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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการ 
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษาทฤษฎี
การจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบ
การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๑๙ รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากพระสงฆ์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓๕๙ รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า ๕ ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๙๕ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
 ผลการวิจัยพบว่า        

 ๑ . สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่ อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับการเผยแผ่ 
พุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีการต้ังคณะทํางานมีหน้าที่
ในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์ต่างๆท่ีชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทํางานเชิงรุกและ   
เชิงรับ ในส่วนของปัญหาอุปสรรคสาเหตุมาจากการจัดการการส่ือสารทั้ง ๔ ด้าน คือ ผู้ส่งสารขาด 
การตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร ด้านสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินไป    
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ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อพระสงฆ์ยังขาดความชํานาญในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสาร
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด          

๒. ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่  
ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) ผู้ส่งสาร  ๒) สาร ๓) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ  
๔) ผู้รับสาร บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักภาวนา ๔   คือ ๑) กายภาวนา ๒) ศีลภาวนา  
๓) จิตภาวนา ๔) ปัญญาภาวนา การประยุกต์ใช้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้น        
 ๓. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ๑) ผู้ส่งสาร ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลฝึกฝนกํากับจิตใจให้
สงบมีพลั งจิตที่ เข้ มแข็ งคิ ดอ ย่างแยบคายแก้ ปัญหาได้คิ ด พัฒนาประยุก ต์สร้างสรรค์ ได้  
๒) สาร เผยแผ่หลักภาวนา ๔ ให้ประชาชนนําไปประพฤติปฏิบัติส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบ
วินัยกฎหมายสามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนิน
ชีวิต ๓) ช่องทางสื่อสาร/สื่อ ใช้สื่อที่สามารถส่ือภาพลักษณ์ภาวนา ๔ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ สร้างความสนใจต่อหลักภาวนา ๔ สร้างความเข้าใจหลักภาวนา ๔ และ 
ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม  ๔ )  ผู้ รั บ ส า ร  ส อ น ให้ เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง ก ร ะ บ วน ก า ร ฝึ ก ฝ น ภ าวน า  ๔  
เผยแผ่ภาวนา ๔ ให้ตรงกับจริต เผยแผ่ภาวนา ๔ ตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพ พิจารณาความพร้อม
ของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ 
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ABSTRACT 
 

Objectives of this research were: 1) to study general context and problems of 
communication management for Buddhism propagation development of Buddhist 
monks in Nakhon Pathom Province, 2) to study theories and Buddhist principles for 
Buddhism propagation, and 3)  to propose a communication management model  
for Buddhism propagation of Buddhist monks in Nakhon Pathom Province.
 Methodology was mixed methods research:  qualitative research collected 
data from 19 key informants with structured in-depth-interview and data were 
analyzed data by descriptive interpretation; the quantitative research collected data 
with 5 level-rating-scale questionnaires with reliability score at 0.95 from 359 samples 
who were monks in Nakhon Pathom Province and analyzed data with statistics of 
frequency, percentage, mean and standard deviation.    
 Findings were as follows:                              
 1. General context and problems of communication management for 
Buddhism propagation development of Buddhist monks in Nakhon Pathom Province 
were that Buddhist monks at all levels paid attention to the importance of Buddhism 



ง 

 

propagation, participating with state and private agencies in setting up a clear and  
pro-active  steps, tactics  and process of operation. The problems came from 4 areas 
of communication: senders lacked communication capacity; message, the contents 
the monks used to preach were too various; channel; Buddhist monks still lacked the 
competence to use to the fullest; receives, people did not have time to go to 
monasteries. 

2. Communication theory and Buddhadhamma for Buddhism propagation 
development composed of 4 components: 1) sender,  2) message, 3) channel and  
4) receivers. The appropriate Buddhist principle to integrate with communication 
theory is Bhãvanã 4 : 1) Kãya-bhãvanã, 2) Sila-bhãvanã, 3) Citta-bhãvanã and 
4) Paññã- bhãvanã. This communication theory and Buddhism principles when well 
integrated, would help the Buddhism dissemination be more progressive and 
effective. 

3.Form of communication management for Buddhist monks development in 
Nakhon Pathom Province was that: 1) Sender, the practice of religious practice in the 
sacrament of discipleship to have calm mind, strong psychic ability, approximated 
thought to solve problems and creativity, 2)  Message; Bhãvanã 4 dissemination for  
people to practice in rules and regulations, laws and orders  conformity, being able 
to  train themselves with Bhãvanã 4 in order to live their lives with mindfulness, 
3) Channel; Using media that can convey the image of Bhãvanã 4. Applying  
appropriate methods to enhance Bhãvanã 4 and practice along with Bhãvanã 4. 
4)  Receiver; being taught to understand the process of  Bhãvanã 4 practice,  
Bhãvanã 4 dissemination suitable for receivers’  attributes according to age groups, 
occupational groups considering their readiness to undertake Bhãvanã 4. 



จ 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. และรศ .ดร.อภินันท์ จันตะนี ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ 
ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์จนสําเร็จด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ และอ นุ โมทนาคณ ะกรรมการตรวจสอบ ดุษ ฎี นิพน ธ์  ได้แ ก่  
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร., พระสุธีวีรบัณฑิต, 
ดร . และรศ .ดร .อภินันท์ จันตะนี ที่ ได้ให้ข้อแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ี 
ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์เป็นอย่างมาก 
 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้ง ๕ ท่าน 
ได้แก่ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร., พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., ดร. ยุทธนา ปราณีต,     
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, ดร.ประเสริฐ ฐิลาว ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจแบบสอบถามให้คําปรึกษา
แนะนําในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์และสําเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบประชาพิจารณ์
ดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่  รศ.ดร.สรพล สุยะพรหม, ดร.อํานาจ บัวศิริ, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, 
ดร., รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี, ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ที่อนุเคราะห์ช้ีแนะในการแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ให้มี 
ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และ
อนุโมทนาต่อผู้ที่เก่ียวข้องที่อนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธี และคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 
 อานิสงส์คุณงามความดีอันจะพึงบังเกิดมีจากงานวิจัยน้ีข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย และบุคคลสําคัญย่ิง คือ คุณพ่อสํารวย สุขสมกิจ      
คุณแม่จิบ สุขสมกิจ ขอเป็นบุญกุศลส่งเสริมให้ท่านทั้งสองมีความสุขตลอดไป 

 
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ (สขุสมกิจ) 

   ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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 สารบัญ 
 เรื่อง หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค
กิตติกรรมประกาศ จ
สารบัญ ฉ
สารบัญตาราง ฌ
สารบัญแผนภาพ ฐ
คําอธบิายสัญลักษณ์และคําย่อ ฑ
  
บทที่ ๑     บทนํา 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑
๑.๒ คําถามการวิจัย ๔
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย                                                              ๗

  

บทที่ ๒     เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ ๘
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ ๑๘
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร ๔๔
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา ๖๐
๒.๕ แนวคิด เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙๓
๒.๖ ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย ๑๑๖
๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๑๗
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๕๔

  

บทที่ ๓     วิธีดําเนนิการวิจัย 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                             ๑๕๕
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ                                          ๑๕๕
๓.๓ เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย                                                                   ๑๖๐



ช 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง หน้า

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                     ๑๖๒
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล                                ๑๖๓

  

บทที่ ๔     ผลการวิจัย 
๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  ๑๖๕ 
๔.๒ การจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๘๔
๔.๓ รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ๒๕๓ 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๖๑

  

บทที่ ๕     สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจยั                                                                              ๒๖๔
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย                                                                        ๒๗๔
๕.๓ ข้อเสนอแนะ                                                                                 ๒๗๘

  

บรรณานุกรม ๒๗๙
  

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก หนังสือขออนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย ๒๙๓
 ภาคผนวก ข ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC ๓๐๐
 ภาคผนวก ค หนังสือขอเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง ๓๐๗
 ภาคผนวก ง ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ๓๐๙
 ภาคผนวก จ หนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสอบถาม)  ๓๑๒
 ภาคผนวก ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๓๑๔
 ภาคผนวก ช  หนังสือขอเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสัมภาษณ)์ ๓๒๑
 ภาคผนวก ซ เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ)์ ๓๔๑
 ภาคผนวก ฌ หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ๓๔๕
 ภาคผนวก ญ แบบแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ๓๕๖
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 สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง หน้า
   

 ภาคผนวก ฎ รูปภาพ ๓๖๐
  

ประวัติผู้วิจัย ๓๗๒
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 สารบัญตาราง 
ตารางที ่  หน้า

   

๒.๑ ความหมายของรูปแบบ ๑๐
๒.๒ ประเภทของรูปแบบ ๑๓
๒.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ ๑๕
๒.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ๑๗
๒.๕ ความหมายการจัดการ ๒๐
๒.๖ แนวคิดการจัดการ ๔๐
๒.๗ ความหมายการสื่อสาร ๔๕
๒.๘ วัตถุประสงค์การสื่อสาร ๔๙
๒.๙ สรุปวัตถุประสงค์การสื่อสาร ๕๐
๒.๑๐ ทฤษฎีการสื่อสาร  ๖๐
๒.๑๑ ความหมายการพัฒนา ๖๒
๒.๑๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ๙๐
๒.๑๓ ความหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙๕
๒.๑๔ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๐๑
๒.๑๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ๑๐๕
๒.๑๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๑๐๖
๒.๑๗ กระบวนการสื่อสารของพระพุทธเจ้าตามทฤษฏี S-M-C-R ๑๑๖
๒.๑๘ จํานวนพระภิกษุสังกัดมหานิกายในจังหวัดนครปฐม ๑๑๗
๒.๑๙ งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ ๑๒๓
๒.๒๐ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ ๑๓๑
๒.๒๑ งานวิจัยเก่ียวกับการสื่อสาร ๑๓๘
๒.๒๒ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา ๑๔๕
๒.๒๓ งานวิจัยเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๕๒
๓.๑ จํานวนประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการวิจัย ๑๕๗
๔.๑ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร ๑๖๙ 
๔.๒ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่  

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร ๑๗๓ 



ญ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่  หน้า

   

๔.๓ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ ๑๗๗ 

๔.๔ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร ๑๘๒ 

๔.๕ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักกายภาวนา ๑๘๖ 

๔.๖ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักศีลภาวนา ๑๙๐ 

๔.๗ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักจิตภาวนา ๑๙๔ 

๔.๘ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักปัญญาภาวนา ๑๙๗ 

๔.๙ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักกายภาวนา ๒๐๑ 

๔.๑๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักศลีภาวนา ๒๐๕ 

๔.๑๑ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักจิตภาวนา ๒๐๘ 

๔.๑๒ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักปัญญาภาวนา ๒๑๒ 

๔.๑๓ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักกายภาวนา ๒๑๕ 

๔.๑๔ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักศีลภาวนา ๒๑๙ 

๔.๑๕ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักจิตภาวนา ๒๒๓ 

๔.๑๖ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักปัญญาภาวนา ๒๒๖ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่  หน้า

   

๔.๑๗ การจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักกายภาวนา ๒๓๐ 

๔.๑๘ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักศีลภาวนา ๒๓๓ 

๔.๑๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักจิตภาวนา ๒๓๗ 

๔.๒๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักปัญญาภาวนา ๒๔๐ 

๔.๒๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ๒๔๒ 

๔.๒๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ๒๔๔ 

๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร ๒๔๕ 

๔.๒๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร ๒๔๖ 

๔.๒๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางการ
สื่อสาร/สื่อ ๒๔๗ 

๔.๒๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร ๒๔๘ 

๔.๒๗ ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร ๒๔๙ 

๔.๒๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร ๒๔๙ 

๔.๒๙ ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร ๒๕๐ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่  หน้า

   

๔.๓๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร ๒๕๐ 

๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ ๒๕๑ 

๔.๓๒ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ ๒๕๑ 

๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร ๒๕๒ 

๔.๓๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร ๒๕๒ 
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 สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่  หน้า

   

๒.๑ กระบวนการสร้างรูปแบบ ๑๗
๒.๒ ความแตกต่างระหว่างการบริหารและการจดัการ ๒๒
๒.๓ การบริหารเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ ๒๒
๒.๔ การจัดการและการบริหารสามารถใช้แทนกันได้ ๒๓
๒.๕ โครงสร้างและทฤษฎีการสื่อสาร ๕๓
๒.๖ ทฤษฎีการสื่อสารของอริสโตเติล ๕๗
๒.๗ แบบจําลองทฤษฎีการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ ๕๙
๒.๘ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎี  

S-M-C-R 
๑๐๗

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๕๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

๑. คําย่อชื่อคมัภีร์พระไตรปฎิก 

อักษรย่อในสารนิพนธ์เล่มน้ีใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 
๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้
ระบบคําย่อ ดังต่อไปน้ี 

พระวินัยปิฎก 
 

วิ.มหา. (ไทย) =   วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม.  (บาลี) =   วินยปิฏก มหาวคฺคปาล ิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (ไทย) =   วินัยปิฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู.  (ไทย) =   วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎิก 
 

ที.สี.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (บาลี) =   สุตตันตปิฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี)
สํ.ส. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)
สํ.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.เอก.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.เอกก  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.ทุก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.ทุก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.ติก.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.จตุกฺก.   (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 



ฒ 

 

 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (บาล)ี =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.ทสก. (บาล)ี =  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี)
องฺ.ทสก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตารีส. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จัตตารีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (บาล)ี =  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ (ภาษาบาลี)
ขุ.ม. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 
 

อภิ.วิ.  (บาล)ี =  อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี)
อภิ.ก. (บาล)ี =  อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
 

ที.ม.อ. (บาล)ี =  ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏฺฐกปาลิ (ภาษาบาลี)
ที.ม.อ. (ไทย) =  ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย)
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

งานวิจัยฉบับน้ี ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิง พระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น วิ.ม. (บาลี)  ๔/๓๒/๒๗. หมายความว่าการอ้างอิงน้ันระบุ
ถึง วินยปิฏก  มหาวคฺคปาลิ  ฉบับภาษาบาลี  พระไตรปิฎกเล่มที่  ๔  ข้อที่  ๓๒  หน้าที่  ๒๗  
ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๑/๖๓ หมายความ
ว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทสกนิบาต ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๓๑ 
หน้าที่ ๖๓ เป็นต้น  

 



๑ 
 

 

บทที่ ๑ 
บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธ์ิริมฝั่งแม่นํ้า

เนรัญชราในตอนเช้ามืดวันเพ็ญวิสาขมาส (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปีระกา) พระองค์ทรงดําริจะสั่งสอน
เวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับพระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตเมืองพาราณสี
เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘) แสดงปฐมเทศนาช่ือธัมมจักรกัปปวัตนสูตรโปรด 
ปัญจวัคคี ย์ ส่งผลให้โกณฑัญญะผู้ เป็นหัวหน้าของปัญจวัคคี ย์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็น 
พระโสดาบัน อันเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธธรรมได้สําเร็จมีอนุพุทธสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้ว
และท่านโกณฑัญญะได้ทูลขอบวชประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัย พระพุทธองค์
จึงทรงประทานอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทดังปรากฎความในบาลีว่า 

“เอหิ ภิกฺขูติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ”๑ 
“ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือทําที่สุด

ทุกข์โดยชอบเถิด”๒ 
หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพาน พระอริยสาวกได้สานต่อพุทธปณิธานช่วยกัน

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเร่ือยมามีพัฒนาการมาโดยลําดับควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาท
สําคัญเพราะท่านเป็นส่วนหน่ึงของพระรัตนตรัยเป็นหน่ึงในพุทธบริษัทถือว่าเป็นกําลังสําคัญของ
พระพุทธศาสนา๓ กล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ส่งสารคนสําคัญของสังคมโดยการสื่อสารของพระสงฆ์น้ัน
มีหลายลักษณะ เช่น การเทศน์ การแสดงธรรม เป็นต้น 

การจัดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสื่อสาร
ทั้งหลายทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงทําการสื่อสารเองหรือที่ได้ส่งพระสาวกไปทําการสื่อสารกับผู้รับสาร
ทั้งหลายน้ันก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมาก เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทางดีงาม 
เกิดประโยชน์สุข ในปัจจุบันพระสงฆ์ผู้ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเข้าใจวิธีการดําเนินการ

                                                 
๑วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘/๒๓. 
๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 

 ๓เสถียร  พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๑๖), หน้า ๑๑. 
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เผยแผ่พระพุทธศาสนาและองค์ประกอบของการสื่อสาร ๔ ส่วน เริ่มต้ังแต่ตัวพระสงฆ์เอง พระธรรม 
สื่อ คือ บุคคล ธรรมชาติ กลวิธี และพุทธศาสนิกชน จึงจะสามารถสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารตะวันตกของ David K. Berlo ที่กล่าว
ว่า การจัดการสื่อสารต้องประกอบไปด้วยสิ่ งสําคัญ  ๔  ประการ คือ ๑ . ผู้ส่งสาร (Sender)  
๒. สาร (Message) ๓. ช่องทางสื่อสาร/สื่อ (Channel) ๔. ผู้รับสาร (Receiver)๔  

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดําเนินการมาตามลําดับจากอดีตถึงปัจจุบันได้รับ 
การพัฒนาให้ทันกับยุคสมัยจากยุคแรกที่ใช้วิธีมุขปาฐะ ต่อมาใช้วิธีจารึกลงบนผนังถ้ํา จารึกลงใบลาน 
พิมพ์เป็นหนังสือ เผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและทางสถานีโทรทัศน์ และพอมาถึงปัจจุบันก็มี
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงพอจะแบ่งออกเป็น ๕ ยุค คือ           
๑. ยุคการสื่อสารโดยคําพูดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วิธีมุขปาฐะ ๒. ยุคการสื่อสารโดยการเขียน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ้ํา จารึกลงใบลาน ๓. ยุคการสื่อสารโดยการพิมพ์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก คัมภีร์ ตําราทางพระพุทธศาสนา  
๔ . ยุคการสื่ อสารโดยสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์มี การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิท ยุ โทรทั ศ น์  
๕. ยุคการสื่อสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาวเทียมและ
อินเทอร์เน็ต๕ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบันน้ันมีลักษณะต่างรูปต่างทําการเผยแผ่ไป
ตามความคุ้นเคยที่สืบต่อกันมาของแต่ละรูปแต่ละสํานักขาดการกําหนดหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับ
ผู้ฟัง ไม่มีการศึกษาหัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนนําไปเผยแผ่๖ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย 
ขาดความรู้ทักษะในการเผยแผ่ศาสนธรรม ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง และไม่เข้าใจสภาพสังคม
ปัจจุบัน จึงสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ทําให้การเผยแผ่ธรรมกระทําได้ในขอบเขตจํากัดส่งผลทําให้ผู้คน
เหินห่างและไม่ให้ความสําคัญต่อพระพุทธศาสนา   

จากผลสํารวจความคิดเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง "ศาสนาและ
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนไทย" ปี ๒๕๕๓ พบว่า คนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๗๙ 

                                                 
๔David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart and Winston 

Inc., 1960), p. 72. 
๕พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากมุขปาฐะถึงโลกไซเบอร์,  

[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://cybervanaram.net/index.php/2009-12-17-14-43-37-13/860-2012-11-09-
04-06-10  [๑ มิถุนายน ๒๕๖๐].  

๖กองพุทธศาสนสถาน, แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๕๕๔-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า คํานํา. 



๓ 
 
 
ในทุกวัยเห็นด้วยกับคํากล่าวที่ว่า "ทุกวันน้ี คนไทยค่อนข้างจะห่างไกลจากศาสนาและการปฏิบัติ
ธรรม" โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๔๕ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นคร้ังคราว ส่วนอีกร้อยละ ๑๓ 
ระบุว่าเข้าร่วมนานๆคร้ัง๗ จากสถิติผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ไม่บรรลุผลน้ันที่สําคัญมาจากการจัดการการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางสื่อสาร และผู้รับสาร 
ปัญ ห าและ อุปสรรคที่ ม าจาก ด้ านผู้ ส่ งส าร  เช่ น  ผู้ ส่ งส ารมี ทั ศนค ติที่ ไม่ ดี ต่ อผู้ รั บ สาร  
ขาดความรู้ ความเข้าใจในข่าวสารไม่พียงพอ การใช้ภาษาในการส่งสารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร หรือ
รีบเร่งจนเกินไป เป็นต้น ด้านสาร เช่น ข่าวสารน้ันสั้นหรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถแปลความหมายได้ 
ข่าวสารน้ันยากเกินความสามารถของผู้สื่อสาร ข่าวสารมีภาษาหรือใช้ศัพท์เทคนิคเกินความสามารถ 
ข่าวสารมีความกํากวมหรือมีหลายความหมาย หรือข่าวสารน้ันไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นต้น 
ด้านช่องทางสื่อสาร เช่นการใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนําเสนอ การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ที่ดี และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร เป็นต้น ด้านผู้รับสาร เช่น ผู้รับสารมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ขาดความสามารถและความชํานาญในการรับข่าวสาร หรือข่าวสารมีมาก
เกินความสามารถที่จะรับได้ เป็นต้น        
 การจัดการการสื่อสารจึงมีความสําคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มากเพราะหาก
พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารตลอดจนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือทําให้
เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ย่อมจะทําให้เกิดปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามมา พระสงฆ์
ผู้ทําหน้าที่ในการส่ือสาระแห่งพุทธธรรมจึงควรเข้าใจถึงองค์ประกอบและกระบวนการของการจัดการ
สื่อสารเพ่ือนําไปพัฒนาให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น ปรับใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 

ดังน้ัน ด้วยตระหนักถึงความสําคัญและปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบันดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอันจะเป็นแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม โดยการนําหลักการจัดการสื่อสารที่มีความครอบคลุมในด้าน ๑) ผู้ส่งสาร 
(Sender) ๒ ) สาร  (Message) ๓ ) ช่องทางสื่ อสาร/สื่ อ  (Channel) ๔ ) ผู้ รับสาร  (Receiver)  

                                                 
๗สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ชวนคนเข้าวัด แก้ปัญหาวัดร้าง, [ออนไลน์ ], แหล่งท่ีมา: 

http://www.onab.go.th/index.php option=com_content&view=article&id=3370:2010-07-26-14-49-
19&catid=62:2009-06-13-17-55-08&Itemid=245 [๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 



๔ 
 
 
มาปรับปรุงผสมผสานประยุกต์ใช้กับหลักภาวนา ๔ กําหนดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังผลให้พระพุทธศาสนามั่นคงดํารงอยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป  
 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
๑ .๒ .๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
๑ .๒ .๒  ทฤษ ฎีการจัดการการสื่ อสารและหลัก พุทธธรรม เพื่ อ พัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร 
  ๑.๒.๓ รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาทฤษฎีการจัดการการส่ือสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
 
๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อ

พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ตามหลักการจัดการสื่อสารทั้ง 
๔  ด้าน ได้แก่ ๑ . ผู้ส่งสาร (Sender) ๒ . สาร (Message) ๓ . ช่องทางสื่อสาร/สื่อ (Channel)  
๔ . ผู้รับสาร (Receiver) และหลักภาวนา ๔  คือ ๑ . กายภาวนา ๒ . ศีลภาวนา ๓ . จิตภาวนา  
๔. ปัญญาภาวนา 

 



๕ 
 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
การวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขอบเขตด้านตัวแปรของการวิจัยไว้ ๒ ประเภท คอื 
ก. เชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฎก หนังสือ และงานวิจัยเพ่ือกําหนดตัวแปรที่ใช้ใน

การวิจัยสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง  
ข. เชิงปริมาณ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา  

วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ผู้ส่งสาร ๒. สาร ๓. ช่องทางสื่อสาร/

สื่อ ๔. ผู้รับสาร และหลักภาวนา ๔ คือ ๑. กายภาวนา ๒. ศีลภาวนา ๓. จิตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมจํานวน ๓,๔๖๖ รูป๘ 
ก) เชิงคุณภาพ  
๑) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน  
๑๙ รูป/คน ที่มีส่วนร่วมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม 

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือแสวงหา 
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการและข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือให้ได้
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมที่
มีความสมบูรณ์ 

ข) เชิงปริมาณ  
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกับพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม จํานวน  

๓๕๙ รูป 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้กําหนดเขตพ้ืนที่ คือ วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

นครปฐม สังกัดมหานิกาย รวม ๒๐๐ วัด๙  

                                                 
๘สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม , สถิติพระภิกษุสามเณร, (นครปฐม : วัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร, ๒๕๖๐), หน้า ๒๖. 



๖ 
 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เพ่ือการวิจัย ดังน้ี 
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรมในด้าน 

การจัดการการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ 
การจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมทํางานร่วมมือกัน

ดําเนินการให้การเผยแผ่บรรลุเป้าหมาย 
การสื่อสาร หมายถึง วิธีการดําเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเร่ิมต้ังแต่ผู้ส่งสาร สาร 

ช่องทางสื่อสาร/สื่อ ผู้รับสาร  
ผู้ส่งสาร  หมายถึง พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความชํานาญในการเผยแผ่ มีบุคลิกลักษณะที่งดงาม 

มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใสในจังหวัดนครปฐม 
สาร หมายถึง พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ช่องทางสื่อสาร/สื่อ หมายถึง สื่อ สิ่งที่นํา หรือวิธีที่พระสงฆ์ใช้ถ่ายทอดสาระธรรมให้ปรากฏ 
ผู้รับสาร หมายถึง พระภิกษุ สามเณร ประชาชนในจังหวัดนครปฐม 
พัฒนา  หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงปรับปรุงระบบหรือ วิ ธีการดําเนินการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาจากเดิมให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม 

หลักพุทธธรรม หมายถึง ภาวนา ๔ 
กายภาวนา หมายถึง การพัฒนากาย การฝึกอบรมปรับปรุงพฤติกรรมทางกายให้มี

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยดี 
ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาศีล การพัฒนาความประพฤติ ให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยให้มี

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยดี 
จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิตให้จิตใจใสสะอาด มีทัศนคติที่ดี ปราศจากอคติ มั่นคง 

และควรแก่การงาน 
ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความคิด 

เหตุผลและการหย่ังรู้ความจริง 

                                                                                                                                            
๙กองพุทธศาสนสถาน, ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒. 



๗ 
 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การประกาศหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้
แพร่หลายออกไปของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม      
 พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุมหานิกายท่ีได้รับการอุปสมบทตามพุทธบัญญัติในเขตจังหวัด
นครปฐม 
 จังหวัดนครปฐม หมายถึง จังหวัดๆหน่ึงอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีนในภาคกลางเป็นปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานครมีพระปฐมเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ 
 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

๑.๖.๒ ได้ทราบทฤษฎีการจัดการการส่ือสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑.๖.๓ ได้ทราบรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

๑ .๖ .๔  สามารถนําผลการวิจัยรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ไปประยุกต์ใช้กับคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



๘ 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาครั้งน้ีผู้ วิจัยมุ่ งศึกษารูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ดังน้ันจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยซึ่งมี
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม โดยจําแนกได้ ดังน้ี       
  ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ     
  ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ     
  ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร     
  ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา     
  ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
  ๒.๖ ข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย       
  ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง       
  ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย     
 ผู้วิจัยได้ประมวลเน้ือหาสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีโดยแต่ละประเด็นน้ันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
            
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ       
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ (Model) เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการกําหนด
เป็นรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ดังน้ี         
 ๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ      
 ความหมายของรูปแบบมีนักวิชาการได้ให้อรรถาธิบายไว้แตกต่างและสอดคล้องกันไปมุมมอง
ของแต่ละท่าน ผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดความหมายของรูปแบบตามที่ได้ค้นคว้าดังต่อไปน้ี  



๙ 

 

รูปแบบ หมายถึง รูปที่ กําหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซ่ึงเป็นที่ยอมรับ๑ ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษว่า “Model” กล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจําลองของสิ่งที่เป็น๒ เป็นการสร้างมโนทัศน์
เก่ียวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย ทั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําให้เกิด 
ความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่เก่ียวข้องซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงจะพัฒนา
เป็นทฤษฎีต่อไป๓ อาจเป็นเพียงการจําลองของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็น 
การเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติได้๔ สอดคล้องกับผู้ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง 
รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบจําลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลง
หรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ๕ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง
ต่อเน่ือง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถนําเสนอ
เรื่องราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ๖ เป็นเครื่องมือทางความคิดที่
บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์๗ สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีแสดง
โครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆหรือองค์ประกอบท่ีสําคัญใน 
เชิงความสัม พัน ธ์หรือ เห ตุผลซึ่ งกันและกันผ่ านการทดสอบความเที่ ยงตรง (validity) และ 
ความน่าเช่ือถือ (reliability) สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เป็น 
การนําเสนอความจริงแสดงออกให้มีลักษณะที่เป็นรูปร่าง โครงสร้าง และลําดับขั้นตอนต่างๆ เพ่ือ 
การสื่อสารให้มีความเข้าใจได้ง่าย๘  มุ่งเน้นที่จะนําผลมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมคุณภาพประสิทธิภาพ
                                                            

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมี บุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๖๕. 

๒Carter V. Good, Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1973), p. 
370. 

๓Raymond H. Wheeler, Leader and Leadership Process, (Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1967), 
p.15. 

๔ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ, รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 

๕ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 

๖เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 

๗ทิศนา  แขมณี , ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี มีประสิทธิภาพ ,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๓. 

๘Rita C. Richey, The Teoretical and Conceptual Bases of Instructional Design, 
(New York: Nichols Publishing Company, 1980), p. 16. 



๑๐ 
 
การทํางานปกติในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รูปแบบอาจจะมีต้ังแต่รูปแบบง่ายๆไปจนถึงรูปแบบที่มี
ความสลับซับซ้อนมากๆ๙   รูปแบบจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดหรือควรมีองค์ประกอบใดบ้างไม่ได้
มีข้อกําหนดเป็นการตายตัวแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์
น้ันๆอย่างไร๑๐ โมเดลอาจมีลักษณะ ขนาด และแบบแตกต่างกันแต่จะมีลักษณะในการพัฒนาโมเดลที่
เหมือนกันคือข้อสมมติในการพัฒนาโมเดลจะต้องไม่ยุ่งยาก จะต้องกําหนดขอบเขตของโมเดลหรือ
สถานภาพเร่ิมต้นให้ชัดเจนและวัตถุประสงค์ของโมเดลที่ต้องการเรียนรู้   
 สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีแสดงโครงสร้างของ
ความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆหรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือ
เหตุผลซึ่งกันและกันของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นรูปแบบเชิงโครงสร้างทางความคิดที่คิดค้นและถูก
ออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือใช้เป็นแบบอย่าง       
ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า ๙๖๕) 

รูปแบบ หมายถึง รูปที่กําหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ 

Carter V. Good
(1973, p. 370) 

รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองของสิ่งที่เป็น 

Raymond H. Wheeler  
(1967, p.15) 

รูปแบบ  หมายถึ ง การสร้างมโนทัศน์ เก่ียวกับ ชุดของ
ปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัยทั้ งน้ีมี
จุดมุ่ งหมายเพ่ือทํ าให้ เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม
ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เก่ียวข้องซึ่งรูปแบบที่มีความ
เที่ยงตรงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 

ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 
 

รูปแบบ หมายถึง การจําลองของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็น
ทฤษฎีหรืออาจเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการ
ปฏิบัติได้ 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓) 

รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง
และแบบจําลองที่เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลง
หรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ 

 

                                                            
๙Henry L. Tosi & Stephen J. Carroll, Management, (New York: John Wiley & Sons, 1982), p. 

