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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  

 การวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  

วิโรจโน) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท และวิธีการเผยแผพระพทุธศาสนา

ของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  และศึกษาผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวร

ญาณ  (มงคล  วิโรจโน) งานวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้      

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบเชิงลึก 

 ประชากรและกลุมตวัอยาง ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยการสุมแบบ

เจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน    

  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 1. รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง และอื่น ๆ ซึ่งเปนผลงานการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจโน) ดังนี้  

  1.1 เทปบันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน    

ตาง ๆ และงานพระราชทานเพลิงศพ จํานวน 19 เรื่อง     

  1.2 เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ จํานวน 31 เรื่อง  

 2.  รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน  

 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการคนควา  รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และขอมลูที่

ไดจากภาคสนามมาจัดใหเปนระบบ ดวยวิธีการดังนี้ 

 1. จําแนกขอมูลออกเปนประเด็น 

 2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

 3. อานเก็บใจความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัย

พุทธกาล  และบทบาท  ผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน) 

 4. พิจารณาตีความหรือการอธิบาย  หรือการวิจารณของผูรูทางพระพุทธศาสนา 
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 5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

 6. นําการอธิบายหรือการตีความหรือขอวิจารณเหลานั้น รวมกับความคิดเห็นของผูวิจัยมา

สังเคราะหเปนบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล  วิโรจโน)  

และนํามาเรียบเรียงเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล  วิโรจโน) คือเปนผู

จัดตั้งโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส จัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการ

เทศน สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิ

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา กลวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) ไดพบวา ส่ิงที่ทําใหทานประสบความสําเร็จในการแสดงธรรม ปาฐกถาธรรมและ

บรรยายธรรมนั้นเพราะวาทานไดใชเทคนิคหรือกลวิธีการของทาน เปนอุปกรณหรือองคประกอบที่

สําคัญ ชวยในการแสดงธรรมเพื่อใหเกิดความนาสนใจฟง เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิง

ใจกับการฟงธรรม และเปนการซึมซับธรรมะแบบงาย ๆ กลวิธีดังกลาวมี 6 วิธี ดังนี้ 

  1.1 การนําเสนอโดยตรง การใหความหมายธรรมโดยตรงหรืออธิบายเนื้อหาธรรมดวย

ขอความสั้น ๆ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย มุงเนนใหผูฟงไดอรรถรสของภาษาเหมาะสําหรับ

ชีวิตประจําวัน 

  1.2 การนําเสนอโดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน วิธีเชื่อมโยงเหตุการณและ

สถานการณจริงในปจจุบันมาประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่พระธรรมปริยัติเวทีใช เพราะ

เหตุการณหรือสถานการณจริงเปนสิ่งท่ีคนสนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความนาสนใจ

ยิ่งขึ้น 

  1.3  การนําเสนอโดยการยกบุคคลตัวอยางมาประกอบ วิธีเชื่อมโยงเหตุการณและ

สถานการณจริงในปจจุบันมาประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

ใช เพราะเหตุการณหรือสถานการณจริงเปนสิ่งท่ีคนสนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความ

นาสนใจยิ่ง 

  1.4 การนําเสนอโดยการอุปมาอุปมัย จะยกบุคคลตัวอยางของบุคคลที่ประสบความ

ลมเหลว ความกลัว ความผิดหวัง ปญหาและอุปสรรคในชีวิต ภายหลังกลับตอสูและเอาชนะปญหา

และอุปสรรคนั้นไปได ซึ่งเรื่องท่ีทานนํามาเปนตัวอยาง บางครั้งก็เปนเรื่องในชาดก เรื่องในอดีตที่
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นาสนใจ ที่มีคติเตือนใจแฝงแงคิดไวในตัว บางครั้งทานยกบุคคลตัวอยางที่มีชื่อเสียง เปนที่เคารพ

และเปนที่รูจักของบุคคลท่ัวไป ทั้งยังมีชีวิตอยูหรือไดเสียชีวิตไปแลว บุคคลเหลานั้นมีการดําเนิน

