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บทคัดย่อ
การศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) มีวัตถุประสงค์
๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๒.
เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) ๓. เพื่อวิเคราะห์หลัก
และวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) ผลการวิจัยพบว่า
การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในครั้งพุทธกาล
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงใช้ วิ ธี ก ารเผยแผ่ แ บบประยุ ก ต์ การสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ในแต่ ล ะครั้ ง จะมี
คุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นลีลาการสอน ๔ รูปแบบคือ สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด สมาทปนา ชวน
ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ สัมปหังสนาเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิด
ความอุตสาหะ และสมุตเตชนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ
(เขียว สนฺตจิตฺโต) พระโพธิวรญาณในฐานะพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความทุ่มเทเสียสละ
ตั้งมั่นในอุดมการณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการเผยแผ่ธรรมะตามกลวิธีทั้ง ๔
รูปแบบปัจจัยที่ทาให้ท่านประสบผลสาเร็จในการการเผยแผ่นั้นประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์ประกอบ
การแสดงหรือการบรรยายธรรม ท่านมีความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากความรู้ความสามารถ สถานภาพ
บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไป จนสามารถได้รับวางใจให้เป็นผู้นาใน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท่านประสบผลสาเร็จเป็นแรงผลักดันจาก
ภายในโดยมีหลัก อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ความถนัดความสามารถและ
คุณธรรมของตนตามเป็นจริง
คาสาคัญ : วิธีการเผยแผ่,พระโพธิวรญาณ
Abstract
The study of principles and methods of Dharma propagation (Green Sutta)
has three purposes: 1. To study the principles and methods of Buddhist monks in the
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Theravada Buddhist Scriptures. 3. To analyze the principles and methods of Dharma
propagation of the Buddha (Green Sutta).
Buddhist monks in the Buddhist scriptures. How to propagate Buddhism in
the Buddhist era. The Buddha uses the method of propagation. The teaching of the
Buddha each time. There are features that can be called. There are four types of
teaching style, namely, Santasana. Clearly, you are welcome to practice. The thrill of
the thrill is to stir up enthusiasm, to be industrious, and to savor the joy of freshness.
How to spread the Dharma of the Buddha (Buddhist Green) to the Buddha as a monk
Buddhist missionaries. Dedicated to sacrifice. Believe in ideology. It is the knowledge
and skill in spreading the Dharma according to four strategies. The factors that make
you successful in the mission are: Factors in composition, presentation or lecture. You
have the credibility that comes from the knowledge, ability, status, personality and
virtue that is manifested to the people in general. They can be trusted to be leaders
in the work in various fields. These are the motivations for you to succeed as an internal
force, with the principle that you know your gender, knowledge, aptitude, ability and
virtue.
Keywords : method of the propagation the dhamma, Phrapodhivorayan
๑. บทนา
ประวัติศาสตร์ชาวไทยได้นับถือศาสนาพุทธต่อเนื่องตลอดมาในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของคนไทยได้ผูกพันกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา มีบทบาทต่อวิถี
ชีวิตจิตใจของคนไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ได้หล่อหลอมอุปนิสัยให้มีความ
รัก ความเมตตาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน พระพุทธศาสนาให้ทุก สิ่ง ทุก