163. 
๑๐John W. Bardo & John J. Hartman, Urban Sociology : A Systematic Introduction, (USA: 

F. F. Peacock, 1982), p. 70. 



๑๑ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
เยาวดี วิบูลย์ศรี 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๗) 

รูปแบบ หมายถึง การสื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด 
ภาพเหมือน  แผนภูมิ แผนผังต่อเน่ือง หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและในขณะเดียวกันก็
สามารถนําเสนอเร่ืองราว หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับ
ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

ทิศนา  แขมณ ี
(๒๕๕๔, หน้า ๑๒๓) 

รูปแบบเป็นการนําเสนอความจริงแสดงออกให้มีลักษณะที่
เป็นรูปร่าง โครงส ร้าง และลํ าดับขั้ นตอน ต่างๆ  เพ่ื อ
การสื่อสารให้มีความเข้าใจได้ง่าย 

Rita C. Richey 
(1980, p. 16) 

รูปแบบมุ่ งเน้นที่จะนําผลมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิม
คุณภาพประสิท ธิภาพการทํ างานปกติในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ 

Henry L. Tosi & Stephen J. 
Carroll 
(1982, p. 163)  

รูปแบบอาจจะมีต้ังแต่รูปแบบง่ายๆไปจนถึงรูปแบบที่มีความ
สลับซับซ้อนมากๆ 

John W. Bardo & John J. 
Hartman 
(1982, p. 70) 

รูปแบบจะมี รายละเอียดมากน้อยเพียงใดห รือควรมี
องค์ประกอบใดบ้างไม่ได้มีข้อกําหนดเป็นการตายตัวแล้วแต่
วัตถุประสงค์ของผู้ สร้างรูปแบบที่ ต้องการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์น้ันๆอย่างไร 

๒.๑.๒  ประเภทของรูปแบบ 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆซึ่ งนักวิชาการได้แสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของรูปแบบสรุปได้ ดังน้ี   

นักวิชาการได้จัดแบ่งประเภทรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น ๔ ประเภท  
ได้แก่           
 ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม
เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทํานายจํานวนนักเรียนที่จะเข้า
สู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดนํ้าเข้าและปล่อยนํ้าออกจากถัง นักเรียนที่จะเข้าสู่
ระบบเปรียบเทียบได้กับนํ้าที่เปิดออกจากถัง ดังน้ันนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่
ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 

ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 



๑๒ 
 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่

ศึ กษาด้วยภาษา  แผนภูมิ  หรือรูปภาพ  เพ่ื อให้ เห็ น โครงสร้างทางความคิด  องค์ประกอบ  

และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ัน ๆ 

๓ . Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทน้ีนิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 

รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 

๔ . Causal Model เป็ น รู ป แบ บที่ พั ฒ น าม าจ าก เท ค นิ คที่ เรี ย ก ว่ า  Path Analysis  

และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ี

เกิดขึ้น เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ

ทางเศรษฐกิจสงัคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้านและระดับสติปัญญาของเด็ก๑๑ 

นักวิชาการบางกลุ่มได้เสนอว่ารูปแบบยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป็น 

 ๑.๑ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน

จําลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า 

 ๑.๒ รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น  

การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะทําการทดลอง เคร่ืองบินจําลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหัด

บิน เป็นต้น รูปแบบชนิดน้ีมีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 

๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จําแนกออกเป็น 

 ๒ .๑  รู ป แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  (Verbal model)  ห รื อ รู ป แ บ บ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  

(Qualitative Model) เป็นการใช้ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น คําพรรณนาลักษณะ

งานคําอธิบายรายวิชา เป็นต้น  

          ๒ .๒ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น๑๒  

                                                            
๑๑John P.  Keeves, Educational Research Methodology and measurement :  An 

international handbook Oxford, (England: Pergamon Press, 1988), pp.  561-565. 
๑๒Robert H.  Smith  and Others,  Measurement :  Making Organization Perform,  

(New York: Macmillan, 1980), p. 461. 



๑๓ 
 

สรุปได้ว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคิดและ
สร้างขึ้นแตกต่างกันออกไปการแบ่งประเภทของแบบจําลองจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอธิบาย
แบบจําลองน้ันๆ                    
ตารางที่ ๒.๒ ประเภทของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
John P. Keeves 
(1988, pp. 561-565) 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย 
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษา 
๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทาง 
    คณิตศาสตร์  
๔ . Causal Model เป็นรูปแบบที่ พัฒนามาจากเทคนิคที่  

เรียกว่า Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic 

Robert H. Smith  and 
Others (1980, p. 461) 

๑. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  
๒. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) 

๒.๑.๓  องค์ประกอบของรูปแบบ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆซึ่งนักวิชาการได้แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบพอประมวลได้ ดังน้ี   

องค์ประกอบของรูปแบบได้แก่วัตถุประสงค์ของรูปแบบและกลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรใน

การทําหน้าที่ของรูปแบบเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่า

จะประกอบด้วยอะไรบ้างจํานวนเท่าใดมีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับ

ปรากฏการณ์ที่เรากําลังศึกษา องค์ประกอบของรูปแบบน้ันสามารถกล่าวได้หลายลักษณะซึ่งจากการ

สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบพบว่ารูปแบบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 

๒. เทคโนโลยี (Technology) 

๓. โครงสร้าง (Structure) 

๔. กระบวนการจัดการ (Management Process)  

๕. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making)๑๓ 

                                                            
๑๓Warren B.  Brown & Dennis J.  Moberg, Organization Theory and Management :  

A Macro Approach, (New York: John Wiley and Sons, 1980), pp. 16 - 17. 



๑๔ 
 

นักวิชาการได้เสนอว่าองค์ประกอบของรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบใดๆก็ตามผู้ออกแบบรูปแบบต้องรู้ว่า 

จะออกแบบรูปแบบการดําเนินงานน้ีขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใดซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมา

เพ่ือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างห น่ึงหรือเพ่ือให้การดําเนินงานเกิดผลดีอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น  

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นมาก็เพ่ือให้การดําเนินงานในสถานศึกษาเป็นไป

อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

๒. ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ เพ่ือให้การดําเนินงานของรูปแบบเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ผู้ออกแบบรูปแบบต้องกําหนดว่าจะออกแบบรูปแบบน้ันๆบนฐานคิดของทฤษฎี

และหลักการใดบ้าง เช่น หลักการประการหน่ึงของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ “หลัก

ร่วมกันรับผิดชอบ” หมายความว่าคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นต้น 

๓. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักการและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของรูปแบบผู้พัฒนารูปแบบต้องออกแบบระบบงานของรูปแบบเพ่ือเป็นกลไกใน 

การดําเนินงานของรูปแบบ เช่น การจัดโครงสร้างองค์การ การต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานต่างๆ 

และที่จําเป็นอ่ืนๆ พร้อมกับการกําหนดบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันของระบบ

เหล่าน้ันเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่กําหนดไว้ 

๔. วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ โดยการกําหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม และ

อ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

๕. แนวการประเมินรูปแบบ หมายถึง การกําหนดแนวทางและเคร่ืองมือในการประเมินผล

รูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบและการประเมินการดําเนินงานตามรูปแบบว่าเป็นไปตามที่กําหนด

ไว้หรือไม่เพียงใดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบทําหน้าที่ตามที่ออกแบบไว้มากน้อยเพียงใด

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดตลอดจนการกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบต่อเน่ือง

ต่อไปได้ 

๖. คําอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึง การอธิบายคําศัพท์เฉพาะที่นํามาใช้ในการออกแบบ

รูปแบบเพ่ือสื่อความให้ตรงกันในการนํารูปแบบไปใช้ 



๑๕ 
 

๗. ระบุเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ เน่ืองจากรูปแบบมีข้อจํากัดของตนเองดังน้ันผู้ออกแบบ

รูปแบบควรได้ระบุเง่ือนไขที่จะทําให้การนํารูปแบบไปใช้ประสบผลสําเร็จและข้อระมัดระวังเพ่ือป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น๑๔ 

สรุปได้ว่าการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างจํานวนเท่าใดมี

โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรน้ันอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากําลังศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิด

ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบน้ันๆ องค์ประกอบของรูปแบบส่วนใหญ่

ประกอบด้วย ๑ . สภาพแวดล้อม (Environment) ๒ . เทคโนโลยี (Technology) ๓ . โครงสร้าง 

(Structure) ๔ . ก ระบ วน ก ารจั ด ก าร  (Management Process)  ๕ . ก าร ตั ด สิ น ใจ สั่ ง ก า ร  

(Decision Making) 

ตารางที่ ๒.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
Warren B. Brown & Dennis J. 
Moberg 
(1980, pp. 16 - 17) 

รูปแบบประกอบด้วย
          ๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 
          ๒. เทคโนโลยี (Technology) 
          ๓. โครงสร้าง (Structure) 
          ๔. กระบวนการจัดการ (Management Process)   
          ๕.การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

สมาน อัศวภูมิ 
(๒๕๓๗, หน้า ๕๕)  
        

องค์ประกอบของรูปแบบที่ดีประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ดังน้ี
          ๑. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
          ๒. ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ  
          ๓. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ  
          ๔. วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ 
          ๕. แนวการประเมินรูปแบบ  
          ๖. คําอธิบายประกอบรูปแบบ  
          ๗. ระบุเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช้ 

 

 

                                                            
๑๔สมาน อัศวภูมิ, การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก, (อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๓๗), หน้า ๕๕.  



๑๖ 
 

๒.๑.๔  คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆซึ่ งนักวิชาการได้แสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของรูปแบบที่ดีสรุปได้ ดังน้ี   

คุณลักษณะของโครงสร้างรูปแบบที่ดีต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือ
ตัวแปรต่างๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มี
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๑๕ 
กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้๑๖ คุณลักษณะของรูปแบบจะประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

 ๑) แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร    

  ๒) นําไปสู่การทํางานได้ผลตรงตามท่ีต้ังไว้แล้ว    

  ๓) อธิบายถึงโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษาอย่าง

ชัดเจน   

๔) นําไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่หรือขยายองค์ความรู้ 

 ๕) สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องที่ใช้รูปแบบ๑๗  

รูปแบบที่ดีจะเปรียบเสมือนสิ่งที่ทําให้ผู้สนใจศึกษาในเรื่องใดๆได้มีความเข้าใจเป็นเบ้ืองต้นก่อน

การศึกษาในแนวลึกต่อไป  ดังน้ันรูปแบบที่ ดีที่จะนําไปใช้ควรจะมีข้อกําหนด (requirement) 

๔ ประการ  คือ  

    ๑ ) รูปแบบ  ควรประกอบ ด้วยความสัม พัน ธ์อ ย่างมี โครงสร้าง  (structural 

relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เก่ียวเน่ืองกันแบบรวมๆ (associative relationship)   

  ๒) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้

โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  

  ๓) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังน้ัน

นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  
                                                            

๑๕บุ ญ ช ม  ศ รี ส ะ อ า ด , ก า ร พั ฒ น า ก า ร วิ จั ย โด ย ใช้ รู ป แ บ บ , [อ อ น ไล น์ ] , แ ห ล่ ง ท่ี ม า : 

http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf., [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 
๑๖วาโร เพ็งสวัสด์ิ, “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีท่ี ๒, ฉบับท่ี ๔, 

(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓.  
๑๗พูลสุข หิงคานนท์, การพัฒนารูปแบบ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๗ 
 

  ๔) รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัว

แปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา๑๘ 

 การสร้างรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศน์ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือช้ีให้เห็น
ชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้น้ันอธิบายปรากฏการณ์อะไร 
ตลอดจนนําไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้บ้าง 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ ที่มา : กระบวนการสร้างรูปแบบ (Keeves, 1988)  

สรุปได้ว่า รูปแบบที่ดีต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ

แสดงให้เห็นหน้าที่ของระบบรวมถึงโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ สามารถทํานายผลได้สามารถ

ขยายผลของการทํานายได้กว้างขวางขึ้นและสามารถนําไปสู่แนวคิดใหม่ๆ 

ตารางที่ ๒.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญชม ศรีสะอาด
(ออนไลน์) 

๑. โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆหรือตัวแปรต่างๆ 

๒. อธิบายขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ 
(๒๕๕๓, หน้า ๓) 

คุณลักษณะประกอบด้วยกรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการ
ดําเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบที่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

 

 

 

                                                            
๑๘John P.  Keeves, Educational Research Methodology and Measurement: An 

international handbook Oxford, p. 560. 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างข้อเสนอ 

การทํานาย  

Prediction 

ผลการทํานาย 

(Solution) 

รูปแบบ 
(Model) 

มโนทัศน ์

(Concepts) 

ตัวแปร 

(Variables) 

ข้อเสนอ 

(Proposition) 

สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 

Relating 

การวัด 

Measureme



๑๘ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก

พูลสุข หิงคานนท์
(๒๕๔๖, หน้า ๙๖๕) 

คุณลักษณะของรูปแบบจะประกอบด้วย 
๑. แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร 
๒. นําไปสู่การทํางานได้ผลตรงตามท่ีต้ังไว้แล้ว 
๓. อธิบายถึงโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

ของเรื่องที่จะศึกษาอย่างชัดเจน 
๔. นําไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่หรือ

ขยายองค์ความรู้ 
๕. สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องที่ใช้รูปแบบ 

John P. Keeves
(1988, pp. 560) 

๑. รูปแบบ  ควรประกอบด้วยความสัม พัน ธ์อย่างมี

โครงสร้าง (structural relationship)  

๒. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะ

เกิดขึ้นรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  

๓. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้ เห็นถึงกลไกเชิง

เหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  

๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่

และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ 

ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการจากเอกสารและ

บทความทางวิชาการต่างๆ จึงขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ ดังต่อไปน้ี  

๒.๒.๑ ความหมายการจัดการ 

 จากการศึกษาแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับการจัดการ (Management) ได้มี นักวิชาการได้ให้
ความหมายหลายท่านดังที่ผู้วิจัยได้ประมวลมา ดังน้ี      
 การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน๑๙ หรือการทํางานให้

                                                            
 ๑๙Don Hellriegel, Management, (third edition, Addison - Wesley Publishing Company. lmc., 
1982), p. 6. 

ตารางที่ ๒.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี (ต่อ)



๑๙ 
 
สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน๒๐ โดยการที่องค์การใช้คนและวัสดุในการไปให้ถึงความต้องการที่กําหนดไว้๒๑ 
กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมกันดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์๒๒ เป็นกระบวนการ
ทํางานโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักขององค์การและบุคคล
เหล่าน้ีจะใช้ทรัพยากรอื่น เช่น เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๒๓ กิจกรรมต่างๆที่
บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาทํางานร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายๆ 
อย่างร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี      
           ๑) บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป      
  ๒) ต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน    
  ๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระทําร่วมกันเด่นชัด  
  ๔) วัตถุประสงค์น้ันๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระทําการ๒๔  
 นักวิชาการได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า การจัดการ หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองค์การ
ให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้นํา การแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมายขององค์การรวมทั้งการปลุกขวัญให้กําลังใจการสื่อสารการวางแผนและการจัดการ๒๕ เป็น
กระบวนการกิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ 
ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่ใน 
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่เอ้ืออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความพยายามร่วมกับกลุ่ม
บุคคล๒๖           

                                                            
 ๒๐Harold Koontz & Cyril O’  Donnell, Principle Of Management :  An Analysis of 
Managerial Fucntions (New york: McGraw - Hill, 1972), p. 43. 

๒๑สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร: พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๖. 

๒๒Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New york: Macmillian, 1947), p. 3. 
๒๓สุรพล สุยะพรหมและคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๓. 
๒๔บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 
๒๕Elwood N.  Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd ed, ( California: Science Research 

Associates Inc., 1995), p. 3. 
๒๖เสน่ห์ จุ้ยโต, องค์การและการจัดการ, (นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), 

หน้า ๑๖. 
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สรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาทํางานร่วมมือกัน
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เป็นกระบวนการทํางานโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ซึ่งมี
บุคลากรเป็นทรัพยากรหลักใช้ศิลปะในการทํางานให้สําเร็จมีความร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลายคนให้
บรรลุวัตถุประสงค์มีลําดับการทํางานเป็นขั้นตอนกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ  
เข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด                        
ตารางที่ ๒.๕ ความหมายการจัดการ 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Don Hellriegel
(1982, p. 6) 

การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อ่ืน 

Harold D. Koontz & Cyril 
O’Donnell 
(1972, p. 43) 

การจัดการ หมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์
(๒๕๕๒, หน้า ๑๖) 

การจัดการ หมายถึง การที่องค์การใช้คนและวัสดุในการไปให้
ถึงความต้องการที่กําหนดไว้ 

Herbert A. Simon 
(1947, p. 3) 

การจัดการ หมายถึง กิจกรรมที่ บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป
ร่วมกันดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

สุรพล สุยะพรหมและคณะ 
(๒๕๕๕ หน้า ๔๓) 
 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานโดยใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักของ
องค์การและบุคคลเหล่าน้ีจะใช้ทรัพยากรอ่ืน 

บรรจบ เนียมมณี 
(๒๕๒๓, หน้า ๒๖๑) 

การจัดการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป
มาทํางานร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายๆ อย่างร่วมกัน 

Elwood N. Chapman 
(1995, p. 3) 

การจัดการ หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองค์การให้เดิน
ไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้นํา การแนะแนว และ
การกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืน 

เสน่ห์ จุ้ยโต  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๖) 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการกิจกรรมหรือการศึกษา
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ 
ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ 
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๒.๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ       

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการ (Management) ได้มีนักวิชาการได้ให้

แนวคิดทฤษฎีการจัดการไว้มากมายดังที่ผู้วิจัยได้ประมวลสาระสําคัญไว้ ดังน้ี 
 การจัดการมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายแม้จะเป็น

สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สามารถวัดและประเมินผลได้มีลําดับการทํางานเป็นขั้นตอนกระบวนการ

ประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆเข้าด้วยกัน๒๗ โดยใช้ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและ

กําลังคนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด๒๘ "การบริหาร"และ"การจัดการ" น้ันบางครั้งอาจให้แทนกันได้

เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกันคือความสําเร็จของงาน"การบริหาร"ใช้มากใน

การบริหารรัฐกิจ ส่วน"การจัดการ" ใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า"การบริหาร"มุ่งเน้นที่การ

กําหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน"การจัดการ"เป็นการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้๒๙ จากความคิดเห็นของนักวิชาการต่อคําสองคําน้ีสามารถสรุปได้ใน ๓ 

แนวทาง๓๐ คือ 

 แนวทางที่หน่ึง การบริหาร (Administration) เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบาย การจัดการ 

(Management) เ ป็ น ก า ร นํ าน โย บ าย ไป ป ฏิ บั ติ  (Administration is Concerned with The 

Determination of Policies and Management with The Implementation of Policies) 

แนวทางน้ีมองว่าการบริหารน้ันเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายซึ่งเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างกว่า 

การจัดการที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย 

                                                            
๒๗Stephen P. Robbins, Management, (New Jersey: prentice Hall International, 2002), p. 6. 
๒๘Jonh G. Hutchinson, Organization : Theory and Classical Concepts, (New York: McGraw-

Hill, 1967), p. 12. 
 ๒๙ทองหล่อ เดชไทย, แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๕), หน้า ๕. 

๓๐พยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุภาจํากัด, 
๒๕๔๒), หน้า ๓๖. 
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แผนภาพที่ ๒.๒ ความแตกต่างระหว่างการบริหารและการจัดการ๓๑ 

แนวทางที่ สอง  การจั ดการเป็นความหมายทั่ ว ไป โดยรวมการบ ริห ารเข้ าไป ด้ วย  

(Management is a Generic Term and Includes Administration) แนวทางน้ีมองว่าการจัดการ 

เป็นกระบวนการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบต่อการดําเนินการขององค์การธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 

ไว้ ส่วนการบริหารเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการที่เก่ียวข้องในการดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือให้ 

เป้าหมายที่กําหนดในขั้นการจัดการบรรลุผล 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ การบริหารเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ๓๒ 

แ น ว ท า งที่ ส า ม  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร มี ค ว า ม ห ม า ย ไม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  
( There is No Distinction Between The Terms Management and Administration)  เ ป็ น

                                                            
๓๑เอกวิทย์ มณีธร, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เอ็ม.

ที.เพรส, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 
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ความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันในสมัยปัจจุบันแต่ความนิยมในการนําไปใช้งานจะมีความแตกต่างกันโดย

คําว่าการจัดการจะใช้ในหน้าที่การบริหารระดับสูงในด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การสั่งงาน และการควบคุมในองค์การธุรกิจ ส่วนคําว่าการบริหารจะ

ใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการแต่ใช้ในองค์การรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามคําสองคําน้ีมักจะใช้แทนที่

กันและกัน 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ การจัดการและการบริหารสามารถใช้แทนกันได้ความหมายเหมือนกัน๓๓ 

 การจัดการโดยท่ัวไปในปัจจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป็นสองแนวคือเป็นวิทยาศาสตร์หรือ

เป็นศิลปะ (Management : Science or Art) การจัดการโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือ

เป็นการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็นลําดับรายการในการจัดการซึ่งในการจัดการน้ันจะต้อง

มีลําดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องทําสิ่งใดก่อนและต่อๆไปจะทําอะไรซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะกําหนดขอบเขตและหน้าที่ตาม

ขั้นตอนต่างๆไว้อย่างชัดเจนการบริหารจัดการน้ันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์กล่าวคือศาสตร์น้ันต้องรู้  

(To Know) ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการนําความรู้ไปปฏิบัติหรือทํา การจัดการจึง

เป็นทั้งสองอย่างคู่ กัน (To Do)๓๔ ดังน้ันนักบริหารที่ เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๓๕ ในปัจจุบันน้ี 

การจัดการที่จะให้ได้รับความสําเร็จน้ันจะเป็นศิลปะการใช้ความสามารถหรือทักษะในการดําเนินงานให้

ได้รับความสําเร็จมากกว่าอย่างอ่ืน๓๖ 

  

                                                            
๓๓อ้างแล้ว. 
๓๔สุพจน์ บุญวิเศษ, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร, (ชลบุรี: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
๓๕เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓), หน้า ๕๒. 
๓๖บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ (1977) จํากัด, ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๕. 
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ในการจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบันน้ัน มีอยู่ด้วยกัน 

หลายแนวความคิดและทฤษฎี ดังน้ี 

 ๑. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical Perspective) 

 ๒ . แนวความ คิดทางการจัดการเชิ งพฤ ติกรรมศาสต ร์  (Behavioral Management 

Perspective) 

 ๓. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ (Contemporary management perspective) 

 ๔. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization Management)๓๗ 

๑. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical Perspective) 

 จากแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิก

(Classical organization theory) ในการแบ่งหน้าที่ในการทํางานจะให้ความสําคัญกับการแบ่งหน้าที่

โดยใช้หลักคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นสําคัญที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ นอกจากน้ียัง

มุ่งเน้นถึงหลักความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ถ้าผู้ใดได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบงานใดแล้วก็ให้ไป

พัฒนางานนั้นให้จนเกิดความเช่ียวชาญรวมทั้งมีการวัดความสามารถของคนด้วยการสอบแข่งขันซึ่งเป็น

การใช้ระบบคุณธรรมเพราะคนต้องใช้ความสามารถจึงจะเข้าสู่ตําแหน่งได้รวมทั้งมีการวัดด้านความ

ชํานาญและประสบการณ์ของบุคลากรในด้านภารกิจที่ถูกกําหนดไว้ นอกจากน้ีทฤษฎีในสมัยเดิมยังได้

มุ่งเน้นถึงหลักการควบคุมโดยการออกกฎระเบียบและการควบคุมบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นอกจากน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันให้งานสําเร็จลุล่วงลงได้

ด้วยความราบรื่นอย่างไรก็ตามยังก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น การที่บุคคลจะอิงกฎระเบียบใน 

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การลดลงและมาตรฐานน้ันถูก

นํามาใช้เป็นเป้าหมายแทนที่จะใช้กลไกช่วยในการบรรลุเป้าหมาย ถ้ากฎระเบียบกําหนดว่าพฤติกรรม

ลักษณะใดไม่เป็นที่ ต้องการผู้ปฏิบัติก็จะพยายามหลีกเลี่ยงซึ่งการกระทําเช่นน้ีจะทําให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ ในทางตรงข้ามผู้ปฏิบัติควรจะต้องพยายามที่จะทําในสิ่งที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์มากไปกว่าหน้าที่ที่กําหนดไว้ในงานน้ันจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

                                                            
๓๗มห า วิท ยาลั ย สุ โข ทั ย ธรรม า ธิ ร าช , อ งค์ ก ารแล ะก ารจั ด ก าร , พิ ม พ์ ค ร้ั ง ท่ี  ๖ , (นนทบุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 
 



๒๕ 
 

จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกน้ันสามารถแยกได้เป็นแนวคิดที่

สําคัญ ๓ แนวความคิด ได้แก่  

๑) แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์  

๒) แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ  

๓) แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ  

๑. แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 

 ๑.๑ เฟรดเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor) เทย์เลอร์ ได้เสนอ

แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าในการทํางานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทาง

วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับงานน้ันๆได้เสมอ โดยเฉพาะคนงานในระดับ

ปฏิบัติซึ่งเทย์เลอร์เช่ือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสถานที่ปฏิบัติการจะทําให้สามารถค้นหาวิธี 

การทํางานท่ีดีที่สุดเพียงวิธีเดียวได้ นอกจากนี้ เทย์เลอร์ยังได้เสนอหลักการสําคัญที่จะทําให้ 

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  ๑) การหาวิธีที่ดีที่สุด ผู้บริหารจะต้องทําการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (One Best Way) ของแต่ละงานซึ่ง

จะต้องรวมถึงกฎของการเคลื่อนไหว การกําหนดมาตรฐานของงาน และสภาวะแวดล้อมของงานท่ี

เหมาะสม   

  ๒) การคัดเลือกคนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกซึ่งเป็น 

การค้นหาขีดความสามารถและข้อจํากัดของคนงานแต่ละคนหลังจากนั้นจึงให้โอกาสคนงานแต่ละคน 

ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในงานตามความจําเป็นต่อไป  

  ๓) การจัดให้มีการจูงใจด้านการเงิน เพ่ือให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดและทําให้คนงาน 

ปฏิบัติงานตามคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงทําได้โดยให้คนงานแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนเป็น

สัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตแทนการจ่ายค่าแรงตามช่ัวโมงที่ทํางาน 

  ๔) การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างฝ่ายจัดการและ

ฝ่ายปฏิบัติออกจากกันโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ส่วนฝ่ายปฏิบัติให้



๒๖ 
 
รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยคนงานจะรับคําสั่งจากหัวหน้าคนงานที่มีความชํานาญ

เฉพาะด้านของแต่ละคนปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ๓๘  

 ๑.๒ แฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ (Frank Bunker Gilbreth 

and Lillian Moller Gilbreth) แฟรงค์และลิลเลี่ ยนผู้ ส นับสนุนแนวความคิดของการจัดการ 

เชิงวิทยาศาสตร์โดยศึกษาการเคลื่อนไหวและลดความเหน่ือยและให้ความสนใจการปรับปรุงสวัสดิการ

ของคนงานช่วยให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพการทํางาน แฟรงค์เริ่มทํางานเป็นช่างเรียงอิฐ

และเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับผู้บริหารเขาได้สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของช่างเรียงอิฐโดยลดการสูญเปล่า

ในการเคลื่อนไหวของเขาสามารถเพ่ิมงานได้ถึง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ แฟรงค์และลิลเลี่ยนได้ให้แนวคิดว่า

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องค้นหาและปรึกษากันเพ่ือหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหลายแนวทางโดย

พยายามลดกฎข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

และสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับมาตรฐานของวิธีปฏิบัติให้มากที่สุด๓๙ 

 ๑.๓ เฮนรี่ แอล แกนท์ (Henri L. Gantt) แกนท์ผู้เสนอแนวความคิดทางการจัดการที่เน้น

การปฏิบัติและได้เสนอหลักการที่ให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติมากที่สุดโดยการกระตุ้นและการมอบ

ภาระหน้าที่ที่น่าสนใจและงานมีความท้าทายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ต้องมีการคํานึงถึง

การฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้และความชํานาญที่สูงขึ้นเพ่ือมีทัศนคติที่ดีต่องานจนเพิ่มผลผลิตให้

สูงขึ้นได้ การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องชัดเจนเป็นธรรมและมีสัดส่วนที่สมดุลกันรวมทั้ง

แผนงานและการควบคุม ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดแบ่งงานให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติด้วย

โด ย ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม เว ล า แ ล ะ ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ล งทุ น โด ย จั ด ทํ า เ ป็ น  

(Gantt Chart) เป็นตารางการทํางานซึ่งยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน๔๐ 

 ๒. แนวความคิดการจัดองค์กรระบบราชการ 

 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เห็นว่าระบบราชการมีความสําคัญมากเพราะทําให้องค์การ

ขนาดใหญ่สามารถดําเนินกิจการต่างๆ ที่มีลักษณะงานเป็นประจําต่อเน่ืองกันไปโดยไม่ติดขัด 

นอกจากน้ันยังช่วยให้คนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันทํางานด้วยกันได้และขจัดการใช้

                                                            
๓๘John R. Schermerhorn, James G. Hunt, & Richard N. Osborn, Organizational Behavior, 

7th ed., (New York: John Wiley & Son, 2000), p.155. 
๓๙นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔. 
๔๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๔. 



