลานิทานตลอดจนนิทานชาดกตางๆ
9 แสดงธรรมโดยใชวิธีการแหล

10 แสดงธรรมโดยสอดแทรกบทกลอนตางๆ
11 อื่นๆ ระบุ

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานโอกาสในการแสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
1 การแสดงธรรมควรแสดงในวันมาฆบูชา
2 การแสดงธรรมควรแสดงในวันเขาพรรษา
3 การแสดงธรรมควรแสดงในวันอาสาฬหบูชา
4 การแสดงธรรมควรแสดงในวันออกพรรษา
5 การแสดงธรรมควรแสดงในวันตักบาตรเทโว
6 การแสดงธรรมควรแสดงในวันขึ้นปใหม
7 การแสดงธรรมควรแสดงในวันสงทายปเกาตอนรับใหม
8 การแสดงธรรมควรแสดงในวันสารทไทย
9 การแสดงธรรมควรแสดงในวันสารทจีน

10 การแสดงธรรมควรแสดงในวันสงกรานต
11 การแสดงธรรมควรแสดงในวันลอยกระทง
12 การแสดงธรรมควรแสดงในงานแตงงาน
13 การแสดงธรรมควรแสดงในงานบวช
14 การแสดงธรรมควรแสดงในงานขึ้นบานใหม
15 การแสดงธรรมควรแสดงในงานวันเกิด
16 การแสดงธรรมควรแสดงในงานบําเพ็ญกุศลศพ
17 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



194

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม (ที่วัด)

มาก ปานกลาง นอย
1 พระสงฆควรแสดงธรรมชวงหลังพระฉันเชา

2 พระสงฆควรแสดงธรรมชวงกอนพระฉันเพล
3 พระสงฆควรแสดงธรรมชวงหลังพระฉันเพล
4 พระสงฆควรแสดงธรรมชวงตอนเย็น
5 พระสงฆควรแสดงธรรมชวงตอนคํ่า
6 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม (วิทยุ)

มาก ปานกลาง นอย
1 ชวงเชา

2 ชวงตอนเที่ยง
3 ชวงบาย
4 ชวงคํ่า
5 ชวงดึก
6 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม (โทรทัศน)

มาก ปานกลาง นอย
1 ชวงเชา

2 ชวงตอนเที่ยง
3 ชวงบาย
4 ชวงคํ่า
5 ชวงดึก
6 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม

(หอกระจายขาว) มาก ปานกลาง นอย
1 ชวงเชา

2 ชวงตอนเที่ยง
3 ชวงบาย
4 ชวงคํ่า
5 ชวงดึก
6 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..
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ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานระยะเวลาในการแสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
1 พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา 10 – 20 นาที
2 พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา 20 – 30 นาที
3 พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา 30 – 60 นาที
4 พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง ขึ้นไป
5 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..

ระดับความตองการ
ขอที่ ความตองการดานรูปแบบในการแสดงธรรม

มาก ปานกลาง นอย
1 ตองการใหพระสงฆแสดงธรรม แบบธรรมาสนเดียว (นั่งแสดงธรรม)
2 ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมแบบปุจฉาวิสัชนา 2 หรือ 3 ธรรมาสน
3 ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยวิธีปาฐกถาธรรม (ยืนแสดงธรรม)
4 ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยการอภิปรายธรรมะ (สนทนาธรรม)
5 ตองการใหพระสงฆแสดงธรรมโดยแบบบรรยายธรรมะ(แสดงทาทางได)
6 อื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………………..
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ประเด็นสนทนากลุม
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ประเด็นสนทนากลุม
เร่ือง

ความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ

คําชี้แจง
1.ประเด็นสนทนากลุมคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของประชาชนที่มี

ตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ในดานตางๆ ทั้ง 8 ดานคือ ในดานพระธรรมกถึก เนื้อหาธรรมะ
สถานที่แสดงธรรม วิธีการแสดงธรรม โอกาสในแสดงธรรม ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม  ระยะ
เวลาในการแสดงธรรม รูปแบบในการแสดงธรรม

2. ประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม แบงออกเปน 2 ตอนประกอบดวย
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ของผูรวมสนทนากลุม มีจํานวน 9 ขอ โดยผู