ชีวิตอยางไร ทานไดใชธรรมะอะไร 

  1.5 การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ การนําเสนอหลักพุทธ

ธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับยกนิทานหรือยกอุทาหรณ เปนวิธีการที่ทานพระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ใชในการเทศนหรือบรรยายธรรม ในหัวขอธรรมที่ยากแกการเขาใจ

เปนสวนใหญ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูฟงมองภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นทานจะเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย

ใหเห็นภาพชัดเจน หลังจากอธิบายหลักพุทธธรรมไปแลว วิธีการเชนนี้จึงเหมาะกับกลุมบุคคลที่มี

การศึกษา 

  1.6  การนําเสนอโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอนมาประกอบการ

ยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ เปนกลวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถชวยทําใหผูฟงเขาใจ

ความหมายไดชัดเจน จําไดงายและแมนยํา มีการสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ทําใหเกิดความ

บันเทิงและความเพลิดเพลินในการฟง ทําใหเนื้อหาธรรมะนาสนใจยิ่งขึ้น นิทานเปนเรื่องเลาสืบตอ

กันมาแฝงไปดวยขอคิดตางๆ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสอนใหเปนคนดี นิทานนั้นอาจมีกําเนิด

ขึ้นพรอมกับมนุษยชาติ ในยุคแรกนิทานคงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแลวเลาสูกันฟงตอ ๆ มา ภายหลงัมี

การเพิ่มเติมเสริมแตงใหพิสดารมากยิ่งขึ้น จนหางไกลจากเรื่องจริงกลายเปนนิทานไป สวนคําวา 

นิทาน ในพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่กลาวถึงเรื่องตนเหตุยอนหลังไปนานมากจนบางอยางที่เคยมี

ในยุคนั้นไมปรากฏใหคนในยุคนี้ไดพบเห็นอีกแลว ทานจึงอนุโลมเอาศัพทมาใชเทียบกับนิยาย

ปรัมปราใหเรียกวา นิทาน ไปดวยพระพุทธเจาทรงใหอุทาหรณและนิทานประกอบการสอนอยู

เสมอ คําวา นิทาน ที่มาจากพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงเรื่องที่เคยมีอยูจริงเทานั้น ไมใชเรื่องที่แตง

ขึ้นแตประการใด ดังที่ปรากฏในคัมภีรตางๆ โดยเฉพาะคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทานชาดกถงึ 550 

เรื่อง พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดใชกลวิธีการในการเผยแผ โดยการยกอุทาหรณและเลา

นิทาน แลวจึงใชหลักธรรมเปนบทสรุปใหเกิดความเขาใจภายหลัง การแสดงธรรมแบบใชปฏิภาณ

ไมอานจากใบลานแบบสมัยเดิมนั้น ทําใหผูฟงสนใจในการฟงธรรมมากขึ้น เพราะไมเกิดความเบื่อ

หนาย ฟงธรรมแบบสนุกสนาน มีอารมณแจมใส 

 2. ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจโน) กอใหเกิดประโยชน 

ตอการสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบคุคล ดานสังคม และดานศาสนา ดังนี ้
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  2.1 ผลประโยชนที่เกิดกับบุคคล พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดรับการยอมรับ

นับถือ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนวาสามารถโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติตามไดงาย หลักธรรมที่

สอนและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดผลแกบุคคลในหลายดาน ไดแก ดานความรู พระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดแสดง บรรยาย ปาฐกถาและเขียนหนังสือ ทําใหผูฟงเกิดความรู

โดยเฉพาะความรู เรื่องโลกและชีวิต การทําดี ทําชั่ว การดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลัก

พระพุทธศาสนา เรื่องความรูนี้มีการสอนหลากหลายประการ ยึดการสอนตามแนวทางที่

พระพุทธเจาทรงสอนเปนหลัก นอกจากนั้นยังตอบปญหาเพื่อใหผูฟงหมดสงสัยในเรื่องที่ตนเอง

ของใจ เปนการคลายสงสัย กอใหเกิดความรูแกผูฟงและผูอานได และเมื่อผูฟงมีความรูก็เกิดความ

เขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักแหงพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง ดานความเชื่อ พระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน) มีบทบาทในการทําใหประชาชนทั่วไปมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตองตาม

หลักพระพุทธศาสนา เพราะวาความเชื่อหรือความศรัทธานั้นตองอาศัยปญญา ปญญาจะทําหนาที่

ควบคุมไมใหเกิดความหลง งมงายกับส่ิงที่ไมมีเหตุผลไดสั่งสอนใหประชาชนมีความเชื่อที่ถูกตอง

ตามหลักแหงพระพุทธศาสนาและถามีเรื่องใด ที่อาจจะทําใหประชาชนเกิดความเชื่อที่ผิด หรือเปน

เรื่องงมงายไรสาระไมกอใหเกิดประโยชน ก็จะแสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมใหประชาชนมีความ

เชื่อที่ถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา ดานทัศนคติ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปน

พระที่มีความสามารถในการ เผยแผธรรมจนสามารถเปล่ียนทัศนคติของคนอื่นได จากผูไมมีศรัทธา

ใหกลับกลายมาเปนผูที่มีศรัทธา มีศรัทธานอยทําใหมีศรัทธามากขึ้น หรือผูมีทัศนคติลบใหเกิด

ทัศนคติบวก ดานพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได ผูนั้นจะตองมีความเชื่อและ

ศรัทธา และมีทัศนคติในทางใดทางหนึ่งกอน การเผยแผธรรมะของทาน สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูอ่ืนได หลังจากไดรับฟงธรรมจากปาฐกถา การบรรยายและงานเขียน  

  2.2 ผลประโยชนที่เกิดกับสังคม พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักธรรม

ในพุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความเจริญทางดานวัตถุและความ

ซับซอนของสังคม โดยเฉพาะปญหาเรื่องการละเมิดศีลธรรมดีงาม อันจะกอใหเกิดปญหาอื่นๆ

ตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาสังคมปญหาเศรษฐกิจและปญหาทางการเมือง เปนตน โดยปญหา

ตางๆเหลานี้สามารถแยกออกพิจารณาได ดังนี้  ปญหาเรื่องความเชื่อ ปญหาในเรื่องความเชื่อนี้เปน

เรื่องความเช่ือท่ีผิดหลักคําสั่งสอนทางศาสนา เชน เชื่อเรื่องคุณไสย เรื่องเวทมนตรคาถา เรื่องการ

เสกน้ําหมากเปาน้ํามนตและเครื่องรางของขลัง เปนตน ความเช่ือเหลานี้ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบาน
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เปนอยางมาก ความเช่ือเหลานี้เปนความเชื่อที่มีแตความศรัทธาเทานั้น แตขาดตัวปญญาเปนเครื่อง

กลั่นกรองความถูกตอง จนถึงขั้นที่อาจกลาวไดวาเปนความงมงายไปก็มี  ปญหาทางดานความเจริญ

ทางวัตถ ุปญหานี้มักเกิดเฉพาะในเมืองหลวงเปนสวนมาก ความเจริญทางดานวัตถุ ความจริงแลว

เปนสิ่งที่ดี แตความเจริญทางดานนี้ ไดนําพาเอาสิ่งที่ประเทืองแกกิเลสเขามาดวยมากมาย เชน มี

โรงหนัง ผับ บาร ไนทคลับ คาเฟสถานเริงรมยตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดปญหาทางดาน

การละเมิดศีลธรรมอันดี เชน การกออาชญากรรม การคาประเวณี การคายาเสพติด เปนตน เมื่อ

ความเจริญเขามามากเทาใดแหลงบันเทิงก็จะมีมากเทานั้น ทําใหผูคนหันหลังใหกับพระศาสนา 

ผูคนก็จะไปกระจุกกันหมดอยูแตในแหลงบันเทิงตางๆ เหลานั้น เมื่อผูคนไมเขาวัดทําใหหางไกล

จากศีลธรรม เมื่อผูคนไมมีศีลธรรม ก็จะกอใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกมากพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) ไดแกปญหาเหลานี้เปนกรณีๆ ไป ดวยหลักธรรมทางพุทธศาสนา แตตนเหตคุอืคน

ไมเขาวัดนั้น ปญหาไมไดอยูท่ีเรื่องนี้ทั้งหมด แตปญหาอยูที่ เมื่อคนเขาวัดมาแลวเขาจะไดอะไรจาก