๒๗ 
 
ดุลพินิจที่เลื่อนลอยไม่ชัดเจนของผู้บริหารอีกด้วยหากโครงสร้างองค์การระบบราชการและกระบวนการ

ปฏิบัติงานจัดต้ังขึ้นอย่างเหมาะสมก็จะทําให้การปฏิบัติต่อคนในองค์การและลูกค้าเป็นไปอย่างไม่มี

อคติ๔๑ สําหรับลักษณะขององค์การระบบราชการของเวเบอร์คือจะต้องมีการกําหนดหน้าที่แยกจากกัน

ตามความชํานาญเฉพาะด้านจากการกําหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่างชัดเจนและกําหนดอํานาจ

หน้าที่เพ่ือที่จะปฏิบัติงานน้ันได้ นอกจากน้ีจะต้องมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการใน

สายการบังคับบัญชาที่กําหนดขึ้นในองค์การน้ีจะแสดงการแบ่งระบบของอํานาจหน้าที่ลดหล่ันจากเบื้อง

บนลงสู่เบ้ืองล่างผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าจะรับคําสั่งจากผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า  

 นอกจากน้ีผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆ จะถือเป็นพนักงานคนหน่ึงเท่าน้ันกล่าวคือสิทธิในการ

ที่จะบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่จะถูกกําหนดให้ไว้กับตําแหน่งไม่ใช่กําหนดให้กับผู้ที่อยู่ในตําแหน่ง ดังน้ัน

จึงไม่มีทางที่บุคคลอ่ืนใดแม้กระทั่งผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับสิทธิที่กําหนดไว้ตามตําแหน่งยกเว้นแต่จะเป็น

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตําแหน่งน้ัน ส่วนในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานและการเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น

จะต้องอาศัยหลักของความสามารถท่ีวัดได้จากผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหรือจากการได้รับ 

การฝึกอบรมและการให้ออกจากงานต้องมีหลักเกณฑ์องค์การระบบราชการจะต้องมีการกําหนดกฎและ

ระเบียบต่างๆอย่างชัดเจน กฎและระเบียบน้ีจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเกิดความเป็น

ธรรมและทําให้สมาชิกอยู่ในระเบียบวินัยองค์การ 

 ลักษณะขององค์การระบบราชการในด้านการปฏิบัติงานน้ันจะต้องไม่อิงความสัมพันธ์ส่วน

บุคคลกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการติดต่อระหว่าง

เพ่ือนในหน่วยงานอ่ืนๆในองค์การเดียวกันหรือการติดต่อระหว่างองค์การกับลูกค้าจะต้องเป็นการติดต่อ

ที่ไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  

 ๓. แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ 

 ๓.๑ อองรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ฟาโยล์เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญ

มากที่สุดในด้านการจัดการโดยท่านให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ เพ่ือให้ เกิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของทั้ งผู้ ร่วมงานและผลจากการปฏิบัติงาน 

อีกด้วย ผลงานของฟาโยล์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริมแนวความคิดของเทย์เลอร์ให้

                                                            
๔๑เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๖), หน้า ๔๘. 
 



๒๘ 
 
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นกล่าวคือแนวความคิดของเทย์เลอร์จะให้ความสําคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ

ส่วนฟาโยล์จะเน้นการจัดการในระดับสูง  

 ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ ได้แก่ 

การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตขององค์การจึงต้องมี 

การวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การกําหนดผลผลิต ปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น 

การจัดองค์การเป็นการจัดโครงสร้างของงานและมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ 

ผู้ปฏิบัติในแผนกต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับบัญชาเป็น 

การกําหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการบังคับบัญชา ได้แก่ นโยบาย กฎ ระเบียบ ให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือ

เพ่ือให้การผลิตเป็นไปด้วยความราบร่ืน การประสานงานเป็นการกําหนดภาระหน้าที่แผนกต่างๆให้

เช่ือมโยงกับงานของทุกคนให้ประสานและเข้ากันได้ และการควบคุมเป็นกิจกรรมในการกํากับกิจกรรม

การผลิตหรือให้บริการที่ทําให้เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้  

 นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วฟาโยล์ได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของการบริหารงาน 

ที่สําคัญไว้ ๑๔ ข้อ ดังน้ี 

 ๑) อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่น้ัน 

จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนได้ออกคําสั่งไปและผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในงานใดก็ตามจะต้องมี

อํานาจและหน้าที่ในการปฏิบัติด้วยเพ่ือให้งานน้ันสําเร็จลุล่วงลงได้ 

 ๒) หลักการท่ีมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใดๆควรได้รับคําสั่งจาก

ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์การ  

 ๓) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควร

จะต้องดําเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหน้าที่ที่กําหนดไว้  

 ๔) หลักการธํารงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับล่างตาม

หลักการมีผู้ บั งคับ บัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้ เกิดระเบียบในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร 

ระหว่างกัน  

 ๕) หลักการแบ่งงานกันทํา คือ การแบ่งงานกันทําตามความถนัดทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักของการใช้ประโยชน์จากแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการลด

เวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงและเพ่ิมทักษะของการทํางานให้สูงขึ้น  

 ๖) หลักการเก่ียวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทํางานน้ันเกิดจากการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความเคารพ เช่ือฟัง และทํางานตามหน้าที่ด้วยความต้ังใจ  



๒๙ 
 
 ๗) หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการน้ีถือว่า ส่วนรวม

ย่อมสําคัญกว่าส่วนบุคคลเพ่ือที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มน้ัน  

 ๘) หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความยุติธรรม และ

ให้เกิดความพึงพอใจแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร  

 ๙) หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ศูนย์กลาง

และเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บริหารแล้วอํานาจหน้าที่จะต้องมอบหมายไปด้วย

เพ่ือให้สามารถควบคุมงานต่างๆขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม  

 ๑๐) หลักความมีระเบียบเรียบร้อย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบและ 

รู้ตําแหน่งหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การรวมท้ังการกําหนดขอบเขตของงานท่ีชัดเจน  

 ๑๑ ) หลักความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทั้งน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดีและการอุทิศตนเพ่ืองาน  

 ๑๒) หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหน่ึงเพ่ือ 

การเรียนรู้งาน การให้คนงานออกจากงานกลางคันย่อมเป็นการสิ้นเปลืองดังน้ันผู้บริหารที่ดีควรให้เวลา

ในการเรียนรู้งานเพ่ือลดปัญหาด้านการปรับตัวของคนงาน  

 ๑๓) หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การจะทําให้ผู้ปฏิบัติรู้สึก

ถึงความมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าขององค์การ และรับผิดชอบต่อผลงาน เป็นต้น 

 ๑๔) หลักความสามัคคี ซึ่งเน้นถึงการทํางานที่เป็นกลุ่มและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การทํางานเป็นคณะทํางานและสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย

ร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔๒ 

 ๓.๒ ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) กูลิคและ

เออร์วิคได้มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างขององค์การโดยได้เสนอหลักการในการจัดโครงสร้างของ

องค์การที่ผู้บริหารควรนํามาใช้คือหลักการเก่ียวกับการแบ่งงานกันทํา การประสานงาน การจัดแผนก

งาน โดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งงานตามวัตถุประสงค์ กระบวนการ บุคลากร สถานที่ และหลักการ

เก่ียวกับหน่วยช่วยอํานวยการที่เรียกว่า โพสคอร์บ๔๓ (POSDCoRB Model) ซึ่งย่อมาจาก Planning 

                                                            
๔๒Robert D.  Gatewood, Robert R.  Taylor, O. C.  Ferrell, Management:  Comprehension 

Analysis and Application, (New Jersey: Richard D. Irwin, 1995), pp. 40-41. 
๔๓นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, หน้า ๓๒. 



๓๐ 
 
(ก ารวางแผน ) Organizing (ก าร จั ด อ งค์ ก าร ) Staffing (ก าร จั ดคน เข้ าทํ า งาน ) Directing  

(การอํานวยการ) Co-ordinating (การประสานงาน ) Reporting (การรายงาน ) และBudgeting 

(งบประมาณ) กล่าวคือในผลงานของกูลิคและเออร์วิคได้มีการแจกแจงเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียที่

เก่ียวกับการใช้วิธีการแบ่งงานและวิธีการประสานงานในองค์การตามวิธีต่างๆการใช้หน่วยงานหลักและ

หน่วยช่วยอํานวยการให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการจัดช่วงการบังคับบัญชาที่ดีที่สุดและประโยชน์

ของการแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้านอีกด้วย 

 ส่วนในด้านการจัดโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เป็นการประกันถึงการมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การดังน้ันจึงจะต้องมีการพัฒนากลไกที่จะเข้ามาช่วยให้บุคลากร

เกิดความต้องการและเกิดความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและ

เสนอแนะว่าควรจะต้องมีการให้ความสําคัญกับหน้าที่การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกพนักงานที่

มีความรู้ความสามารถ การทําให้บุคลากรมีความรู้สึกว่างานน้ันเป็นอาชีพอย่างหน่ึงซึ่งสามารถที่จะ

ก้าวหน้าต่อไปได้ และการทําให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เป็นต้น 

 ๓ .๓  เจมส์  ดี  มู น่ี  และอั ล เลน  ซี  เรลลี่  (James D. Mooney & Alan C. Rieley)  

มูน่ีและเรลลี่ได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับโครงสร้างองค์การและหลักการของการจัดองค์การนอกจากน้ีใน

ด้านการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การน้ัน ทั้งมูน่ีและเรลลี่กล่าวว่าความม่ันคงของ

องค์การนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนในองค์การมีความมั่นคงและอยู่ในองค์การซึ่งมีโครงสร้างที่

มั่นคงซึ่งทั้งสองให้ข้อเสนอ ดังน้ี 

 ๑ ) การประสานงาน (Co-ordination) ในองค์การแบ่งงานกันทําตามหน้าที่ โดยมี 

การประสานงานและร่วมมือกัน  

 ๒) หลักการสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เก่ียวกับการจัดลําดับอํานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา 

 ๓) กระบวนการแบ่งแยกหน้าที่ (Function Process) การแบ่งงานกันทําตามความถนัด

หรือความสามารถ๔๔ 

 จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกจึงมีการกําหนดหลักการที่ 

ความเก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับการประสานงานตลอดจนการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญ

                                                            
๔๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๓. 



๓๑ 
 
เฉพาะด้านซึ่งหลักการต่างๆดังกล่าวข้างต้นน้ียังเป็นที่ยอมรับและนํามาใช้กันอยู่ในปัจจุบันหลักการ 

ที่สําคัญ ดังน้ี 

 ๑ ) หลักสกาลาร์หรือสายการบังคับ บัญชา เป็นการกําหนดอํานาจหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและมีการแบ่งระดับของสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่

ล่างผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าจะมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าผู้อยู่ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า 

 ๒) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการน้ีกล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าที่หน่ึงหน้าที่ใด

น้ันผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรจะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา ๒ คนในเวลาเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยง 

การสั่งการหรือการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน 

 ๓) หลักช่วงการบังคับบัญชา หลักการนี้กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาคนหน่ึงจะสามารถบังคับ

บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนจํากัดเน่ืองจากเวลาและขอบเขต

ความสามารถในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างจํากัดน่ันเอง 

 ๔) หลักการเน้นที่จุดสําคัญ หลักการนี้กล่าวว่าผู้บริหารจะมีเวลาและสมรรถภาพส่วน

บุคคลอย่างจํากัดจึงควรละเว้นจากปัญหาการตัดสินใจในปัญหาประจําวันแต่ควรเน้นตัดสินใจเฉพาะ

ปัญหาที่สําคัญๆ โดยปล่อยให้การแก้ปัญหาประจําวันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่างแทน 

 ๕) หลักการจัดแบ่งแผนกงาน หลักการนี้กล่าวว่ากิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การดังน้ันกิจกรรมจึงควรได้รับการรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่าแผนกงานเพื่อ 

การปฏิบัติและการประสานงานจนเกิดประสิทธิภาพ 

 ๖) หลักการเก่ียวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอํานวยการ หลักการน้ีกล่าวว่าโครงสร้าง

ขององค์การควรจัดให้มี ๒ หน่วยงานคือหน่วยงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ของ

องค์การและหน่วยงานอํานวยการซึ่งทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาแนะนําต่อหน่วยงานหลัก 

 ๗) หลักการเก่ียวกับศูนย์กําไร หลักการนี้กล่าวว่าในโครงสร้างองค์การควรให้แต่ละ

หน่วยงานมีนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และบุคลากรเป็นของตนเองรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผล

กําไรและขาดทุนด้วยจะทําให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกในการแข่งขันและทําให้ผลกําไรขององค์การดี

ขึ้น๔๕ 

 

 

                                                            
๔๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๓๒. 



๓๒ 
 

๒. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์     

จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยด้ังเดิมได้มุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างองค์การ และ

การออกแบบงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคนงานถูกมองว่าไม่แตกต่างจากเคร่ืองจักร ผู้บริหาร

ต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์ สามารถทํ าได้ โดยการให้สิ่ งจู งใจ ด้วยการเงินทํ าให้ นักทฤษ ฎี 

สมัยด้ังเดิมไม่ได้ให้ความสําคัญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากน้ีพฤติกรรม

ของมนุษย์เองก็มีความสลับซับซ้อนและยากที่จะควบคุมได้ดังน้ันในยุคต่อมาจึงมีนักทฤษฎีได้ให้ 

ความสนใจและศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร์ ในยุคน้ีได้มุ่งการศึกษาในปัญหาด้านการจูงใจ  

การทําให้คนงานยินยอมปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ การควบคุม  เป็นต้น ส่วนปัจจัย 

ด้านโครงสร้างองค์การได้ถูกให้ความสําคัญรองลงมา นอกจากน้ีภาวะที่องค์การไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

เครื่องจักรได้เต็มกําลังการผลิตเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้องค์การต้องหันไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืน

เพ่ิมขึ้นซึ่งเมื่อประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยน้ันทําให้ลักษณะของงานต่างจากสมัยยุค

เดิมมากโดยลักษณะงานสมัยใหม่น้ีต้องการความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของบุคลากรมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึง

มีนักทฤษฎีองค์การหันมาให้ความสนใจทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมกันมากจนกลายเป็นแนวความคิดเชิง

พฤติกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา สําหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์มีแนวความคิด

หลัก ดังน้ี 

๒.๑ แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

ในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ. 1920-1930 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นอย่างมาก เช่น การอพยพของคนจํานวนมากจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง มีการนําเครื่องจักรกลมาใช้

ในโรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทําทั้ งในระดับคนงานและระดับบริหาร  

มีการกําหนดมาตรฐานของงาน เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องมี 

การพ่ึงพาอาศัยกันและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทําให้นักทฤษฎีในยุคน้ีเกิดความคิดเห็นขัดแย้ง

กับหลักการของนักทฤษฎีสมัยเดิมที่มุ่งเน้นการทํางานและการแสวงหาผลกําไรสูงสุด เพราะแนวคิด

ดังกล่าวจะนําไปสู่สภาวะของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทําให้เกิดความขัดแย้งกันและแนวคิดดังกล่าว

ไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เอลตัน 

เมโย (Elton Mayo) เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนักทฤษฎียุคด้ังเดิม จากผลการทดลองแห่งเมือง

ฮอร์ธอร์น (Hawthorne Study) ที่โรงงานในบริษัทเวสเทิร์น อิเลคทริค (Western Electric) ระหว่าง 

ค.ศ. 1927-1932 เป็นผลงานที่นําไปสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษย์

สัมพันธ์ แนวความคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์น้ันแตกต่างไปจากแนวความคิดของแนวเดิมคือแม้จะมีการเน้น



๓๓ 
 
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับตําแหน่งต่างๆในองค์การเหมือนกับยุคด้ังเดิมก็ตามแต่ได้

ให้ความสําคัญกับคนมากกว่าด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ตําแหน่ง 

 ๑) การศึกษาด้านทัศนคติ เป็นการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้

ข้อจํากัดของโครงสร้างองค์การที่ให้ความสนใจศึกษาตัวแปรที่มีผลกับต่อประพฤติกรรมของมนุษย์

จากน้ันจึงทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวแปรเหล่าน้ันซึ่งพบว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดมาจากภายในตัว

ของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ดังน้ันนักทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ จึงเห็นว่า

วิธีการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ได้ผลจะต้องทําให้เกิดมาจากจิตใจมากกว่าการให้รางวัลและ 

การลงโทษที่สามารถนํามาใช้ควบคุมได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน  

 ๒) การเน้นภาวะผู้นํา การที่จะจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้น้ันไม่สามารถท่ีจะใช้วิธีการควบคุมจากภายนอกได้จึงได้มีการเสนอ

วิธีการตามหลักของจิตวิทยาสังคมขึ้น ดังน้ันจึงได้มีการมุ่งเน้นในด้านของรูปแบบภาวะผู้นําที่เป็น

ประชาธิปไตยการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการออกแบบงานเพ่ือให้เป็นที่สนใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

 ๓) การหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด ในการปฏิบัติงานน้ันจะมีวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของงานและคนเสมอแต่โครงสร้างน้ันจะต้องยึดหลักการความมีอิสระของมนุษย์และต้อง

ยึดหลักการภายในตัวมนุษย์เองเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้คนทํางานเพื่อไม่ให้มนุษย์เกิดความขัดแย้ง

ขึ้นในจิตใจและทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ๒.๒ แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์ 

 แมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอลเล็ต (Mary P. Follett) ผลงานฟอลเล็ตที่สําคัญ คือ การนําเสนอ

หลักการเก่ียวกับการประสานงาน ได้แก่ หลักการประสานงานโดยตรงระหว่างผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

ความรับผิดชอบ หลักการประสานงานต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นของงาน หลักการประสานงานในลักษณะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน และหลักการประสานงานที่กระทําเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 

 ๒.๓ แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

 อับราฮาม  เอช  มาสโล ว์  (Abraham H. Maslow) ทฤษฎีความต้องการของมาสโล ว์ 

(Maslow’s Theory) ห รื อ ท ฤษ ฎี ลํ า ดั บ ค วาม ต้ อ งก าร  (The Hierarchy of Needs Theory)  

เป็นทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีเช่ือว่าการตอบสนองความต้องการจะสามารถจูงใจคนให้ต้ังใจทํางานหรือ

อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการน่ันคือใช้



๓๔ 
 
ความต้องการของบุคลากรเป็นเครื่องแรงจูงใจให้ขยันทํางานสําหรับความต้องการของมนุษย์ 

มี ๕ ขั้น ดังน้ี 

 ๑) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐานของ

มนุษย์ที่มนุษย์มีความต้องการได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอ่ืนๆ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค  

 ๒) ความต้องการความมั่นคง (Safety Needs) เป็นความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคงและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ๓) ความต้องการความรักหรือการติดต่อสัมพันธ์ (Social Needs) เป็นความต้องการจะมีเพ่ือน 

ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นต้น  

 ๔) ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่เป็น ความรู้สึก

ภายใน เช่น ความต้องการได้รับการเลื่อนตําแหน่งงาน เป็นต้น 

 ๕) ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการบรรลุถึงสิ่งที่

ตนเองสามารถจะเป็นคือความประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์ความต้องการ ในขั้นน้ีจะเกิดขึ้น

เมื่อความต้องการใน ๔ ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่าน้ัน๔๖ 

 ดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ได้เสนอทฤษฎีที่สําคัญคือทฤษฎี x และ 

ทฤษฎี y โดยเเมกเกรเกอร์เห็นว่าองค์การในสมัยเดิมที่มุ่งเน้นการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ

ด้าน มีการรวมอํานาจในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง และเน้นกฎระเบียบใน

การกํากับความประพฤติของคนโดยเคร่งครัด ซึ่งแมกเกรเกอร์ให้ช่ือกํากับของนักทฤษฎีเดิมว่าทฤษฎี x 

เช่ือว่าคนมีความเกียจคร้าน ไม่ชอบทํางาน ทะเยอทะยานน้อย หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความคิด

สร้างสรรค์ และมีแรงจูงใจเพียงเพ่ือสนองความต้องการของตนทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเท่าน้ัน 

ซึ่งแมกเกรเกอร์ได้เสนอแนะทัศนะที่มีต่อลักษณะของคนอีกอย่างหน่ึงแตกต่างออกไปจากทฤษฎี x 

เรียกว่า ทฤษฎี y โดยมีสมมติฐานว่าคนถูกจูงใจด้วยความต้องการอย่างอ่ืนนอกจากความอยู่รอดได้คน

สามารถสั่งการและมีความคิดริเริ่มด้วยตัวเขาเองได้และสามารถสนุกกับงานได้ ตามทฤษฎีน้ีองค์การท่ีมี

ลักษณะการทํางานแบบทฤษฎี y จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ดังน้ันองค์การจึงควรเน้นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม การเพ่ิมงานและความรับผิดชอบ และการบริหารโดยใช้เป้าหมาย๔๗ 

                                                            
๔๖สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๖-๑๘๗. 
๔๗สุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๔๙), หน้า ๔๐-๔๑. 



๓๕ 
 
 คริส อาร์กีริส (Chris Argyris) อาร์กีริสมีแนวคิดและเผยแพร่ทฤษฎีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ

โดยมีความเช่ือว่าบุคลิกลักษณะของคนค่อยๆพัฒนาจากวัยเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้อง

อ าศั ย ผู้ อ่ื น จน เติ บ โตส าม ารถ ช่ วย เห ลื อ ตน เอ งได้ เริ่ ม มี ค วามคิ ด และ ต้ อ งก าร อิ ส ระ ใน 

วัยผู้ใหญ่สนใจสิ่งต่างๆในวงกว้างชอบท่ีจะทํากิจกรรมต่างๆเพ่ิมขึ้น ชอบจะเป็นผู้นํา มีพฤติกรรมที่

ปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ซึ่งอาร์กีริสเห็นว่าการใช้ระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการบังคับมนุษย์และใช้วิธี 

การควบคุมอย่างใกล้ชิดน้ันจะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปเป็นบุคลิกภาพที่

สมบูรณ์และจะเป็นการสนับสนุนให้พฤติกรรมที่ไม่สามารถจะทํางานได้อย่างอิสระด้วยตนเองและขาด

ความคิดสร้างสรรค์โดยจะต้องรอฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาและไม่มีโอกาสท่ีจะท้าทาย๔๘ 

๓. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่  

นักทฤษฎีสมัยใหม่มองว่าแนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่เสนอสิ่งที่ขัดแย้ง

กับความเป็นจริงเน่ืองจากโครงสร้างองค์การที่ เป็นทางการและการใช้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจเป็น

สิ่งจําเป็น จากหลักการของนักทฤษฎีแนวเดิมเก่ียวกับการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้าน

และการเน้นการมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทําให้สังคมก้าวหน้าและ

มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการทิ้งแนวความคิดยุคเดิม ดังน้ันจึงได้มีแนวความคิด

ใหม่ขึ้นมาประกอบด้วยแนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิง

สถานการณ์๔๙ ดังน้ี 

 ๓.๑ แนวความคิดการจัดการเชิงปริมาณ มีจุดก่อกําเนิดในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ที่ได้นํา

นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า “Operation 

Research Group” เพ่ือให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา 

เช่น จะวางปืนใหญ่ตําแหน่งใดท่ีจะดีที่สุดจึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของ

ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรมที่ทําการศึกษา 

การสร้างตัวแบบจําลองเพ่ือนําข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัวแบบจําลองเพ่ือประโยชน์ของ 

การพยากรณ์การเปล่ียนแปลง จากน้ันจึงทําการอนุมานจากตัวแบบจําลองว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไป

อย่างไรและทําการทดสอบตัวแบบจําลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพยากรณ์ในตัว

แบบจําลองหรือไม่ หลังจากน้ันแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณได้นํามาใช้กันในบริษัทต่างๆ จึงได้รับ

ความนิยมในการนําเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การ
                                                            

๔๘นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, หน้า ๔๒. 
๔๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๖๘ 



๓๖ 
 
แก้ปัญหาเก่ียวกับตารางการปฏิบัติงาน การกําหนดตําแหน่งทําเลที่ ต้ัง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ 

การควบคุมสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน (PERT/CPM) ตัวแบบการจัดลําดับงาน และ 

ตัวแบบความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่างๆขององค์การโดยทั่วไป เป็นต้น  

 ๓.๒ แนวความคิดเชิงระบบ เป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่างๆในระบบหรือองค์การท่ี

มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจากน้ันจึงทําการวิเคราะห์ส่วนต่างๆในลักษณะองค์รวมขององค์การผลท่ีได้

จากการวิเคราะห์ปัญหาถึงส่วนประกอบของระบบในลักษณะองค์การรวมจะให้ผลดีมากกว่า 

การวิเคราะห์ปัญหาในระบบโดยการแยกส่วน นอกจากน้ียังพบว่าระบบเปิดจะมีความสัมพันธ์กับสภาวะ

แวดล้อมส่วนองค์การในระบบปิดน้ันจะไม่เปิดรับสิ่งใดๆนําเข้ามาในระบบ ดังน้ันองค์การคือระบบท่ี

ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆแนวคิดเชิงระบบนี้จําเป็นจะต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและ

ภายในขององค์การมิใช่จะพิจารณาแต่เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงในระบบขององค์การหรือพิจารณาแต่

เฉพ าะระบบของอ งค์ ก าร โดย ไม่ พิ จ ารณ าสภ าวะแวดล้ อมภ ายนอกขอ งอ งค์ ก าร ด้ วย  

จากแนวความคิดเชิงระบบสามารถสรุปหลักการตลอดจนแนวความคิดเชิงระบบที่สําคัญ ดังน้ี  

  ๑ ) ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อย ในทุกระบบจะมีระบบย่อยหรือ

ส่วนประกอบอย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่างๆจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

  ๒) การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบจะให้ผลรวมท่ีมากกว่าการเน้นที่แต่ละส่วนประกอบ

ของระบบแล้วนํามารวมกัน  

  ๓) การเป็นทั้งระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นสิ่งสําคัญ 

เพราะจะทําให้องค์การสามารถที่จะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมส่วนระบบปิดซึ่ง

โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่ทําหน้าที่ใดด้านหน่ึงและไม่เก่ียวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง  

  ๔) ขอบเขตสิ้นสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบ่งแยกประเภทของระบบว่า

เป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเส้นก้ันแบ่งขอบเขตของระบบน้ีถ้าเป็นของระบบเปิดจะเปิดรับปัจจัยจาก

สภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาและนําปัจจัยภายในออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้  

  ๕) ความล้มเหลวของระบบปิด การเป็นระบบปิดน้ันมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวได้ง่ายกว่า 

ระบบเปิดเน่ืองจากปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมภายนอกสําหรับระบบเปิดน้ันมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้

ดีกว่าเน่ืองจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา  

  ๖) การใช้ข้อมูลป้อนกลับ ระบบเปิดน้ันต้องการข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือนํา 

ข้อมูลน้ันมาใช้เพ่ือปรับตัวให้ดําเนินอยู่ต่อไปได้ การส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ

กระบวนการต่างๆของระบบ หรือข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยที่นําออกจากระบบ เป็นต้น  



๓๗ 
 
  ๗) มีการจัดลําดับขั้นของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีลําดับขั้นที่ประกอบไป

ด้วยระบบย่อยซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันในขณะท่ีองค์การจะประกอบไปด้วยระบบย่อยน้ันก็เป็น 

ระบบย่อยของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย เช่น หน่วยงานต่างๆ เป็นระบบย่อยขององค์การน่ันเอง๕๐ 

 ๓.๓ แนวความคิดเชิงสถานการณ์ ความสําคัญของสภาวะแวดล้อมในฐานะที่เป็นปัจจัย

นําเข้าที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในการแก้ปัญหาของความซับซ้อนซึ่งตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยของสภาวะ

แวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อองค์การในปัจจุบันทําให้เกิดแนวความคิดเชิงสถานการณ์ขึ้นมาโดยแนวความคิด

เชิงสถานการณ์น้ันจะยึดปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบมาเป็นพ้ืนฐานแต่มีความก้าวหน้ากว่า

แนวความคิดเชิงระบบอีกขั้นหน่ึงคือแนวความคิดเชิงสถานการณ์พยายามที่จะทําให้เกิดความสอดคล้อง

เข้ากันได้ระหว่างสภาวะแวดล้อมกับโครงสร้างขององค์การ นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงสถานการณ์

กล่าวว่าโครงสร้างขององค์การท่ีดีที่สุดน้ันจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การกล่าวคือจะไม่มี

โครงสร้างองค์การใดจะสามารถนํามาใช้ได้กับองค์การในทุกสถานการณ์ ตามแนวความคิดน้ีเห็นว่าใน

บางกรณีโครงสร้างองค์การในลักษณะที่เป็นระบบเปิดหรือโครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นพิธีการซึ่ง

โครงสร้างในลักษณะน้ีจะมีความยืดหยุ่นก็อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้แต่ในบางกรณีโครงสร้าง

องค์การที่เป็นระบบปิดหรือโครงสร้างองค์การที่เป็นพิธีการและไม่ยืดหยุ่นก็สามารถก็นํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้เช่นกัน นอกจากน้ีในองค์การหน่ึงองค์การใดอาจจะกําหนดโครงการสร้างองค์การแบบ

หน่ึงมาใช้กับหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดและกําหนดโครงสร้างอีกแบบหน่ึงมาใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆใน

องค์การเดียวกันน้ันก็ได้ เช่น อาจกําหนดโครงสร้างองค์การแบบเป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิตและ

องค์การโครงสร้างแบบไม่เป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผลขององค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์น้ันจะ

ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและเข้ากันได้ระหว่างโครงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ

น่ันเอง แนวความคิดเชิงสถานการณ์ที่สําคัญมี ดังน้ี  

  ๓ .๓ .๑  โจแอน วูดวาร์ด (Joan Woodward) จากผลงานการวิจัยของวูดวาร์ด 

สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมที่

เข้ามากระทบ เช่น จากเทคโนโลยีที่แต่ละองค์การหรือองค์การผู้ผลิตแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ใช้เช่น ใน

สภาวะแวดล้อมที่เทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามกระบวนการท่ีมีวิธีการทํางานยุ่งยากซับซ้อนน้ันจะมีสาย

การบังคับบัญชาหลายระดับในขณะที่สภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีที่ เป็นการผลิตตามคําสั่งน้ัน 

                                                            
๕๐James A.F. Stoner, Management, (New Jersey: Prentice-Hall, 1978), pp. 53-54. 



๓๘ 
 
สายการบังคับบัญชาจะสั้นกว่า ดังน้ันโครงสร้างขององค์การในสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี 

แบบการผลิตตามกระบวนการจึงมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบสูงส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะ

แวดล้อมที่องค์การต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตตามคําสั่งของลูกค้าน้ันควรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้าง

แบบแบนราบ          

  ๓.๓.๒ ลอร์เร็นซ์และลอร์ช (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.) พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจาก

ทฤษฎีการจัดการแนวใหม่ที่ยึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิดเชิงสถานการณ์เพ่ือให้ผู้บริหาร

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการได้น้ันจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ในเชิงระบบว่าปัจจัย

ต่างๆน้ันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องระหว่างองค์การกับสภาวะ

แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกแบบโครงสร้างองค์การหรือวิธีการในการจัดการต่างๆ กล่าวคือจะ

ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการแต่การจัดการน้ันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การเสมอ ในการพัฒนา

แนวความคิดทางการจัดการที่เกิดขึ้นน้ันจะมีลักษณะเป็นวิวัฒนาการต้ังแต่แนวความคิดทางการจัดการ

เชิงวิทยาศาสตร์จากน้ันจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากการที่เกิดการพัฒนาแนวความคิดต่างๆ ที่

เพ่ิมขึ้นน้ีทําให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นที่ยอมรับที่จะเป็นแนวความคิดที่มีประสิทธิผลมากที่สุดดังน้ัน

การนําแนวคิดทางการจัดการใดมาใช้กับองค์การผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมของ

องค์การท่ีเป็นสถานการณ์องค์การเผชิญอยู่มาพิจารณาด้วยจากท่ีให้ทฤษฎีที่เน้นการสัมพันธ์ระหว่าง

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่องค์การเผชิญอยู่กับการออกแบบโครงสร้างภายในองค์การ 

ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่สําคัญ คือ ตลาด เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ ส่วนโครงสร้าง

ภายในองค์การอาจเป็นการแบ่งแยกงาน (Differentiation)หรือการรวมงาน (Integration) ในองค์การ

น้ันเพ่ือให้การประสานงานดีขึ้น๕๑         

 ๔. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัฒน์  

 เป็นการจัดการที่องค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันที่ รุนแรง เช่น 

การเปล่ียนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของ

ลูกค้า การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารขององค์การจําเป็นต้องให้ความสําคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งพยายามในการกําหนดกลยุทธ์ให้กับองค์การเพ่ือ

                                                            
๕๑สุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๔๒. 