รวมสนทนากลุม เปนผูกรอกขอมูล
1. เพศ…………………………… 2. อายุ …………..ป         3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ………………………… 5. รายไดตอเดือน…………บาท
6. ที่อยูอาศัยอยูเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล………………………..
7. มาวัดโดยเฉล่ีย…………….คร้ังตอเดือนหรือ……………คร้ังตอป
8. โดยเฉล่ียฟงธรรมตอเดือน…………คร้ัง หรือ……………คร้ังตอป
    (ทั้งตอหนาพระสงฆและทางส่ือตางๆ เชนวิทย,ุโทรทัศนเปนตน)
9. โดยสวนใหญทานฟงธรรมะทางส่ือหรือตอหนาพระสงฆ…………………………………………

ตอนท่ี 2 ความตองการและความไมตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของ
พระสงฆ ในดานตางๆ ทั้ง 8 ดาน จํานวน 8 ขอ

1. ดานพระธรรมกถึก (น้ําเสียง บุคลิกทาทาง ความรู พรรษา อายุ  ความมีชื่อ
เสียงทางสังคม สมณศักดิ์)

 - พระสงฆผูแสดงธรรมควรมีบุคลิกลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- บุคลิกลักษณะของพระสงฆเชนไรที่ทานไมตองการ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



198

2. ดานเน้ือหาธรรมะ (เร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของฆราวาส การอยูครอง
เรือนใหเปนสุข ศีล ทาน นรกสวรรค  สมาธิภาวนา และการปฏิบัติไปสูพระนิพพาน เปนตน)

- ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- ทานเห็นวาพระสงฆไมควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไรบาง
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………

3. ดานสถานท่ีแสดงธรรม (เชน ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ลานที่พักผอน
ใตตนไม ชุมชน หรือในบาน ที่ทํางาน ตลอดจนทางส่ือตางๆ เชนวิทยุ โทรทัศน และหอกระจายขาว
เปนตน)

- ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในสถานที่ใดบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-  สถานที่ใดบางที่ทานเห็นวาไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.  ดานวิธีการแสดงธรรม (การใชส่ือตางๆ ประกอบการแสดงธรรม เชน วีดีโอ
เสียง ดนตรี บทกลอน  รูปภาพ  มุขตลก  เลานิทาน  แหล  ยกตัวอยางเหตุการณ ปจจุบัน  เปนตน)

- วิธีการใดบางที่ทานตองการใหพระสงฆนํามาใชแสดงธรรม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
-  วิธีการใดบางที่ทานเห็นวาไมสมควรที่พระสงฆจะนํามาใชประกอบการแสดงธรรม
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….

5. ดานโอกาสในการแสดงธรรม (เชนวันสําคญัทางศาสนา วันสําคญัเกีย่วกบับาน
เมอืงงานเทศกาลตางๆ ตลอดจนงานร่ืนเริงและงานทําบุญตางๆ ที่ประชาชนจัดข้ึน)

- พระสงฆควรแสดงธรรมเนื่องในโอกาสใดบาง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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- โอกาสใดบางที่ทานเห็นวาไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. ดานชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการแสดงธรรม (ชวงเชา เที่ยง บาย ค่ํา
เปนตน ทั้งที่วัด ทางส่ือวิทย ุ โทรทัศน และหอกระจายขาว)

- ชวงเวลาใดที่ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
1. ที่วัด………………………………………………………………………..
2. ทางส่ือวิทย…ุ……………………………………………………………...
3. ทางส่ือโทรทัศน……………………………………………………………
4. ทางหอกระจายขาว……………………………………………………….

- ชวงเวลาใดที่ทานเห็นวาพระสงฆไมควรแสดงธรรม
1. ที่วัด………………………………………………………………………..
2. ทางส่ือวิทย…ุ……………………………………………………………...
3. ทางส่ือโทรทัศน……………………………………………………………
4. ทางหอกระจายขาว……………………………………………………….

