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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 
พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์ การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง จะมี
คุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่า เป็นลีลาการสอน ๔ รูปแบบคือ สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด สมาทปนา ชวน
ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  สัมปหังสนาเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิด
ความอุตสาหะ และสมุตเตชนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง  วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ 
(เขียว  สนฺตจิตฺโต)  พระโพธิวรญาณในฐานะพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความทุ่มเทเสียสละ 
ต้ังมั่นในอุดมการณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการเผยแผ่ธรรมะตามกลวิธีท้ัง ๔ 
รูปแบบปัจจัยท่ีท าให้ท่านประสบผลส าเร็จในการการเผยแผ่นั้นประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์ประกอบ
การแสดงหรือการบรรยายธรรม ท่านมีความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากความรู้ความสามารถ สถานภาพ 
บุคลิกลักษณะและคุณธรรมท่ีมีเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยท่ัวไป จนสามารถได้รับวางใจให้เป็นผู้น าใน
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ส่ิงเหล่านี้เป็นแรงขับเคล่ือนให้ท่านประสบผลส าเร็จเป็นแรงผลักดันจาก
ภายในโดยมีหลัก อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ฐานะ  ภาวะ เพศ ความรู้ ความถนัดความสามารถและ
คุณธรรมของตนตามเป็นจริง 
ค าส าคัญ : 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. บทน า 
 ประวัติศาสตร์ชาวไทยได้นับถือศาสนาพุทธต่อเนื่องตลอดมาในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ของคนไทยได้ผูกพันกลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา  มีบทบาทต่อวิถี
ชีวิตจิตใจของคนไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ได้หล่อหลอมอุปนิสัยให้มีความ
รัก ความเมตตาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาให้ทุกส่ิงทุก
อย่างแก่ชีวิตคนไทยและสังคมไทย เปรียบประดุจประทีปส่องทางเป็นท่ีพึ่งของตนเองได้ดีและสามารถ
เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้ด้วยท้ังในด้านคุณธรรม ศีลธรรมท่ีดีงาม  พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าวิญญาณได้
อบรมบ่มนิสัยให้มีการศึกษาพัฒนาจิต และเป็นหลักชัยเป็นแม่แบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงามแก่
ประชาชน มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางสรรพวิชา มีหน้าท่ีในการอนุเคราะห์ประชาชนตามหลักพุทธธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีหลัก ๖ ประการ คือ “ห้ามไม่ให้ท าความช่ัว ให้ต้ังอยู่ในความดี 
อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม ให้ได้ฟังส่ิงท่ียังไม่เคยฟัง อธิบายส่ิงท่ีเคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง และ
บอกทางสวรรค์ให้”  มีค าสอนท่ีแสดงถึงความจริงของโลกทางกายภาพท้ังในองค์ประกอบของส่ิงมี
จริงในธรรมชาติพระสงฆ์สอนวิธีการด าเนินชีวิตให้ประสบความสงบสันติท่ียั่งยืน โดยอาศัยหลักพุทธ
ธรรม ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นส่ือกลาง เป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวจิตใจเช่ือมโยง
ประสานความสามัคคีและความดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

 พระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเดิม เจ้าคณะอ าเภอพิมาย ได้ด าเนิน
แนวคิดตามอุดมคติในการด าเนินตามพุทธด ารัสท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระสาวกรุ่นแรก ท่ีออก
ประกาศพระพุทธศาสนาว่า “พวกเธอจงเท่ียวไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ
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อนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์”  จากพระพุทธด ารัสนี้ เป็น
เครื่องช้ีให้ทราบชัดถึงบทบาทส าคัญของพระศาสนาก็คือการส่ือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อให้
เป็นประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลกให้เป็นคติเตือนใจในการด ารงชีวิต ท าให้เป็นคนดีของสังคม 
และมีความรู้สึกรักและหวงแหนชาติถือประโยชน์ของชาติและส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็น
พระนักเผยแผ่พุทธธรรมอีกรูปหนึ่ง ท่ีได้รับการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมจนมีความรู้แจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง 
เยือกเย็น เห็นพระธรรมค าสอนเป็นส่ิงท่ีดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งอันประเสริฐทางจิตใจท่ี
สามารถนามาแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม ประเทศชาติได้ท้ังเป็นพระสงฆ์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
เทศนา ด้านปฏิปทาท่านเป็นพระเถระท่ีมีความเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส มีศีลาจารวัตรท่ีดีงามตามหลัก
พระธรรมวินัย มีความศรัทธาเล่ือมใสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ “มีความรู้พอเพียงเสียงกังวาน 
ปฏิภาณว่องไว จิตใจสะอาด มารยาทเรียบร้อย”  เป็นพระนักพัฒนาโดยการพัฒนาการศึกษา  ท่าน
เป็นตัวอย่างให้พระเณร ในจังหวัดได้เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องท่ีส าคัญ โดยเฉพาะบทบาทด้านการเผย
แผ่พุทธธรรม ท่านมีความสามารถในการส่ือธรรมะแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง น่าฟังผู้ฟังย่อมได้สาระ
และความรู้อย่างไม่น่าเบื่อและสอดคล้องกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าคือ “แจ่มแจ้ง จูงใจ 
หาญกล้า ร่าเริง” ผลงาน 