๓๙ 
 
สามารถดํารงอยู่ได้ในขณะที่มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันรวมทั้งสามารถสร้างผลกําไรและ 

ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์น้ีทําให้ลักษณะของ 

การจัดการที่องค์การต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัวที่มีการให้การยอมรับและปรับปรุงการดําเนินงานท่ีมี

ความสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยผู้บริหารต้องคํานึงถึงขอบเขตของการดําเนินธุรกิจในตลาด

ระดับโลกที่ ในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตที่กว้างขวางกว่าตลาดในประเทศ แนวความคิดทาง 

การจัดการยุคโลกาภิวัฒน์มีแนวทาง ดังน้ี  

  ๑ ) การควบคุมคุณภาพ   องค์การที่ จําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ในตลาดระดับโลกมี 

ความจําเป็นต้องให้ความสําคัญในด้านคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ 

ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันโดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้อง

ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9000 จากองค์กรกําหนดมาตรฐานโลก (International Organization For 

Standardization) มาตรฐาน ISO น้ีจะถือเป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การ

ดังน้ันองค์การจะต้องทําการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง  

ความรับผิดชอบ และทรัพยากร เพ่ือให้เกิดคุณภาพและจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจาก 

จากภายนอกอีกด้วย  

 ๒) การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เป็นการดําเนินการที่

เน้นการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ทํางานทุกด้านอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองรวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยการเช่ือมโยงการปฏิบัติการต่างๆ ที่มีกระบวนการที่ขนานกันไว้จะทําให้สามารถทราบ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข  

 ๓) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นความพยายามของ

องค์การท่ีจะรักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้โดยการหาวิธีการใหม่ๆที่จะนําเข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุง

ผลการป ฏิ บั ติ ก ารที่ เป็ น อ ยู่ ใน ปั จจุ บั น ให้ ดี ขึ้ น อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง  ความพยายาม ดั งกล่ าวมี 

ความจําเป็นต้องทําควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบน้ีองค์การ

จะเปรียบตัวเองในด้านต่างๆกับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเองนอกจากน้ีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจะเกิดผลได้

ยังมีความจําเป็นต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย  

 ๔ ) การรื้ อป รับ ระบบ  (Re-Engineering)   ผลจากการปรับป รุ งคุณ ภาพห รือ 

วิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองดังกล่าวข้างต้นตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป



๔๐ 
 
ทีละขั้นตอนอย่างไรก็ตามแนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ

แบบทําทั้งระบบในคร้ังเดียว ดังน้ันการปรับปรุงที่เห็นผลสําเร็จได้องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธี

ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมัยรวมทั้งทําการกําหนดคิดใหม่ทุก

กระบวนการและทั้งระบบต้ังแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม  

การประเมินผลงาน เป็นต้น๕๒         

 สรุปได้ว่า การจัดการโดยทั่วไปในปัจจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป็นสองแนวคือเป็น

วิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปะ (Management : Science or Art)  แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการจาก

อดีตจนถึ งปัจจุ บันมีอ ยู่ ด้วยกันหลายแนวความคิดและทฤษฎี  ดั ง น้ี  ๑ . แนวความคิดทาง 

การจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก ๒ . แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์               

๓. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ ๔. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์    

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดการจัดการ  

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
Stephen P. Robbins  
(2002, p. 6) 

การจัดการมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรเน้นการปฏิบัติการให้
เป็นไปตามนโยบายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่
สามารถวัดและประเมินผล 

Jonh G. Hutchinson  
(1967, p. 12) 

ใช้ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและกําลังคนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ทองหล่อ เดชไทย
(๒๕๓๕, หน้า ๕) 

การบริหาร มุ่งเน้นที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน
การจัดการ เป็นการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 

พยอม วงษ์สารศรี  
(๒๕๔๒, หน้า ๓๖) 

ความคิดเห็นของนักวิชาการต่อคําสองคําน้ีสามารถสรุปได้ใน 
๓ แนวทาง 

เอกวิทย์ มณีธร  
(๒๕๔๐, หน้า ๔) 

๑. การบริหาร (Administration) เก่ียวข้องกับการกําหนด
นโยบาย การจัดการ (Management) เป็นการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

๒. การจัดการเป็นความหมายทั่วไปโดยรวมการบริหารเข้า
ไปด้วย  

๓. การบริหารเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ 

                                                            
๕๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๘๐-๘๓. 



๔๑ 
 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุพจน์ บุญวิเศษ  
(๒๕๔๒, หน้า ๙)    

การจัดการโดยทั่วไปในปัจจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป็น
สองแนวคือเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปะ (Management : 
Science or Art) 

เด่น ชะเนติยัง  
(๒๕๔๓, หน้า ๕๒) 

นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ

บรรยงค์ โตจินดา 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๕) 

ในปัจจุบันน้ีการจัดการที่จะให้ได้รับความสําเร็จน้ันจะเป็นศิลปะ
การใช้ความสามารถหรือทักษะในการดําเนินงานให้ได้รับ
ความสําเร็จมากกว่าอย่างอ่ืน 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒)  

การจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

๑. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุค
คลาสสิก (Classical Perspective)  

๒. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Management Perspective)  

๓. แ น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ 
(Contemporary management perspective)         

๔. แน วค วาม คิ ด ท างก ารจั ด ก าร ยุ ค โล ก า ภิ วั ต น์ 
(Globalization Management) 

John R. Schermerhorn, James 
G. Hunt & Richard N. Osborn 
(2000, p.155)  

เทย์เลอร์ ได้เสนอแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่า
ในการทํางานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
ช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ เก่ียวกับงาน น้ันๆได้ เสมอ 
โดยเฉพาะคนงานในระดับปฏิบัติซึ่งเทย์เลอร์เช่ือว่าการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ ได้จากสถานที่ปฏิบัติการจะทําให้สามารถค้นหาวิธี
การทํางานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวได้ 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดการจัดการ (ต่อ)



๔๒ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิรมล กิติกุล 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๔)   

๑. แฟรงค์และลิลเลี่ยน  ผู้สนับสนุนแนวความคิดของ
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาการเคลื่อนไหวและ
ลดความเหน่ือยและให้ความสนใจการปรับปรุงสวัสดิการ
ของคนงานช่วยให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
การทํางาน 

๒. แกนท์  ผู้ เสนอแนวความคิดทางการจัดการที่ เน้น
การปฏิบัติและได้เสนอหลักการที่ ให้ความสําคัญกับ
ผู้ปฏิบัติมากที่สุดโดยการกระตุ้นและการมอบภาระหน้าที่
ที่น่าสนใจและงาน 

๓. กูลิคและเออร์วิค ได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของ
องค์การและหลักการเก่ียวกับหน่วยช่วยอํานวยการที่
เรียกว่า โพสคอร์บ (POSDCoRB Model)  

๔. อาร์กีริส มีแนวคิดและเผยแพร่ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพ การใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือในการบังคับ
มนุษย์ และใช้วิธีการควบคุมอย่างใกล้ชิดน้ันจะเป็น
การขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปเป็น
บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 

เสนาะ ติเยาว์  
(๒๕๔๖, หน้า ๔๘)  

แมกซ์ เวเบอร์ เห็นว่าระบบราชการมีความสําคัญมากเพราะทําให้
องค์การขนาดใหญ่สามารถดําเนินกิจการต่างๆ ที่มีลักษณะงาน
เป็นประจําต่อเน่ืองกันไปโดยไม่ติดขัด 

Robert D. Gatewood, Robert 
R. Taylor, O. C. Ferrell  
(1995, pp. 40-41) 

ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ และได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของ
การบริหารงานที่สําคัญไว้ ๑๔ ข้อ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดการจัดการ (ต่อ)



๔๓ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมคิด บางโม  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๘๖-๑๘๗) 

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) หรือ
ท ฤษ ฎี ลํ า ดั บ ค วาม ต้ อ งก าร  (The Hierarchy of Needs 
Theory)  เป็นทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจที่เช่ือว่าการตอบสนอง
ความต้องการจะสามารถจูงใจคนให้ต้ังใจทํางานหรืออาจกล่าว
ได้ว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการ 

สุภาพร พิศาลบุตร 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๐-๔๑) 

๑. ดรักกลาส แมกเกรเกอร์ ได้เสนอทฤษฎีที่สําคัญ คือ 
ทฤษ ฎี  x และ  ทฤษ ฎี  y  ทฤษ ฎี  x เช่ื อ ว่ าคนมี
ความเกียจคร้านไม่ชอบทํางานทะเยอทะยานน้อย
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความคิดสร้างสรรค์ 
และมีแรงจูงใจเพียงเพ่ือสนองความต้องการของตน
ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเท่าน้ัน ทฤษฎี y โดย
มีสมมติฐานว่าคนถูกจูงใจด้วยความต้องการอย่างอ่ืน
นอกจากความอยู่รอดได้ คนสามารถสั่งการและมี
ความคิดริ เริ่ม ด้วยตัวเขาเองได้และสามารถสนุก
กับงานได้ 

๒. โจแอน วูดวาร์ด  การออกแบบโครงสร้างองค์การจะมี
ความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมที่เข้ามา
กระทบ 

๓. ลอร์เร็นซ์และลอร์ช ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ขององค์การกับการประสานงานของบุคลากรจะมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

James A.F. Stoner 
(1978, pp. 53-54)  

แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่างๆใน
ระบบหรือองค์การท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากน้ันจึงทํา
การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ในลักษณะองค์รวมขององค์การ 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดการจัดการ (ต่อ)



๔๔ 
 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆที่ เก่ียวข้องกับการสื่อสาร 
(Communication) ได้มีนักวิชาการได้แสดงแนวคิดทฤษฎีไว้หลายท่านดังที่ผู้วิจัยได้ประมวลมา ดังน้ี
 ๒.๓.๑ ความหมายการสื่อสาร       
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างๆ เก่ียวกับความหมายของการสื่อสารมีรายละเอียด
ประมวลสรุปได้ ดังน้ี         
 การส่ือสาร หมายถึง นําถ้อยคํา ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหน่ึงส่งให้อีกฝ่ายหน่ึง
โดยมีสื่อนําไป๕๓ เป็นการบอกกล่าวการสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน๕๔ สร้างความร่วมกันความคล้ายคลึงกันให้
เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร๕๕ ถ่ายทอดข่าวสารจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง๕๖ มีความเข้าใจ
ร่วมกันต่อเคร่ืองหมายที่แสดงข่าว๕๗ ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีความคล้ายคลึงกันหากทั้งสองฝ่ายไม่
มีความคล้ายคลึงกันการสื่อสารก็เกิดขึ้นไม่ได้๕๘ การส่ือสารตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication 
หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนหรือแก่สิ่งมีชีวิตด้วยการใช้สัญญาณ๕๙ เป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวกับการส่งและรับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายขึ้นในใจของผู้เก่ียวข้องโดยบุคคล
เหล่าน้ันมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน๖๐ เช่ือมโยงความนึกคิดและความรู้สึกให้ถึงกันเพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน๖๑ แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการส่งมอบสิ่งที่มีความสําคัญ
ต่างๆจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหน่ึงโดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน๖๒ การสื่อสารจึงไม่

                                                            
๕๓ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๕๔ , [ออนไลน์ ], แหล่งท่ีมา: 

https://dict.longdo.com/index.php lang=th&search=สื่อสาร., [๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
๕๔A.P.  Buddhadatta Mahãthera, English-Pali Dictionary, (Wiltshire:  Antony Rowe, 1992) ,  

p. 49. 
๕๕กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), 

หน้า ๑. 
๕๖MGeorge A. Miller, Language and communication, (New York: McGraw-Hill, 1951), p. 6. 
๕๗Wilbur L. Schramm and Donald F. Roberts (editors), The Process and Effects of Mass 

Communication, (Urbana, lllinois: University of lllinois Press, 1974), p. 13. 
๕๘David K. Berlo, The Process of Communication, p. 30. 
๕๙สมาน งามสนิท, องค์ประกอบของการสื่อสารท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางแห่งพุทธะ, เอกสารอัดสําเนา 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
๖๐เสนาะ ติเยาว์, การสื่อสารในองค์การ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๘), หน้า ๓๓. 
๖๑โอภส์ แก้วจําปา, ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
๖๒ธิติภพ ชยธวัช, แม่ไม้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ซี.พี. บุ๊ค แสตนดาร์ด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๐. 



๔๕ 
 
หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่าน้ันหากแต่ยังรวมไปถึงภาพการแสดงและพฤติกรรมของ
มนุษย์อีกด้วย๖๓          
 การสื่อสารมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “การสื่อความหมาย” ซึ่งเป็นกระบวนการใน 
การส่งผ่านถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงอันเป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงของหลักการประชาสัมพันธ์๖๔ การสื่อสารของมนุษย์เป็นทั้งศาสตร์ (science) 
และศิลป์ (arts) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ข่าวสารข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา 
ค่านิยม ความเช่ือ มรดกทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกรวมๆว่าเป็นการถ่ายทอดสารจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีก
ฝ่ายหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์หรือเป็นกระบวนการที่บุคคลคนหน่ึงถ่ายทอด
สารไปยังอีกบุคคลหน่ึงและบุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบโต้ ปรากฏการณ์น้ีเป็นเรื่องของสัญลักษณ์  
(คือใช้เครื่องหมายทั้งที่เป็นภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด) และการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction)๖๕ 
 สรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการติดต่อถ่ายทอดให้ข้อมูลข่าวสารจากที่หน่ึงไปสู่อีก
ที่หน่ึงเช่ือมโยงให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงด้วยการใช้สัญญาณที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหรือเพ่ือให้
เกิดผลตามที่ต้ังวัตถุประสงค์ไว้                         
ตารางที่ ๒.๗ ความหมายการสื่อสาร 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน (ออนไลน์) การสื่อสาร หมายถึง นําถ้อยคํา ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น 

ของฝ่ายหน่ึงส่งให้อีกฝ่ายหน่ึงโดยมีสื่อนําไป 
A.P.  Buddhadatta Mahãthera 
(1992, p. 49) 

การสื่อสาร หมายถึง การบอกกล่าว การสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

กิติมา สุรสนธิ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑) 

การส่ือสาร หมายถึง การสร้างความร่วมกันความคล้ายคลึงกัน
ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งเป็นกระบวนการใน
การส่งผ่านถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติจาก
บุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 

 

                                                            
๖๓อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
 ๖๔กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, หน้า ๘. 

๖๕อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 



๔๖ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
George A. Miller 
(1951, p. 6)  

การส่ือสาร หมายถึง ถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึง 

Wilbur Schramm and Donald 
F. Roberts  
(1974, p. 13) 

การสื่อสาร หมายถึง การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเครื่องหมายที่
แสดงข่าว 

David K. Berlo 
(1960, p. 72) 

ก ารสื่ อ ส า ร  ห ม าย ถึ ง  ผู้ ส่ ง ส า รแ ล ะ ผู้ รั บ ส า ร ต้ อ งมี
ความคล้ายคลึงกัน หากทั้งสองฝ่ายไม่มีความคล้ายคลึงกัน
การสื่อสารก็เกิดขึ้นไม่ได้ 

สมาน งามสนิท 
(๒๕๔๔, หน้า ๖) 

การสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้อ่ืนหรือแก่สิ่งมีชีวิตด้วยการใช้สัญญาณ  

เสนาะ ติเยาว์  
(๒๕๓๘, หน้า ๓๓) 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวกับการส่งและรับ
สัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของผู้เก่ียวข้องโดย
บุคคลเหล่าน้ันมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน 

โอภส์ แก้วจําปา 
(๒๕๔๗, หน้า ๑) 

การสื่อสาร หมายถึง การเช่ือมโยงความนึกคิดและความรู้สึก
ให้ถึงกันเพ่ือให้เกิดการตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันของสิ่งมีชีวิตด้วยการใช้สัญญาณ 

ธิติภพ ชยธวัช  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๓๐) 

การส่ือสาร หมายถึง แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการส่งมอบสิ่ง
ที่มีความสําคัญต่างๆจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหน่ึงโดยการใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท  
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

การสื่อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูด
เท่าน้ันหากแต่ยังรวมไปถึงภาพการแสดงและพฤติกรรมของ
มนุษย์อีกด้วย 

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ  
(๒๕๔๗, หน้า ๙) 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ ข่าวสารข้อมูล ความรู้ภูมิปัญญา ค่านิยมความเช่ือ 
มรดกทางวัฒนธรรม 

 

 

ตารางที่ ๒.๗ ความหมายการสื่อสาร (ต่อ) 



๔๗ 
 

๒.๓.๒ วัตถุประสงค์การสื่อสาร       

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆซึ่งนักวิชาการได้แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์การสื่อสารมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี   

การสื่อสารมีความจําเป็นและความสําคัญสําหรับมนุษย์ในสังคมเพราะการสื่อสารของมนุษย์
ต้ังอยู่บนหลักความสัมพันธ์ (Relationship)๖๖ วิธีในการสื่อสารได้รับการพัฒนามาตลอดและมี 
ความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึนโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้มีการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมากมาย 
เพ่ือนํามาเป็นสิ่งที่จะช่วยทําหน้าที่ในการสื่อสาร๖๗ โดยปกติการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันของทุกคนในสังคมและมีความเก่ียวข้องไปถึงบุคคลอ่ืนด้วยไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดก็
แล้วแต่ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น เช่น ในชีวิตประจําวัน
ของแต่ละคนต้ังแต่ต่ืนนอนก็ต้องสื่อสารกับคนใกล้ตัว เปิดวิทยุเพ่ือฟังข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ การพบปะ
พูดคุยกับบุคคลต่างๆ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการสื่อสารซึ่งหากคนเราขาดความรู้หรือทักษะ
ทางการส่ือสารแล้วก็อาจทําให้การปฏิบัติภารกิจบกพร่องได้ มนุษย์สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิดเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันโดยอาศัยการสื่อสารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลต่อ
การสร้างความเข้าใจอันดีเพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่านข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ 
หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล๖๘ การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดระหว่างบุคคลเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวระหว่างกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จะต้องมีอยู่เสมอในสังคมมนุษย์การส่ือสารจึง
มีความสําคัญทั้งในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม การเมือง การปกครอง 
และการศึกษา การสื่อสารที่ถ่ายทอดไปยังผู้รับสิ่งสําคัญคือสารหรือเน้ือหาสาร เน้ือหาสารที่ส่งออกไป
จะต้องมีลักษณะที่ชัดเจนโดยมีลักษณะ ดังน้ี      
 ๑ . ต้องมีความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ไม่ เป็นสารเลื่อนลอย ล่ําลือ โคมลอย หรือ 
ไร้ข้อเท็จจริง มีแหล่งที่มาชัดเจน        
 ๒. มีความละเอียด (Context) คือ ไม่เป็นสารที่ย่อหรือใช้ภาษาเฉพาะเกินไป เน้ือหาไม่บริบูรณ์ 
เน้ือหาคลุมเครือ          
 ๓ . มีเน้ือหาสาระที่ ชัดเจน (Content) คือ ไม่ใช่เป็นสารที่ ไร้สาระต้องมีประโยชน์อยู่ใน 
ความสนใจของมวลชนมีผลได้ผลเสียของผู้รับ      

                                                            

 ๖๖Wilbur L.  Schramm, Nature of Communication Between Humans, ( Urbana, III: 

University of Illinois Press, 1960), p. 13. 
๖๗มณฑล ใบบัว, หลักและทฤษฎีการส่ือสาร, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๑. 
๖๘วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๘. 
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 ๔ . มีความชัดเจน (Clarity) คือ ใช้ภาษาที่ผู้รับเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษากํากวม หรือภาษา
คลุมเครือ          
 ๕. การสรุป (Conclusion) คือ การกล่าวยํ้าเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่สับสน และเพ่ือป้องกันการ
หลงลืมด้วย          
 ๖. ช่องทาง (Channel) คือ สารที่จะเกิดประสิทธิภาพท่ีได้ผลมาก ต้องรู้จักเลือกช่องทางหรือ
สื่อกลางในการถ่ายทอด เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แฟกซ์    
 ๗. ความสามารถ (Capability) คือ สารที่จะเกิดผลสัมฤทธ์ิได้ดีจะต้องอาศัยความสามารถของผู้
ส่งและผู้รับประกอบกันด้วย คือ ผู้ส่ง ผู้รับต้องมีประสบการณ์  มีไหวพริบ มีความสามารถใน 
การใช้สื่อ การเข้าใจสารด้วย๖๙        
 การส่ือสารเป็นกิจกรรมที่มีความต้ังใจหรือมุ่งก่อให้เกิดผลในลักษณะใดลักษณะหน่ึงในตัวของผู้
ส่งสารและผู้รับสารเองโดยทั่วไปการสื่อสารเป็นการกระทําที่พยายามก่อให้เกิดความร่วมมือและความ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  (Commoness)  ข อ งทั้ ง ส อ งฝ่ า ย  คื อ  ผู้ ส่ ง ส า ร แ ล ะ ผู้ รั บ ส า รซึ่ ง อ า จ เป็ น 
ความพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือหรือเอาชนะจิตใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจบุคคลอีกฝ่ายหน่ึงที่กําลัง
สื่อสารด้วย ดังน้ันการจําแนกวัตถุประสงค์การสื่อสารโดยพิจารณาจากประเด็นของจุดมุ่งหมายใน 
การสื่อสารดังน้ี          
 ๑. พิจารณาวัตถุประสงค์ทั่วไปของการส่ือสารซึ่งเราอาจจะพิจารณาความต้ังใจของผู้ส่งสาร
และผู้รับสารในการสื่อสารแต่ละคร้ัง       
 ๒. พิจารณาถึงลักษณะการนําการสื่อสารไปใช้เพ่ือให้เกิดผลทันทีในขณะนั้นหรือไม่ 
 ๓. พิจารณาถึงความต้องการที่จะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงหรือก่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม       
 การสื่อสารต่อกันน้ันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างหวังผลการตอบสนองของการสื่อสารหรือมี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารแตกต่างกันตามแต่ความต้องการของบุคคลที่มีอยู่กับช่วงเวลาในขณะน้ัน
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจมีเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อพร้อมกันโดยสรุปทั้งผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารดังแสดงเป็นตารางต่อไปน้ี             

 
 
 
 

 

                                                            
๖๙มณฑล ใบบัว, หลักและทฤษฎีการสื่อสาร, หน้า ๗๗-๗๘. 



๔๙ 
 
ตารางที่ ๒.๘ วัตถุประสงค์การสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ของผู้สง่สาร วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร 
เพ่ือแจ้งให้ทราบ (to inform or to tell) เพ่ือทราบ (to know or to understand)
เพ่ือให้การศึกษา (to teach or to educate) เพ่ือเรียนรู้ (to learn)
เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง
(to please or to entertain) 

เพ่ือสนุกสนาน (to enjoy) 

เพ่ือชักจูง (to propose or to persuade) เพ่ือตัดสินใจ (to decide) 

จากตารางที่ ๒.๘ แสดงวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ซึ่งในการสื่อสารคร้ังหน่ึงน้ันผู้ส่งสารและ

ผู้รับสารอาจมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ    

 วัตถุประสงค์ข้อแรกผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะบอกแจ้งหรือช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว 

เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือแจ้งให้ผู้รับสารได้รับทราบ ในขณะที่ผู้รับสารก็มีความต้องการที่จะ

ทราบในสิ่งเหล่าน้ันเพ่ือใช้ในการพิจารณาถึงความสอดคล้องของข่าวสารข้อมูลน้ันกับสิ่งที่ตนเองรับรู้อยู่

ก่อนว่ามีมากน้อยเพียงไร ผู้รับสารก็จะได้ใคร่ครวญว่าข่าวสารข้อมูลใดมีความน่าเช่ือถือหรือ 

มีความถูกต้องมากกว่ากันตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะน้ี  เช่น  ผู้ประกาศข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียงมีความประสงค์ในการช้ีแจงข่าวสารไปสู่ประชาชนผู้รับฟังได้รับทราบและประชาชนก็

สามารถรับทราบข่าวสารที่ส่งมานั้น เป็นต้น      

 วัตถุประสงค์ข้อที่สองผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะสอนหรือให้การศึกษาในความรู้หรือเรื่องราว

ที่มีลักษณะเป็นวิชาการเพ่ือให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ในขณะที่ผู้รับสารก็มีความประสงค์

ในการแสวงหาความรู้จากผู้ส่งสารเพ่ือการเรียนรู้และสามารถทําความเข้าใจกับเน้ือหาสาระในการสอน

ของผู้ส่งสารมากยิ่งขึ้นตัวอย่างของความประสงค์ในลักษณะน้ี เช่น การที่ครูอาจารย์มีความประสงค์ที่

จะสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนโดยที่นักเรียนได้รับรู้เพ่ิมขึ้นจากการสอนของครู อาจารย์ตามที่ตนเอง

ต้องการ เป็นต้น         

 วัตถุประสงค์ข้อที่สามผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะทําให้ผู้รับสารเกิดความร่ืนเริงบันเทิงใจจาก

สารที่ตนเองส่งออกไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง ตัวอย่างเช่น 

นวนิยาย เพลง ละคร เกมโชว์ ในขณะที่ผู้รับสารน้ันก็ยังต้องการความบันเทิงต้องการการพักผ่อนหย่อน

ใจเพ่ือสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นจากการรับสารนอกเหนือไปจากเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตัวอย่างของ

ความประสงค์ในลักษณะน้ี เช่น นักร้องมีความประสงค์ในการร้องเพลงเพ่ือสร้างความพอใจและให้

ความบันเทิ งแก่ผู้ ฟั งในขณะที่ ผู้ ฟั งก็รู้สึก เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปตามเสียงอันไพเราะ 
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ตามท่ีตนเองต้องการ เป็นต้น        

 วัตถุประสงค์ข้อที่สี่ผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะสิ่งใดสิ่งหน่ึงต่อผู้รับสารหรือต้องการ

จูงใจให้ผู้รับสารมีทัศนคติที่คล้อยตาม เห็นด้วย และยอมรับการปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารเสนอแนะไปใน

ขณ ะที่ ผู้ รั บ ส าร ก็ ต้ อ งก ารข้ อ มู ล ต่ า งๆ  จ ากผู้ ส่ งส าร เพ่ื อ ก ระทํ าห รื อ ตั ด สิ น ใจก ระทํ า 

การอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งความประสงค์ในลักษณะน้ีผู้รับสารจะต้องประสบอยู่เสมอในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ข้อมูลที่ผู้ส่งสารเสนอแนะมาจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการพยายามสร้างความน่าเช่ือถือ 

เพ่ือให้ผู้รับสารใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหน่ึงตัวอย่างของความประสงค์ใน

ลักษณะน้ี เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการเพ่ือชักจูงใจให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยผู้บริโภคก็ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

น้ันๆ เป็นต้น๗๐          

 สรุปได้ว่า การติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทุกคนและ 

มีความเก่ียวข้องไปถึงบุคคลอ่ืนด้วยไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดก็แล้วตามล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็น

เครื่องมือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ของการสื่อสารมีหลายประการ คือ เพ่ือแจ้งให้

ทราบ  เพ่ื อทราบ  เพ่ื อให้ การศึกษา เพ่ื อ เรียนรู้ เพ่ื อสร้างความพอใจหรือให้ ความบัน เทิ ง  

เพ่ือสนุกสนาน เพ่ือชักจูง และเพ่ือตัดสินใจ                          

ตารางที่ ๒.๙ สรุปวัตถุประสงค์การสื่อสาร 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
Wilbur L. Schramm  
(1960, p. 13) 

การสื่อสารมีความจําเป็นและความสําคัญสําหรับมนุษย์ในสังคม
เพ ราะการสื่ อ ส ารของม นุษ ย์ ต้ั งอ ยู่บนห ลักความ สัม พั น ธ์ 
(Relationship) 

มณฑล ใบบัว 
(๒๕๓๖, หน้า ๑) 

การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดระหว่างบุคคลเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวระหว่างกัน 

วันชัย มีชาติ  
(๒๕๕๖, หน้า ๑๓๘) 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลต่อการสร้างความเข้าใจอันดี
เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่านข้อมูล ความคิด 
ความเข้าใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล 

 

 

                                                            
๗๐กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, หน้า ๒๓. 



๕๑ 
 
ตารางที่ ๒.๙ สรุปวัตถุประสงค์การสื่อสาร (ต่อ) 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก

กิติมา สุรสนธิ  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๓) 
 

วัตถุประสงค์การสื่อสาร
๑. ผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะบอกแจ้งหรือช้ีแจงข่าวสาร 

เรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือแจ้งให้ผู้รับสาร
ได้รับทราบ ในขณะที่ผู้รับสารก็มีความต้องการท่ีจะทราบใน
สิ่งเหล่าน้ัน  

๒. ผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะสอนหรือให้การศึกษาในความรู้
หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการเพ่ือให้ผู้รับสารได้รับ
ค ว า ม รู้ เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก เ ดิ ม  ใน ข ณ ะ ที่ ผู้ รั บ ส า ร ก็ มี
ความประสงค์ในการแสวงหาความรู้จากผู้ส่งสารเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๓. ผู้ส่งสารมีความต้องการท่ีจะทําให้ผู้รับสารเกิดความร่ืนเริง
บันเทิงใจจากสารที่ตนเองส่งออกไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
การพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทางตัวอย่างเช่น 
นวนิยาย เพลง ละคร เกมโชว์ การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องใน
ฐานะผู้ส่งสารจะใช้คําพูดหรือคําร้องประกอบกิริยาท่าทาง
เต้นมีเสียงดนตรีประกอบ หากเป็นจังหวะที่สนุกสนานเน้ือ
ร้องทํานองดี ผู้ชมในฐานะผู้รับสารก็จะรู้สึกสนุกสนานและ
ผ่อนคลายอารมณ์ 

๔. ผู้ส่งสารมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อผู้รับ
สารหรือต้องการจูงใจให้ผู้รับสารมีทัศนคติที่คล้อยตาม เห็น
ด้วย และยอมรับการปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารเสนอแนะไป 
ใ น ข ณ ะ ที่ ผู้ รั บ ส า ร ก็ ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ 
จากผู้ส่งสารเพ่ือกระทําหรือตัดสินใจกระทําการอย่างใด
อย่างหน่ึง 

 

 



๕๒ 
 

๒.๓.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร       

 จากการค้นคว้าทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารซึ่งได้มีนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านได้คิดค้นไว้

ผู้วิจัยประมวลสรุปได้โดยสังเขป ดังน้ี       

 การสื่อสารมีพัฒนาการมายาวนานพร้อมๆ กับสังคมมนุษย์ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันซึ่ง

เป็นยุคของการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่างสูงสามารถติดต่อสื่อสาร

กันได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ัวโลก การส่ือสารเป็นกระบวนการที่มีพลวัตหรือการเคลื่อนไหว (Dynamic) 

คือ มีความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวหรือมีผลกระทบ (Effect) ต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆของ

การส่ือสารการสื่อสารของมนุษย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงมีความต่อเน่ืองกันอยู่ต้องอาศัยการปรับตัวอยู่

ตลอดเวลา การสื่อสารเป็นกระบวนการประเภท ๒ ทาง (Two way) ไม่อาจเกิดขึ้นได้ตามลําพัง

กล่าวคือต้องมีผู้เก่ียวข้องอยู่ ๒ ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร อีกฝ่ายหน่ึงทําหน้าที่เป็นผู้รับสารซึ่ง

ทั้งสองฝ่ายต้องมีความสัมพันธ์กันกระบวนการสื่อสารจึงจะเกิดขึ้นได้     

 ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย กระบวนการ องค์ประกอบ 

วิธีการ บทบาท หน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้ การควบคุมแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ แนวโน้มอนาคต  

และปรากฏการณ์เก่ียวกับการสื่อสาร แต่การอธิบายต้องมีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผลที่ได้จากหลักฐาน 

เอกสารหรือปากคําของมนุษย์ คําน้ีแปลมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Communication Theory ซึ่งมี

ความหมายครอบคลุมกว้างขวางรวมไปถึง Theory Of Communication (ทฤษฎีของการสื่อสาร) 

Theories In Communication (ท ฤ ษ ฎี ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร )  Theories For Communication  

(ทฤษฎีเพ่ือการสื่อสาร) และ Theories About Communication (ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร) 

  ๑) ทฤษฎี SMCR (David K. Berlo)๗๑     

  เดวิด เบอร์โล (David K. Berlo) ได้สร้างแบบจําลองซึ่งแสดงให้เห็นองค์ประกอบ

ต่างๆ ของการสื่อสารไว้อย่างชัดเจนองค์ประกอบที่สําคัญในกระบวนการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โล

มี ๔ องค์ประกอบกล่าวคือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร 

(Receiver) นิยมเรียกกันแพร่หลายทั่ วไปตามอักษรย่อว่า S-M-C-R โดยปัจจัยย่อยต่างๆของ

องค์ประกอบทั้ง ๔ อย่าง ต่างก็มีส่วนช่วยให้การสื่อสารได้ผลสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น๗๒ 

                                                            
๗๑David K. Berlo, The Process of Communication, p. 72.   
๗๒บุญเลิศ ศุภดิลก, ทฤษฎีการส่ือสาร, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒. 