7. ดานระยะเวลาในการแสดงธรรม ( 20, 30, 60 นาที เปนตน)
- ทานคิดวาพระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชเวลาเทาไร

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8. ดานรูปแบบในการแสดงธรรม (เทศนธรรมาสนเดียว , เทศน 2
หรือ 3 ธรรมาสน , ยืนแสดงธรรม, บรรยาย, อภิปรายธรรมะ)

- ทานคิดวาพระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชรูปแบบใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- รูปแบบใดบางที่ทานไมตองการใหพระสงฆนํามาใชแสดงธรรม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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สรุปประเด็นสนทนากลุม 
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สรุปการสนทนากลุม (Focus Groups)

สรุปผลการรวมสนทนากลุมกบัผูรวมสนทนา ซึง่ไดดาํเนนิการจดัสนทนากลุมเปน จาํนวน
2 กลุม คือกลุมประชาชนที่มาวัดกระโจมทอง และกลุมประชาชนที่มาวัดโคนอน โดยมีผูเขารวม
สนทนากลุมจํานวนกลุมละ 10 ทานตามลําดับ โดยไดรับความรวมมือจากเจาอาวาสและพระสงฆ
ที่จําพรรษาอยูในวัด ซึ่งไดชวยประชาสัมพันธและนัดแนะเชิญชวนประชาชนที่มาฟงธรรมะที่วัด ให
มารวมสนทนากลุม

กลุมที ่ 1 คือ การจัดสนทนากลุมประชาชนที่มาฟงธรรมที่วัดกระโจมทอง จัดการ
สนทนากลุมข้ึนเมือ่วันเสารที ่4 ตลุาคม 2545 ระหวางเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยใชศาลาแสดงธรรม
ของวัดกระโจมทอง เปนสถานที่จัดสนทนา โดยมีผูเปดการสนทนากลุม 1 ทาน คือ พระมหาธํารงค
สมาธ ิและมีผูชวยบันทึกการสนทนากลุมคือ นายเสริมศักดิ์   ออนคง ตอจากนั้นผูดําเนินสนทนา
กลุมไดแนะนําตัวเองใหผูเขารวมสนทนากลุมไดรูจัก ตลอดถึงแนะนําผูบันทึกการสนทนากลุมดวย
เพื่อใหเกิดการคุนเคยผูดําเนินการสนทนากลุมก็ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมการสนทนากลุมไดแนะ
นําตัวเองโดยจัดตําแหนงผูเขารวมการอภิปรายตามลําดับเลขที่และชื่อตามแผนผังที่นั่งตามรูป

จากนั้นผูเปดอภิปรายไดแจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมแกประชาชนที่มารวม
สนทนากลุม เกี่ยวกับการทําวิจัยเร่ืองความตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดง
ธรรมของพระสงฆ ในดานตางๆ ทัง้ 8 ดานคอื ในดานพระธรรมกถกึ  เนือ้หาธรรม สถานทีแ่สดงธรรม
วิธกีารแสดงธรรม โอกาสในการแสดงธรรม ชวงเวลาทีใ่ชในการแสดงธรรม ระยะเวลาในการแสดงธรรม
และรูปแบบในการแสดงธรรม ซึง่เปนกรณศีกึษาในเขตพืน้ทีจ่งัหวัดนนทบรีุ โดยมวัีตถปุระสงคเพี่อ
ศึกษาความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ซึ่งผูเขารวมสนทนากลุมกรอก
ขอมูลรายระเอียดสวนตัวจํานวน 9  ขอ ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ที่อยูอาศัย ความถี่ของการมาวัด ความถี่ของการฟงธรรม และสถานที่ฟงธรรม ตอจากนั้นจึงไดเปด
โอกาสใหผูเขารวมสนทนาไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคดิเหน็ตาม
ความเปนจริง ตามหัวขอสนทนาทั้ง 8 ดาน กอนการจบการสนทนากลุมผูเขารวมการสนทนากลุม
ไดซักถามผูดําเนินการสนทนากลุมในประเด็นตางๆ และผูดําเนินการสนทนากลุมไดสรุปในแตละ
ประเด็นคําถาม แลวใหผูรวมสนทนากลุมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อีกคร้ัง ตอจากนั้นจึงใหผู
เขารวมสนทนากลุมไดบันทึกความตองการของตนแตละดานลงในประเด็นสนทนากลุมที่แจกให
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เมื่อการสนทนากลุม ส้ินสุดลง โดยผูดําเนินการสนทนากลุมไดกลาวแสดงความ
ขอบคุณผูเขารวมสนทนากลุมทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็น 
ทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยคร้ังนี้ พรอมกันนี้ผูดําเนินการอภิปรายไดมอบ
ของที่ระลึกใหกับผูเขารวมการอภิปรายทุกทาน ผูดําเนินการอภิปรายยังไดไปแสดงความขอบคุณ
ทานเจาอาวาสวัดกระโจมทอง ที่ไดใหความสะดวกเร่ืองสถานที่และไดกลาวคําเชิญชวนและนัด
แนะใหประชาชนที่มาวัดไดเขารวมการอภิปรายตามกําหนดเวลาที่นัดหมายไว

