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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวตั ถุประดังนี้ ๑) เพือ่ ศึกษาเทคนิคและวิธกี ารเผยแผ่ธรรมะ
ของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาผลจากการเผยแผ่โครงการ
ธรรมะสัญจรของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ผลการวิจยั พบว่า เทคนิคและวิธกี ารเผยแผ่ธรรมะของพระนิสติ ทีน่ ำ� มาใช้ในครัง้ นี้ ส่วนมากพระ
นิสิตใช้การบรรยายหัวข้อธรรม ถามตอบปัญหา ยกอุทาหรณ์และมีนิทานประกอบ และแทรกด้วยเรื่องที่
ท�ำให้เกิดอารมณ์ขนั เป็นต้น ผลทีอ่ อกมาอย่างนีเ้ พราะความแตกต่างกันทางด้านคุณวุฒแิ ละวัยวุฒขิ องพระ
นิสิต
ผลจากการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิต ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัทได้เป็น
อย่างดี เพราะโครงธรรมสัญจรสามารถท�ำให้พทุ ธศาสนิกชนได้เรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา และเข้าถึงผูน้ ำ� ทาง
ด้านศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น โครงธรรมะสัญจรเป็นโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าถึง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาชนสามารถเข้าใจข้อสงสัยในหัวข้อธรรมได้ง่ายขึ้น ในแง่ทางพระพุทธศาสนา
นั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
ค�ำส�ำคัญ: ผลการเผยแผ่, โครงการธรรมะสัญจร, นิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

* อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น
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Abstract
The research was aimed at studying the effect of the Results of Dhamma
Propagation Project of Students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen
campus with objectives: 1) to study the techniques and the propagation of religion of
the students Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khonkaen campus 2) to study
of the Results of Dhamma Propagation Project of Students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus.
The results showed that: the techniques and methods of propagate dharma of
students has Used in This time. Most of the students in the lecture was asked Questions,
instance, There are tales assembly and Insert the cause of humor etc. The upshot of this,
because it is difference of the qualifications and seniority of the students.
The Results of Dhamma Propagation Project of Students that, the students have
been accepted by Buddhists as well. Lay people can understand Buddhism as well. They
have access to religious leaders in a more modern. The Dhamma Propagation Project is
missionary Buddhism. It can access to the community as well and the people have
access to wonder in Dhama of themes easy. But in Buddhism that, Dhamma Propagation
Project is Propagation of Buddhism in the modern.
Keywords: Results of Dhamma, Propagation Project, Students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khonkaen Campus

๑. บทน�ำ

ปัจจุบันมนุษย์บุคคลก�ำลังตกอยู่ใต้ความ
กดดันและภาวะแห่งความเครียดอันเป็นผลมาจาก
ความโลภความโกรธและความหลงพร้อมความรูส้ กึ
กลัวและความรู้สึกขาดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไร
มนุษย์ก็มักจะมีความกลัวในความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต ในสังคมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเท่านั้น ด้วย
เหตุนี้เองความต้องการพัฒนาทางจิตใจก็เพิ่มมาก

ขึ้นการแสวงหารูปแบบและวิธีที่จะน�ำมนุษย์เข้า
ความสงบสุขทัง้ ทางด้านจิตใจและร่างกายทีเ่ หมาะ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท�ำกันให้เป็นรูป
ธรรมมากขึ้นกว่าเป็นมีอยู่ในปัจจุบัน
การเผยแผ่ ธ รรมะในสมั ย พุ ท ธกาล
พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเสด็จไปแสดงธรรมแก่มวล
มนุษยชาติทกุ ระดับชัน้ ด้วยพระองค์เองโดยทรงใช้
พุทธวิธกี ารสอนในรูปแบบต่างๆ จนท�ำให้พระพุทธ
ศาสนาแพร่หลายไปทัว่ ประเทศอินเดียดังพุทธพจน์
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ตอนหนึง่ ว่า “เธอทัง้ หลายจงจาริกไปเพือ่ ประโยชน์
และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก
เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จง
แสดงธรรมงามในเบือ้ งต้น งามในท่ามกลาง งามใน
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้ง
พยั ญ ชนะ ครบบริ สุ ท ธิ์ บ ริ บู ร ณ์ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย
จ�ำพวกทีม่ ธี ลุ คี อื กิเลสในจักษุนอ้ ยมีอยู่ เพราะไม่ได้
ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม
เพือ่ แสดงธรรม”๑ นีเ้ ป็นโอวาทหนึง่ ทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงประทานแก่สาวกของพระองค์ทจี่ ะออกเผยแผ่
ธรรมให้กับประชาชน
การเผยแผ่ธรรมะในสมัยหลังพระพุทธ
กาลจึงได้เจริญรุ่งเรือเลื่อยมา แม้ในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชผู้ทรงเป็นกษัตริย์ก็ใช้นโยบายนี้เพื่อ
ส่งพระสงฆ์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ ๙ สาย๒
เพือ่ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ การ
เผยแผ่ในรูปแบบนีเ้ รียกว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมเชิง
รุกก็วา่ ได้ในสมัยปัจจุบนั ได้มวี ฒ
ั นาการรูปแบบการ
เผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางทีวี ชีดี และ
โครงการธรรมยาตราก็เป็นการเผยแผ่ธรรมในรูป
แบบใหม่ การเผยแผ่ในรูปดังกล่าวมาแล้วนีจ้ งึ มีทงั้
ในส่วนที่เป็นของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ เมื่อมองให้
ลึกแล้วจะเห็นว่าในส่วนของพระสงฆ์จะเป็นการ
ศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ ส่วน