๕๓ 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างและทฤษฎีการสือ่สาร 
 คุณลักษณะที่สําคัญๆ ขององค์ประกอบการสื่อสารแต่ละตัวมีอิทธิพลทําให้การส่ือสารน้ันจะ
ประสบผลสําเร็จหรือประสบผลล้มเหลว คือ       
 ๑. ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง บุคคลท่ีส่งสารหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สึกนึกคิด
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ โดยการเข้ารหัส (Encoder) ออกไปเป็นสัญญาณ สัญลักษณ์กิริยาท่าทาง  
การสื่อสารจะสําเร็จได้ผู้ส่งสารจําเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เอ้ืออํานวยต่อความสําเร็จและประสิทธิผลของ
การสื่อสาร ได้แก่          
    ๑ .๑  ทั ก ษ ะ ใน ก ารสื่ อ ส า ร  (Communication Skill)  อั น ไ ด้ แ ก่  ค ว าม ส าม า รถ 
ความชํานาญในการเข้ารหัส (Encoder) เช่น ความสามารถในด้านการพูดการเขียนรวมทั้งการตีความ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ         
    ๑.๒. ความรู้ (Knowledges) หมายถึง ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะถ่ายทอดที่มีผลต่อความ
น่าเช่ือถือเลื่อมใสของผู้ส่งสารในสายตาของผู้รับสาร ทั้ งน้ี ยังรวมถึงความรู้ เก่ียวกับกระบวน 
การสื่อสารที่ทําให้ผู้ส่งสารสามารถสร้างและปรับองค์ประกอบต่างๆ สามารถขัดขวางหรือลดอุปสรรคใน
การสื่อสารให้น้อยลงได้         
    ๑.๓ ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้ ความเห็น และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงที่มีผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคลในกระบวนการสื่อสาร 
ผู้ส่งสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีอยู่ ๓ ประการ ได้แก่  
           ๑.๓.๑ ทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง (Attitude Toward Self) ได้แก่ ความรู้สึกในทางที่ดี
ต่อตัวเองอันจะทําให้ผู้ส่งสารมีความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเองว่าจะเป็นผู้ส่งสารที่ดีได้  
      



๕๔ 
 

          ๑ .๓ .๒  ทั ศนคติที่ ดี ต่อ เน้ื อหาข่ าวสาร  (Attitude Toward Matters) ได้แ ก่
ความรู้สึกในทางที่ดีต่อเน้ือหาข่าวสารท่ีผู้ส่งสารจะส่งออกไปจะมีผลต่อการให้ความสนใจติดตามค้นคว้า
เรื่องต่างๆที่ผู้ส่งจะส่งจะทําให้ผู้ส่งสารเป็นผู้มีความรู้ดีในเรื่องน้ันทําให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือน่าเลื่อมใส
ในสายตาผู้รับสาร  
           ๑.๓.๓ ทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสาร (Attitude Toward Receiver) ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้รับสารของผู้ส่งสารหากผู้ส่งสารมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้รับสารก็จะทําให้ผู้ส่งสารขาดความต้ังใจและ
ไม่ใช้ความพยายามเท่าที่ควรในการส่งสารทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ   
    ๑.๔ ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture System) ผู้ส่งสารเป็นบุคคลท่ีอาศัย
อยู่ในสังคมมีกรอบกฎระเบียบตลอดจนวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ค่านิยมรวมทั้งพฤติกรรมของผู้ส่งสารด้วย สิ่ง
เหล่าน้ีจะเป็นตัวหล่อหลอมลักษณะของพฤติกรรมบุคคลในการแสดงออกต่อบุคคลอ่ืน เช่น คนที่มาจาก
ครอบครัวที่แตกแยกอาจทําให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไม่ชอบพูดคุยกับคนอ่ืน เป็นต้น หรือหาก
พูดคุยก็อาจเป็นเรื่องที่ซึมเศร้า น่าหดหู่ใจ หรืออาจมีลักษณะก้าวร้าว ดังน้ันระบบสังคมและวัฒนธรรม
จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบวิธีการสื่อสารของผู้ส่งสาร      
 ๒ . สาร (Message) ได้แก่ ผลผลิต (output) ของความรู้สึกนึกคิดความต้องการอารมณ์ 
ความรู้สึกต่างๆ เป็นต้น อาจจะปรากฏออกมาในรูปแบบของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือกิริยาท่าทาง 
มี ๕ ส่วน ได้แก่          
  ๒.๑ รหัสสาร (Message Codes) หมายถึง ส่วนที่เล็กที่สุดของสารอันได้แก่สระ 
พยัญชนะหรือวรรณยุกต์ต่างๆ ที่นํามาประกอบเป็นคําที่มีความหมาย    
  ๒.๒ เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง สาระที่ผู้ส่งต้ังใจและต้องการท่ี
จะสื่อออกไปยังผู้รับ เช่น “เร็วๆ หน่อย ฉันหิวแล้ว” เป็นการบอกให้ผู้รับทําในส่ิงที่ปฏิบัติอยู่ให้เร็วขึ้น
เพ่ือจะได้ออกไปทานข้าว เป็นต้น        
  ๒.๓ การจัดเรียงลําดับสาร (Message Treatment) หมายถึง การเรียบเรียงเน้ือหา
ของสารตามรูปแบบ (Styles) ของแต่ละบุคคลมักขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของผู้ส่งว่าเป็นคนมีบุคลิกใน 
การสื่อสารอย่างไร เช่น เป็นคนชอบพูดก้าวร้าวหรือเป็นคนสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยน เป็นต้น 
  ๒ .๔  องค์ประกอบย่อยของสาร (Element) นอกจากสารจะแบ่งเป็นรหัสสาร  
เน้ือสารของสาร และการจัดเรียงลําดับสารแล้วยังอาจพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบย่อยของสารในแง่
ของคําหน่ึงประโยคหน่ึงย่อหน้าหน่ึงเรื่องหน่ึงก็ได้ เช่น ในการเขียนเรียงความจะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบย่อย คือ คํานํา เน้ือเรื่อง และบทสรุป หรือในการเขียนข่าวก็จะประกอบด้วยประโยคต่างๆ 
การพาดหัว เน้ือข่าว         
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         ๒.๕ โครงสร้างของสาร (Structure) ในแต่ละภาษาจะมีโครงสร้างของภาษาท่ีแตกต่าง
กันไป เช่น ประโยคในภาษาไทยจะมีโครงสร้างของประโยคโดยเรียงต้ังแต่ประธาน กิริยา และกรรม 
ในการเขี ยนข่ าวโครงส ร้างของข่ าวจะประกอบ ด้วยพาดหั ว ใหญ่  พาดหั วเรื่ อ ง  เน้ื อข่ าว  
และสรุป เป็นต้น          
 ๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ซึ่งช่องทางหรือตัวกลางที่ใช้ในการส่งหรือถ่ายทอดสาร 
ทําให้มนุษย์เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น (Seeing) การได้ยิน (Hearing)  
การดมกลิ่น (Smelling) การลิ้มรส (Tasting) และการสัมผัส (Touching) การส่งและถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เช่น เราเห็นคนหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสแสดงว่าเขากําลังมีความสุข ถ้าเราได้ยินคนตะโกน
เรียกช่ือเราจะหันไปหาเสียงน้ันเพราะรับรู้ว่าต้องมีคนเรียกเรา หรือเราได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่
แตกต่างไปจากกลิ่นของดอกมะลิ เรารู้ว่าพริกมีรสเผ็ด และยาส่วนใหญ่มีรสขม เราทราบว่าเพ่ือนบีบ
ไหล่เราเบาๆ แทนการปลอบใจ เป็นต้น สรุปว่าช่องทางการสื่อสารมี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
  ๓ .๑ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การเข้ารหัสและการถอดรหัสอันได้แก่ การพูด  
การฟัง การเขียน การอ่าน         
  ๓.๒ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ พาหนะที่บรรจุข่าวสารน้ัน เช่น จอภาพ หน้ากระดาษ 
หนังสือพิมพ์ เครื่องส่งเคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น      
  ๓.๓. ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ พาหนะที่นําหรือพาหนะที่บรรจุข่าวสารน้ันไป ได้แก่ 
อากาศ คลื่นแสง คลื่นเสียง กล่าวคือถ้าเราจะอ่านหนังสือเราจําเป็นต้องใช้แสงสว่างหรือผู้ฟังจะได้ยินก็
ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนของอากาศบริเวณรอบๆ น้ันเกิดขึ้น เป็นต้น  
 ๔. ผู้รับสาร (Receiver) ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารและในการสื่อสารจะ
สําเร็จได้หรือไม่น้ันผู้รับสารจะต้องมีคุณลักษณะดังน้ี      
  ๔.๑ ความสามารถ ความชํานาญในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง 
ความสามารถความชํานาญในการถอดรหัสสาร (Decoder) อันได้แก่ ความสามารถในการอ่าน  
การฟัง การตีความ การจับใจความของผู้รับสาร สิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อการเข้าใจในสารของผู้รับสารตามที่
ผู้ส่งต้องการ ความสามารถความชํานาญในการอ่านหรือการฟังของบุคคลน้ันจะแตกต่างกันไปตาม
ความรู้ ประสบการณ์ และระดับสติปัญญา เช่น คนที่มีความรู้สูงย่อมสามารถฟังและจับประเด็นต่างๆ 
จากสิ่งที่ฟังได้ง่ายกว่าคนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า เป็นต้น     
  ๔ .๒ ความรู้ (knowledges) หมายถึง สิ่งที่ผู้รับสั่งสมมาจากประสบการณ์หรือ 
การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ หรือเร่ืองราวต่างๆ อาจเป็นทั้งความรู้ในแง่วิชาการหรือความรู้ในด้านอ่ืน ความรู้
ในส่วนของผู้รับสารน้ันจะหมายถึงความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการอ่านออกเขียนได้ของบุคคล ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะรับและความรู้ในเรื่องกระบวนการสื่อสารจะทําให้ผู้รับสารสามารถทราบ
บทบาทของตนเองและไม่ทําตัวกลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ในขณะน้ันเราเป็นผู้ฟังเราก็ไม่ควร
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จะพูดแข่งกับผู้พูดหรืออาจเตรียมศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะไปรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ดังกล่าวจะมี
ผล ต่ อการทํ าความ เข้ า ใจ ใน เน้ื อห าของสารที่ ผู้ รั บ ได้ รับ ม าจะมี ผล ต่อความสํ า เร็ จขอ ง 
การสื่อสาร          
  ๔.๓ ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นที่บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง อาจเป็นความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกที่ลึกซึ้งเหนียวแน่นเปลี่ยนแปลงได้ยาก เช่น ความรู้สึกความคิดเห็นเก่ียวกับการเมือง รูปแบบ
การดําเนินชีวิตเป็นเรื่องที่ถูกอบรมส่ังสมมานานหรืออาจเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างผิวเผินไม่ลึกซึ้ง
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น แฟช่ัน จังหวะการเต้นรํา เพลง เป็นต้น ดังน้ันทัศนคติของผู้รับสารในการ
สื่อสารมีสําคัญมากเน่ืองจากหากผู้รับสารมีความรู้สึกในทางไม่ดี มีอคติ (Bias) ในทางลบแล้วจะทําให้
เกิดการหลีกเลี่ยง ขาดความสนใจ และปฏิเสธการรับข่าวสารต่างๆ จากผู้ส่งสารทัศนคติของผู้รับสารที่มี
ผลต่อความสําเร็จในการสื่อสาร มีดังน้ี       
   ๔.๓.๑ ทัศนคติต่อตนเอง (Attitudes Toward Self) หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้รับสารเองในการสื่อสารอาจเป็นความรู้สึกในทางที่ดีหรือความรู้สึกในทางที่ไม่ดีก็ได้ ความรู้สึกในทางที่
ดีเป็นความรู้สึกที่ถูกสะสมมาจากประสบการณ์ที่สําเร็จในชีวิตมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคล เช่น คนที่
ประสบผลสําเร็จในชีวิตมักเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเปิดตัวเองสู่ภายนอกชอบคบค้าสมาคมกับบุคคล รวมทั้ง
ชอบหาความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ แตกต่างกับคนที่มีชีวิตล้มเหลวมักมีบุคลิกที่ปิดก้ันตัวเอง
หลีกเลี่ยงที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ความรู้สึกทัศนคติต่อตัวเองของผู้รับสารย่อมมีผลต่อการรับรู้ 
การตีความ และการทําความเข้าใจต่อข่าวสารท่ีได้รับ เช่น บางคนชอบดูถูกหรือประเมินตนเองว่าโง่ไม่
ฉลาดไม่สามารถเรียนรู้หรือฟังอะไรได้เข้าใจก็จะหลีกเลี่ยงไม่รับข่าวสารน้ันๆ เป็นต้น  
   ๔ .๓ .๒  ทัศนคติต่อเน้ือหาสาร (Attitudes Toward Matters) หมายถึง 
ความรู้สึกของผู้รับสารที่มีต่อเน้ือหาของสารอาจเป็นความรู้ไนทางที่ดีเเละความรู้สึกในทางที่ไม่ดีก็ได้ 
โดยปกติบุคคลมักเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามที่ตนเองสนใจเเละเป็นเน้ือข่าวสารท่ีตนเองชอบตรงตาม
ทัศนคติเก่ียวกับเรื่องน้ันที่ผู้รับสารมีอยู่เเละปฏิเสธไม่สนใจต่อเน้ือหาสารที่ตนเองไม่สนใจ ไม่ชอบ 
หรือไม่ตรงกับทัศนคติเดิมของตน เช่น นางสาวสุมลไม่เข้าฟังบรรยายในวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นเพราะ
เป็นวิชาคํานวณที่เธอไม่ชอบแต่นางสาวสุมลมักจะเข้าฟังวิชาประวัติศาสตร์ทุกคร้ังไม่เคยขาดเพราะเธอ
ชอบวิชาน้ี เป็นต้น         
   ๔ .๓ .๓  ทั ศนค ติ ต่อผู้ ส่ งส าร  (Attitudes Toward Sender) หมายถึ ง 
ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อผู้ส่งสารของผู้รับสาร ส่วนใหญ่บุคคลมักมีความประทับใจช่ืนชมต่อผู้ส่งสารใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยรูปร่างหน้าตาความช่ือเสียงหรือการเป็นคนท่ีมีความรู้สึกดีในเรื่องน้ันๆ 
สิ่ งเหล่ าน้ีทํ าให้ผู้ รับสารมักมีแนวโน้มที่ จะประเมินสั งเกตผู้ ส่ งสารก่อนว่าผู้ ส่ งสารเป็นใคร  
อยู่หน่วยงานใด มีช่ือเสียงระดับใด รูปร่างหน้าตา หรือดูท่าทีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไร เป็นต้น 
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ความรู้สึกเหล่าน้ีทําให้ผู้รับสารมีความสนใจมีความกระตือรือร้นในการที่รับข่าวสารจากผู้ส่งสาร ในทาง
ตรงกันข้ามหากผู้รับสารมีความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสารไม่ชอบผู้ส่งสารด้วยสาเหตุอะไรก็ตามผู้รับ
สารก็ไม่สนใจหลีกเลี่ยงที่จะรับข่าวสารจากผู้ส่งสารทําให้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นหรือไม่ประสบผลสําเร็จ
 ๕. ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับสาร (Social and Culture System) เน่ืองจากผู้รับสาร
เป็นบุคคลเช่นเดียวกันกับผู้ส่งสารและอาศัยอยู่ในสังคมที่มีระเบียบแผน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ สิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อความรู้ ประสบการณ์ความเข้าใจ ความเช่ือ ค่านิยม 
ทัศนคติ และประพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งอิทธิพลของความเป็นกลุ่มก็จะมีผลต่อสิ่งเหล่าน้ีของ
บุคคลเช่นเดียวกัน บุคคลที่อยู่ในระบบสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมมีความช่ืนชอบมีการคัดเลือก
มูลข่าวสารหรือมีการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน เช่น คนที่อยู่ภาคเหนือด้วยกันมักจะคบกันพูดคุยกันเป็น
เพ่ือนกันได้ง่ายเนื่องจากมาจากสิ่งแวดล้อมเดียวกันพูดคุยในสิ่งเดียวกัน เป็นต้น หรือคนภาคใต้อาจเปิด
สถานีวิทยุที่มีผู้จัดรายการเป็นชาวใต้และช่ืนชอบเป็นพิเศษในขณะที่ฟังสถานีวิทยุอ่ืนๆในลักษณะ
ธรรมดา เป็นต้น ส่วนการตีความคนเรามักตีความตามประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่ เช่นในสังคมชาวเหนือ
ถ้าชายถูกเน้ือต้องตัวหญิงจะถือว่าเป็นการแสดงความรู้สึกทางชู้สาวเรียกว่า ผิดผีในขณะที่สังคมภาค
กลางไม่ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงเท่ากับภาคเหนือก็ได้ เป็นต้น ความเช่ือของสังคมแต่ละสังคมมีความเช่ือ
ต่างกันอันมีผลต่อการรับรู้การตีความของบุคคลในสังคมน้ันๆ เช่น คนในชนบทที่เช่ือเรื่องดวงโชคชะตา
จะเชื่อรายการที่มีโหราศาสตร์หรือหมอดูในขณะที่คนกลุ่มอ่ืนๆ อาจฟังได้แต่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องจริงจัง
อะไร เป็นต้น๗๓          
 ๒) ทฤษฎีการสื่อสารของอริสโตเติล (Aristotle) 
 อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกได้ให้ความสนใจเก่ียวกับวาทศิลป์ (Rhetoric) 
เป็นอย่างมากเน่ืองจากในสมัยน้ันการพูดชักจูงใจเป็นสื่อที่สําคัญจําเป็นต้องอาศัยความสามารถใน 
การพูดสูง อริสโตเติลได้วิเคราะห์กระบวนการพูดเพ่ือชักจูงใจว่ามีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ ผู้พูด 
(Speaker) คําพูด (Speech) และผู้ฟัง (Audience) ซึ่งอาจเขียนเป็นแบบจําลองได้ดังน้ี 

 

  

 
 

แผนภาพที่ ๒.๖ ทฤษฎีการสือ่สารของอริสโตเติล (Aristotle) 
อริสโตเติลได้อธิบายว่าการพูดจะมีประสิทธิผลในการชักจูงใจได้มากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ

บุคลิกลักษณะของผู้พูด (Character or Ethos) ว่ามีความรู้มีความน่าเช่ือถือน่าเลื่อมใสน่าไว้วางใจ
                                                            

๗๓กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการส่ือสาร, หน้า ๖๙.  

ผู้พูด คําพูด ผู้ฟัง 



๕๘ 
 
เพียงใดในขณะเดียวกันคําพูดก็มีความสําคัญด้วยกล่าวคือเน้ือหาสาระของคําพูดตลอดจนการเรียบเรียง
และวิธีการพูด (Content Arrangement and Delivery) ก็จะมีผลต่อการชักจูงใจด้วย ในส่วนของผู้ฟัง
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพูดเป็นผู้ถูกชักจูงจะเช่ือตามคําพูดของผู้พูดหรือไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์
ของผู้ฟัง (Emotion) ดังน้ันแบบจําลองของอริสโตเติลจึงมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ ผู้พูด (ผู้ส่งสาร) 
คําพูด (สาร) และผู้ฟัง (ผู้รับสาร)        
 การสื่อสารคือกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดความหมายจากส่ิงของหรือบุคคลฝ่ายหน่ึงไปยัง
บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซึ่งมาจากคําภาษาอังกฤษว่า Communication โดยทั่วไปแล้วมักจะหมายถึง 
การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารน้ันมีความหมายตามลักษณะอยู่ ๒ ประการ 
ดังน้ี           
 ๑. การสื่อสาร หมายถึง การส่ือสารระหว่างมนุษย์ (Human Communication) เท่าน้ันไม่ได้
หมายรวมถึงการคมนาคม การขนส่ง (Transportation) สินค้าวัตถุสิ่งของหรือบุคคลโดยอาศัยถนน
หนทางแต่อย่างใด การสื่อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ (Human behavior) ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับจิตใจ (Mind) และการแสดงออกของคนที่ทําการสื่อสารต่อกัน   
 ๒. การสื่อสารจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Information) ทัศนคติ (Attitude) ความคิด 
(Idea) ฯลฯ ซึ่งในวงการส่ือสารมวลชนจะหมายรวมถึงสาร (Message) และเน้ือหา (Contents)  
ที่ผู้ส่งๆผ่านสื่อไปยังผู้รับสาร        
 อริสโตเติลกล่าวสรุปเก่ียวกับทฤษฎีสารและการสร้างสารไว้ ดังน้ี   
 ๑. สารน้ันจะต้องมุ่งถึงผู้รับสารและได้รับความสนใจจากผู้รับสารโดยมุ่งสร้างสรรค์ให้ผู้รับสาร
สนใจซึ่งจะต้องคํานึงถึงกาลเทศะการส่งรหัส เป็นต้น      
 ๒. สารน้ันต้องมีสัญลักษณ์แสดงถึงความเหมือนกันของผู้ส่งสารและผู้รับสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความหมายให้กันและกันได้ทราบชัดซึ่งมิใช่เพียงแต่คํานึงถึงภาษาในเร่ืองการส่ือสารอย่างเดียวเท่าน้ัน
แต่ยังต้องเข้าใจในส่วนของความนึกคิดของผู้รับสารด้วยเพ่ือให้สารที่สื่อไปน้ันบรรลุประสิทธิผล 
 ๓. สารต้องเร้าความต้องการของผู้รับสารและแนะนําวิธีการท่ีผู้รับสารจะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ          
 ๔. สารต้องแนะนําวิธีที่ผู้รับสารจะตอบสนองความต้องการของตนตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของกลุ่มการสร้างสารท่ีจะมีประสิทธิผลจึงควรให้สอดคล้องกับครรลองวิถีชีวิตของกลุ่มด้วย
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๓) ทฤษฎีการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ (Shannon  and  Weaver)  
 

                 Message                           Signal                  Received Signal                          Message 
                                                                         
 

 

การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๖ ประการ คือ  
 ๑. ผู้พูด (Source)        
 ๒. เครื่องส่ง (Transmitter)       
 ๓. สัญญาณ (Signal)        
 ๔. เครื่องรับ (Receiver)        
 ๕. ผู้ฟัง (Destination)        
 ๖. เสียงรบกวน (Noise Source)๗๔ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการส่ือสารในด้านความหมาย กระบวนการ 
องค์ประกอบ วิธีการ บทบาท หน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้ การควบคุมแนวคิดของศาสตร์ต่างๆ แนวโน้ม
อนาคต และปรากฏการณ์เก่ียวกับการสื่อสาร แต่การอธิบายต้องมีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผลที่ได้จาก
ห ลั ก ฐ าน เอกส ารห รือป ากคํ าขอ งม นุ ษ ย์  การสื่ อ ส าร เป็ น ก ระบ วน การที่ มี พ ล วัตห รื อ 
การเคล่ือนไหว (Dynamic) คือ มีความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวหรือมีผลกระทบ (Effect) ต่อกันและกัน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                                                            
๗๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕. 

Transmitter Source Channel Receiver Destination 

Noise Source 

แผนภาพที่ ๒.๗   แบบจําลองทฤษฎีการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร ์
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ตารางที่ ๒.๑๐ ทฤษฎีการสื่อสาร  

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
David K. Berlo 
(1960, p. 72) 

ท ฤ ษ ฎี  SMCR ผู้ ส่ ง ส า ร  ( Sender)  ส า ร  (Message)
 สื่อ (Channel)  ผู้รับสาร (Receiver) 

บุญเลิศ ศุภดิลก 
(๒๕๕๐, หน้า ๓๒) 

เดวิด เบอร์โล (David K. Berlo) ได้สร้างแบบจําลองซึ่งแสดง
ให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของการสื่อสารไว้อย่างชัดเจน นิยม
เรียกกันแพร่หลายทั่วไปตามอักษรย่อว่า S-M-C-R โดยปัจจัย
ย่อยต่างๆขององค์ประกอบทั้ง ๔ อย่างต่างก็มีส่วนช่วยให้การ
สื่อสารได้ผลสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

กิติมา สุรสนธิ 
(๒๕๔๑, หน้า ๖๙) 

๑. ทฤษฎีการสื่ อสารของเด วิด  เบอร์ โล  (David K. 
Berlo) คุณลักษณะที่สําคัญๆ  ขององค์ประกอบ
การสื่อสารแต่ละตัวมีอิทธิพลทําให้การสื่อสารน้ันจะ
ประสบผลสําเร็จหรือประสบผลล้มเหลวกล่าวคือ 
ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้รับสาร 

๒. ท ฤษ ฎี ก า รสื่ อ ส า รข อ งอ ริ ส โต เติ ล (Aristotle) 
แบบจํ าลองของอริส โต เติ ลจึ งมี อ งค์ ป ระกอบ 
๓ ประการ คือ ผู้พูด (ผู้ส่งสาร) คําพูด (สาร) และผู้ฟัง 
(ผู้รับสาร) 

๓. ทฤษฎีการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ (Shannon 
and Weaver) การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๖ ประการ คือ 
๑ . ผู้ พู ด  (Source) ๒ . เค รื่ อ งส่ ง  (Transmitter)  
๓ . สัญญ าณ  (Signal) ๔ . เค รื่ อ งรับ  (Receiver) 
๕ .  ผู้ ฟั ง  ( Destination)  ๖ .  เ สี ย ง ร บ ก ว น 
(Noise Source) 
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๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 
      จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาจากนักวิชาการหลากหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอ

นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนาดังต่อไปน้ี  

๒.๔.๑ ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพัฒนาทั้ งที่มีความคล้ายคลึงกันและ 

มีความแตกต่างกัน ดังน้ี 

การพัฒนา  แปล ว่า  ความ เจริญ  ทํ าให้ เจริญ  การเปลี่ ยนแปลงในทางเจริญ ขึ้ น๗๕  

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น๗๖ ความก้าวหน้า๗๗ การสร้างสรรค์๗๘ การกระทําให้ดีขึ้นคือเปลี่ยนจาก

สภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า๗๙ การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน 

และสังคมให้ดีขึ้น๘๐ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อยโดยผ่านลําดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่

สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่

อุ ด ม ส ม บู รณ์ เ ป็ น ที่ น่ า พ อ ใจ ๘๑ ทํ า ใ ห้ ชี วิ ต ค ว า ม เป็ น อ ยู่ ข อ งป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม สุ ข  

ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความสงบสันติ๘๒ 

เคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่างแท้จริง

โดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนากล่าวคือการพัฒนาเป็นการปรับปรุงเง่ือนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ ใน
                                                            

๗๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๗๗๙. 
๗๖สุมิตร สุวรรณ, รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔), 

หน้า ๒๐. 
๗๗โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๔), หน้า ๒๕. 
๗๘สุเทพ เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแก่น: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๑๑. 
๗๙ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 

๒๕๒๖), หน้า ๒. 
๘๐สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙. 
๘๑ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 

สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 
๘๒วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์  

ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หน้า ๑๗-๑๘. 



๖๒ 
 
สังคม๘๓ เป็นขบวนการที่ต่อเน่ืองซึ่งแสดงความสามารถของมนุษย์ในการควบคุมการดํารงชีพจากอดีต

จนถึงปัจจุบันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๘๔       

สรุปได้ว่า การพัฒนาคือการกระทําให้ดีขึ้นคือเปล่ียนจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า 

โดยที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้

หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่างแท้จริงโดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงเง่ือนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆในสังคม             

ตารางที่ ๒.๑๑ ความหมายการพัฒนา 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก

ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) 

การพัฒนา แปลว่า ความเจริญ ทําให้เจริญ การเปลี่ยนแปลง
ในทางเจริญขึ้น 

สุมิตร สุวรรณ  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๐) 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์  
(๒๕๓๔, หน้า ๒๕) 

การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า

สุเทพ เชาวลิต 
(๒๕๒๔, หน้า ๑๑๑)  

การพัฒนา หมายถึง การสร้างสรรค์

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี,
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) 

การพัฒนา หมายถึง การกระทําให้ดีขึ้นคือเปลี่ยนจากสภาพ
หน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า 

สมศักด์ิ ศรีสันติสุข  
(๒๕๒๕, หน้า ๑๗๙) 

การพัฒนา หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถ
ของตนเองได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน 
และสังคมให้ดีขึ้น 

 

 

                                                            
๘๓อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูต, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและการซ้ือแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕), หน้า ๑๑๑. 
๘๔Renato Constantino, “ The Challenge of the Churches” , Paper presented during the 

First Gregorio Aplipay Lecture on Nationalism Manila Philippines, (May 18, 1984), p. 112. 