แผนภูมิที่ 4 แผนผังการนั่งสนทนากลุมวัดกระโจมทอง

ผูวิจัย

คุณปราโมทย ฯ

คุณสมคิดฯ

คุณจรัญฯ

คุณบุญลอม ฯ

คุณประสิทธิ ์ฯ

คุณอุมาภรณ ฯ

คุณบุษบา ฯ

คุณสวรรยา ฯ

คุณพชร ฯ

คุณปยดา ฯ

คุณเสริมศักดิ์ ฯ
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สรุปการจัดสนทนากลุมประชาชนผูมาวัด
วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

ณ ศาลาแสดงธรรมวัดกระโจมทอง
วันท่ี 4 ตุลาคม 2545 เวลา 13.00 – 16.00 น.

พระมหาธํารงค ขอแนะนําคณะผูวิจัย ซึ่งประกอบดวย คุณเสริมศักดิ์  ออนคง ผูชวย
บันทึกขอมูล และ อาตมา พระมหาธํารงค  สมาธ ิผูวิจัย และขอให
ญาติโยมทุกทานไดแนะนําตนเองดวยครับ

ประชาชนที่มาวัด ไดแนะนําตนเองจนครบทุกทาน
พระมหาธํารงค เนื่องจากอาตมาไดทําวิจัยเร่ือง ความตองการของประชาชนในจังหวัด

นนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาค
วิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของประชาชนตอการแสดงธรรม
ของพระสงฆ ในดานตางๆ คือ ดานพระสงฆผูแสดงธรรม ดานเนื้อหา
ธรรมะ  ดานสถานที่แสดงธรรม  ดานวิธีการแสดงธรรม  ดานโอกาสใน
การแสดงธรรม  ดานเวลาที่ใชในการแสดงธรรม  ดานระยะเวลาในการ
แสดงธรรม  ดานรูปแบบในการแสดงธรรม ซึ่งเมื่อไดทราบความตองการ
ของประชาชนแลว พระสงฆก็จะสามารถนําไปปรับปรุงการแสดงธรรมให
ตรงกับความตองการของประชาชน สาเหตุที่เลือกเอาวัดกระโจมทอง
เพราะเห็นวาเปนวัดที่ประชาชนมาฟงธรรมที่วัดกันเปนจํานวนมากโดย
เฉพาะในวันหยุด คือวันเสารจึงขอรบกวนญาติโยมไดกรอกขอมูลสวนตัว
ลงในประเด็นสนทนากลุมที่แจกให

ประชาชนที่มาวัด กรอกขอมูลสวนตัวจนเสร็จส้ิน
พระมหาธํารงค ทานตองการพระสงฆผูแสดงธรรมที่มีลักษณะเชนไรบาง เชนน้ําเสียง

บุคลิกทาทาง ความรู พรรษา อายุ ความมีชื่อเสียงทางสังคม สมณศักดิ์
เปนตน ลักษณะของพระสงฆแบบใดที่ทานตองการ

ประชาชนที่มาวัด พระสงฆที่แสดงธรรม ตองมีความสํารวมในการเทศน ควรใชภาษาที่ฟง
แลวเขาใจงาย ไมควรใชภาษาบาลีมากเกินไป น้ําเสียงไมตองเพราะ แต
ใหชัดเจน ความรูและพรรษาเปนสวนประกอบ ไมสําคัญมากนัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



204

พระมหาธํารงค บุคลิกลักษณะเชนไรของพระสงฆผูแสดงธรรมที่ทานไมตองการ
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆที่ไมคอยสํารวม ทําใหไมนาศรัทธาและเปนแบบอยางที่ไมดี