วัดไปบาง  

  2.3 ผลประโยชนที่เกิดกับศาสนา ผลที่เกิดจากงานเผยแผของพระพุทธวรญาณ (มงคล 

วิโรจโน)ทั้งการเผยแผดวยการพูดแลงานเขียน ผลงานทั้งหมดยอมเกิดประสิทธิผลแกพุทธศาสนา

ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนั้น ประสิทธิผลที่เกิดจากงานเผยแผธรรมะของพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน)ทั้งหมด สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ดานพัฒนา การพัฒนางานทางดาน

ศาสนา พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีบทบาทและผลงานหลายดาน ทั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการ

ที่เปนนักเผยแผธรรมะอยูแลว จึงทําใหเปนผูริเริ่มโครงการหลายโครงการ เชน โครงการปฏิบัติ

ธรรมเขาอยูปริวาสกรรมแกภิกษุ อุบาสกและอุบาสิกา โครงการอบรมพระธรรมทายาท โครงการ

อบรมศีลธรรม จริยธรรมแกครู นักเรียนและเยาวชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด งานทอดเทียนเขาพรรษา

ประจําป งานปฏิบัติธรรมวันลออายุประจําป เปนตน โครงการเหลานี้ทั้งหมดนั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผเองและโครงการทั้งหมดก็จะเปนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานพระ

ศาสนาโดยตรง ดานเผยแผ งานเผยแผที่มากมายทั้งดานการพูดและการเขียนหนังสือ นั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผ การเผยแผของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เนนที่การเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากผลงานการพูดและการพูดโดยผานสื่อ เชน ผานสื่อวิทยุ 

เปนตน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลทางการพูดของผูเผยแผโดยตรง สวนงานทางดานการเขียน ก็

ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนจํานวนมาก งานเขียนของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  ที่
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จัดพิมพเปนรูปเลม มีทั้งหมด 13 เลม นอกจากนั้นยังมีงานเขียน เปนบทความ บทวิจารณ สารคดี

ธรรม อ่ืน ๆ ดังทัศนะของสหธรรมมิกผูเคยอยูในสํานักของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ที่ได

กลาวถึง และยกยองทานวา เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่โดดเดนทุกดาน เปนคนมีจิตใจ

มั่นคงตองานเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ๆ จากที่เคยไดรวมงานมาในอดีตไดเห็นความ เปนพระ

นักเทศนที่มีชื่อเสียง เสียงดังฟงชัด เทศนไดสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระมากมาย ชวนให

ผูฟงอาจหาญราเริงในการนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เทศนไดทุกสภาวะ ทุกสถานการณ ดาน

ปกปองพระพุทธศาสนา การปองกันเปนอีกงานหนึ่งที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  มี

บทบาทหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบางชวงจะมีผูที่เขาใจและตีความหลักธรรมผิด ๆ หรือ มีขอ

กลาวหาพาดพิงมาจากลัทธิศาสนาอื่นๆ ในฐานะเปนผูเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนาจาก

การศึกษาแลวพบวา มีบทบาทในฐานะนักเผยแผชวยปองกันและแกขอกลาวหาใหพระพุทธศาสนา 

 

อภิปรายผล 

 

 ทางดานบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล  วิโรจโน) เนื่อง

ดวยทานเปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และเปนเจาคณะภาค 15 ทานจึงไดกอตั้งตั้งโรงเรียน

สงเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส และสนับสนุนพระในวัดหลายรูปสอบเปรียญธรรม 9 

ประโยคได นอกจากนี้ทานยังจัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน สงเสริมกิจกรรมในวัน

สําคัญทางศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนประโยชนตอพุทธศาสนิกชน 

 ทางดานวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล  วิโรจโน) ทานทํา

การเผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จเปนอยางดีนั้นตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลาย

ประการ โดยรูไดจากผลของการศึกษารูปแบบ กลวิธีการเผยแผธรรมของพระพุทธวรญาณ (มงคล 

วิโรจโน)และผลจากการสัมภาษณทั้งบรรพชิตและคฤหัสถทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการเผยแผ 2 ประการ คือ 1) ปจจัยดานองคประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม 