๑
๒

ธรรมทรรศน์

61

ของคฤหัสถ์กม็ กี ารจัดกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะใน
รูปแบบจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาโดย
ได้น�ำหลักธรรมส�ำคัญเช่น เบญจศีลเบญจธรรม
พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ทิศ ๖ และอบาย
มุก ๖ มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ให้เหมาะสม
กับลักษณะสังคมในปัจจุบัน
ดังนั้น การแสวงหารูปแบบและวิธีการน�ำ
บุคคลเข้าสูธ่ รรมะจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ท�ำกันผู้วิจัยเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะพุทธศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยา
วิทยาเขตขอนแก่นได้สอนวิชาธรรมประยุกต์ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดโครงการธรรมะ
สัญจรของวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นที่ให้นิสิตออก
เผยแผ่ ธ รรมะแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปในเขตเมื อ ง
ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการเผยแผ่
ธรรมะของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงเน้นไปทีผ่ ลของ
การใช้เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ธรรมของวิทยากร
ที่ เ ป็ น พระนิ สิ ต มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตขอนแก่น หลังจากนั้นท�ำแบบสอบ และ
สัมภาษณ์ทงั้ พระวิทยากรและกลุม่ พุทธบริษทั ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงธรรมสัญจรเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
การน� ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ข องพุ ท ธบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการว่าได้รับประโยชน์ และมีความเข้าใจที่จะ
น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
พระธรรมปิฏก, พระพุทธศาสนาในอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๑.
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การด�ำเนินชีวติ เพียงใดและโครงการนีค้ วรจะได้รบั
การปรับปรุงหรือสานต่อให้ขยายกว้างออกไปหรือ
ไม่อย่างไร

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่
ธรรมะของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
๒. เพื่อศึกษาผลจากการเผยแผ่โครงการ
ธรรมะสัญจรของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาผลการเผยแผ่
โครงการธรรมะสัญจรของพระนิสิตมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นการ
ศึกษาวิจัยโดยผสมผสานระหว่างวิจัย เชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยการรวบรวม
เอกสารจากต�ำราวิชาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
วิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเองเพื่อเก็บรวบรวมซึ่ง
มีวธิ กี ารด�ำเนินการดังนีแ้ บบสอบถามพระวิทยากร
ผู้ที่ออกในโครงการและแบบสอบถามประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมและการน�ำมาประยุกต์ใช้หรือการปฏิบตั ติ าม
หลักธรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก�ำหนดกลุม่
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie
and Morgan) และได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งช่วงชัน้
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(Stratified random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน ๓๐๐รูป/คน ได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ
กลุม่ ที่ ๑ กลุม่ พระนิสติ ทีอ่ อกโครงการธรรมสัญจร
จ�ำนวน ๕๐รูป และกลุ่มที่ ๒ คือประชาชนในเขต
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จ�ำนวน ๒๕๐ คน ซึง่ แบ่งออก
เป็น ชายจ�ำนวน ๑๒๕ คน และหญิง จ�ำนวน ๑๒๕
คน