๖๓ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก

ปกรณ์ ปรียากร 
(๒๕๓๘, หน้า ๕) 

การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่ละเล็กละน้อยโดยผ่าน
ลําดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น 
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิม หรืออาจก้าวหน้า
ไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ 

วิทยากร เชียงกูล  
(๒๕๒๗, หน้า ๑๗-๑๘) 

การพัฒนา หมายถึง การทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ 

อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา  
กรรณสูต 
(๒๕๑๕, หน้า ๑๑๑) 

การพัฒนา หมายถึง การเคลื่อนย้ายจากความด้อยพัฒนาให้
หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได้อย่าง
แท้จริงโดยวิธีการวางแผนเพ่ือการพัฒนา 

Renato Constantino  
(1984, p. 112) 

การพัฒนา หมายถึง ขบวนการที่ต่อเน่ืองซึ่งแสดงความสามารถ

ของมนุษย์ในการควบคุมการดํารงชีพจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๒.๔.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนามีนักวิชาการได้แสดงทัศนะดัง

มีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังน้ี 

 คําว่า พัฒนา ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Development๘๕ เกิดขึ้นและนํามาใช้ครั้งแรก 

ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้นํามาใช้เรียกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในยุโรปซึ่ งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงาน 

จากเทคโนโลยีเช่นเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ต่างๆ อาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็น 

การประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพ่ือการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพ่ือ

การค้าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 

เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากน้ันคําว่าพัฒนาก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกโดยความหมาย

กว้างๆทั่วไปแล้วหมายถึงการกระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม

                                                            
๘๕ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๕), หน้า 

๑๗. 

ตารางที่ ๒.๑๑ ความหมายการพัฒนา (ต่อ)



๖๔ 
 
อย่างเป็นระบบ๘๖ การพัฒนาทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืนหรือ

ลักษณะอ่ืนเข้ามาผสมจึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงน้ันว่า“การพัฒนา”โดยมุ่งหมายว่าลักษณะที่เพ่ิมเข้า

มาแทนที่น้ันจะดีกว่าลักษณะเก่า องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วน คือ ผู้กระทําให้

เกิดการเปลี่ ยนแปลง เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิ ธีการรวมทั้ งกระบวนการต่างๆที่ ทํ าให้ เกิด 

การเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายของการกระทําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง๘๗ การพัฒนาไม่ว่าจะใน

ระดับใดก็ตามมีแนวคิดที่สําคัญ ๕ ประการ คือ  

๑. การพัฒนาเป็นกระบวนการ (Process) การพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา

และความต้องการของมนุษย์รวมทั้งศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและความต้องการของมนุษย์ทุกด้าน

อย่างเป็นบูรณาการและอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเริ่มต้นต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และ

ระดับประเทศชาติในที่สุด  

๒. การพัฒนาเป็นวิธีการ (Method) การพัฒนาประกอบด้วยวิธีการในการจัดการระบบ

ทรัพยากรต่างๆและทักษะที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนามีความต่อเน่ือง  

วิธีการพัฒนานี้รวมเอาการสร้างองค์การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความรู้ของประชาชนในสังคม

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละท้องถิ่น  

๓. การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว (Movement) การพัฒนามีลักษณะเคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิงอยู่

กับที่การพัฒนาจึงมีความเก่ียวข้องกับการระดมความร่วมมือทางสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการระดม

ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการรวมตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาความต้องการพ้ืนฐานร่วมกัน 

รวมทั้งร่วมกันคิดและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ัน ขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีความจําเป็นที่จะให้กลุ่ม

บุคคลภายใต้โครงการพัฒนาต่างๆ เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตนรวมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มบุคคลจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติไปในทางก้าวหน้าและสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความรู้ที่

จําเป็นสําหรับการพัฒนาด้วย  

                                                            
๘๖จิตติ มงคลชัยอรัญญา, การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 
๘๗พระธรรมปิฎก (ป .อ . ปยุตฺโต ), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๖. 



๖๕ 
 

๔. การพัฒนาคือการจัดทําโครงการหรือโปรแกรม (Project or Program) โครงการหรือ

โปรแกรมเป็นการปฏิบัติการอย่างหน่ึงของการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาต่างๆทําให้วัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาเป็นจริงขึ้นมาได้ โครงการพัฒนาที่ได้รับผลสําเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลกลุ่ม

ต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ เป็นเป้าหมายของการพัฒนา

ประกอบด้วยบุคคลทุกระดับช้ันนับต้ังแต่กลุ่มผู้ นํา กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆจนถึงกลุ่มรักษา 

ความสะอาดและรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์การ  

๕. การพัฒนาคือการให้โอกาส (Opportunity) การให้โอกาสแก่บุคคลในการพัฒนาชีวิต สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จําเป็นคนที่จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นคือคนยากจนหรือคนด้อยโอกาสย่ิง

ด้อยโอกาสมากที่สุดย่ิงควรได้รับโอกาสมากขึ้นเท่าน้ันซึ่งจะช่วยในการได้รับสิทธิมากขึ้นในเรื่องความ

ยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) และการพัฒนาคุณภาพของคน๘๘ 

 ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการแต่ลักษณะที่สําคัญมีดังต่อไปน้ี 

๑. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใดส่ิงหน่ึง

ให้ดีขึ้นหรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในด้านใด 

ด้านหน่ึงเพียงด้านเดียวเท่าน้ันหรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

๒. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลําดับขั้นตอนและอย่าง

ต่อเน่ืองกันโดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลําดับไม่สามารถข้ามขั้นตอนหน่ึงได้ 

๓ . มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดน่ิงแต่ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้าๆปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 

๔. เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปล่ียนแปลงใคร ด้าน

ใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๕. เป็นวิธีการการพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีที่นํามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย

ที่ กําหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ  

การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

                                                            
๘๘ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, หน้า ๗. 



๖๖ 
 

๖. เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียงรายละเอียด

ของแผนและโครงการเท่าน้ันเพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องนํามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามที่

ต้องการ 

๗. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลก

ประเภทเดียวที่ สามารถจัดทํ าแผนโครงการและคิดค้น วิธีการพัฒนาตนเองและสิ่ งต่างๆได้  

การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้วจะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมีลักษณะ

อ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

๘ . ผลที่ เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจทําให้มนุษย์และสังคมมีความสุขเพราะ 

การพัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์น่ันเอง 

๙. มีเกณฑ์หรือเครื่องช้ีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนั้น 

เป็นการพัฒนาหรือไม่ซึ่งอาจดําเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด 

การเปลี่ยนแปลง กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนาจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆจึงเกิด

ขึ้นอยู่เสมอ๘๙         

 สาระสําคัญของความคิดเก่ียวกับการพัฒนานั้นเน่ืองมาจากปรัชญาพื้นฐานของพุทธศาสนาที่

ปรารถนาช้ีทางหลุดพ้นจากความทุกข์และช้ีทางสู่ความสุขให้แก่มนุษย์ตามหลักคําสอนน้ี 

พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์มีหน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆให้พ้นจากความทุกข์ทั้ง

ทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต๙๐ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมอย่างสัมพันธ์

ควบคู่กันไปและเป็นปัจจัยต่อกันโดยคํานึงถึงธรรมชาติแวดล้อมพร้อมไปด้วยตามหลักการที่จัดไว้เป็น

ระบบอย่างครบถ้วนชัดเจน พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นสําคัญโดยมุ่งพัฒนา ๔ ด้าน 

                                                            
๘๙สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๕ - ๖. 
๙๐สมบูรณ์ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวยจํากัด, 

๒๕๓๐), หน้า ๕๓. 



๖๗ 
 
คือ  ด้ านกาย  ศีล  จิต  และปัญญา๙๑ ในทางพระพุทธศาสนาเป้ าหมายของการพัฒนาคือ 

การปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจโดยการให้ความสําคัญกับความสุข

ทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พ่ึงตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคมซึ่งเป็นเครื่อง

ช้ีให้เห็นระดับการพัฒนาประการหน่ึง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นเคร่ืองพัฒนาทําให้เจริญทําให้

มีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมคือภาวนามี ๔ ประการ คือ 

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้องกับ

สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณไม่ให้เกิดโทษให้

กุศลธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical development) 

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน

ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน 

(Moral development) 

๓. จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก

งามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีเมตตากรุณาขยันหมั่นเพียรอดทนมีสมาธิและสดช่ืนเบิกบาน 

เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น (Cultivation of the heart; Emotional development) 

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจ 

สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระทําตนให้

บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา (Cultivation of 

wisdom ; Intellectual development)๙๒ 

องค์ประกอบหลักทั้ง ๔ น้ีจะทํางานสัมพันธ์กันอาศัยกันและส่งผลต่อกันไม่สามารถแยกขาด

จากกันและต้องมีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อทุกองค์ประกอบคือไม่ยึดติดแต่ต้ังมั่นและให้เป็นไปเพ่ือเก้ือกูลต่อ

ชีวิตที่ดีงามเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาคนด้วยหลักธรรม

ภาวนา ๔ น้ีมาจากหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา ๔ อย่าง คือ 

                                                            
๙๑พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ . ปยุตฺโต ), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสั งคม , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 
๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓), หน้า ๘๑-๘๒. 



๖๘ 
 

๑. พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมดาใน

ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยและมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยน้ัน 

๒. ชีวิตและการกระทําของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามระดับความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยและทําให้

เกิดผลตามระบบเหตุปัจจัยน้ันด้วย 

๓. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ซึ่งแนวคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด  

การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาก็เพราะหลักการสําคัญน้ี คือ ไตรสิกขา จริยธรรมจึงมี

ความหมายเท่ากับการศึกษาเมื่อมนุษย์พัฒนาแล้วก็สามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขที่เกิดจาก

ภายในของมนุษย์เองได้จริง 

๔. ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําให้คนสามารถทําให้ความขัดแย้งมีความหมายเป็น 

ความประสานเสริมกลมกลืนซึ่งกันและกันทําให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพซึ่งความสามารถของ

มนุษย์ที่พัฒนาแล้วจะประยุกต์เข้ากับปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งหมดได้๙๓ 

รายละเอียดสาระสําคัญแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาของพระพุทธศาสนาตามหลักภาวนา 

๔ สามารถประมวลสรุปได้ ดังน้ี 

๑. การพัฒนาด้านกาย (กายภาวนา)  
การพัฒนาด้านกายน้ันจัดอนุโลมอยู่ในการพัฒนาระดับศีลเพราะลําพังเพียงกายอย่างเดียว

ไม่มีศีลควบคุมแล้วพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นการพัฒนาทางกาย แต่ตรงกันข้ามถ้าพัฒนากายด้านเดียว
แล้วอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดตัณหาความทะยานอยากเพื่อให้ได้วัตถุมาบํารุงกายให้เจริญโดย
พระพุทธศาสนาไม่พิจารณาการพัฒนากายแยกต่างหากจากจริยธรรมเพราะลําพังความเจริญทางกาย
อย่างเดียวย่อมไม่มีความหมายเป็นสิกขาและตามปกติจะเอียงไปทางเป็นการสนับสนุนให้ตัณหาได้
เครื่องมือที่ จะเสพแสวงหาย้ือแย่งโลกามิส๙๔ ซึ่ งเป็นสายตรงข้ามกับการศึกษาคือไตรสิกขา 
เพ่ือพัฒนาฝึกปรือตนเองให้เจริญย่ิงขึ้น เมื่อไม่พัฒนาเรื่องกายให้ชัดเจนหรือชํานาญแล้วย่อมตกเป็น
เครื่องมือของวัตถุนิยมไปโดยหลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ใช้สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เช่น 
สื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางหนังสือพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น มอมเมาให้ผู้ไม่ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
ต้องเสียคนเสียความดีของตนไปก็มากด้วยสื่อที่เข้ามาแล้วไม่พัฒนากายหรืออินทรีย์ให้รู้เท่าทันตามจึง
เกิดปัญหาตามมาทางสังคมหลายประการ เช่น กรณีพ่ีชายข่มขืนน้องสาวของตนเองเพราะขณะน้ัน
พ่ีชายกําลังดูเว็บไซต์อนาจารอยู่จึงไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมความต้องการทางเพศของตนได้จึงได้ทํา

                                                            
๙๓เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๓. 
๙๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒.  



๖๙ 
 
ผิ ด ศี ล ธรรม อ ย่ าง น่ าสลด ใจ ย่ิ ง นั ก ๙๕ ฉะ น้ั น ก าร พั ฒ น าก ายตามห ลั กพ ระ พุ ท ธศ าสน า 
มีดังต่อไปน้ี  

๑.๑ ความหมายในการพัฒนากาย คือ พัฒนาอินทรีย์ ๖  
การพัฒนากายในความหมายที่แท้จริงก็คือการพัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ การใช้อินทรีย์ ๖ 

ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับสัมพันธ์หรือเป็นทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก 
(คือ อินทรีย์ภายนอก ๖) ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู้เปิดช่องทางที่เข้าไปสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุและทางธรรมชาติทั้งหมด ในการฝึกพัฒนากายหรือฝึกพัฒนาอินทรีย์น้ัน  
การพัฒนากายจึงเป็นการการพัฒนาอินทรีย์คือฝึกให้มีอินทรีย์สังวร ได้แก่ ความสํารวมอินทรีย์ ๖ เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือให้เกิดความแข็งแกร่งของศีลความประพฤติเพ่ือสนับสนุนจิตให้มีพลังงานท่ีมั่นคงและเป็น
ทางให้เจริญปัญญาอีกด้วย ในมหาอัสสปุรสูตรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นกิจที่ควรทําให้ย่ิงขึ้นไปดังพระ
พุทธพจน์ที่ว่า  

“เธอทั้งหลายควรสําเหนียกอย่างน้ีว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจักปฏิบัติเพ่ือความสํารวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้ว
ก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได้ จักรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสํารวม
ในจักขุนทรีย์…ฟังเสียงทางหู..ฯลฯ รู้ธรรมทางใจ..”๙๖  

๑.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา (พัฒนาอินทรีย์ ๖)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้งานคือทําให้อินทรีย์เหล่าน้ันมีความเฉียบคม  

มี ความละเอียด มีความไว มีความคล่อง มีความจัดเจน คล้ายกับการฝึกทักษะและเพ่ือฝึกฝนใน 
ด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษ
หรือสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ภายในโดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมดจะต้องป้องกันไว้ก่อน  

๑.๓ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ ๖)  
การเตรียมความพร้อมในก่อนการพัฒนากายมีความจําเป็นอย่างย่ิงกล่าวคือใน 

ความพร้อมส่วนตัวซึ่งหมายถึงความดีหรือบุญเก่าเป็นทุนเดิมสถานที่หรือที่โคจรไปบุคคลที่ควรคบหา
สมาคมด้วยหรือกัลยาณมิตร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการพัฒนาทัศนคติค่านิยมตลอดจนความไม่ประมาท
ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยสติสัมปชัญญะมี ๖ ประการ ดังน้ี  

 ๑.๓.๑ ความพร้อมเรื่องส่วนตัวได้แก่คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นอุปนิสัยเดิมมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน๙๗ คือความเป็นคนได้สั่งสมความดีมาแต่เดิม (ปุพเพกตปุญญตา) การมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ คือ มีสติปัญญา (สชาติกปัญญา) ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การวางตนให้พอเหมาะ คือ  
                                                            

๙๕แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุด, เพ่ือนทุกข์ ๒, (กรุงเทพมหานคร: แปลนพริ้นต้ิง, ๒๕๔๔), หน้า ๗๐ – ๗๑.  
๙๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕. 
๙๗องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐.  



๗๐ 
 
รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาลเวลา รู้ชุมชน และรู้บุคคล เรื่องราวที่ตนไปเก่ียวข้องและต้องใช้
อินทรีย์น้ันๆอย่างระมัดระวังรอบคอบ๙๘  

 ๑.๓.๒ ความพร้อมด้านสถานที่ทํากิจกรรม หมายถึง การเว้นจากที่อโคจรและไปสู่ที่
โคจร หมายถึง การไปมาหาสู่ในสถานที่อันไม่เหมาะสม เช่น การไปมาหาสู่หญิงแพศยา หญิงโสเภณี 
หญิงหม้าย บัณเฑาะก์ โรงสุรา๙๙ ในปัจจุบันน้ีสําหรับเยาวชนไม่ควรไปบ่อยนัก ได้แก่ บรรดาร้านเล่น
เกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นแหล่งสร้างความรุนแรงด้านความรู้สึกทางอารมณ์เป็นอย่างย่ิง๑๐๐  
แต่ควรไปในที่โคจร เช่น วัดเป็นสถานที่ทําบุญ โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น  

 ๑.๓.๓ ความพร้อมด้านแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี (กัลยาณมิตร) ได้แก่ บุคคลผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืน
ดําเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง๑๐๑ เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก  
ครู อาจารย์ และท่านผู้เป็นพหูสูตทรงปัญญาสามารถสั่งสอนแนะนําเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัย
กว่า๑๐๒ ตรงกันข้ามควรเว้นบุคคลผู้เป็นคนพาลมิใช่บัณฑิตเสีย  

 ๑.๓.๔ ความพร้อมด้านแรงจูงใจใฝ่รู้สร้างสรรค์ (ฉันทสัมปทา) ได้แก่ ความพร้อมด้าน
ความพึงพอใจโดยมีกุศลจิตเป็นพ้ืนฐานรู้จักวิจารณญาณควบคุมต่ออินทรีย์ภายในเมื่อได้รับสัญญาณจาก
อินทริย์ภายนอก เช่น เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง เป็นต้น แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการรับรู้อย่างมี
ส ติสัมป ชัญญะคือให้มี ความพอใจใน กุศลการทํ าสุ จริตกรรมซึ่ งมี ฉันทะเป็นผู้ นํ า เบ้ื องต้น  
และละเว้นอกุศลการทําทุจริตกรรมอันมีตัณหาเป็นตัวนําก่อนเมื่อลงมือปฏิบัติหน้าที่กิจการงานของ
ตนเองเพื่อความปลอดภัยจากตัวทุกข์น่ันเองหรือให้มีทุกข์น้อยที่สุดถ้าเราสามารถปฏิบัติตนฝึกฝนตนให้
มีฉันทสัมปทาน้ี๑๐๓  

 ๑.๓.๕ ความพร้อมด้านทัศนคติและค่านิยมให้รับแนวเหตุผล (ทิฏฐิสัมปทา) ได้แก่  
มีความถึงพร้อมด้วยความเห็นเข้าใจตามนัยเหตุผลหลักการที่เห็นสมข้อที่ถูกใจปัจจุบันนิยมเรียกว่า 
ค่านิยมรวมไปถึงอุดมการณ์แนวทัศนะในการมองโลกที่นิยมเรียกว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆ ตลอดจน

                                                            
๙๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓.   
๙๙องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐.  
๑๐๐พระธรรมปิฎก  (ป .อ . ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๕๙. 
๑๐๑องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐.  
๑๐๒พระธรรมปิ ฎก  (ป .อ .ป ยุตโต ), พุ ทธธรรมฉบั บปรับปรุงและขยายความ , พิ ม พ์ค ร้ัง ท่ี  ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๖๒๓. 
๑๐๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔๐ – ๑๔๑.   



๗๑ 
 
ทั ศ น ค ติ พ้ื น ฐ านที่ สื บ เน่ื อ งจ าก ค วาม เห็ น  ค วาม เข้ า ใจ  และค วาม ใฝ่ นิ ย ม เห ล่ า น้ั น๑๐๔ 

  
ซึ่งความเห็นน้ีถือว่าสําคัญมากต่อการแสดงออกทางกายและวาจาถ้าคิดดีเห็นดีก็จัดเป็นกุศลกรรมบท 
ถ้าคิดช่ัวก็จะพูดช่ัวและทําช่ัวเป็นอกุศลกรรมบท๑๐๕ 

 
 ๑.๓.๖ ความพร้อมด้านสติความต่ืนตัวในการทํากิจ (อัปปมาทสัมปทา) ได้แก่  

ความไม่ประมาท ความเป็นอยู่อย่างมีสติ ความไม่เผลอ ความไม่เลินเล่อเผลอสติ ความไม่ปล่อยปละ
ละเลย ความระมัดระวังที่จะไม่ทําเหตุแห่งความผิดพลาดเสียหาย และไม่ละเลยโอกาสท่ีจะทําเหตุแห่ง
ความดีงามและความเจริญ  เป็นคนรอบคอบ  โดยเมื่อกล่าวสรุปคือไม่ประมาทใน  ๔  สถาน  
คือ ในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต ในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต ในการละมโนทุจริต 
ประพฤติมโนสุจริต และในการละมิจฉาทิฏฐิแล้วประพฤติสัมมาทิฏฐิ๑๐๖  

๑.๔ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากายหรืออินทรีย์ ๖ เมื่อบุคคลไม่สํารวมกายหรือไม่
สํารวมอินทรีย์ ๖ มี ตา หู เป็นต้น ย่อมเสพอารมณ์ที่มากระทบด้วยตัณหาจึงเกิดทุกข์เพราะอาศัย
อินทรีย์น่ันเอง๑๐๗ โดยตัณหาเกิดได้ ๖ ทาง รูปตัณหาความทะยานอยากได้รูป สัททตัณหาความทะยาน
อยากได้เสียง คันธตัณหาความทะยานอยากได้กลิ่น รสตัณหาความทะยานอยากได้รส โผฏฐัพพตัณหา
ความทะยานอยากได้การถูกต้องด้วยกาย ธัมมตัณหาความทะยานอยากได้อารมณ์ของใจ๑๐๘ โดยให้
พิจารณาในสายเหตุไปหาผลจะพบว่าบุคคลผู้ไม่พัฒนากายน้ันมีปัญหาจากการไม่คบหาสัตบุรุษ การไม่
ฟังสัทธรรม ความไม่เกิดศรัทธา การขาดหลักโยนิโสมนสิการ จนกระทั่งสิ้นสุดการทํางานที่อวิชชาซึ่ง
เป็นผล ฉะน้ันจึงไม่สามารถทําให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาได้เลย  

๑ .๕ กระบวนการสําหรับพัฒนากาย คือ กระบวนการที่สามารถจะพัฒนาตนเอง  
ให้เป็นผู้ถึงดับความทุกข์ได้ตามลําดับโดยมีขั้นตอนการดับทุกข์ตามลําดับดังน้ี  

ขั้นที่ ๑ อินทรีย์ภายใน + อินทรีย์ภายนอก + วิญญาณ = ผัสสะ  
ขั้นที่ ๒ เวทนา (การเสวยอารมณ์)  
ขั้นที่ ๓ ปัญญา (โยนิโสมนสิการ)  

อธิบายกระบวนการสําหรับพัฒนากายว่าเมื่อบุคคลเสพอารมณ์ภายนอกผ่านประสาทสัมผัส
ภายใน เช่น ตาเห็นรูปจะปรากฏวิญญาณคือสภาพรับรู้ข้อมูลทันทีหลังจากน้ันก็จะเกิดการสัมผัสคือ
ถูกต้องกันแล้วเกิดเวทนาคือการเสพหรือเสวยอารมณ์ที่ ได้รับมาน้ันต่อจากน้ันปัญญาหรือ 

                                                            
๑๐๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๔๐ – ๑๔๑.  
๑๐๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๓๕ – ๗๓๖. 
๑๐๖พระธรรมปิ ฎก  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต ), ทศวรรษธรรม ทัศน์ พ ระธรรมปิ ฎก  หมวดพุทธศาสตร์ ,  

หน้า ๔๐๑ –๔๐๒.  
๑๐๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๘.  
๑๐๘องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๒/๑๓๘.  



๗๒ 
 
โยนิโสมนสิการก็จะทําการตัดตัณหาคือความอยากในขณะน้ันเช่นกันเพ่ือป้องกันไม่ให้สภาพจิตใจ
หลงใหลไปตามกระแสแห่งตัณหาจึงเป็นสายดับทุกข์น้ันเอง ขณะที่บุคคลเสพอารมณ์ที่มากระทบ
อินทรีย์ภายในด้วยปัญญาย่อมเป็นเหตุให้เกิดความดับทุกข์ได้โดยเป็นการใช้โยนิโสมนสิการควบคุม
อินทรีย์ให้ทํางานอย่างไม่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาก็จะเป็นการนําสู่การดับทุกข์ตามลําดับคือสามารถจะ
สกัดก้ันตัณหาไว้ได้ด้วยปัญญา กระบวนการสายดับทุกข์เมื่อพิจารณาจากจุดเริ่มต้นคือ การคบสัตบุรุษ
คนดีเป็นกัลยาณมิตร การฟังธรรม ความมีศรัทธา ไล่ไปจนสุดสายดับทุกข์กระทั่งจนถึง วิชชาและวิมุตติ
ก็เป็นผลสืบเน่ืองจากความสํารวมอินทรีย์เป็นหน่ึงขององค์ประกอบเหล่าน้ันด้วย 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงวิชชาและวิมุตติซึ่งเป็นผลสูงสุดในการพัฒนากาย โดยมี
ความสัมพันธ์กับหลักธรรมที่ เก่ียวข้องคือวิชชาและวิมุตติน้ันเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัยโพชฌงค์  
สติปัฏฐาน สุจริต ความสํารวมอินทรีย์ ความมีสติสัมปชัญญะ การมนสิการโดยแยบคาย ความมีศรัทธา 
การฟังธรรม และการคบสัตบุรุษเป็นเหตุเริ่มต้นของวิชชาและวิมุตติน่ันเอง 

๑.๖ เหตุปัจจัยที่เป็นอุปการะต่อการพัฒนากาย  
 ๑) การป้องกันด้วยการเห็น หมายถึง การเข้าไปหาเข้าไปพบเห็นสัตบุรุษคือคนมี 

ความประพฤติดี สัตบุรุษหมายถึงผู้มีสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ได้แก่ เป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้จัก
ประมาณ รู้จักกาลอันควรและไม่ควร รู้จักชุมชนสังคมน้ัน และรู้จักบุคคลโดยความแตกต่างกันทั้งทาง
จริตนิสัยและคุณสมบัติที่จะฝึกฝนได้หรือไม่ เพราะถ้าขาดการเห็นสัตบุรุษไม่เข้าใจหลักธรรมของท่าน 
ไม่พิจารณาถึงธรรมที่ควรมนสิการและไม่ควรมนสิการย่อมจะเกิดอาสวะ๑๐๙ 

 ๒) การป้องกันอาสวะด้วยการบริโภคปัจจัย หมายถึง การจะใช้สอยปัจจัย ๔ คือ 
เครื่องนุ่มห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค จะต้องพิจารณาโดยแยบคายก่อนจึงบริโภคคืออย่าใช้
สอยเพ่ือสนองต่อตัณหา๑๑๐ 

ข้อน้ีสําคัญมากต่อการเกิดค่านิยมทางวัตถุในปัจจุบันเพราะเม่ือคนเราขาด
การพิจารณาโดยแยบคายแล้วอาสวะจะเจริญได้เร็วมากและยากที่จะป้องกันได้ส่วนมากจะไปแก้ที่ 
ปลายเหตุคือเมื่อเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยที่ดีและดีกว่ามาสนองตอบตัณหาของตน
เข้าทํานองว่า “แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาส แย่งอํานาจกันเป็นใหญ่”๑๑๑ เน่ืองจากว่าปัจจุบัน
วัฒนธรรมในการบริโภควัตถุนิยมจนทําให้เสียความเป็นไทยลงไปทุกทีในด้านน้ีเพราะต้องขึ้นอยู่กับ
สินค้า๑๑๒ ชีวิตแอบอิงอาศัยกับวัตถุจนมีวัตถุเป็นสรณะลืมสรณะภายในคือความดีงามความเจริญงอก

                                                            
๑๐๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗/๒๑. 
๑๑๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓ /๒๒.   
๑๑๑พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), เทศนาวาไรต้ี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๙๐.   
๑๑๒ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร, “วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ , ปีท่ี ๔๙ ฉบับท่ี ๔๑ ,  

(๗ -๑๓ – มีนาคม ๒๕๔๖): ๕๕.   



๗๓ 
 
งามด้านจิตใจปัญญาเมื่อมีค่านิยมที่บริโภควัตถุจนเป็นทาสวัตถุแล้วย่อมเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีก เช่น 
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรมเพราะจะต้องแย่งชิงสิ่งของกันในเมื่ออยากได้มากๆ มาบําเรอตน
หรือแม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็ใช้มือถือกันแล้ว๑๑๓ เป็นเรื่องของพ่อแม่รังแกลูกคือไม่สอนให้เด็กเจริญด้วย
ปัญญาแต่สอนให้เขาเจริญด้วยวัตถุเมื่อโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่จะต้องทําความลําบากแก่ผู้ปกครอง ซึ่งปัญหา
ทางวัฒนธรรมน้ีมีมูลเหตุจากการไม่พิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ หรือขาดความสํารวม
อินทรีย์ที่ดีไม่ควบคุมไม่รู้จักคิดโดยหลักโยนิโสมนสิการ เป็นต้น  

   ๓) การป้องกันอาสวะด้วยการบรรเทา หมายถึง ให้พิจารณาโดยแยบคายภายในใจ 
โดยไม่ยอมรับอกุศลวิตกมาสู่ ใจของตน  ได้แ ก่  ไม่ รับกาม วิตกคือความคิดในเรื่องกามคุณ  
๕ ที่น่ารักน่าพอใจ ไม่รับพยาบาทวิตกได้แก่ความคิดในเรื่องแผนการทําร้ายคนอ่ืน และไม่รับวิหิงสาวิตก 
ได้แก่ ความคิดชนิดเบียดเบียนคนอ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ ให้พินาศไป และละบาปอกุศลทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่
ตนแต่พยายามละอีกต่อไปถ้ายังไม่หมด๑๑๔  

 ๔) การป้องกันอาสวะด้วยการเจริญ หมายถึง เมื่อพิจารณาโดยแยบคายแล้วพึงเจริญ
โพชฌงค์คือฝึกให้เป็นคนมีสติ รู้จักเลือกเฟ้นธรรมะ มีความเพียร แล้วได้ปีติ มีความสงบทางกาย 
(ก าย ปั ส สั ท ธิ ) มี ค ว าม ส งบ ท าง ใจ  (จิ ต ปั ส สั ท ธิ ) ห รื อ มี ส ม า ธิ น่ั น เอ ง  แ ล้ ว ข้ อ สุ ด ท้ า ย  
คือให้มีอุเบกขาความวางเฉยต่ออารมณ์โดยอาศัยความวิเวก วิราคะ นิโรธ ให้น้อมไปเพ่ือความสละทิ้ง 
จนกว่าจะหายความเร่าร้อนความคับแค้นใจ๑๑๕  

๒. การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา)  
การพัฒนาตนเองด้วยหลักศีลน้ันโดยเนื้อหาสาระสําคัญก็เพ่ือให้บุคคลสามารถดํารงตนให้

อยู่ร่วมกับสังคมหรืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างปกติสุขทั้งศีลที่เป็นสิกขาบททั่วไปและศีลที่เป็นองค์มรรค
คืออธิศีลสิกขา ดังจะได้กล่าวถึงคําแปล ความหมาย และประเภทของศีลไปตามลําดับ ดังต่อไปน้ี  

 ๒.๑ คําแปลของศีล  
 ศีลมีคําแปลหลายอย่าง ได้แก่ แปลว่า เศียร หมายความว่า ศีรษะ ถ้าคนมีศีรษะขาดก็

ตายถ้าศีรษะบาดเจ็บก็ไม่สบายฉันใด ถ้าคนศีลขาดก็ตายจากความดีต่างๆ ศีล แปลว่า ปกติ หมายความ
ว่ า  รั กษ าก ายวาจ าให้ เรี ย บ ร้ อ ย ดี เป็ นป ก ติ  ศี ล  แป ล ว่า  เย็ น  หมายความ ว่ า  เย็ น ก าย  
เย็นใจ ไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ไม่มีความเดือดร้อน มีแต่ความสงบสุข ศีล แปลว่า เกษม หมายความ
ว่า ปลอดภัย ไม่มีอันตราย มีแต่ความสุขกาย สบายใจอยู่เสมอ ศีล แปลว่า ต้ังกายกรรม วจีกรรม  
ไว้ด้วยดี หมายความว่า รักษากายให้ต้ังอยู่ในสุจริต ๓ รักษาวาจาให้ต้ังอยู่ในวจีสุจริต ๔ ไว้เป็นปกติ ศีล 

                                                            
๑๑๓สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, “เพ่ือนบ้าน”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, ปีท่ี ๔๙ ฉบับท่ี ๔๓, (๒๑ – ๒๗ มีนาคม 

๒๕๔๖):  ๒๘.  
๑๑๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๖ /๒๕. 
๑๑๕ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗ /๒๕ – ๒๖.  