มีผลตอการแสดงธรรมเปนอยางมาก ชอบแสดงธรรมเร่ืองสวนตัว ใช
ศาสนาเปนเคร่ืองแสวงหาประโยชนสวนตัว

พระมหาธํารงค ทานเห็นวาพระสงฆควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไรบาง
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรสอนเร่ืองใกลตัวของฆราวาส เกี่ยวกับชีวิตประจําวันกอน

แลวจึงคอยสอนธรรม ที่สูงข้ึนไป
พระมหาธํารงค ทานเห็นวาพระสงฆไมควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไร
ประชาชนผูฟงธรรม เกี่ยวกับเร่ืองทะล่ึงตางๆ เพราะมีความคิดวาจะทําใหเสียรูปแบบในการ

เทศนมากกวาไมควรแสดงธรรมมุงเนนเร่ืองการถวายปจจยัมากไดบญุมาก 
หรือมุงปฏิบัติมากเกิน  โดยไมใชสติ เร่ืองทางการเมืองก็ไมควรเพราะ
พระสงฆไมควรไปยุงเกี่ยวเร่ืองการเมือง

พระมหาธํารงค ทานอยากใหพระสงฆใชสถานที่ใดเปนสถานที่แสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม ศาลาการเปรียญเปนสถานที่เหมาะสมที่สุด เพราะศาลาการเปรียญจุคน

ไดมากไมแออัด รวมถึงบรรยากาศในการฟงก็เหมาะสมดวย
พระมหาธํารงค สถานที่ใดบางที่ทานเห็นวาไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม สวนสนุก หางสรรพสินคาจะเปนการพลุกพลานเกินไป  สวนในบาน

สถานที่คับแคบคนฟงจะฟงไมคอยทั่วถึง การแสดงธรรมะทางส่ือนาจะ
ดกีวา สถานที่สาธารณะจุดประสงคเพื่อเร่ียไรคนเดินผานก็ไมเหมาะสม

พระมหาธํารงค ทานเหน็วาพระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชวิธกีารใดจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด
ประชาชนผูฟงธรรม ยกตัวอยางเหตุการณปจจุบัน เพราะไดประโยชนโดยตรงกับผูฟง และ

อาจจะใหมีมุขตลกแทรกก็เปนได เพราะทําใหผูฟงไมเครียดและงวงนอน
นอกจากนี้ก็เลานิทานก็ดีจะไดเปนตัวอยาง

พระมหาธํารงค วิธกีารใดทีท่านเหน็วาไมสมควรทีพ่ระสงฆจะนาํมาใชประกอบการแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม วีดีโอเพราะทันสมัยเกินไปจะทําใหไมนาเชื่อถือและนาศรัทธา วีดีโอขาด

การควบคุมเนื้อหา เสียงดนตรีเห็นวาไมเหมาะสมตอการแสดงธรรมจะ
ทําใหขาดความนาเชื่อถือ และทําใหใชเวลาในการแสดงธรรมเพิ่มมาก
ข้ึนจึงเห็นวาไมเหมาะ
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พระมหาธํารงค ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในโอกาสใดบาง
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรมทุกวันสําคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการ
พระมหาธํารงค โอกาสใดบางที่ทานเห็นวา ไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม วันสําคัญเกี่ยวกับบานเมืองและงานร่ืนเริงเพราะเห็นวาไมเหมาะในการ

แสดงธรรม ไดประโยชนจากการฟงธรรมนอย คนสวนใหญจะใหความ
สนใจนอย เชน งานวันเกิด งานแตงงาน วันสงกรานต วันปใหม วัน
ตรุษจีน วันวาเลนไทม เปนโอกาสที่ไมเหมาะในการแสดงธรรมเพราะเปน
งานร่ืนเริงและสวนมาก จะมีเฉพาะหนุมสาวซึ่งไมคอยสนใจฟงธรรมเทา
ที่ควร มักจะมาเพื่อสนุกสนานมากกวา

พระมหาธํารงค ชวงเวลาใดบาง ที่ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม ทีวั่ดพระสงฆควรแสดงธรรม ชวงเวลาเชาประมาณ 8.00 น. – 9.00 น.