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับ
สถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นพระวิทยากรและประชาชนผูร้ วมกิจกรรม จ�ำนวน
๓๐๐ คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นหญิง
จ�ำนวน ๒๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๗ ชาย จ�ำนวน
๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ พระภิกษุ จ�ำนวน ๒๙ รูป
คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗ สามเณร จ�ำนวน ๕ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑.๖๗ ส่วนใหญ่อายุมากกว่า ๕๐ ขึ้นไป
จ�ำนวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ อายุ
๒๖-๔๕ จ�ำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗
อายุ ๔๖-๕๐ จ�ำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๓๓ ต�่ำกว่า ๒๕ ปี จ�ำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๘.๐๐ ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน ๑๘๘
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวส.จ�ำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ�ำนวน ๒๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๖๗ ปริญญาตรี จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๓๓ อนุปริญญา/ปวท จ�ำนวน ๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗ ปริญญาโท จ�ำนวน ๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗ ปริญญาเอก จ�ำนวน ๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ อื่นๆ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็น
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ร้อยละ ๐.๓๓ และอาชีพเกษตรกร จ�ำนวน ๑๙๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๗ พระภิกษุ/สามเณร จ�ำนวน
๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓ ธุรกิจส่วนตัว
จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ ข้าราชการ
จ�ำนวน๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ลูกจ้าง
จ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ นักเรียน/
นักศึกษา จ�ำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๓
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน ๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๓๓ และอื่นๆ จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๑.๓๓
๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ผลการเผยแผ่โครงการธรรมะ
สั ญ จรของนิ สิ ต มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตขอนแก่น โดยภาพรวม และรายด้านมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = ๔.๐๖) เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
๒ ด้าน และมาก ๑ ด้านโดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านความพึงพอใจ ( =
๔.๔๐) ด้านกิจกรรม ( =๔.๓๔) และด้านพระ
วิทยากร ( = ๓.๔๑) ตามล�ำดับ ดังนี้ ด้านพระ
วิทยากร โดยภาพรวมและรายข้อมีระดับความคิด
เห็น อยูใ่ นระดับมาก ( = ๓.๔๑) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี วามคิดเห็น อยูใ่ นระดับปาน
กลางและมากโดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ แทรกด้วยเรื่องที่ท�ำให้เกิดอารมณ์
ขัน ( = ๓.๘๔) รองลงมา คือ มีการใช้อุปกรณ์ใน
การสอน ( = ๓.๖๕) และมีการเปรียบเทียบอุปมา
อุปมัย ( = ๓.๕๓) ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีความคิด
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เห็นน้อยสุด คือ บรรยายหัวข้อธรรม ( =๓.๐๐)
ตามล�ำดับด้านกิจกรรม โดยภาพรวมและรายข้อมี
ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( =๔.๓๔)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ คี วามคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด มากและปานกลางโดยเรียง
ล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรม
ธรรมบรรยายเป็นการพัฒนาจิตใจให้ได้สัมผัสกับ
ความสุขใจ ( =๔.๖๔) รองลงมา คือ กิจกรรมธรรม
บรรยายเป็นการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกที่ท�ำให้พระ
สงฆ์เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี ( =๔.๖๒)
และกิจกรรมธรรมบรรยายท�ำให้เกิดการพบปะและ
สนทนาธรรมะระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
( =๔.๕๙) ตามล�ำดับ ส่วนข้อทีม่ คี วามคิดเห็นน้อย
สุ ด คื อ กิ จ กรรมธรรมบรรยายท� ำ ให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ( =๓.๓๘)
ตามล�ำดับ และด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมและ
รายข้อมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
( =๔.๔๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด มากและปาน
กลางโดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
คือ สภาพแวดล้อมในการอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
( =๔.๖๓) รองลงมา คือการประชาสัมพันธ์การ
อบรมทั่วถึง ( =๔.๖๓) และระยะเวลาการเข้ารับ
ฟังการบรรยายเหมาะสม ( =๔.๖๐) ตามล�ำดับ
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยสุดคือ รูปแบบการน�ำ
เสนอมีความเหมาะสม ( =๓.๓๓) ตามล�ำดับ
๓. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
การเผยแผ่ ธ รรมของนิ สิ ต มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย พบว่ า ความคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรมการ
เผยแผ่ธรรมของนิสติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๓.๑ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นประชาชน
ผูร้ วมกิจกรรมธรรมบรรยายว่าทราบข่าวสารโครงการ
เผยแผ่ธรรมของนิสิตแก่ชุมชนจากแหล่งต่างตาม
ระดับดังนี้ ทราบจากสื่อสิ่งพิมพ์ ใบปลิว ป้าย
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ๑๐๑ คน คิดเป็น ร้อยละ
๓๔.๐๑ ทราบจากวิทยุ โทรทัศน์ ๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๔๕ ทราบจากเพื่อน บุคคลที่รู้จัก
แนะน�ำจ�ำนวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๓
คน ทราบจากหนังสือราชการผ่านหน่วยงานตัน
สังกัดจ�ำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๘ คน
ทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๐๓ ตามล�ำดับ
๓.๒ ประชาชนและชุ ม ชนได้ รั บ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมบรรยาย
ของนิสติ ดังนี้ เพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ จ�ำนวน
๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๖ ช่วยให้เข้าใจใน
การบริโภค เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย จ�ำนวน ๒๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๘ มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม
อาชีพใหม่ จ�ำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓
แก้ไขปัญหาส่วนตัว ท้องถิ่น ชุมชนจ�ำนวน ๑๑๑
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๗ ตามล�ำดับ
๓.๓ ก่อนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมบรรยายนี้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาดั ง นี้ น้ อ ย
จ�ำนวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๑ มาก
จ�ำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ๒๖.๗๒ น้อยที่สุด
จ�ำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๗ มากที่สุด
จ�ำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ อืน่ ๆ จ�ำนวน
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ตามล�ำดับ
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๓.๔ หลังประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ธรรมบรรยายนี้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาดั ง นี้ มาก
จ�ำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๐ มากทีส่ ดุ
จ�ำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ น้อย
จ�ำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ น้อยมาก
จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ อื่นๆ จ�ำนวน
๑ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๐.๔๐ ตามล�ำดับ
๓.๕ ประชาชนได้น�ำความรู้นี้ได้ไป
ขยายผลต่อดังนี้ ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
จ�ำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ น�ำไปใช้
กับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน จ�ำนวน ๑๖๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๗๓ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
เผยแพร่ตอ่ จ�ำนวน ๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐ ให้
ค�ำปรึกษา จ�ำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๑
อื่นๆ จ�ำนวน ๑ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๐.๓๙ ตาม
ล�ำดับ
๓.๖ ประชาชนอยากให้มีกิจกรรม
ธรรมยายอีกหรือไม่ดังนี้ อยากให้มีมากจ�ำนวน
๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๙ อยากให้มี ๑๐๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๐.๘๑ ตามล�ำดับ
๓.๗ ประชนคิดว่าปัญหาใดเป็นอุปสรรค
ของกิจกรรมธรรมยายของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดังนี้ การน�ำเสนอ
ของพระวิทยากรไม่น่าสนใจ จ�ำนวน ๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔.๘๖ รูปแบบที่น�ำเสนอไม่น่าสนใจ
๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๒ เนื้อหาที่น�ำแสดง
ไม่ทันสมัย ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๑ ช่วงเวลา
ไม่เหมาะสม จ�ำนวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ
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๖๙.๖๔ อืน่ ๆ จ�ำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘
ตามล�ำดับ

