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การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ประชากรในการศึกษาเป็นพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามจ านวน 40 รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นพระสงฆ์วัดพิชยญาติการาม จ านวน 36 รูป เป็นพระสังฆาธิการจ านวน 4 รูป พระลูกวัดจ านวน 
32 รูปค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี  และอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี  คิด
เป็นกลุ่มละร้อยละ 30.56 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.44 และอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 19.44 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
58.33 รองลงมามีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุดมี
วุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.34 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ทางนักธรรมระดับนักธรรมชั้นตรี คิดเป็นร้อยละ 55.56  รองลงมาไม่มีวุฒินักธรรม คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ
น้อยทีสุ่ดเป็นนักธรรมชั้นโท คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเป็นนักธรรมชั้นเอก คิดเป็นร้อยละ 11.11 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จ านวนพรรษา ต่ ากว่า 5 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 41.67รองลงมาจ านวนพรรษาอยู่ระหว่าง 5 – 10 
พรรษา คิดเป็นร้อยละ 36.11 และน้อยที่สุดจ านวนพรรษามากกว่า 10 พรรษา ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 22.22 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพระสงฆ์วัดพิชย
ญาติการามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่มากกว่าด้านอ่ืน
โดยเฉพาะเรื่องจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้พระมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี รองลงมาคือด้าน
สื่อในการเผยแผ่โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์หนังสือธรรม ด้านวิธีการเผยแผ่โดยเฉพาะเรื่องการจัดกิจการรมการ
เผยแผ่หลักธรรมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย และน้อยที่สุดคือด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่
โดยเฉพาะเรื่องกลุ่มข้าราชการและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่าพระสงฆ์
วัดพิชยญาติการามที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคล
เป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ และด้านสื่อในการเผยแผ่ ส่วนการจ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ส่วนการจ าแนก
ตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญต่างกันมีความคิดเห็นของ
พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุ
คลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ และด้านสื่อในการเผย
แผ่ ส่วนการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางนักธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมต่างกันมี
ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ส่วนการจ าแนกตามจ านวนพรรษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการ
เผยแผ่ ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการาม
ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานส าหรับพระนักเผยแผ่มีการคัดสรรพระนักเผยแผ่ จากวัดอ่ืน ๆจัดให้มีการ
ฝึกอบรมพระนักเผยแผ่อย่างท่ัวถึงจัดตั้งกองทุนในด้านการเผยแผ่ยกย่องเชิดชูเกียรติพระผู้ปฏิบัติหน้าที่พระนัก
เผยแผ่จัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้พระมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้
พระมีการศึกษาสายสามัญระดับเตรียมอุดมจนถึงอุดมศึกษา ส่วนด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ 
พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ได้แก่ สาธุชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มนักเรียนโรงเรียน
ต่างๆตลอดจนกลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานบริษัทคณะครูในโรงเรียนทั่วไปนอกจากนั้นยังขยายการอบรมไปถึง
ผู้น าชุมชนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจ ส่วนด้านวิธีการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการาม
ควรก าหนดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการแสดงธรรมที่วัดในวันธรรมสวนะการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนาจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาการจัดบวชศีลจาริณี  (บวชชีพราหมณ์) สร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมด้วย
รูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย และส าหรับด้านสื่อในการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรก าหนดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถารวมถึงการโต้วาทีเชิงพุทธ การพิมพ์หนังสือธรรมและการ
แจกคู่มือการปฏิบัติธรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทางวิทยุและทางโทรทัศน์ตลอดจนการแจกซีดี CD 
DVD VDOและมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยหอกระจายข่าว 

 
ภูมิหลัง 

การบริหารกิจการของคณะสงฆ์นั้น มีความส าคัญต่อการสร้างระเบียบแบบแผน และ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นตัวแทน หรือ เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า พระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือการเผยแผ่ และ ถ่ายทอดพระธรรม
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ค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้ เพ่ือให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้น้อมน าพระ
ธรรมค าสอน ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและในสังคม 