และบาย เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. เพราะสะดวกไมตองกังวลเกี่ยว
กับการตระเตรียมอาหาร ที่จะถวายพระ พระสงฆควรแสดงธรรมทางส่ือ
วิทยุในชวงเวลาตอนค่ําคือเวลาประมาณ 18.00 – 19.00 น.  และรองลง
มาคือเวลาตอนใกลสวางและตอนเชากอนไปทํางาน พระสงฆควรแสดง
ธรรมทางส่ือโทรทัศน ในเวลาชวงเชากอนประชาชนจะไปทํางานและชวง
ค่ําหลังจากเลิกงาน

พระมหาธํารงค ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมใชเวลานานเทาไร
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรม ประมาณ 30 – 60 นาที ไมเกินไปจากเวลานี้

เพราะจะเกิดความเบื่อได และไมควรนอยกวา 20 นาทีเพราะจะทําใหไม
ไดสาระ

พระมหาธํารงค ทานอยากใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชรูปแบบใด
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชธรรมาสนเดียว ซึ่งดูแลวนาเชื่อถือ

แตถาเปนไปไดควรใหมีการซักถามดวยจะยิ่งดีเพราะจะทําใหไมเกิด
ความกังขา

พระมหาธํารงค รูปแบบใดบางที่ทานไมตองการใหพระสงฆนํามาแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆไมควรยืนแสดงธรรมเพราะไมนาเล่ือมใสศรัทธา
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กลุมที ่2 คือการจัด สนทนากลุมประชาชนที่มาวัดโคนอน ตําบลบางสีทอง อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี โดยไดจัดการสนทนากลุมเมื่อวันอาทิตย ที่ 13 ตุลาคม 2545 ในระหวาง
เวลา 13.00 – 16.00 น. ใชศาลาหอสมุดวัดโคนอนเปนสถานจัดสนทนากลุม ซึ่งมีผูเปดการ
สนทนากลุม 1 ทาน คอื พระมหาธาํรงค  สมาธ ิและมผูีชวยบนัทกึการสนทนากลุมคอื นายเสริมศกัดิ์
ออนคง ตอจากนัน้ผูดาํเนนิการสนทนกลุมกไ็ดแนะนาํตวัเองใหผูเขารวมสนทนากลุมไดรูจกั ตลอดถงึ
แนะนําผูบันทึกการสนทนากลุมใหรูจักดวย เพื่อใหเกิดการคุนเคย ผูดําเนินการสนทนากลุมไดเปด
โอกาสใหผูเขารวมสนทนากลุมไดแนะนําตัวเองโดยจัดตําแหนงผูเขารวมสนทนากลุมตามลําดับ
เลขที่และชื่อตามแผนผังที่นั่งตามรูป

ตอจากนั้นผูวิจัยไดแจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุม ซึ่งผูวิจัยไดทําวิจัยเร่ือง ความ
ตองการของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ โดยแบงเปนรายดาน 8
ดานคือ ดานพระธรรมกถึก  เนื้อหาธรรม สถานที่แสดงธรรม วิธีการแสดงธรรม โอกาสในการแสดง
ธรรม ชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม ระยะเวลาในการแสดงธรรม และรูปแบบในการแสดงธรรม
ซึ่งเปนกรณีศึกษาในพื้นที่วัดในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพี่อศึกษาถึงความตองการ
ของประชาชนตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ซึ่งประชาชนผูเขารวมสนทนากลุม ไดกรอกขอมูล
รายละเอียดสวนตัว จํานวน 9 ขอ ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่อยู
อาศยั ความถีข่องการมาวัดและฟงธรรม และสถานทีฟ่งธรรม ตอจากนัน้จงึใหผูเขารวมสนทนากลุม
ไดแสดงความคิดเห็นครบทุกคน ตามหัวขอสนทนาทั้ง 8 ดาน และผูชวยบันทึกการสนทนากลุมได
จดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาทุกข้ันตอน กอนการจบการสนทนากลุม ผูเขารวมการ
สนทนากลุม ไดซักถามและตั้งคําถามใหผูดําเนินการอภิปรายตอบคําถาม ในเร่ืองเกี่ยวกับการ
อภิปรายและเร่ืองที่นอกเหนือจากประเด็นสนทนากลุมได