อย่างแก่ชีวิตคนไทยและสังคมไทย เปรียบประดุจประทีปส่องทางเป็นที่พึ่งของตนเองได้ดีและสามารถ
เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยทั้งในด้านคุณธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้นาวิญญาณได้
อบรมบ่ ม นิ สั ย ให้ มี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาจิ ต และเป็ น หลั ก ชั ย เป็ น แม่ แ บบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง ามแก่
ประชาชน มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางสรรพวิชา มีหน้าที่ในการอนุ เคราะห์ประชาชนตามหลักพุทธธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้ทาหน้าที่หลัก ๖ ประการ คือ “ห้ามไม่ให้ทาความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี
อนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันดีงาม ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง และ
บอกทางสวรรค์ให้” มีคาสอนที่แสดงถึงความจริงของโลกทางกายภาพทั้งในองค์ประกอบของสิ่ง มี
จริงในธรรมชาติพระสงฆ์สอนวิธีการดาเนินชีวิตให้ประสบความสงบสันติที่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักพุทธ
ธรรม ค าสอนในทางพระพุท ธศาสนาเป็ นสื่ อกลาง เป็ น แนวทางในการยึ ด เหนี่ย วจิ ต ใจเชื่ อมโยง
ประสานความสามัคคีและความดีงามให้เ กิดขึ้นในชุมชน รวมถึงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย
พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเดิม เจ้าคณะอาเภอพิมาย ได้ดาเนิน
แนวคิดตามอุดมคติในการดาเนินตามพุทธดารัสที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระสาวกรุ่นแรก ที่ออก
ประกาศพระพุทธศาสนาว่า “พวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ
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อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” จากพระพุทธดารัสนี้ เป็น
เครื่องชี้ให้ทราบชัดถึงบทบาทสาคัญของพระศาสนาก็คือการสื่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อให้
เป็นประโยชน์และความสุขแก่ช าวโลกให้เป็นคติเตือนใจในการดารงชีวิต ทาให้เป็นคนดีของสัง คม
และมีความรู้สึกรักและหวงแหนชาติถือประโยชน์ของชาติและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็น
พระนักเผยแผ่พุทธธรรมอีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมจนมีความรู้แจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง
เยือกเย็น เห็นพระธรรมคาสอนเป็นสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐทางจิตใจที่
สามารถนามาแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติได้ทั้งเป็นพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เทศนา ด้านปฏิปทาท่านเป็นพระเถระที่มีความเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส มีศีลาจารวัตรที่ดีงามตามหลัก
พระธรรมวินัย มีความศรัทธาเลื่อมใสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ “มีความรู้พอเพียงเสียงกังวาน
ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด มารยาทเรียบร้อย” เป็นพระนักพัฒนาโดยการพัฒนาการศึกษา ท่าน
เป็นตัวอย่างให้พระเณร ในจังหวัดได้เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยเฉพาะบทบาทด้านการเผย
แผ่พุทธธรรม ท่านมีความสามารถในการสื่อธรรมะแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง น่าฟังผู้ฟังย่อมได้สาระ
และความรู้อย่างไม่น่าเบื่อและสอดคล้องกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าคือ “แจ่มแจ้ง จูง ใจ
หาญกล้า ร่าเริง” ผลงาน
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) เพื่อให้ทราบว่าเหตุใดท่านจึงเป็นพระสงฆ์ที่มีศาสตร์และศิลป์
มีวิชา ปัญญา ปฏิภาณ ประสบการณ์ ปณิธาน อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท
๒. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต)
๓. เพื่อวิเคราะห์หลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต)
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จั ยคุ ณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีลาดับและขั้ นตอนในการ
ดาเนินวิจัยดังต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ (Primary Sources) คื อ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีอรรถกถา
ฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่นๆ ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓. วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
๔. ผลการศึกษา
๑. การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ใ นคัมภีร์พุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในครั้ง
พุ ท ธกาล พระพุ ท ธเจ้ า ทรงใช้ วิ ธี ก ารเผยแผ่ แ บบประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์
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ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันมากมาย ทรงใช้อุบายใน
การเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง จะมีคุณลักษณะซึ่งเรียก
ได้ว่า เป็นลีลาการสอน ๔ รูปแบบคือ สันทัสสนา ชี้แจงให้ เห็นชัด คือ จะสอนอะไรก็ชี้แจงจาแนก
แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงในสิ่งที่สอน สมาทปนา ชวน
ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ สัมปหังสนาเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิด
ความอุตสาหะ และสมุตเตชนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บารุงจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน โดย
ชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รั บ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสาเร็จยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้า
ทรงมีพระสงฆ์สาวกเป็นกาลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กระทา
กันหลายรูปแบบ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากเทคนิคและวิธีการ
เผยแผ่แล้ว สภาพแวดล้อมทางภู มิศาสตร์ เช่น ลมฟ้าอากาศ วิถีดาเนินชีวิตของประชาชนในแต่ ละ
ท้องถิ่น อัธยาศัย การศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พระสงฆ์ผู้เผยแผ่นอกจากปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแล้วจาเป็นที่ต้องมีความชานาญและความสามารถในหลาย ๆ ด้านประกอบ
กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆ์หรือตัวผู้ สื่อเอง ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการสร้าง
ศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟังที่ได้พบเห็น
๒.วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) พระโพธิวรญาณท่าน
เป็นพระสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและศรัทธา เพราะท่านเป็นผู้นาทางความคิด ที่มีความรู้
ความสามารถเผยแผ่พุ ทธธรรมทางพระพุ ทธศาสนาไปสู่ ประชาชนได้อ ย่ างดี ยิ่ง และท่านได้ เ ป็ น
แบบอย่างของความเป็นผู้นาหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ท่านได้เป็นต้ นแบบ
ของความดีงาม ยึดมั่นในการทาความดี มีผลงานมากมายในการท าประโยชน์เ พื่อ สัง คม ทั้ง การ
ปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) ท่านเคยดารงตาแหน่งอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอาเภอ พิมายอดีต
เจ้าอาวาสวัดเดิม อดีตผู้ช่วยอธิการบดีม หาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา อดีตประธานกลุ่มสงฆ์จังหวัดกลุ่มที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา อดีตผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิ
พจน์วิทยาคม อดีตผู้อานวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานเผยแผ่พระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่อพระโพธิวรญาณเป็นพระธรรมกถึกนักเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุ ท ธเจ้ า เป็ น ที่ ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสของพุ ท ธศาสนาส่ ว นมากมายจะเห็ น ได้ ดั ง ว่ า มี ป ระชาชนบ ารุ ง วัด
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และในพระวันอุโบสถประชาชนจะมาประกอบศาสนกิจเฉลี่ยครั้งละประมาณ
๓๐๐ ถึง ๔๐๐ คนโดยทางวัดได้จัดกิจกรรมพิเศษในวัน พระและวันสาคัญทางศาสนาวัน พระวัดเดิม
อ าเภอพิ ม ายได้ จั ด ให้ มี ก ารบ าเพ็ ญ บุ ญ ตั ก บาตรบ าเพ็ ญ เป็ น ประจ าทุ ก ปี ใ นช่ ว งออกพรรษาจะมี
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ประชาชนมาทาบุญตักบาตรวันละไม่ต่ากว่า ๑๐๐ คนในช่วงเวลาที่พระสงฆ์กาลังฉันภัตตาหารเช้าจัด
ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระภิษุส ามเณรภายในวัด หมุนเวียนกันเป็นองค์ธรรมกถึ ก ใน