การเผยแผ่ และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส าคัญยิ่ง
ที่คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติ นอกจากนั้นการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุตาพระธรรมวินัย สามารถสร้าง 
ความศรัทธา ความเลื่อมใส ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชน 
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมวินัย และ ค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็มีวิธีการแสดงออกหลายอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาว
พุทธ เมื่อมีการบรรพชาอุปสมบทอย่างแพร่หลาย ท าให้มีพระภิกษุสามเณรเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องวางระบบการบริหารจัดการ เพ่ือการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เพราะ
การปกครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ความตั้ง
มั่นของพระศาสนาจะเกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และมหาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม พระสังฆาธิการ เป็นผู้
ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมาย และครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรอง
เจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะมีอ านาจหน้าที่เต็มตามต าแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย จึง
บัญญัตินามว่า “พระสังฆาธิการ” ซึ่งเปรียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่สนองงานฝ่าย
บริหาร คือ รัฐบาล ส่วนพระสังฆาธิการก็มีหน้าที่สนองงาน ฝ่ายบริหาร คือ มหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการ มี
หน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ ที่จะบ่งชี้
ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิ
การเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการ คณะสงฆ์ให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 

วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทที่ส าคัญแก่ประชาชนและสังคมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้การศึกษา 
การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่าง ๆ การให้ค าแนะน าสั่งสอน สร้างความเข้มแข็ง 
ทางด้านจิตใจ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรมรวมทั้งการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ใน
วัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความเจริญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มี
การแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างที่วัดเคยมีบทบาทออกไป  เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล 
ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับเอาอารยธรรมของชาวตะวันตกมากขึ้น กระทั่งความจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ ได้ท าให้บุคคลที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดลดลงไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง วัด 
พระสงฆ์กับประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่งเสริมการให้การร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารุงดูแลรักษาวัด และ 
กิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่งผลให้โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาก็
น้อยลง มีผลท าให้คุณธรรม จริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบกับที่มีวัดบางแห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน
วัตถ ุมากกว่าการพัฒนาในด้านจิตใจ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้พระสงฆ์สามเณรขาดการสนใจในการศึกษาและการ
ปฏิบัติ เพ่ือเผยแผ่ แก่ประชาชน มีการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ วัด พระสงฆ์ และ 
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พุทธศาสนิกชนได้มีการฟื้นฟู พัฒนา ก าหนดแนวทางด าเนินกิจการพระศาสนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและช่วยชี้แนวทางท่ีถูกต้อง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นได้มีการท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่า
เลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับ โดยที่พระพุทธเจ้า
ทรงประทานหลักการเผยแผ่ ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป
โดยล าดับ ชี้แจงให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีข่มผู้อ่ืน ตลอดจนยึดหลักโอวาท
ปาฏิโมกข์คือการไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีล เป็นต้น ครั้นภายหลังพุทธกาล บทบาทและหน้าที่ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ตกเป็นภาระของพุทธบริษัทโดยตรง โดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกซึ่งเปรียบเสมือนทัพ
หน้าที่จะต้องคอยท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแผ่หลักพุทธธรรมให้กว้างขวางออกไป โดยมีพุทธบริษัทที่
เป็นฝ่ายคฤหัสถ์คอยสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์ในด้านต่าง ๆ การเผยแผ่อาจมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
เป็นต้นว่า การท าตัวอย่างที่ดีให้เห็นก็เป็นการเผยแผ่ การเดินที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อย การนุ่งห่ม คลุมจีวร ให้เป็น
ปริมณฑลเรียบร้อยการแสดงความเคารพคารวะต่อผู้อาวุโสให้ประชาชน เยาวชนได้เห็น การท ากิจวัตรทุกอย่าง
ของพระสงฆ์ เช่นท าวัตร-สวดมนต์ บ าเพ็ญภาวนาเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรร
ฐาน ก็ล้วนเป็นไปเพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสอน การเผยแผ่ท าได้ทั้งการกระท าตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า
และน าหลักค าสอนมาเผยแผ่ ค าท่ีพูดก็พูดตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า พฤติกรรมการกระท าทุกอย่างล้วน
เป็นการเผยแผ่ได้ทั้งสิ้น ส่วนบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามนั้น มี
หน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้องปฏิบัติ
มากมาย หน้าที่ของพระสงฆ์ที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ได้แก่การให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้าน ตามหลักปฏิบัติใน
ฐานะที่พระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบื้องบน โดยมีระบบจัดบุคลากรเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ กลุ่มบุคคลเป้าหมายใน
การเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ สื่อในการเผยแผ่ แล้วน าปัญหาและอุปสรรคมีด าเนินการแก้ไขเพ่ือด าเนินการเผยเผย
แผ่ต่อไป 

พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่ในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นที่พ่ึงเป็นผู้อบรมสั่งสอน
หลักธรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข และในบางโอกาสก็ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย โดยที่อยู่ภายใต้กรอบอันดีงามของศาสนา จาก
บทบาทหน้าที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การศึกษาและ คุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้
สอดคล้อง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สมัยใหม่อยู่เสมอ ซึ่งความสามารถในการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวนั้น จึงเป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตาม ผู้วิจัย
ในฐานะพระสงฆ์จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ว่ามีการบริหารการเผยแผ่ในกิจการคณะสงฆ์อย่างไรบ้าง และ มีปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารงานหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อ

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) มีเกณฑ์ 
คะแนนการประมาณค่าดังนี้ 

 

คะแนน  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คะแนน  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
คะแนน  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
คะแนน  1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ถึง 

วิธีท าการวิจัยแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและท าการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด 
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่ม 

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ .76 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี ่และค่าร้อยละ 
 3.2 วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น ดังนี้  
 
  ระดับ  = คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด  
      จ านวนช้ัน 

    = 
5

15    

    =       0.8  

 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 3.3 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจ าแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

 3.4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแต่ละด้านจ าแนกตาม อายุ วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางนักธรรม และ
จ านวนพรรษา เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 1.สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test  
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

สถานภาพ อาย ุวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางนักธรรม จ านวนพรรษา 
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสังฆาธิการย จ านวน 4 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.11 เป็น