๗๔ 
 
แปลว่า เข้าไปรับรองกุศลกรรมไว้หมายความว่าเมื่อบุคคลมีศีลดีแล้วคุณธรรมอ่ืนๆที่ ดีงาม  
เช่น ขันติ เมตตา สัจจะ สันโดษ วิริยะ ปัญญา เป็นต้น ก็เกิดขึ้นมาตามลําดับ๑๑๖  

 ๒.๒ ลักษณะ หน้าที่ ผลปรากฏ เหตุเกิดของศีล  
 มีอธิบายว่าลักษณะของศีลคือมีการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม หน้าที่ของศีล คือ

มีการกําจัดความทุศีล ผลปรากฏของศีลคือมีความสะอาดกาย วาจา ใจ (กายโสเจยฺยํ วจีโสเจยฺยํ มโนโส
เจยฺยํ) ส่วนเหตุเกิดของศีลคือหิริ (ละอายช่ัว) และโอตตัปปะ (กลัวบาป)๑๑๗  

 ๒.๓ ความหมายของศีล  
      ในแง่ของการฝึกฝนตนคือการฝึกฝนอบรมตนซึ่งเรียกว่าอธิศีล หรือข้อปฏิบัติสําหรับ

ฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง หรือการฝึกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา  
คือ ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน และในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยดี ให้เก้ือกูลไม่เบียดเบียน  
ไม่ทําลายเป็นพ้ืนฐานแห่งการฝึกอบรมจิตใจในอธิจิตตสิกขาเรียกสั้นๆ ว่า ศีล๑๑๘ และศีลยังหมายถึง 
ระเบียบความประพฤติหรือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกาย
วาจาตลอดถึงทํามาหาเลี้ยงชีพซึ่งได้กําหนดวางไว้เพ่ือทําให้ความเป็นอยู่น้ันกลายเป็นสภาพอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆ ประจําวันโดยเป็นไปเพ่ือความหมายอันดีงามน่ันคือการทํา
ให้คนในสังคมหรือชุมชนมีระเบียบวินัยขณะเดียวกันศีลก็เป็นเคร่ืองป้องกันความช่ัวไปในตัวอีกโสดหน่ึง
ด้วย แล้วศีลยังช่วยส่งเสริมโอกาสสําหรับทําความดีโดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ด้วยกายวาจาท่ี
ดีงามกับสภาพแวดล้อม ในทางอุดมคติแล้วศีลน้ันต้องการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจาก
การเบียดเบียนทําร้ายกันและกันและช่วยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอํานวยให้อีกด้วย๑๑๙ 
นอกจากน้ันศีลครอบคลุมไปถึงการไม่ละเมิดระเบียบวินัยหรือการไม่เจตนาล่วงเกินเบียดเบียนผู้อ่ืนถ้า
มองในด้านการกระทําศีลจึงหมายถึงความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียน สาระของศีลอยู่ที่ความ
สํารวมหมายถึงการสํารวมระวังคอยปิดก้ันหลีกเว้นไม่ให้ความช่ัวเกิดขึ้นน่ันเองเป็นศีลและสภาพจิตของ
ผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดเบียดเบียนใครน่ันแหละเป็นตัวศีล๑๒๐ 

  
 
 

                                                            
๑๑๖พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิปัสสนาญาณโสภณ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศรี

อนันต์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๔ – ๗๕. 
๑๑๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๖.  
๑๑๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๓๔๑ – ๓๔๒.  
๑๑๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๑๙.  
๑๒๐อ้างแล้ว, หน้า ๗๖๗.  



๗๕ 
 

 ๒.๔ ความหมายของศีลที่เป็นระเบียบทางสังคม  
 หมายถึงศีลที่เป็นระเบียบทางสังคมหรือระบบการน้ันๆ ศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขัน 

เคร่งครัด หยาบ ประณีต และรายละเอียดต่างๆ กัน ดังมีศีล ๕ ศีล ๘ ศีลของคฤหัสถ์ ศีล ๑๐ สําหรับ
สามเณร ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น  

 ๒.๕ ศีลเป็นเหตุให้พัฒนาตนเองจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น  
 หมายถึ งศีลที่ ทํ าให้ เกิดสภาพความเป็นอ ยู่ที่ เก้ื อ กูลแก่การปฏิ บั ติ กิจ ต่างๆ  

เพ่ือเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลําดับไปจนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตในกิมัตถิยสูตรกล่าวถึงสาระสําคัญ
ของกุศลศีลว่าสามารถเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้โดยพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเก่ียวกับผลแห่งศีลที่
เ ป็ น กุ ศ ล แ ล ะ พ ร ะ อ ง ค์ ไ ด้ ต รั ส ต อ บ ว่ า ศี ล ที่ เ ป็ น กุ ศ ล  ทํ า ให้ ส า ม า ร ถ ดั บ ทุ ก ข์ ไ ด้  
มีลําดับการพัฒนา ได้แก่ ศีลที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดอวิปปฏิสาร (ความไม่เดือดร้อนใจ) อวิปปฏิสาร 
เป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ ปราโมทย์เป็นเหตุให้เกิดปีติ ปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิ ปัสสัทธิเป็นเหตุให้เกิด
สุข สุขเป็นเหตุให้ เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้ เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ยถาภูตญาณทัสสนะ  
เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาและวิราคะ นิพพิทาและวิราคะเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติญาณทัสสนะ วิมุตติญาณทัส
สนะเป็นธรรมสูงสุด๑๒๑  

 ๒.๖ ศีลทําให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนน้ันอยู่ร่วมกันด้วยดี  
 หมายถึงศีลทําให้สังคมสงบเรียบร้อยสมาชิกต่างดํารงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจ

ของตนโดยสะดวก  
 ๒.๗ ศีลจัดเป็นเคร่ืองมือเพ่ือฝึกหัดขัดเกลาตนเอง  
 ทําให้กิเลสอย่างหยาบเบาบางลงด้วยการควบคุมยับย้ังสังวรปรับการแสดงออกทาง

กายวาจาให้เก้ือกูลแก่สภาพความเป็นอยู่และการอยู่ด้วยกันด้วยดีซึ่งเป็นความจําเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
พัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างย่ิงคือเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ
หรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไป๑๒๒  

 ๒.๘ ประเภทของศีลเพ่ือนํามาพัฒนาตนเองและสังคม  
 ศีลเพ่ือเสริมสร้างความดีงามของชีวิตและสังคมคือหลักคําสอนในสิงคาลกสูตรทั้งหมด

เรียกคิหิวินัยหมายถึงวินัยของคฤหัสถ์เป็นศีลสําหรับประชาชนมี ๒ ระดับ ดังน้ี  
 ๑) ธรรมขั้นศีล คือ ศีลในแง่ธรรม หมายถึง หลักความประพฤติระดับกายวาจาและ

อาชีวะที่นํามาแนะนําสั่งสอนโดยเน้นที่ปัจเจกชนเป็นสําคัญในขั้นน้ีมีความหมายไปถึงอธิศีลสิกขาซึ่ง
หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคสัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือการดํารงตนด้วยดีในสังคมรักษาระเบียบวินัย
                                                            

๑๒๑องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓.  
๑๒๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒.  



๗๖ 
 
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเก้ือกูลประโยชน์
ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมให้อยู่ในภาวะเอ้ืออํานวยแก่การท่ีทุกๆคน
จะสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดี กล่าวโดยย่ออธิศีลสิกขาคือความ
ประพฤติด้านศีลตัวอย่างพุทธพจน์ที่แสดงเรื่องศีลในแง่ธรรมสําหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่แสดงถึง
บทบาทของศีลและปัญญาของบุตรธิดาต่อบิดามารดา ดังน้ี 

“บุตรธิดาที่สามารถยังมารดาบิดาผู้ทุศีลผู้ไม่มีศรัทธาให้ต้ังมั่นในศรัทธา ศีล จาคะ และ
ปัญญาได้ การกระทําอย่างน้ันช่ือว่าบุตรได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา”๑๒๓ 

      ๒) วินัยที่เป็นศีล คือ ศีลในแง่ที่เป็นวินัย หมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดวางกัน
ขึ้นเป็นบัญญัติทางสังคมเพ่ือกํากับความประพฤติของบุคคลตามความมุ่งหมายเฉพาะของหมู่ชนหรือ
ชุมชนน้ันโดยมากมุ่งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นและผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตาม
ความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคมน้ันอีกช้ันหน่ึงต่างจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติน่ันคือวิธีฝึกคน
ให้มีศีลซึ่งเป้าหมายของวินัยที่เป็นศีล๑๒๔ ได้แก่ ศีลระดับสังคมสงฆ์ มีเป้าหมายที่สําคัญอยู่ ๑๐ ประการ 
คือ เพ่ือความดีงามที่เป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ ความผาสุกแห่งสงฆ์ กําราบคนหน้าด้าน
ไม่รู้จักอาย ความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม ปิดก้ันความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อนที่
จะมีในปัจจุบัน บําบัดความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมีในภายหลัง ความเลื่อมใสย่ิงขึ้นไป
ของคนท่ียังไม่เลื่อมใส ความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนผู้เลื่อมใสแล้วความดํารงมั่นแห่งสัทธรรม และ
ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนับสนุนวินัยให้หนักแน่น  ส่วนในอังคุตตรนิกายได้เพ่ิมเข้ามาอีก 
๒ ข้อ คือ เพ่ือเอ้ืออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย และเพ่ือตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาช่ัว
ร้าย๑๒๕  

๒ .๙  การพัฒนาตน ด้วยศี ลที่ เป็ นองค์มรรค  หมายถึ ง การฝึกฝนอบรมใน ด้าน 
ความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะในระดับการพัฒนาศีลท่านเรียกว่า  
อธิสีลสิกขาเรียกกันสั้นๆ ว่า ศีล วิธีแก้ปัญหาโดยวิธีน้ีเป็นวิธีของอารยชนระดับพ้ืนฐานเรียกตามบาลีว่า 
หลักของอริยมรรค แปลว่า ทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทําให้เป็นอริยชนหรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ 
อริยมรรคน้ีแบ่งระดับการพัฒนาศีลที่เป็นองค์มรรคเป็น ๓ อย่าง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ๑๒๖ มีความละเอียดดังต่อไปน้ี  

                                                            
๑๒๓องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๔/๗๘.  
๑๒๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๗๖๘.  
๑๒๕องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๔๓๖/๑๒๓.  
๑๒๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๒ – ๑๓.  



๗๗ 
 

๑) สัมมาวาจา หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบมี ๔ ประการ คือ ละมุสาวาทคือเว้น 
การพูดเท็จขณะเดียวกันให้พูดคําจริงเรียกว่า สัจจวาจา ละปิสุณาวาจาคือเว้นการพูดส่อเสียด 
ขณะเดียวกันให้พูดคําสมานสามัคคีเรียกว่าสมัคคกรณีวาจา ละผรุสวาจาคือเว้นจากพูดคําหยาบคาย
ขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่คําอ่อนหวานสุภาพไพเราะน่าฟังที่เรียกว่าสัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะคือเว้น
การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่คํามีประโยชน์สร้างสรรค์นํามาแต่คุณธรรมปรุง
จิตใจให้ร่าเริงเบิกบานเรียกว่าอัตถสัณหิตาวาจา๑๒๗ ดังพระพุทธพจน์ตรัสแสดงสัมมาวาจาว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจาเป็นไฉน  น้ีเรียกว่าสัมมาวาจา คือ เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
เจตนางด เว้นจากวาจาส่อ เสี ยด  เจตนางดเว้นจากวาจาหยาบ  เจตนางด เว้นจากการพูด 
เพ้อเจ้อ”๑๒๘   

๒) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระทําชอบมี ๓ ประการ ได้แก่ การละ
จากปาณาติบาต หมายถึง เว้นการทําลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกจําพวกขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเก้ือกูล
แก่กัน ละอทินนาทานคือเว้นการเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของคนอ่ืนที่ไม่อนุญาต หรือไม่ได้มีเจตนาที่จะให้
ขณะเดียวกันก็ควรจะบริจาคทรัพย์ให้ทานตามโอกาสและฐานะ ละกาเมสุมิจฉาจาราคือเว้น 
ความประพฤติผิดในกามหมายถึงไม่ล่วงเกินในสามีภรยาอันเป็นที่รักย่ิงของคนอ่ืนขณะเดียวกันก็
ประพฤติสทารสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนเองเท่าน้ัน๑๒๙ ดังพระพุทธพจน์ตรัสสัมมากัมมันตะ ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เป็นไฉน น้ีเรียกว่า สัมมากัมมันตะ คือ เจตนางดเว้นจาก
การตัดรอนชีวิต  เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย”๑๓๐  

๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ
ขณ ะ เดี ย ว กั น ก็ มี ค วามข ยันหมั่ น เพี ย ร ใน ก ารป ระกอบอ า ชีพ ก ารงานห น้ าที่ อั น สุ จ ริ ต  
เช่น ทํางานไม่ให้อากูล หมายถึง ไม่ค้างงาน ไม่ผัดผ่อนงานไม่จับจดงาน ไม่ยุ่งเหยิงสับสน เป็นต้น  
เมื่อกล่าวถึงหลักการของสัมมาอาชีวะน้ันพึงเข้าใจว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์แล้วใช้สอยทรัพย์น้ันโดย
ชอบธรรมต้ังแต่ปัจจัย ๔ อันเป็นพ้ืนฐานในการครองชีพและผลตอบแทนในด้านจิตใจด้วยไม่ใช่ทํางาน
เพ่ือวัตถุหรือเพียงเพ่ือได้ทรัพย์มาเท่าน้ันมีประเด็นควรพิจารณา ๓ ประการ ดังต่อไปน้ี  

(๑) มุ่งให้คนมีปัจจัย ๔ ที่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ได้แต่ไม่ได้มุ่งว่าจะมีมากหรือน้อยคือ มุ่งให้
คนทํางานเป็นมากกว่าจะมาน่ังนับทรัพย์สินซึ่งเป็นผลของการทํางานอีกต่อหน่ึงมิใช่เป้าหมายของ
พระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากธรรมะที่เก่ียวกับการปกครองบ้านเมืองหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินข้อที่

                                                            
๑๒๗องฺ.จตุกฺก. (บาล)ี ๒๑/๑๔๘/๑๘๙.  
๑๒๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖.  
๑๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒.  
๑๓๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖.  



๗๘ 
 
หน่ึง๑๓๑ คือ ทาน หมายถึง การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของแก่ประชาชนคือนําสิ่งของไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ไม่ให้เก็บไว้จนเต็มท้องพระคลังหลวง ถ้าพิจารณาให้ครบด้านจะเห็นว่าก็เป็นรายได้หลวงบริหาร
ประเทศให้พลเมืองอยู่ดีกินดีและดํารงชีวิตได้ด้วยองค์กรของรัฐเข้าประคับประคอง  

 (๒) ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์มิใช่จุดมุ่งหมายแสวงหาแต่เป็นเพียงสิ่งเป็นอุปการะแก่
การดํารงชีวิตอันเน่ืองมาจากศีลเป็นตัวผลิตให้ด้วยการทํางานสุจริตน้ันจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการให้
เกิดการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญามากกว่ามาประกอบอาชีพเพ่ือหาทรัพย์มาบํารุงตนฝ่ายเดียวแต่
ทรัพย์ภายในอย่างอ่ืนต้องแสวงหาเพ่ิมด้วยเช่นกัน  

 (๓) สัมมาชีพ มิได้หมายถึงมีหน้าที่ในการใช้แรงงานเพ่ือให้เกิดทรัพย์สินสมบัติเท่าน้ัน 
แต่ยังหมายถึงการทําหน้าที่ การดํารงตําแหน่ง การมีคุณธรรมศีลธรรมในหน้าที่กิจการงานของตนเอง 
เช่น เป็นครู ก็มีธรรมะสําหรับครู เป็นต้น ไม่ใช่สอนเพ่ือหวังแต่เงินเดือนตอบแทนเพียงอย่างเดียว 
ขณะเดียวกันจะต้องถ่ายทอดความรู้ความสามารถวิชาการท่ีก้าวหน้าแก่ศิษย์ตามหน้าที่จัดว่าเป็น
สัมมาชีพของครูคือมีการใช้แรงงานการสอนวิชาการและมีผลผลิตคือรายได้ต่อเดือนเพ่ือนําไปเลี้ยงตน
และคนที่เก่ียวข้องและเสียภาษีช่วยรัฐ  

 (๔) สัมมาอาชีวะโดยทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะและ
ผลตอบแทนโดยพิจารณาแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ สําหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ การใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่อง
ของอาชีวะโดยตรงคือเป็นไปเพ่ือได้ผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทองใช้เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพ เช่นอาชีพ 
กรรมกร ครู ทหาร ตํารวจ อัยการ ผู้พิพากษา นายกรัฐมนตรี เป็นต้น ส่วนของพระสงฆ์ ได้แก่ การใช้
แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่องของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีวะคือไม่เก่ียวกับอาชีวะเลยเพราะ
ไม่เป็นไปเพ่ือได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเคร่ืองยังชีพแต่ปฏิบัติงานเพ่ือธรรมและเพ่ือผดุงธรรมในโลกถ้า
เอาแรงงานที่พึงใช้ในหน้าที่มาใช้ในการแสวงหาปัจจัยเคร่ืองยังชีพจัดว่าเป็นมิจฉาชีพ๑๓๒  

 (๕ ) สัมมาอาชีวะในแ ง่การพัฒนาจิตใจและปัญญา ได้แ ก่  การรู้ จั กทํ างาน  
ใช้แรงงานเมื่อได้ทรัพย์อันเกิดจากกิจกรรมน้ันๆ แล้วก็รู้จักวิธีคิดวิธีปฏิบัติต่อทรัพย์คือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และเป็นไปด้วยนิสสรณปัญญา หมายถึง การรู้เท่าทันต่อทรัพย์ไม่ตก
เป็นทาสของทรัพย์สินไม่หลงมัวเมาในสมบัติที่ตนหาได้แล้วน้ันคือให้เป็นนายทรัพย์ ต่อจากน้ัน  
ก็นําทรัพย์ที่หามาได้ทําให้เกิดประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติ 
ตามลําดับมีหลักในการปฏิบัติ คือ การแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ข่มเหงหรือเบียดเบียนเขาได้มา 
ส่วนการใช้ทรัพ ย์คือบริหารทรัพ ย์เป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  เลี้ ยงตน  (และคนท่ี เก่ียวข้องกับตน )  
ให้เป็นสุข ช่วยเหลือแบ่งปันแก่คนอ่ืน เช่น บริจาคเสื้อผ้า ข้าวสารแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น  

                                                            
๑๓๑ที.ปา. (บาล)ี ๑๑/๓๕/๖๕. 
๑๓๒ม.อุ. (บาล)ี ๑๔/๒๗๕/๑๘๖.  



๗๙ 
 
และบํ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  เช่น  สร้างเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล  สร้างโรงเรียน   
สร้างสะพานข้ามแม่นํ้า ขุดบ่อนํ้า ขุดสระนํ้า เป็นต้น๑๓๓ 

 (๖) สัมมาอาชีวะที่มีคุณค่าทางจิตใจและปัญญา ได้แก่ เมื่อมีทรัพย์ก็ไม่มัวเมา 
 ไม่ใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางให้โทษแก่ตนและสังคม เช่น เล่นการพนันฟุตบอล หวย ไก่ชน เสพยาเสพติด 
นําไปลงทุนทางผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย เป็นต้น ดังน้ันทรัพย์จึงมีผลต่อจิตใจและปัญญาเพ่ือ 
การดํารงชีพอยู่อย่างปกติสุขถ้าขาดหลักสัมมาอาชีวะย่อมผิดศีลได้เช่นกัน  

 (๗) สัมมาอาชีวะในความหมายฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่ สัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถ์  
ผู้ครองเรือนทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักพัฒนาด้านสัมมาอาชีวะ คือ ให้รู้จักการหาทรัพย์  
การใช้จ่ายทรัพย์ และความสุขที่ เกิดจากการใช้ทรัพย์มีความหมายโดยสาระทางพุทธธรรม  
คือ หลักการแสวงหาทรัพย์ มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ (อุฏฐานสัมปทา) ความขยันหมั่นเพียรใน 
การแสวงหา ไม่ เกียจคร้าน กิจการงานทุกอย่าง ทํ างานไม่ทอดทิ้ งงาน  ไม่อากูล  ไม่ จับจด  
(อารักขสัมปทา) รู้จักวิธีรักษาทรัพย์ที่ได้มาน้ัน รู้จักบํารุงดูแลหาของใหม่มาแทนของเก่า รู้จักซ่อมแซม
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี และการบริหารทรัพย์ควรให้คนมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ดูแลทรัพย์สิน  
(กัลยาณมิตตา) การรู้จักคบหาเสวนากับบัณฑิตหรือสัตบุรุษ คนดี ผู้มีศีล เว้นคนทุศีล โจร ผู้ก่อการร้าย 
ผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติ (สมชีวิตา) ใช้จ่ายอย่างฉลาด ได้แก่ มีรายได้ รายรับ 
และรายเหลือ๑๓๔  

 (๘) อาชีพที่ขัดต่อการพัฒนาด้านสัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถ์ นอกจากการประกอบ
อาชีพที่สุจริตแล้วบุคคลผู้หวังความเจริญด้านสัมมาอาชีวะพึงหลีกเว้นโทษในการประกอบอาชีพค้าขาย
สิ่งที่ไม่เหมาะให้โทษ ๕ อย่าง คือ ค้าขายอาวุธ ค้าขายมนุษย์ ค้าขายเนื้อสัตว์ ค้าขายนํ้าเมา (รวมถึงสิ่ง
เสพติดทุกประเภท เช่น ยาบ้า ฝิ่น เป็นต้น) และค้าขายยาพิษ๑๓๕  

๓. การพัฒนาจิต (จิตภาวนา)  
การพัฒนาจิต หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขาน่ันเองซึ่งหมายถึงการฝึกปรือในด้าน

คุณภาพและสมรรถภาพของจิตได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 
เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือการฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ให้
เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะแก่
ก ารใช้ งานมาก ท่ี สุ ด โดย เฉพ าะการใช้ ปัญญ าอ ย่างลึ กซึ้ งและตรงตามความ เป็นจริ ง๑๓๖  
กล่าวโดยย่ออธิจิตตสิกขาก็คือหลักสมาธิ ความแน่วแน่แห่งจิตใจโดยใช้หลักสมถะและวิปัสสนาเป็น

                                                            
๑๓๓องฺ.ทสก. (บาล)ี ๒๔/๙๑/๑๙๔.  
๑๓๔องฺ.อฏฺฐก. (บาล)ี ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๑๓๕องฺ.ปญฺจก. (บาล)ี ๒๒/๑๗๗/๒๓๓. 
๑๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๙๑๕.  



๘๐ 
 
สําคัญในการพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีจนสามารถละอวิชชาได้ตามลําดับดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้
ว่า  

“สมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมให้จิตเจริญ จิตที่เจริญแล้วย่อมละราคะได้ วิปัสสนาที่ภิกษุ
เจริญแล้วย่อมให้ปัญญาเจริญ ปัญญาที่เจริญแล้วย่อมละอวิชชาได้”๑๓๗  

การจะพัฒนาจิตใจให้เกิดความสําเร็จในด้านต่างๆ เช่น ให้มีกําลังที่เข้มแข็ง มีสุขภาพจิต 
ที่ดี เป็นต้น ควรทราบถึงคุณสมบัติของจิตโดยสังเขปจากน้ันพึงทราบเป้าหมายในการพัฒนาจิต 
ดังต่อไปน้ี  

๓.๑ คุณสมบัติของจิต เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติของจิตย่อมมีลักษณะที่พิเศษหลายประการ 
ได้แก่ ด้ินรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ด้ินรนไปมา เห็นได้ยาก ละเอียดย่ิงนัก เที่ยวไปไกล เที่ยวไป
ดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ํา๑๓๘ 

 
๓.๒ เป้าหมายในการพัฒนาจิต คือ ทําให้บุคคลท่ีฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล้วย่อมได้ถึงเป้าหมาย

ได้ใน ๓ ลักษณะ ดังน้ี  
๑) ด้านคุณภาพของจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง

ประณีต เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร มีกรุณา อยากช่วยเหลือ ปลดเปล้ืองทุกข์ของผู้อ่ืน มี
จาคะ คือ มีนํ้าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความกตัญญู เป็นต้น  

๒ ) ด้ าน ส ม ร รถ ภ าพ ข อ งจิ ต  คื อ  ใ ห้ เป็ น จิ ต ที่ มี ค ว าม ส าม ารถ  เ ช่ น  มี ส ติ ดี  
มีวิริยะคือความเพียร มีขันติคืออดทน มีสมาธิคือจิตต้ังมั่นแน่วแน่ มีสัจจะคือจริงจัง มีอธิษฐานคือเด็ด
เด่ียวแน่วแน่ต่อจุดหมายที่ทํา เป็นจิตใจที่พร้อมและเหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญาคือ การ
คิดพิจารณาให้เห็นความจริงชัดเจนถูกต้อง  

๓ ) ด้ า น สุ ข ภ าพ ข อ ง จิ ต  คื อ  ใ ห้ เ ป็ น จิ ต ที่ มี สุ ข ภ าพ ที่ ดี  มี ค ว าม สุ ข  ส ด ช่ื น  
ร่าเริงเบิกบานปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใสพร้อมที่จะย้ิมแย้มได้ มีปีติ ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวาย 
ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า เป็นต้น๑๓๙  

๓.๓ การพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค  
การพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค หมายถึง หลักอธิจิตสิกขาคือมรรค ๘ ข้อว่าด้วย 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ โดยแบ่งเป็น ๓ องค์มรรค ดังต่อไปน้ี  
๑) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งเรียกว่า สัมมัปปธาน โดยแบ่งเป็น 

๔ ประการ ได้แก่ สังวรปธาน คือ เพียรป้องกันหรือเพียรระวัง (อกุศลที่ยังไม่เกิด) หมายถึง กระทําโดย

                                                            
๑๓๗องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖.   
๑๓๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗.  
๑๓๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ, พิมพ์คร้ังท่ี 

๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๘๐ – ๘๑.   



๘๑ 
 
การสํารวมอินทรีย์ ๖  มีสํารวมตา หู จมูก เป็นต้น ปหานปธาน คือ เพียรละหรือเพียรกําจัด  
(อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว) หมายถึง ไม่ปล่อยจิตใจไปตามกามวิตกความคิดในกาม พยาบาทวิตกความคิดใน
พยาบาท วิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนคนอ่ืน เป็นต้น อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตอย่างย่ิง 
ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญหรือเพียรสร้าง (กุศลที่ยังไม่เกิด) หมายถึง การเจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เกิดขึ้น 
เป็นต้น และอนุรักขนาปธาน คือ เพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษาและส่งเสริม (กุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม
ถอยลง) หมายถึง การรักษาสมาธินิมิตที่ตนได้แล้วให้มั่นคงต่อเน่ืองและยังมีข้อปลีกย่อยสําหรับ 
การบําเพ็ญความเพียร๑๔๐  

๒) สัมมาสติ  หมายถึง การระลึกชอบ คือ การคอยระวังถึงอยู่เนืองๆ การหวนระลึก  
สติ คือ การระลึกได้ ภาวะที่ทรงจําไว้ ภาวะที่ไม่เลือนหาย ภาวะที่ไม่ลืม สติที่เป็นอินทรีย์ สติที่เป็นพละ 
สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์มรรคนับเน่ืองในมรรค๑๔๑ สัมมาสติ มี ๔ ความหมาย ดังน้ี  

 (๑) สัมมาสติในพระสูตร เรียกว่า สติปัฏฐานมี ๔ ประการ คือ กายานุปัสสนา 
(พิจารณากาย หรือ การตามดูรู้ทันกาย) เวทนานุปัสสนา (พิจารณากาย หรือการตามดูรู้ทันเวทนา)  
จิตตานุปัสสนา (พิจารณาจิตหรือการตามดูรู้ทันจิต) และธัมมานุปัสสนา (พิจารณาธรรมต่างๆ หรือ 
การตามดูรู้ทันธรรม)๑๔๒  

 (๒) สติในฐานะอัปปมาทธรรม คือ ในการดําเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมี
สติกํากับอยู่เสมอน้ันเรียกว่ามีอัปปมาทหรือความไม่ประมาทและจัดเป็นองค์ประกอบภายใน  
เพ่ือเร่งรัดพัฒนาสมาธิ (ส่วนโยนิโสมนสิการพัฒนาด้านปัญญา)๑๔๓  

 (๓ ) สติมีคุณค่าทางสังคม คือ เมื่อทํางานหรือกิจกรรมร่วมคนอ่ืนและสติน้ันมี 
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะอํานวยให้บุคคลสมปรารถนาในกาลท้ังปวงเช่นตัวอย่างนักกายกรรม ๒ คน  
ที่ต้องอาศัยกันและกันโดยขณะเล่นกายกรรมคนหน่ึงขี่บนคออีกคนดังน้ันจึงต้องระมัดระวังไม่ให้คนที่อยู่
บนบ่าของตนตกสู่พ้ืน๑๔๔ 

 (๔) บทบาทของสติในการพัฒนาปัญญา คือ เมื่อบุคคลมีสติแล้วย่อมจะระมัดระวัง
อินทรีย์ในการใช้งานอย่างพินิจพิเคราะห์ให้เหมาะสมแก่กิจกรรมโดยไม่ละทิ้งสติหรือไม่ประมาทในเรื่อง
น้ันเมื่อสํารวมอินทรีย์ดีแล้วคุณธรรมอ่ืนๆ ที่พึงเจริญ เช่น เมตตา กรุณา เป็นต้นย่อมเกิดขึ้นตามลําดับ
เพราะอาศัยสติน่ันเองเป็นเบ้ืองต้น  

                                                            
๑๔๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.  
๑๔๑อภิ.วิ. (บาล)ี ๓๕/๑๘๒/๑๔๐.  
๑๔๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๖.  
๑๔๓องฺ.เอก. (บาล)ี ๒๐/๑๑๖/๒๓.   
๑๔๔สํ.ม. (บาล)ี ๑๙ /๗๕๘ /๒๒๕.  