หมายถึง ผูแสดงหรือผูบรรยาย เนื้อหา ผูฟง 2) ปจจัยดานทางสังคม หมายถึง ความนิยมของผูฟง 

ปจจัยดานองคประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรมการเผยแผพุทธศาสนาของพระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน)มีทั้งการแสดงธรรม การบรรยายและการปาฐกถา เปนการใชส่ือบุคคลในการ
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เผยแผ ส่ือบุคคลเปนสิ่งที่มีอิทธิพลคอนขางมากในเรื่องของการโนมนาวและชักจูงใจ จากการศึกษา

พบวา ประสบความสําเร็จดานการพูดเปนอยางยิ่ง ธรรมะที่แสดงไดกลายเปนบรรทัดฐานแก

สาธารณชน ในการนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจํา การแสดงธรรมเปนกระบวนการที่

สรางความรวมกัน อันไดแกความรูสึกนึกคิด ขอมูลขาวสาร อารมณของบุคคลสองฝาย คือ ผูแสดง

และผูฟง โดยผูแสดงไดถายทอดความรูสึกนึกคิด เนื้อหา ความตองการ อารมณ ซึ่งเราอาจหมายถึง 

ตัวเนื้อหาสาระ (Massage) ที่ผูแสดงธรรมตองการใหผูฟงเกิดความเขาใจรวมกัน จึงอาจสรุปถึง

องคประกอบที่สําคัญ ๆ ของการแสดงธรรมที่ทําใหพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ประสบ

ผลสําเร็จในการเผยแผธรรมะ คือผูแสดงหรือบรรยายธรรมพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ผูทํา

หนาที่แสดงหรือบรรยายธรรมถือวา มีความสัมพันธตอองคประกอบอื่นๆ ทั้งในการเลือกเนื้อหา 

วิธีการ รวมถึงการพิจารณาถึงกลุมผูฟง เปาหมายสําคัญก็เพื่อการแสดงธรรมไปยังผูฟง เพื่อสามารถ

นําธรรมะไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิต ประจําวัน อันจะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

ไมดีของคนในสังคม ใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ในการแสดงธรรมนั้นผูแสดงจะประสบความสําเร็จ

หรือความลมเหลว ส่ิงสําคัญขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูแสดงธรรม ประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสงผล

ตอการเผยแผพระพุทธศาสนาคุณสมบัติเฉพาะที่ทําใหสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความสําเร็จในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะหไดตามหลักเกณฑตาง ๆ มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ ความ

นาเชื่อถือ (Credibility) กระบวนการถายทอดไมวาจะเปนการพูดหรือการเขียน สิ่งสําคัญคือความ

นาเชื่อถือในตัวผูพูดมีผลตอการพูด เพราะถาหากผูฟงมีความรูสึกวาผูพูดเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ

ไววางใจได การยอมรับก็เกิดขึ้นไดงาย พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระนักเผยแผที่

สามารถสรางความนาเช่ือถือในตัวเองไดอยางดี ทั้งนี้ความนาเช่ือถืออาจมาจากความรูความสามารถ 

สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป ดานความนาเชื่อถือ

ของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)นี้ ผูที่รูจักและนับถือ ไดพูดถึงความนาเชื่อถือดังมีขอความวา 

เมื่อมีโอกาสเห็นการสนทนากับบุคคลอื่น เมื่อไดสนทนาแลว เห็นไดวาเปนคนพูดจาฉะฉานจริงใจ

และมีความเปนกันเอง เม่ือถึงเวลาที่จะแสดงถึงความถูกตองหรือความผิดในเรื่องใด ก็จะยกเหตุผล

มาอธิบายอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังไดทําทุกสิ่งทุกอยางใหสําเร็จเปนรูปธรรมตามอุดมการณที่ได

ตั้งใจไวทุกเรื่อง ส่ิงที่แสดงออกมายอมเปนการสรางความนาเช่ือถือใหปรากฏ  ความรูความสามารถ

ดานการเผยแผ (Knowledge and Ability) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูมีความรูแตกฉาน

ในเรื่องหลักพุทธศาสนาและเปนที่ปรากฏชัดแกผูพบเห็นโดยทั่วไป เปนที่ยอมรับโดยเฉพาะความรู
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ความสามารถในการนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงายและสอดแทรกดวยคติธรรม น้ําเสียงดี อักขระ

ชัดเจนสละสลวย รูเรื่องความเปนไปของสังคม เปนนักเทศนมีความชํานาญในการประยุกตหลัก

ธรรมะใหเขากับสถานการณปจจุบันไดดี สามารถนําเสนอธรรมะไดอยางชัดเจนแจมแจง ชวนให

ประพฤติปฏิบัติ ทําใหผูฟงสนุกสนานชอบใจและตั้งใจฟง ตลอดถึงภูมิธรรมที่ศึกษาเลาเรียนมา มี

ผลงานทั้งการพูดและงานเขียนหนังสือธรรมะหลายเลม สิ่งเหลานี้สามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา 

เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานนี้จริง  มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส (Personality) พระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนบุคคลผูที่มีบุคลิกลักษณะดี มีความดึงดูดใจ ยอมเปนเครื่องกระตุนให

ผูฟงเกิดความสนใจและพึงพอใจ เหมือนกับการโฆษณาสินคา มักนิยมเอาดาราภาพยนตร ศิลปน

เพลง หรือนักกีฬาที่มีช่ือเสียงมาเปนผูแสดงโฆษณา ทั้งๆที่บุคคลเหลานี้อาจจะไมไดมีความรูความ

เชี่ยวชาญในเรื่องสินคานั้นเลย แตเพียงมีบุคลิกลักษณะดีเปนที่ดึงดูดใจ ก็ทําใหคนเกิดความสนใจ

ไดเชนกัน เปนผูหนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะดี การนุงหมเปนระเบียบเรียบรอย การยืน การเดิน การขึ้น

ธรรมาสนทุกอยางถูกฝกฝนมาเปนอยางดี ทาทีในการพูดก็สงางาม ลีลาการเทศนนาสนใจ จึงรวม

เปนองคประกอบที่นาเล่ือมใสศรัทธาของผูฟงเปนอยางยิ่ง ดานบุคลิกภาพนี้มีผูที่มาปฏิบัติธรรมที่

วัดคนหนึ่งที่คุนเคยกับไดกลาววามีความเคารพและศรัทธาพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มี

บุคลิกลักษณะนาเลื่อมใสมาก เชน เวลายืนสนทนากับบุคคลท่ัวไปจะสํารวมกายยืนในทาตรงที่สงา

งาม โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นธรรมาสนแสดงธรรมนั้น จะนุงหมจีวรมีผารัดอกอยางเปนระเบียบ

เรียบรอยและนั่งแสดงธรรมตัวตรงเสมอ จะไมยอมนั่งตัวเอียงเปนอันขาด สถานภาพและบทบาท 

(Status and Role) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีสถานภาพและบทบาทโดยตรงตอการเปน

พระสงฆนักเผยแผธรรมะ สถานภาพ เปนเจาอาวาสวัดประยูรวงศาวาส เจาคณะภาค 15 พระ

อุปชฌาย ตลอดทั้งเปนพระธรรมทูตและมีบทบาทมากมายในงานพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

งานทางดานเผยแผ มีทั้งการบรรยาย การปาฐกถา อภิปรายและเขียนหนังสือธรรมะ ดังนั้น 

สถานภาพและบทบาท เปนตัวชี้ชัดลงไปวา เปนผูที่เหมาะสมกับงานเผยแผอยางแทจริง ทําใหผูฟง

เกิดความเชื่อมั่นและตั้งใจพรอมที่จะรับเนื้อหาสาระไดอยางเต็มที่  ความเปนกันเอง เมื่อผูพูดเริ่ม

การพูดถือไดวาเปนเบื้องตนแหงการนําเสนอ ดังคําที่คนมักกลาวกันวา “เริ่มตนที่ดี มีชัยไปกวาครึง่” 

การพูดที่มีความเปนกันเองจะทําใหเกิดความสนิทสนมใกลชิดซึ่งมีผลตอใจของผูฟง ทําใหผูฟงเกิด