พระลูกวัด จ านวน 32 รูป คิดเป็นร้อยละ 88.89 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี  จ านวน 
11 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.56 อายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี  จ านวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.56  รองลงมามี
อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.44 อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 7 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 19.44 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี จ านวน 21 รูป คิดเป็นร้อยละ 
58.33 รองลงมามีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 รูปคิดเป็นร้อยละ 33.33 
และน้อยที่สุดมีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.34 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมระดับนักธรรมชั้นตรี  จ านวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 55.56  
รองลงมาไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.22 และน้อยที่สุดเป็นนักธรรมชั้นโท จ านวน 4 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเป็นนักธรรมชั้นเอก จ านวน 4 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.11 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จ านวนพรรษา ต่ ากว่า 5 พรรษา จ านวน 15 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.67รองลงมาจ านวนพรรษาอยู่ระหว่าง 5 – 
10 พรรษา จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 36.11 และน้อยที่สุดจ านวนพรรษามากกว่า 10 พรรษา ขึ้นไป 
จ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.22 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.10, S.D.= 0.136)  เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการจัด 
บุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่มากกว่าด้านอ่ืน (=4.21, S.D.= 0.250) รองลงมาคือด้านสื่อในการเผยแผ่ 
(=4.09, S.D.= 0.288) ด้านวิธีการเผยแผ่ (=4.05, S.D.= 0.262) และน้อยที่สุดคือด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
ในการเผยแผ่ (=4.04, S.D.= 0.264) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชย
ญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=4.21, S.D.= 0.250) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าประเด็นเรื่องจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนให้พระมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามมีบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนามากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.61, S.D.= 0.494) รองลงมาคือประเด็นเรื่องจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนให้พระมีการศึกษาสายสามัญระดับเตรียมอุดมจนถึงอุดมศึกษา (=4.56, S.D.= 0.504) ส่วนเรื่อง
การจัดท าแผนปฏิบัติ งานส าหรับพระนักเผยแผ่พระสงฆ์วัดพิชยญาติการาม มีบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=3.72, S.D.= 0.741) 
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ส่วนค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.04, S.D.= 0.264) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบว่ากลุม่บุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามคือผู้น า
ชุมชน (=4.56, S.D.= 0.695) รองลงมาคือกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่คือสาธุชนทั่วไป (=4.36, 
S.D.= 0.762) ส่วนกลุ่มข้าราชการและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามน้อยที่สุด (=3.58, S.D.= 0.732 และ S.D.= 0.554) ส่วน
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านวิธีการเผยแผ่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.05, S.D.= 0.262) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าการจัด
กิจการรมการเผยแผ่หลักธรรมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามมีบทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.58, S.D.= 0.604) รองลงมาคือการแสดงธรรมที่วัดในวัน
ธรรมสวนะ(วันพระ) (=4.44, S.D.= 0.695) ส่วนเรื่องจัดบรรพชา-อุปสมบทในโอกาสต่างๆ พระสงฆ์วัดพิชย
ญาติการามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิธีการเผยแผ่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=3.64, S.D.= 
0.762) และส าหรับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านสื่อในการเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.09, S.D.= 0.288) และเมื่อพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบว่าการพิมพ์หนังสือธรรม พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (=4.67, S.D.= 0.478) รองลงมาคือแจกคู่มือการปฏิบัติธรรม (=4.61, S.D.= 0.549) ส่วน
เรื่องหอการะจายข่าว พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านสื่อในการเผยแผ่
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=3.72, S.D.= 0.701) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัด
พิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์
วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุคลาการ
เพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ และด้านสื่อในการเผยแผ่ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมี
ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ 
ประเด็นค าถาม ส่วนด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความ
คิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็น
ค าถาม ส าหรับด้านวิธีการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชย
ญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม และส าหรับด้านสื่อ
ในการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม 
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ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติ
การามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ
ต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ใน
ทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการ
เผยแผ่ และด้านสื่อในการเผยแผ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางนักธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางนักธรรม
ต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกตามจ านวนพรรษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นของ
พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เฉพาะด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพระสงฆ์วัดพิชยญาติกา
รามมีบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่มากกว่าด้านอ่ืน
โดยเฉพาะเรื่องจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้พระมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี รองลงมาคือด้าน
สื่อในการเผยแผ่โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์หนังสือธรรม ด้านวิธีการเผยแผ่โดยเฉพาะเรื่องการจัดกิจการรมการ
เผยแผ่หลักธรรมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย และน้อยที่สุดคือด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่
โดยเฉพาะเรื่องกลุ่มข้าราชการและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์
วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุคลาการ
เพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ และด้านสื่อในการเผยแผ่ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมี
ความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ 
ประเด็นค าถาม ส่วนด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความ
คิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็น



10 

ค าถาม ส าหรับด้านวิธีการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชย
ญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม และส าหรับด้านสื่อ
ในการเผยแผ่พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม ส่วนการจ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ส่วนการจ าแนก
ตามวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญต่างกันมีความคิดเห็นของ
พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้านคือด้านการจัดบุ
คลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ด้านวิธีการเผยแผ่ และด้านสื่อในการเผย
แผ่ ส่วนการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางนักธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมต่างกันมี
ความคิดเห็นของพระสงฆว์ัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ ส่วนการจ าแนกตามจ านวนพรรษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการ
เผยแผ่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการจัดบุคลาการเพ่ือด าเนินการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรมีการจัดตั้งกองทุน

สนับสนุนให้พระมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
 2. ด้านกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรก าหนดเป้าหมายในการ

เผยแผ่ไปทีผู่้น าชุมชน 
 3. ด้านวิธีการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรจัดกิจการรมการเผยแผ่หลักธรรมด้วยรูปแบบ 

และวิธีการที่หลากหลาย 
4. ด้านสื่อในการเผยแผ่ พระสงฆ์วัดพิชยญาติการามควรก าหนดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการ

พิมพ์หนังสือธรรม 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ควรมีการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการามที่ชุมชนต้องการ 
2. ควรมีการศึกษาเรื่องอุสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดพิชยญาติการาม 
3. ควรมีการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาพรวม

ของกรุงเทพมหานคร 
4. ควรมีการศึกษาเรื่องความต้องการอบรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดพิชยญาติกา

ราม 