การสนทนากลุมไดดําเนินมาอยางเรียบรอย และจบการสนทนา โดยผูดําเนินการ
สนทนาไดกลาวแสดงความขอบคุณผูเขารวมสนทนาทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดง
ความคิดเห็น ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ตอการทําวิจัยในคร้ังนี้ พรอมกันนี้ผูดําเนินการ
อภิปรายก็ไดมอบของที่ระลึกใหกับผูเขารวมการสนทนากลุมทุกทาน และผูดําเนินการอภิปรายยัง
ไดแสดงความขอบคุณทานเจาอาวาสวัดโคนอน ที่ไดใหความสะดวกเร่ืองสถานที่และไดกลาวคํา
เชิญชวนและนัดแนะใหประชาชนที่มาฟงธรรมที่วัดไดมารวมสนทนากลุมกันอยางพรอมเพรียง
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แผนภูมิที่ 5 แผนผังที่นั่งการสนทนากลุมวัดโคนอน

ผูวิจัย

คุณธัญญะ ฯ

คุณกมลมาลย ฯ

คุณณรงค ฯ

คุณสนทยา ฯ

คุณกายวร ฯ

คุณบุญปลูก ฯ

คุณสุวรรณี ฯ

คุณราตรี ฯ

คุณธัญญกรณ ฯ

คุณกนกพร ฯ

คุณเสริมศักดิ์ ฯ
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สรุปการสนทนากลุม
ประชาชนท่ีมาฟงธรรมะท่ีวัดโคนอน

ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย ท่ี 13  ตุลาคม 2545 เวลา 13.00 – 16.00 น.

พระมหาธํารงค  ขอแนะนําคณะผูวิจัย ซึ่งประกอบดวย คุณเสริมศักดิ์  ออนคง ผูชวย
บันทึกขอมูล และ อาตมา พระมหาธํารงค  สมาธ ิผูวิจัย และขอใหญาติ
โยมทุกทานไดแนะนําตนเองดวยครับ

ประชาชนที่มาวัด ไดแนะนําตนเองจนครบทุกทาน
พระมหาธํารงค เนื่องจากอาตมาไดทําวิจัยเร่ือง ความตองการของประชาชนในจังหวัด

นนทบุรีตอการแสดงธรรมของพระสงฆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของประชาชนตอการแสดง
ธรรมของพระสงฆ ในดานตางๆ คือ ดานพระสงฆผูแสดงธรรม ดานเนื้อ
หาที่พระสงฆแสดงธรรม  ดานสถานที่แสดงธรรม  ดานวิธีการแสดงธรรม
ดานโอกาสในการแสดงธรรม  ดานชวงเวลาที่ใชในการแสดงธรรม  ดาน
ระยะเวลาในการแสดงธรรม  ดานรูปแบบในการแสดงธรรม ซึ่งเมื่อได
ทราบความตองการของประชาชนแลว พระสงฆก็จะสามารถนําไปปรับ
ปรุงการแสดงธรรมใหตรงกับความตองการของประชาชน สาเหตุที่เลือก
เอาวัดกระโจมทองเพราะเห็นวาเปนวัดที่ประชาชนมาฟงธรรมะที่วัดกัน
เปนจํานวนมากโดยเฉพาะในวันหยุด คือวันอาทิตย  จึงขอรบกวนญาติ
โยมไดกรอกขอมูลสวนตัวลงในประเด็นสนทนากลุมที่แจกให

ประชาชนที่มาวัด กรอกขอมูลสวนตัวจนเสร็จส้ิน
พระมหาธํารงค  ทานตองการพระสงฆผูแสดงธรรมที่มีลักษณะเชนไรบาง
ประชาชนที่มาวัด พระสงฆที่แสดงธรรม ตองมีความสํารวมในการเทศน ควรใชภาษาที่ฟง

แลวเขาใจงาย ชัดเจน ความรูและพรรษาเปนสวนประกอบ
พระมหาธํารงค บุคลิกลักษณะเชนไรของพระสงฆผูแสดงธรรมที่ทานไมตองการ
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆที่ไมคอยสํารวม และพูดจาไมสุภาพ
พระมหาธํารงค ทานเห็นวาพระสงฆควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไรบาง
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ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรมที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของฆราวาสในปจจุบัน
ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งอาจรวมถึงการนั่งสมาธิเปนตน