ความสบายใจและเปนกันเองกับผูพูด เมื่อเปนเชนนี้จะทําใหผูพูดสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดงาย

ขึ้น การสรางสารที่งาย เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร หรือสิ่งที่เราพูดรวมเปนตัวสาร(Message) ถาเปนสาร
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ที่งายจะทําใหผูฟงเขาใจไดเร็วและงายขึ้น การสรางสารที่งาย ผูพูดจะเปนผูกําหนดแตสิ่งนี้ก็เปน

ตัวกําหนดถึงประสิทธิภาพของผูพูดดวยเชนกัน ถาผูพูดมีความสามารถทําสารที่ยากใหงายแกการ

เขาใจ การสื่อสารระหวางกันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จไดงายขึ้น แตถาเนื้อหาสารที่สงไปเปนสารที่

เขาใจยาก หรือผูฟงมีความรูในเรื่องนั้นนอยก็อาจทําใหการสื่อสารลมเหลวไดเชนกัน ตัวอยางเชน 

ผูฟงไมรูเรื่องบาลีเลยแตผูพูดอธิบายธรรมะนําเสนอแตคําบาลีเปนสวนใหญ ทําใหผูฟงไมรูและไม

เขาใจในสารนั้นเลย การสื่อสารก็ไมบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การสรางสารที่งายเหมาะสมกับผูฟงก็

เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่จะทําใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได สามารถพูดเรื่องยากใหเปนเรื่องที่เขาใจงาย 

การสรางบรรยากาศ บรรยากาศในระหวางการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ ผูพูดเปนผูกําหนดวาจะให

บรรยากาศในระหวางการพูดของตัวเองเปนเชนไร บรรยากาศจะตองเขากับเรื่องที่เราจะพูด แตถา

หากไมตรงกันอาจทําใหการสื่อสารไมบรรลุตามตองการได เชนผูพูดพูดเรื่องไมเปนมงคลในงาน

มงคล หรือผูพูดพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาในงานศพ เปนตน ดังนั้น การสรางบรรยากาศใหเหมาะกับ

สถานที่และเรื่องที่จะพูดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการพูดประสบความสําเร็จ ผูพูดจําตองรูวา

ตนเองตองการจะพูดอะไร อยางไรและควรใหบรรยากาศเปนเชนไร พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจ

โน) เปนนักพูดที่สามารถสรางบรรยากาศในการพูดไดดีเยี่ยม มีความทุมเทในการเผยแผ พระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูทุมเทในการทํางานเปนอยางมาก เปนนักเผยแผที่มีความ

เสียสละ มีใจรัก มีความบริสุทธิ์ใจ มีแรงจูงใจและมีความตั้งใจในการทํางานดานการเผยแผอยาง

เต็มเปยม เห็นไดจากผลงานการเขียนหนังสือ ไดรับการพิมพเปนหนังสือแจกใหกับผูสนใจจํานวน

มากและการคิดคนผลิตสื่ออุปกรณการเผยแผธรรมอยูตลอดเวลา ส่ิงตางๆเหลานี้ อาจเปนสิ่งที่ได

ฝกฝนมาจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญชํานาญการ ตลอดถึงประสบการณที่ผานเวทีการพูด เปนทั้ง

นักแสดงธรรมนักบรรยายธรรมและปาฐกถาธรรม นอกจากนั้นก็ไดรับเชิญไปพูดในโอกาสตาง ๆ 

อยูเสมอ สิ่งทั้งหมดนี้ไดรวมเปนปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการพูดอยางแทจริงความเปนผู

มีอุดมการณ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูมีอุดมการณในการเผยแผที่ชัดเจนสามารถ

สรุปได 3 ขอ คือ 1) เม่ืออยูในศาสนาตองทําประโยชนสวนรวมใหมากที่สุด 2) ตองปฏิบัติธรรมให

ถึงความดับทุกขพนทุกขใหได และ 3) ถาทําไมไดในสองขอตนนี้อยาอยูใหรกศาสนาเลย  ปจจัย

ดานสังคม พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีความตั้งใจทํางานเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากการมี

วิริยะอุตสาหะในการเทศน บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม การใชส่ือในการประกอบการแสดงธรรม     