เทศกาลเข้าพรรษาวัน พระในเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการบาเพ็ญกุศลการทาบุญตักบาตรรักษา
อุโบสถและการทาเป็นประจาตลอดมา มินิบัสอุบาสิกาเข้ารักษาอุโบสถประมาณ ๘๐ คนสาหรับวัน
ปกติในเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการแสดงธรรมทุกวันในเวลา ๑๗.๑๐ น. อุโบสถของวัดเดิม ในแต่
ละวันจะมีประชาชนมาฟังพระธรรมเทศนาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ คนเป็นประจาซึ่งทางวัดได้ถือปฏิบัติ
เป็ น ธรรมเนีย มสื บต่ อ กันมาตั้ งแต่อ ดี ต เจ้ า อาวาสรู ป ก่อ นก่ อนที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ กั นมาหลายชั่ วอายุคน
นอกจากนั้นงายเผยแผ่ ของท่ านยัง ปรากฏในสถานีวิท ยุ ซึ่ง การเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิ ท ยุ ข อง
พระโพธิวรญาณได้มีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุเรื่อยมา จนทาให้เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและเกิด
ความเลื่อมใสเสมอมา
๓. วิ เ คราะห์ ห ลั ก และวิ ธี ก ารเผยแผ่ ธ รรมของพระโพธิ ว รญาณ (เขี ย ว สนฺ ต จิ ตฺ โ ต)
พระโพธิวรญาณในฐานะพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความทุ่มเทเสียสละ ตั้งมั่นในอุดมการณ์
เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการเผยแผ่ธรรมะตามกลวิธีทั้ง ๔ รูปแบบ ด้วย
บุคลิกภาพที่เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจกับทุกคน เนื้อหาของธรรมะมีความถูกต้องตาม
หลักธรรม ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความเพลิดเพลินต่อการฟังสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้ ความพร้อมในการแสดงธรรมและเนื้อหาธรรมะก็อานวยประโยชน์แก่ผู้ฟังจึงทาให้
ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนทั่วไป ในองค์ประกอบทางด้านสถานภาพทางสังคมเป็นผู้มี
ต้นแบบกัลยาณมิตรที่ดี มี ความตั้งใจทางาน สัง คมทั่วไปยอมรับในความรู้ความสามารถ มียศและ
ตาแหน่งในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ ปัจจัยที่ทาให้ท่านประสบผลสาเร็จในการการเผยแผ่นั้นประกอบด้วย
ปัจจัยด้านองค์ประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรม ท่านมีความน่าเชื่อถือที่ไ ด้มาจากความรู้
ความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไป จนสามารถ
ได้รับวางใจให้เป็นผู้นาในการปฏิบัติง านในด้านต่างๆ สิ่ง เหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ท่านประสบ
ผลสาเร็จเป็นแรงผลักดันจากภายในโดยมีหลัก อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้
ความถนัดความสามารถและคุณธรรมของตนตามเป็นจริง เพื่อประพฤติได้เหมาะสมและ ให้เกิดผลดี
พึ่ง พาตนเอง นอกจากนี้ท่านมีความเข้าใจต่อตนเองว่าเป็น ผู้นาทั้งทางการปกครองคณะสงฆ์ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนผลักดันให้ท่านต้องพัฒนาความรู้
๕. บทสรุป
รูปแบบและแนวทางในการนาเสนอพุทธธรรมที่ทาให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้ง
(สันทัสสนา) จูงใจ (สมาทปนา) หาญกล้า (สมุตเตชนา) ร่าเริง(สัมปหังสนา) มากขึ้น ไม่สับสนวกวนมี
เหตุผลมีเนื้อหาสาระดีมีมุมมองให้แง่คิดสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ โดย
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การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปมัย การใช้วิธียกตัวอย่าง
บุคคลการใช้วิธีการแทรกเรื่องทาให้มีอารมณ์ขัน การใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสมกับผู้ฟังมานาเสนอ ซึ่ง
เป็นรูปแบบและแนวทางที่ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่าน จึงเป็นการเผยแผ่พุทธธรรมที่สอดคล้อง
กับพุทธวิธีในการสอนอย่างแท้จริง
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระโพธิวรญาณ
กับนักเผยแผ่รูปอื่น ๆ ในปัจจุบัน
๒. ควรศึกษาการนาหลักพุทธธรรมที่ท่านนามาใช้ในการบริหาร ในฐานะที่ท่าน
ดารงตาแหน่งทางการบริหารคณะสงฆ์ด้วยว่า ท่านได้นาหลักธรรมอะไรมาประยุกต์ใช้อย่างไร
และประสบผลสาเร็จแค่ไหนอย่างไร
๓. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ของพุทธบริษัทที่ได้ฟังพุทธธรรมของพระโพธิวรญาณ ว่า
สามารถนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยอย่างไร
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