พระมหาธํารงค ทานเห็นวาพระสงฆไมควรแสดงธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอะไร
ประชาชนผูฟงธรรม เร่ืองเกี่ยวสีกา แลเร่ืองสวนตัว เพราะมีความคิดวาจะทําใหไมนาศรัทธา
พระมหาธํารงค ทานอยากใหพระสงฆใชสถานที่ใดเปนสถานที่แสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม ศาลาการเปรียญเปนสถานที่เหมาะสมที่สุดเพราะเปนสถานที่กวางขวาง 

อากาศถายเทไดดี สวนสถานที่อ่ืนๆ ก็คงสามารถแสดงธรรมไดแตคงไม
สะดวกเทาศาลาการเปรียญ

พระมหาธํารงค สถานที่ใดบางที่ทานเห็นวาไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม สถานบันเทิงตาง ตลอดจนสถานที่มีคนพลุกพลาน พระสงฆไมควรแสดง

ธรรมะ เพราะประชาชนไมสนใจฟง
พระมหาธํารงค ทานเหน็วาพระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชวิธกีารใดจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด
ประชาชนผูฟงธรรม ยกตัวอยางเหตุการณปจจุบัน เพราะเขาใจไดงายเห็นตัวอยางไดชัดเจน

และมีมุขตลกแทรกก็ดีแตไมควรมากจนเกินไป
พระมหาธํารงค วิธกีารใดทีท่านเหน็วาไมสมควรทีพ่ระสงฆจะนาํมาใชประกอบการแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม วีดีโอเพราะทันสมัยเกินไปจะทําใหไมนาเชื่อถือและนาศรัทธา การแสดง

ธรรมแบบเดิมดีอยูแลว
พระมหาธํารงค ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมในโอกาสใดบาง
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรมทุกวันสําคัญทางศาสนาและวันหยุดตางๆ
พระมหาธํารงค โอกาสใดบางที่ทานเห็นวา ไมเหมาะที่พระสงฆจะแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม วันสําคญัเกีย่วกบับานเมอืงและงานรืน่เริงตางๆ เพราะงานร่ืนเริงมอีบายมขุ

หลายอยาง เชนสุราเปนตน
พระมหาธํารงค ชวงเวลาใดบาง ที่ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม ทีวั่ดพระสงฆควรแสดงธรรม ชวงเวลาเชาประมาณ 8.00 น. – 9.00 น.

และบาย เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. เพราะสะดวกไมตองกังวลเกี่ยว
กับการตระเตรียมอาหาร ที่จะถวายพระ
พระสงฆควรแสดงธรรมทางส่ือวิทยุในชวงเวลาตอนค่ําคือเวลาประมาณ 
18.00 – 19.00 น.  และรองลงมาคือเวลาตอนใกลสวางและตอนเชากอน
ไปทํางาน
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พระสงฆควรแสดงธรรมทางส่ือโทรทัศน ในเวลาชวงเชากอนประชาชน
จะไปทํางานและชวงค่ําหลังจากเลิกงาน

พระมหาธํารงค ทานตองการใหพระสงฆแสดงธรรมใชเวลานานเทาไร
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรม ประมาณ 30 – 60 นาที ไมเกินไปจากเวลานี้

เพราะจะเกิดความเบื่อได และไมควรนอยกวา 20 นาทีเพราะจะทําใหไม
ไดสาระ

พระมหาธํารงค ทานอยากใหพระสงฆแสดงธรรมโดยใชรูปแบบใด
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆควรแสดงธรรมโดยใชธรรมาสนเดียว ซึ่งดูแลวนาเชื่อถือ
พระมหาธํารงค รูปแบบใดบางที่ทานไมตองการใหพระสงฆนํามาแสดงธรรม
ประชาชนผูฟงธรรม พระสงฆไมควรยืนแสดงธรรมเพราะไมนาเล่ือมใสศรัทธา
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - ชื่อสกุล พระมหาธํารงค  สมาธิ
ที่อยู วัดชลอ ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0-1453-7267
ที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ

กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 สอบไลไดนักธรรมชั้นเอก ณ วัดประสิทธิชัย  จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2537 สอบไลไดเปรียญธรรม 3 ประโยค ณ วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร) จากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและ

การศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2542 ดํารงตําแหนงเลขานุการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชลอ

ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2545 ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ฝายบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร
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