การเขียนหนังสือจํานวนมากกวาสิบเลมและการบันทึกเสียงการบรรยายธรรมในสถานที่ตาง ๆ อีก
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จํานวนนับพันแผนดังที่ไดอางไวในบทที่แลว ความตั้งใจทํางานของนับวาเปนประโยชนตอ

ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และความ

เขาใจในการสรางคุณคาใหแกชีวิตตนและครอบครัว ทําใหรูจักหลักในการดําเนินชีวิตที่ถกูตองตาม

หลักพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาการทํางานเผยแผที่ยาวนานจึงทําใหเปนที่รูจักของสังคม

โดยทั่วไป 

 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจโน) กอใหเกิดประโยชน ตอ

การสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานสังคม และดานศาสนา เนื่องจากทานได

ใชหลักธรรม ดังนี้ หมวดหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใชปูพื้นฐานใหผูฟง

เขาใจในพระพุทธศาสนาเปนเบ้ืองตน พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ทานไดสอนหลักธรรม

เหลานี้ในที่  ตาง ๆ หมวดหลักธรรมที่สําคัญในพุทธศาสนานี้มีหลักธรรมที่ทานใชบอย มี พระ

รัตนตรัย  ไตรสิกขา และอริยสัจส่ี หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลหลักธรรมเพื่อการพัฒนา

บุคคล หมายถึงการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาบุคคล จากการศึกษาพบวา พระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน)ใชหลักธรรม ซ่ึงสามารถจัดเขาในหมวดการพัฒนาทางดานบุคคลได โดย

หลักธรรมเหลานี้จะทําใหบุคคลเปนคนดีมีคุณภาพ เปนทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณคาของสังคม ซึ่ง

หลักธรรมในหมวดนี้ มี เบญจศีลและเบญจธรรม หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาครอบครัวพระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) กลาววา คนที่ไมรูจักเรื่องของการครองเรือน จะทําใหคนผูนั้น

ลมเหลวในการดําเนินชีวิต จากคําดังกลาวชี้ใหเห็นวาการครองเรือนเปนเรื่องสําคัญ ที่ผูอยูครอง

เรือนจะตองเรียนรูและศึกษาใหดี ทานจึงสอนเรื่องการครองเรือน โดยการนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใช จะทําใหชีวิตการครองเรือนประสบกับความสุขมากยิ่งขึ้น สําหรับหลักธรรม

ที่เกี่ยวของกับการครองเรือน ที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนํามาเผยแผนั้นมี ฆราวาส

ธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และทิศ 6 หมวดหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางานพระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักพุทธธรรมที่ชวยพัฒนาการทํางานมาสอนจุดประสงคเพือ่ใหบคุคล

รูจักวิธีการทํางานอยางถูกตองและประสบความสําเร็จจากการทํางานอันจะกอใหเกิดประโยชนสุข

ทั้งแกตัวผูทํางานเอง ยังสงผลถึงสวนรวมอีกสวนหนึ่งดวย แมตัวทานเองก็ไดนําหลักธรรมเหลานี้

มาใชในการทํางานเชนเดียวกัน โดยหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางานที่พระพุทธวรญาณ (มงคล 

วิโรจโน)ใชในการแสดงธรรมหรือในการเผยแผนั้นมีอิทธิบาทส่ีและทศพิธราชธรรม 
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ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 

 1. ควรศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) กับนักเผยแผรูปอ่ืน ๆ ในปจจุบนั  

 2. ควรศกึษาการนําหลักพุทธธรรมที่ทานนํามาใชในการบริหาร ในฐานะที่ทานดํารง

ตําแหนงทางการบริหารคณะสงฆดวยวา ทานไดนําหลักธรรมอะไรมาประยกุตใชอยางไร และ

ประสบผลสําเร็จแคไหนอยางไร  

 3. ควรศกึษาผลสัมฤทธิ์ของพุทธบริษัทที่ไดฟงพุทธธรรมของพระพุทธวรญาณ (มงคล 

วิโรจโน) ดวยวาสามารถนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตและปรับใชในชีวติประจําวันไดมากนอย

อยางไร 

  

 