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ประเด็นที่หนึ่ง ประชาชนมีความสนใจที่
เข้ารวมโครงการธรรมบรรยายมีจ�ำนวนมากพบว่า
ผู้เข้ารวมมีวัยวุฒิและคุณวุฒิแตกต่างกัน มีความ
แตกต่างกันในหน้าที่การงานจากประเด็นหนี้จะ
เห็นประชาชนมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยมีตัวชี้วัดจากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั่วไปที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความสนใจเข้าวัดฟังธรรม
ประเด็ น ที่ ส อง แสดงความเห็ น การ
บรรยายของพระวิทยาการกับหัวข้อธรรมที่น�ำมา
บรรยายในประเด็นข้อต่างๆ พบว่าประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจกับหัวข้อ
ธรรมที่น�ำแสดงนั้นก็เป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนมี
ความรู้ความสามารถที่จะอธิบายให้เห็นว่าการ
แสดงธรรมในรูปแบบใดจึงจะสามารถเข้าถึงเนือ้ หา
ของธรรมโดยตัวชี้วัดอยู่ที่มีการยกตัวอย่างบุคคล
ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง ค่ า เฉลี่ ย ๓.๙๗ ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ๐.๗๘
ประเด็นที่สาม แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ทีเ่ ข้ากิจกรรมสามารถสร้างความคิดแบบสร้างสรรค์
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ต่ อ การที่ จ ะน� ำ เอาธรรมที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า รวม
กิจกรรมไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับ
ชุมชนโดยมีตัวชี้วัดดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างตน
ประเด็นที่สี่ แสดงให้เห็นความพึงพอใจ
ของประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมธรรมบรรยายว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีตัวชี้วัดอยู่ค่า
เฉลี่ย ๔.๔๗ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๓ ความ
พอใจต่อพระวิทยากร โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ๔.๖๐
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๗ และความพอใจ
กระบวนการ ขั้นตอนในการให้บรรยาย โดยภาพ
รวมค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๙
จึงเป็นตัวชีว้ ดั เห็นถึงความพร้อมและความสามารถ
ของพระวิทยากรอีกทั้งความตื้นตัวของประชาชน
ว่ามีความสนใจในการฟังธรรมและพร้อมที่จะการ
แสวงหาความรู้โดยการเข้าวัดฟังธรรม

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรท� ำ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมของพระวิทยากรในการเผยแผ่โครงการ
ธรรมะสัญจร
๒. พระวิทยากรในการเผยแผ่โครงการ
ธรรมสัญจรที่พึงประสงค์
๓. ผลประยุกต์ใช้องค์รทู้ เี่ กิดจากโครงการ
ธรรมสัญจรกับการด�ำเนินชีวิต
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :		
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิ ทุ ธธรรม,
๒๕๓๑.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในเอเชียน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
วศิน อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๕.