 ด้วยเหตุผลท่ีได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระพระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต) เพื่อให้ทราบว่าเหตุใดท่านจึงเป็นพระสงฆ์ท่ีมีศาสตร์และศิลป์
มีวิชา ปัญญา ปฏิภาณ ประสบการณ์ ปณิธาน อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พุทธศาสนา 
เถรวาท 
 ๒. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต) 
 ๓. เพื่อวิเคราะห์หลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต) 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งมีล าดับและขั้นตอนในการ
ด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ  (Primary  Sources)  คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 ๒.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources)  มีอรรถกถา  
ฎีกา  ปกรณ์วิเสสอื่นๆ  ตลอดท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
 ๓.  วิเคราะห์  ข้อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ 
 ๔.  เรียบเรียง  และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ 
 ๕.  เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis) 
๔. ผลการศึกษา 

๑. การเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ในคัมภีร์พุทธศาสนา  วิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในครั้ง

พุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการเผยแผ่แบบประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
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ประวัติศาสตร์ทางสังคม จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันมากมาย ทรงใช้อุบายใน

การเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง จะมีคุณลักษณะซึ่งเรียก

ได้ว่า เป็นลีลาการสอน ๔ รูปแบบคือ สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด คือ จะสอนอะไรก็ช้ีแจงจ าแนก

แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงในส่ิงท่ีสอน สมาทปนา ชวน

ให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  สัมปหังสนาเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้นเกิด

ความอุตสาหะ และสมุตเตชนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือ บ ารุงจิตใจให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดย

ช้ีให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ และทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้า

ทรงมีพระสงฆ์สาวกเป็นก าลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กระท า

กันหลายรูปแบบ นอกจากนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากเทคนิคและวิธีการ

เผยแผ่แล้ว สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น ลมฟ้าอากาศ วิถีด าเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่น อัธยาศัย การศึกษาความเช่ือ ทัศนคติ จารีต วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้

เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่งานทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พระสงฆ์ผู้เผยแผ่นอกจากปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยแล้วจ าเป็นท่ีต้องมีความช านาญและความสามารถในหลาย ๆ ด้านประกอบ

กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพระสงฆ์หรือตัวผู้ส่ือเอง ซึ่งนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งในการสร้าง

ศรัทธาให้เกิดแก่ผู้ฟังท่ีได้พบเห็น 

 ๒.วิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต) พระโพธิวรญาณท่าน

เป็นพระสงฆ์ท่ีประชาชนให้ความเคารพนับถือและศรัทธา เพราะท่านเป็นผู้น าทางความคิด ท่ีมีความรู้

ความสามารถเผยแผ่พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนได้อย่างดียิ่ง และท่าน ได้เป็น

แบบอย่างของความเป็นผู้น าหลาย ๆ ด้าน ท้ังในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ท่านได้เป็นต้นแบบ

ของความดีงาม ยึดมั่นในการท าความดี มีผลงานมากมายในการท าประโยชน์เพื่อสังคม ท้ังการ

ปกครอง การศาสนศึกษา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ การเผยแผ่  

พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) ท่านเคยด ารงต าแหน่งอดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอ  พิมายอดีต

เจ้าอาวาสวัดเดิม  อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาเขต

นครราชสีมา อดีตประธานกลุ่มสงฆ์จังหวัดกลุ่มท่ี ๔ จังหวัดนครราชสีมา  อดีตผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิ

พจน์วิทยาคม อดีตผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานเผยแผ่พระเดชพระคุณ

หลวงพ่อพระโพธิวรญาณเป็นพระธรรมกถึกนักเผยแผ่พระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใสของพุทธศาสนาส่วนมากมายจะเห็นได้ดังว่ามีประชาชนบ ารุงวัด

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และในพระวันอุโบสถประชาชนจะมาประกอบศาสนกิจเฉล่ียครั้งละประมาณ 

๓๐๐ ถึง ๔๐๐ คนโดยทางวัดได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาวันพระวัดเดิม  

อ าเภอพิมายได้จัดให้มีการบ าเพ็ญบุญตักบาตรบ าเพ็ญเป็นประจ าทุกปีในช่วงออกพรรษาจะมี



๕ 
 

ประชาชนมาท าบุญตักบาตรวันละไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คนในช่วงเวลาท่ีพระสงฆ์ก าลังฉันภัตตาหารเช้าจัด

ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระภิษุสามเณรภายในวัดหมุนเวียนกันเป็นองค์ธรรมกถึกใน

เทศกาลเข้าพรรษาวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการบ าเพ็ญกุศลการท าบุญตักบาตรรักษา

อุโบสถและการท าเป็นประจ าตลอดมา มินิบัสอุบาสิกาเข้ารักษาอุโบสถประมาณ ๘๐ คนส าหรับวัน

ปกติในเทศกาลเข้าพรรษาจัดให้มีการแสดงธรรมทุกวันในเวลา ๑๗.๑๐ น. อุโบสถของวัดเดิม ในแต่

ละวันจะมีประชาชนมาฟังพระธรรมเทศนาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ คนเป็นประจ าซึ่งทางวัดได้ถือปฏิบัติ

เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีต เจ้าอาวาสรูปก่อนก่อนท่ีได้ปฏิบัติกันมาหลายช่ัวอายุคน 

นอกจากนั้นงายเผยแผ่ของท่านยังปรากฏในสถานีวิทยุ  ซึ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาทางวิทยุของ     

พระโพธิวรญาณได้มีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุเรื่อยมา  จนท าให้เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและเกิด

ความเล่ือมใสเสมอมา 

๓. วิเคราะห์หลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว  สนฺตจิตฺโต)       

พระโพธิวรญาณในฐานะพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความทุ่มเทเสียสละ ต้ังมั่นในอุดมการณ์ 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการเผยแผ่ธรรมะตามกลวิธีท้ัง ๔ รูปแบบ ด้วย

บุคลิกภาพท่ีเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจกับทุกคน เนื้อหาของธรรมะมีความถูกต้องตาม

หลักธรรม ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความเพลิดเพลินต่อการฟังสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ ความพร้อมในการแสดงธรรมและเนื้อหาธรรมะก็อ านวยประโยชน์แก่ผู้ฟังจึงท าให้

ได้รับความศรัทธาเล่ือมใสจากประชาชนท่ัวไป ในองค์ประกอบทางด้านสถานภาพทางสังคมเป็นผู้มี

ต้นแบบกัลยาณมิตรท่ีดี มีความต้ังใจท างาน สังคมท่ัวไปยอมรับในความรู้ความสามารถ มียศและ

ต าแหน่งในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ ปัจจัยท่ีท าให้ท่านประสบผลส าเร็จในการการเผยแผ่นั้นประกอบด้วย 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรม ท่านมีความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากความรู้

ความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมท่ีมีเป็นท่ีประจักษ์แก่ผู้คนโดยท่ัวไป จนสามารถ

ได้รับวางใจให้เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ส่ิงเหล่านี้เป็นแรงขับเคล่ือนให้ท่านประสบ

ผลส าเร็จเป็นแรงผลักดันจากภายในโดยมีหลัก อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ฐานะ  ภาวะ เพศ ความรู้ 

ความถนัดความสามารถและคุณธรรมของตนตามเป็นจริง เพื่อประพฤติได้เหมาะสมและ ให้เกิดผลดี

พึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ท่านมีความเข้าใจต่อตนเองว่าเป็น ผู้น าท้ังทางการปกครองคณะสงฆ์ และ

ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนผลักดันให้ท่านต้องพัฒนาความรู้  
  

๕. บทสรุป 
  รูปแบบและแนวทางในการน าเสนอพุทธธรรมท่ีท าให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้ง 
(สันทัสสนา) จูงใจ (สมาทปนา) หาญกล้า (สมุตเตชนา) ร่าเริง(สัมปหังสนา) มากขึ้น ไม่สับสนวกวนมี
เหตุผลมีเนื้อหาสาระดีมีมุมมองให้แง่คิดสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ โดย



๖ 
 

การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาอุปมัย การใช้วิธียกตัวอย่าง
บุคคลการใช้วิธีการแทรกเรื่องท าให้มีอารมณ์ขัน การใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสมกับผู้ฟังมาน าเสนอ ซึ่ง
เป็นรูปแบบและแนวทางท่ีใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่าน จึงเป็นการเผยแผ่พุทธธรรมท่ีสอดคล้อง
กับพุทธวิธีในการสอนอย่างแท้จริง 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของพระโพธิวรญาณ 
กับนักเผยแผ่รูปอื่น ๆ ในปัจจุบัน 
  ๒. ควรศึกษาการน าหลักพุทธธรรมท่ีท่านน ามาใช้ในการบริหาร ในฐานะท่ีท่าน 
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารคณะสงฆ์ด้วยว่า ท่านได้น าหลักธรรมอะไรมาประยุกต์ใช้อย่างไร 
และประสบผลส าเร็จแค่ไหนอย่างไร 
  ๓. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ของพุทธบริษัทท่ีได้ฟังพุทธธรรมของพระโพธิวรญาณ ว่า 
สามารถน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อยอย่างไร 
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