๘๒ 
 

๓) สัมมาสมาธิ การฝึกพัฒนาจิตในระดับนีมุ่งสัมมาสมาธิเป็นหลักในการปฏิบัติตามนัยแห่ง
มรรคข้อสุดท้ายในบรรดามรรคมีองค์ ๘ เหล่าน้ัน เป็นการฝึกที่ลึกซึ้งละเอียดประณีตย่ิงทั้งในเรื่องของ
จิตอันเป็นของละเอียดอยู่แล้ว  

 (๑) ความหมายและความมุ่งหมายของสมาธิ คําว่า “สมาธิ” แปลว่า “ความต้ังมั่น
ของจิต”หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ กําหนดจดจ่ออยู่น้ัน คําจํากัดความของสมาธิที่พบเสมอ  
คือ“จิตตัสเสกัคคตา”หรือเรียกสั้นๆว่า“เอกัคคตา” ซึ่ งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์ เป็นหน่ึง  
คือการที่จะกําหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป อีกนัยหน่ึงคือการดํารงจิต  
และเจตสิกไว้ในอารมณ์หน่ึงเดียวอย่างเรียบสม่ําเสมอด้วยดี๑๔๕ 

 (๒) สาระสําคัญของสมาธิก็เพ่ือจุดหมายให้จิตหลุดพ้นเป็นไปเพ่ือปัญญาที่รู้เข้าใจ
สรรพสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงไม่ใช่เพ่ือต้องการลาภผลแก่ตนเองด้วยตัณหาความอยาก เช่น ทําสมาธิ 
ฝึกสมาธิเพ่ือมีฤทธ์ิแสดงฤทธานุภาพได้ ปลุกเสกวัตถุมงคลให้ขลัง เป็นต้น และการฝึกสมาธิน้ีเป็น 
เบ้ืองบาทแห่งวิปัสสนาแม้จะมีสมาธิไม่สูงมากนักคืออยู่ในระดับตํ่าๆ พอเจริญวิปัสสนาได้ก็ถือว่าใช้ได้
แล้วเรียกว่า วิปัสสนาสมาธิ คือ สมาธิสําหรับประกอบกับวิปัสสนาหรือเพ่ือสร้างปัญญาที่รู้แจ้งอันเป็น
สมาธิในระหว่างขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ  

 (๓) ความมุ่งหมายของสมาธิ ผู้เจริญสมาธิก็ต้องการเพ่ือจะนําสมาธิที่ได้น้ันไปเป็น
เบ้ืองบาทแห่งเจริญปัญญาในระดับต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่กําลังของสมาธิจะส่งผลให้ได้ 
ความมุ่งหมายของสมาธิคือการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงก็มี ต้องการทําความเห็นให้ถูกต้อง
หมดจดจนเกิดความบริสุทธ์ิ และจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาจิตที่แสดงไว้ในสมาธิภาวนาสูตร  
มี ๔ อย่าง ได้แก่ เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพ่ือญาณทัสสนะ เพ่ือสติสัมปชัญญะ และเพ่ือความส้ิน 
อาสวะ๑๔๖ 

เมื่ อบุคคลสามารถฝึกฝนอบรมตนด้วยการพัฒนาด้านศีล  สมาธิ และปัญญาที่ มี 
ความพร้อมความสมบูรณ์ในตนแล้วย่อมให้คุณค่าในเชิงจริยธรรมในแต่ละลําดับ ดังต่อไปน้ี  

๑ ) ความหลุ ด พ้ น ด้ วยการข่ ม (วิก ขั ม ภน วิมุ ต ติ ) หมายถึ ง  การข่ ม กิ เลส เอ าไว้  
คือ  ระ งับ นิวรณ์ ธรรม เป็น ต้น ด้วย อํานาจแห่ งจิ ตภาวนาหรือสมาธิ  ได้แ ก่  สมาธิในระดับ 
สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ แต่บางทีอาจผ่อนลงมาถึงระดับอุปจารสมาธิด้วยก็ได้  

๒) ความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจําเพาะ (ตทังควิมุตติ) หมายถึง การพ้นอกุศลอย่างหน่ึงๆ 
ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กัน ว่าตามความหมายได้แก่พ้นความเห็นผิด ยึดถือผิดด้วยอาศัยญาณ คือ 
ความรู้ฝ่ายวิปัสสนาที่ตรงข้ามเป็นคู่ปรับกัน เช่น อนิจจัง เป็นคู่ปรับนิจจัง (ความเที่ยง) ทุกขังเป็นคู่ปรับ

                                                            
๑๔๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๘๒๔.  
๑๔๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๑/๗๐.  



๘๓ 
 
สุขัง (ความสุข) อนัตตา เป็นคู่ปรับอัตตา (ตน) เมตตาคู่ปรับพยาบาท เป็นต้น โดยวิมุตติทั้งสองอย่างแรก
น้ีเป็นโลกิยวิมุตติและหลุดพ้นด้วยใจ (เจโตวิมุตติ) ด้วยผลแห่งการเจริญจิตภาวนาน่ันเอง  

๓) ความหลุดพ้นด้วยเด็ดขาดหรือตัดขาด(สมุจเฉทวิมุตติ) หมายถึง การทําลายกิเลสที่ผูกรัด
ไว้หลุดพ้นเป็นอิสระออกไปได้ด้วยญาณหรือวิชชาขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นมรรค  

๔) ความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับสนิทราบคาบ (ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ) หมายถึง ความเป็นผู้
หลุดพ้นออกไปได้แล้วมีความเป็นอยู่อิสระเพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงําถูกกําจัดราบคาบไปแล้ว
ได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นผล  

๕) ความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปร่ง (นิสสรณวิมุตติ) หมายถึง ภาวะแห่งความ
เป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่ช่ืนชมหรือเสวยอยู่และซึ่งทําให้ผู้น้ันปฏิบัติกิจอ่ืนๆ ได้
ด้วยดีต่อไป ได้แก่ วิมุตติในความหมายที่เป็นนิพพาน๑๔๗ 

วิมุตติทั้ง ๓ อย่างสุดท้ายน้ี เป็นโลกุตตรวิมุตติ เมื่อกล่าวโดยสาระแท้ๆ วิมุตติ ๕ น้ี ก็คือ 
สมถะ วิปัสสนา มรรค ผล และนิพพานตามลําดับ  

ระดับของการฝึกฝนสมาธิแบ่งได้ถึง ๓ ระดับ ตามลําดับการปฏิบัติขั้นเบ้ืองต้น ขั้นเฉียดๆ 
และขั้นแน่วแน่ถึงอัปปนาสมาธิ ดังน้ี  

๑) ขณิกสมาธิ คือ สมาธิช่ัวขณะ เป็นสมาธิในขั้นต้นโดยจะอํานวยประโยชน์แก่ผู้ฝึกฝนแล้ว
เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างผลดีและยังใช้เป็นเหตุให้เจริญวิปัสสนาได้อีกด้วย  

๒) อุปจารสมาธิ คือ สมาธิเฉียดๆหรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นระดับสมาธิในขั้นสามารถจะ
ระงับนิวรณ์ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุรพภาคแห่งอัปปนาสมาธิ  

๓ ) อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแน่วแน่หรือสมาธิที่ แนบแน่น  จัดเป็นสมาธิขั้นสูงสุด  
ซึ่งมีฌานทั้งหลายถือว่าเป็นผลสําเร็จที่ต้องการในการฝึกฝนพัฒนาจิตภาวนาน้ี  

๔. การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา)  
ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว ปรีชาหย่ังรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหย่ังรู้แยก

ได้ในเหตุผล ดีช่ัว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ 
ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง”๑๔๘ ปัญญาน้ันเป็นเคร่ืองวินิจฉัยสุตะคือความรู้ที่เข้ามา
น้ันเป็นข้อมูลดิบเป็นของดิบยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรจะเอาไปใช้อย่างไรถ้าคนไม่มีปัญญา 
ความรู้น้ันก็เอามากกองไว้เฉยๆไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่คนที่มีปัญญาจะสามารถ
วินิจฉัยได้เลือกเฟ้นได้ว่าถ้าเราจะทําอะไรให้สําเร็จสักอย่างหน่ึงจะต้องเอาความรู้น้ีไปใช้ไปทําอย่างไร 
ไปดัดแปลงอย่างไรเอาความรู้น้ันไปยักเย้ืองใช้งานทําการแก้ไขปัญหาจัดทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จผลตาม
ต้องการได้  ความรู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงความรู้ที่สามารถสืบสาวเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆ
                                                            

๑๔๗ที.ม.อ. (บาล)ี ๒/๒๖.  
๑๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๖๔.  



๘๔ 
 
ความรู้ที่สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได้เลือกเฟ้นกลั่นกรองได้เช่ือมโยงประสานได้ ทําให้เอาสุตะหรือ
ข้อมูลข่าวสารวิชาการต่างๆไปใช้งานสามารถจัดสรรจัดการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้ความรู้อย่างน้ีเรียกว่า 
ปัญญา๑๔๙ 

การมีปัญญาที่พัฒนาแล้วได้แก่การได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีปัญญารู้สิ่งต่างๆตามความเป็น
จริง เช่น การมีปัญญาพิจารณารู้ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามความเป็นจริงปราศจาก
การยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา๑๕๐ 

 
ส่วนความหมายปัญญาในแง่ของอธิปัญญาสิกขาหมายถึงการฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงจนกระทั่งหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดย
สมบูรณ์ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ 
การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธ์ิที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพความเป็นจริงไม่เป็นความรู้ความคิด 
ความเข้าใจที่ถูกบิดเบือน เคลือบคลุม ย้อมสี อําพราง หรือพร่ามัว เป็นต้น เพราะอิทธิพลของกิเลสมี 
อวิชชาและตัณหาเป็นผู้นําที่ครอบงําอยู่ การฝึกปัญญาเช่นน้ีต้องอาศัยการฝึกจิตให้บริสุทธ์ิเป็นพ้ืนฐาน 
แต่ในเวลาเดียวกันเมื่อปัญญาที่บริสุทธ์ิรู้เห็นตามเป็นจริงน้ีเกิดขึ้นแล้วก็กลับช่วยให้จิตน้ันสงบมั่นคง 
บริสุทธ์ิผ่องใสแน่นอนย่ิงขึ้น๑๕๑ 

 
เมื่อกล่าวโดยย่ออธิปัญญาสิกขาก็คือปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจตามความจริงน่ันเอง 

ปัญญามีหลายช่ือด้วยกันปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสังขารนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นต้อง
ฝึกปรือทําให้เจริญเพ่ิมพูนขึ้นไปโดยลําดับปัญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับและมีช่ือเรียกต่างๆ ตาม
ขั้นตอนของความเจริญบ้าง ตามทางเกิดของปัญญาน้ันบ้าง ตามลักษณะเฉพาะของปัญญาชนิดน้ันบ้าง 
อันจะพึงศึกษาดังจะยกตัวอย่างช่ือของปัญญามาแสดง เช่น เรียกว่า ปริญญา ญาณ วิชชา อัญญา 
อภิญญา พุทธิ โพธิ สัมโพธิ เป็นต้น๑๕๒ 

ด้วยเหตุที่ปัญญามีความหมายและสาระสําคัญดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นน้ีพึงทราบถึงความรู้ที่จําแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา ประเภทของการเกิดขึ้นแห่งปัญญา 
ความรู้ที่จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ ความรู้ชุดเบ็ดเตล็ด ความถูกต้องของความรู้เหตุ
ปัจจัยให้เกิดปัญญา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๔.๑ ความรู้ที่จําแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรม 
สามารถแบ่งตามลําดับของการพัฒนาการหรือความเจริญทางปัญญามี ๓ ทาง ดังน้ี  

 ๑) สัญญา ความกําหนดได้หมายรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการกําหนดหมายหรือจําได้
หมายรู้ซึ่งบันทึกไว้เป็นแบบเทียบเคียงและเป็นวัตถุดิบของการรู้และการคิดต่อๆไป สัญญาที่เกิดขึ้น

                                                            
๑๔๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแท้จริง, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), 

หน้า ๑๘.  
๑๕๐สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔ – ๓๗.   
๑๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๙๑๕.   
๑๕๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๕.   



๘๕ 
 
ต าม ป ก ติ ใน ก ร ะ บ วน ก า ร รั บ รู้ อ า จ จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ด้ เ ป็ น ค ว าม รู้ ห ล าย ร ะ ดั บ ต้ั งแ ต่ 
รู้คลุมเครือไปจนถึงรู้ชัดเจน ต้ังแต่บางแง่ถึงรู้สมบูรณ์ รู้พลาดถึงรู้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเพียงเรื่องการรับรู้และ
ไม่รู้เท่าน้ันจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้โดยตรง  

 ๒) ทิฏฐิ ความเห็น หมายถึง ความเข้าใจโดยนัยเหตุผลคือความรู้ที่ได้ข้อสรุปอย่างใด
อย่างหน่ึงและมีความยึดถือไว้กับตัวตนอาจเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกแต่ได้คิดกลั่นกรอง
ย อม รั บ ห รื อ ส รุ ป เข้ าม า เป็ น ข อ งตน เอ ง โด ยพ ระส ารี บุ ต รอ ธิบ าย ไ ว้ ใน ม าคั น ทิ ย สู ต ร  
แสดงความหมายของคําว่า “ทิฏฐิ” ว่าหมายถึง สัมมาทิฏฐิ เท่าน้ัน มี ๑๐ ประการ ได้แก่ ทานที่ให้แล้ว
มีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นแล้วมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําช่ัวมีอยู่ โลกน้ีมี โลกหน้ามี 
มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่ สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกน้ีและ
โลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรู้แจ้งมีอยู่ในโลก๑๕๓ 

 ๓ ) ญาณ  คือ ความรู้ ญาณ  หมายถึง ความหย่ังรู้ เป็นไวพจน์หน่ึงของปัญญา 
ความหมายเฉพาะในปัญญาที่ทํางานออกผลเป็นเรื่องๆ ญาณคือความรู้บริสุทธ์ิที่ผุดสว่างขึ้นมา  
เป็นความรู้ที่มองเห็นสภาวะของสิ่งน้ันๆ โดยไม่มีความรู้สึกของตนหรือความยึดถือตัวตนเข้าไปเก่ียวข้อง 
ญาณมีหลายระดับบางคร้ังเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผลและไม่ขึ้นต่อความคิดเหตุผล แต่ออกไป
สัมผัสกับสภาวะที่เป็นอยู่จริง๑๕๔ สัญญาเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดต่างๆ สัญญาจึงเป็นพ้ืนฐาน
ให้เกิดทิฏฐิและญาณเมื่อทิฏฐิญาณเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการหมายรู้ตามทิฏฐิหรือญาณน้ันจึงเกิดเป็น
สัญญาใหม่ซึ่งเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดอ่ืนต่อไปอีก ข้อแตกต่างระหว่างทิฏฐิและญาณ
คือทิฏฐิทําให้เกิดสัญญาที่ผิดพลาดส่วนญาณจะช่วยให้เกิดสัญญาที่ถูกต้องและแก้สัญญาที่ผิดพลาดได้
ดัง น้ัน เมื่ อกล่ าวถึ งสัญญา  ทิฏฐิ  และญาณแล้ว ย่อมมีแหล่ งให้ เกิดให้ อาศั ยรวมเรียกหลัก  
๓ อย่างน้ีว่าทางเกิดของปัญญาก็ได้  

๔.๒ ประเภทของการเกิดขึ้นแห่งปัญญาหรือแหล่งความรู้ ๓ อย่างที่กล่าวมา คือ สัญญา 
ทิ ฏ ฐิ  แล ะญ าณ  มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ก าร เกิ ด ปั ญ ญ า  ๓  ป ระก าร  คื อ  (สุ ต ม ย ปั ญ ญ า )  
คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง๑๕๕ (จินตามยปัญญา) คือ ปัญญาที่เกิดจาก
การเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมา (ภาวนามยปัญญา) คือ ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัด
อบรม๑๕๖ ในการทํากิจกรรมใดๆ ของมนุษย์จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะได้พัฒนาให้ถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์จึงสรุปความรู้ในชุดจําแนกโดยกิจกรรมและ
ผลงานของมนุษย์เป็นลําดับ  

                                                            
๑๕๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๓–๒๒๔.  
๑๕๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
๑๕๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
๑๕๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑.  



๘๖ 
 

๔.๓ ความรู้ที่จําแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ ความรู้ชุดน้ีเป็นความรู้ที่เน่ืองด้วย
การปฏิบัติการทางสังคม เช่น การส่ือสาร ถ่ายทอด แสวงหา เอ่ยอ้าง นับถือ และที่เป็นมรดกตกทอดต่อ
กันสืบๆ มาเป็นสมบัติของมนุษย์ มี ๓ ประการ๑๕๗ 

ดังน้ี  
 ๑) สุตะ (หรือ สุติ) ความรู้ที่ได้สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดกันมามี ๒ ได้แก่  
 (๑) ความรู้ที่ได้ด้วยการสดับตรับฟัง เช่น ฟังพระเทศน์ แม้แต่การศึกษา  

จากตําราคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นต้น  
 (๒) ความรู้ที่บางศาสนาถือว่าได้รับการเปิดเผยแจ้งดลใจจากองค์บรมเทพ เช่น 

ศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าตนได้รับถ่ายทอดโดยตรงจากพระพรหมความรู้น้ีเรียกว่า สุติ  
 ๒) ทิฏฐิ คือ ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความเช่ือถือต่างๆ ได้แก่ ความรู้ที่ได้ลงข้อสรุป

ให้แก่ตนอย่างใดอย่างหน่ึงประกอบด้วยความยึดถือผูกพันกับตัวตนจนเกิดเป็นสํานักเพ่ือเผยแผ่ลัทธิ
ความเช่ือของตนเอง  

 ๓) ญาณ คือ ความรู้ ความหย่ังรู้ ความบริสุทธ์ิ ความรู้ตรงตามสภาวะ หรือปัญญาที่
ทํางานออกผลเป็นเรื่องๆ หรือมองเห็นตลอดสายในด้านหน่ึงๆ ญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญา
มนุษย์และเป็นผลสําเร็จสําคัญของมนุษย์ด้วยเหตุว่าญาณสามารถผลักดันให้มนุษย์สําเร็จขั้นโพธิญาณซึ่ง
หมายถึงความตรัสรู้ เช่น การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นศัพท์เฉพาะพระองค์ 
นอกจากน้ียังมีวิธีจําแนกความรู้อย่างอ่ืนอีกจัดเป็นข้อปลีกย่อยลงไปคือนําความรู้หมวดต่างๆในเบ้ืองต้น
ที่กล่าวแล้วน้ันมาคลุกเคล้าเข้าหมวดกัน 

๔.๔ ความรู้ชุดเบ็ดเตล็ด ความรู้ในชุดน้ีรวมแล้วมี ๕ ลักษณะ ได้แก่  
 ๑) ความรู้ที่ได้จากการบอกกล่าว เล่าลือ ตรับฟัง เล่าเรียน ถ่ายทอด  
 ๒) ความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผล คือ ตรรก อนุมาน การตริตรองตามเหตุผล  
 ๓) ความรู้ตามแบบแผนตํารา เช่น ความรู้จากพระไตรปิฎก  
 ๔) ความรู้ที่พิจารณาเห็นสมหรือยอมรับเข้าเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน  
 ๕) ความรู้ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับตัว คือ ความรู้ที่ได้เห็นจริง ได้รู้จริง ได้ช่ัง

เหตุผลแล้ว ได้ไตร่ตรองแล้ว ได้ทําให้แจ่มชัดปรากฏชัดแล้ว๑๕๘ 
 

๔.๕ ความถูกต้องและความผิดพลาดของความรู้เมื่อมีการสดับฟังหรือเล่าเรียนในวิชาการ
สาขาต่างๆตลอดจนการรับรู้ข้อมูลในสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เพ่ือเป็นการป้องกันความสับสนและ 
ความเข้าใจผิดต่อความเป็นจริงพระพุทธศาสนาสอนให้มองใน ๒ ระดับ ได้แก่  

  
 

                                                            
๑๕๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๕๓–๕๔.  
๑๕๘ขุ.ม. (บาล)ี ๒๙/๗๒๘/๔๓๖.  



๘๗ 
 

 ๑) ในแง่ของสัจจะ มี ๒ ระดับ คือ  
 (๑) สมมติสัจจะ ความเป็นจริงโดยสมมติ หมายถึง การสมมติของโลกตาม

ภาษาบัญญัติต่างๆ เช่น บิดา มารดา พระสงฆ์ วัด โรงเรียน เป็นต้น  
 (๒) ปรมัตถสัจจะ หมายถึง ความเป็นจริงที่เป็นปรมัตถ์ คือ จริงตามธรรมชาติ

ของมันอย่างน้ัน เช่น เมื่อแยกส่วนประกอบของคนเราออกแล้วก็จะเป็นธาตุ ขันธ์ อายตนะ อาการ ๓๒ 
เป็นต้น จะเห็นว่าเป็นการแยกแยะมองอย่างความเป็นจริงของสังขารร่างกาย๑๕๙ 

 
 ๒) ในแง่ของวิปลาส คือ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดจากความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้ง

ปวง หมายถึง การหลงผิดการลวงตัวเองวางใจวางท่าทีประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตต่อสรรพ
สิ่งทั้งหลายและเป็นเครื่องกีดก้ันบังตาไม่ให้เห็นสัจภาวะ มี ๓ อย่าง คือ (สัญญาวิปลาส) สัญญา
คลาดเคลื่อน คือ การจําผิด (จิตวิปลาส) จิตคลาดเคลื่อน คือ คิดผิด และ(ทิฏฐิวิปลาส) ทิฏฐิคลาดเคลื่อน 
คือ เห็นผิด โดยจําผิด คิดผิด และเห็นผิดในลักษณะ ๔ ประการ คือ  

 (๑) ในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง  
 (๒) ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  
 (๓) ในสิงที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา  
 (๔) ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม๑๖๐ 

 
เหตุปัจจัยให้เกิดการพัฒนาปัญญา  
๑ . เห ตุ ปั จจั ย ให้ เกิ ด ปัญญ าตาม นั ยแ ห่ งปัญญ าสู ต รคื อการอาศั ยพ ระศาสดา  

หรือเพ่ือนพรหมจารีที่น่าเคารพรักเข้าไปไต่ถามเรื่องเก่ียวกับพระพุทธพจน์ฟังธรรมแล้วทําความสงบ
กายและใจ มีศีล เป็นพหูสูตร ปรารภความเพียร ไม่พูดเรื่องติรัจฉานกถา เห็นความเกิดและความดับ
แห่งเบญจขันธ์๑๖๑ 

 
๒. เหตุปัจจัยให้เกิดปัญญาตามหลักปัญญาวุฒิธรรม ลําดับขั้นตอนการศึกษาภาคทฤษฎีและ

ลงมือปฏิบัติตามเริ่มต้ังแต่วงนอกไปหาวงในคือผู้ฝึกฝนพัฒนาอบรมตนจะต้องอาศัยบุคคลผู้เป็น
กัลยาณมิตรก่อนแล้วต้ังจิตใจฟังธรรมะของท่านจากน้ันก็พิจารณาใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะท่ี
ฟังอยู่น้ันเมื่อฟังจับสาระได้แล้วก็นํามาปฏิบัติตามสมควรแก่ความเพียรทางจิตและปัญญาความรอบรู้จึง
เรียกวิวัฒนาการแห่งปัญญาน้ี ว่าเป็นปัญญาวุฒิ ธรรมซึ่ งมี  ๔  ประการ คือ  (สัปปุริสั งเสวะ )  
การคบหาสัตบุรุษหรือการคบคนดี เสวนาคนดี (ธัมมัสสวนะ) การฟังคําแนะนําสั่งสอนของสัตบุรุษน้ัน 

                                                            
๑๕๙อภิ.ก. (บาล)ี ๓๗/๑๐๖๒/๓๓๘.   
๑๖๐องฺ.จตุกฺก. (บาล)ี ๒๑/๔๙/๖๖. 
๑๖๑องฺ.อฏฐฺก. (ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖ – ๒๐๐.   



๘๘ 
 
(โยนิโสมนสิการ) การพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคายหรือรู้จักคิดให้ถูกวิธี (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ)  
การนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย๑๖๒ 

 
๓. หลักการพัฒนาปัญญาในสรภังคสูตรมีใจความว่า สรภังคดาบสเฉลยปัญหาแก่มาณพ ซึ่ง

มีเรื่องเก่ียวข้องปัญญาโดยมาณพถามขึ้นก่อนว่า  
“บุคคลในโลกนี้จะทําอย่างไร ทําด้วยอุบายอย่างไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะได้

ปัญญา ขอท่านจงได้โปรดบอกปฏิปทาแห่งปัญญา บัดน้ี นรชนทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีปัญญา”  
(สรภังคดาบาสน้ัน) จึงเฉลยปัญหาว่า  
“บุคคลในโลกน้ีคบหาท่านผู้รู้ทั้งหลาย ละเอียดลออ เป็นพหูสูต พึงเป็นนักเรียนและไต่ถาม 

พึงต้ังใจฟังคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอย่างน้ีจะเป็นผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นกามคุณ
ทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นโรค ผู้เห็นแจ้งอย่างน้ีย่อมละความพอใจในกาม
ทั้งหลายอันเป็นทุกข์มีภัยอันใหญ่หลวงเสียได้ ผู้น้ันปราศจากราคะแล้วกําจัดโทสะได้พึงเจริญเมตตาจิต
ไม่มีประมาณ งดอาญาในสัตว์ทุกจําพวกแล้ว ไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงแดนแห่งพรหม”๑๖๓  

๔. หลักธรรมท่ีเป็นอุปการะแก่ปัญญาในจังกีสูตรได้กล่าวถึงคุณธรรมอุปการะ ๑๒ ข้อ โดย
เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ปัญญามีเพียง ๒ ข้อ คือ ความอุตสาหะเป็นธรรมมีอุปการะแก่ปัญญา
เครื่องพิจารณาการทรงจําธรรมไว้มีอุปการะมากแก่ปัญญาเคร่ืองใคร่ครวญเน้ือความ๑๖๔  

โทษและผลกระทบของการไม่พัฒนาคุณภาพชีวิต  
โทษอันเกิดจากการไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ ไม่พัฒนากาย  

ไม่พัฒนาศีล ไม่พัฒนาจิต และไม่พัฒนาปัญญา ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์หลายประการแก่ผู้ไม่ได้ฝึกฝน
อบรมพัฒนาตนเองน้ันเป็นส่วนตัวคือปัจเจกชนก็มีและเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมแก่สังคมก็มี ดังต่อไปน้ี  
  ๑. การไม่พัฒนาด้านกาย ทําให้เกิดปัญหาด้านการบริโภคนิยมพวกวัตถุนิยมต้องอาศัย
วัตถุในการเสพในการอิงอาศัยในชีวิตประจําวันจนไม่เป็นอิสระไม่เก้ือกูลต่อการบําเพ็ญความดีเป็น
อุปสรรคหรือกีดก้ันในการเจริญศีล เจริญจิต และเจริญปัญญา๑๖๕ 

  
๒. การไม่พัฒนาด้านศีล ทําให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคมคือความเดือดร้อนเพราะ

การกระทําทางกายและวาจาน้ันเป็นเหตุให้เร่าร้อนกระวนกระวายไม่เป็นพ้ืนฐานแห่งจิตในการเจริญ
สมาธิภาวนาได้เลยกลายเป็นคนทุศีลทําลายโภคทรัพย์สมบัติไม่มีใครอยากคบหาและไม่มีผลดีต่อการ
เจริญปัญญาอีกด้วยแม้ในชาติหน้าก็ยังต้องเสวยผลบาปกรรมช่ัวเพราะไม่รักษาศีลน้ันอีกโสดหน่ึง จึงเป็น

                                                            
๑๖๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗ – ๓๖๘.  
๑๖๓ขุ.ชา.จตฺตารีส. (ไทย) ๒๗/๘๒ – ๘๕/๖๐๘ – ๖๐๙.  
๑๖๔ม.ม. (ไทย) ๔๓๔/๕๔๓ – ๕๔๖.  
๑๖๕พระธรรมปิฎก (ป .อ . ปยุตฺโต ), จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อหรือขึ้น เหนือไปนําเขา , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพรสโปรดักส์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒.  



๘๙ 
 
โทษทั้งในชาติน้ีและโทษในชาติหน้าดังในพระไตรปิฎกในได้แสดงโทษของการไม่พัฒนาด้านศีลว่ามี ๕ 
ประการ๑๖๖ 

ได้แก่ ถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมาก กิตติศัพท์อันช่ัวย่อมกระฉ่อนไป เข้าไปยังบริษัท
ใดๆ ย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้า หลงลืมสติตาย และหลังตายแล้วไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เมื่อคนเรา
ขาดศีลล่วงเกินต่อสิกขาบทเป็นเนืองนิจมักประพฤติแต่อกุศลกรรมบทมีการฆ่าสัตว์ การลักสิ่งของคนอ่ืน 
การล่วงเกินทางประเวณี เป็นต้น เป็นสาเหตุที่ทําให้ได้รับผลเสียหายหลายอย่างได้แก่ ความเสื่อมถอย
แห่งอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ๑๖๗ 

และยังได้รับความโทษทุกข์ภัยต่อในโลกหน้าอีก คือโทษ 
คือความทุกข์ในอบายภูมิ ๔ เมื่อตายไปแล้ว๑๖๘ 

 
๓ . การไม่ พัฒนาจิตภาวนา ทําให้ เกิดปัญญาด้านจิตใจไม่มั่นคง ไม่มีคุณภาพ  

ไม่มีสมรรถภาพ  ไม่มีสุขภาพจิตที่ ดี  มีแต่ความวิปริตผิดเพ้ียนในด้านจิตใจตกเป็นทาสแห่ ง 
ความหวาดผวา ต่ืนตระหนก ตกใจกลัว ขาดความมั่นใจต่อการพัฒนาความดีด้านต่างๆอีกตามมา เช่น 
ขาดเมตตา ขาดกรุณา เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ จิตมักโลภจัด จิตมักโกรธจัด จิตมักประทุษร้ายชอบใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา ขาดสติปัญญากํากับจิต จนกลายเป็นภัยอย่างย่ิงใหญ่กว่าสิ่งอ่ืนใดในโลกน้ี เมื่อ
บุคคลไม่รักษาจิตช่ือว่าไม่รักษากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม๑๖๙ 

 ปัญหาทุกอย่างเกิดจากการไม่ได้
บังคับจิตน้ีคือไม่ฝึกฝนจิตภาวนาไม่อบรมให้จิตมีสมาธิภาวนา ยุคใดหรือถิ่นใดมีการเจริญด้วยความรู้
เรื่องจิต หรือการบังคับจิตมันก็ไม่มีเรื่องลามก อนาจาร เรื่องทารุณโหดร้าย เรื่องความยุติธรรม หรือ
อะไรทํานองน้ัน ในยุคใดถิ่นใดไม่มีความสํารวมหรือบังคับจิตใจแล้วมันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือ 
มีความทารุณโหดร้าย มีการทําอย่างไม่เป็นธรรม มีสิ่งลามกอนาจาร เช่น สื่อลามกอนาจาร ความทารุณ
โหดร้าย เป็นต้น ดังน้ี ๑๗๐ 

 
 

๔ . การไม่ พัฒนาด้านปัญญา ทํ าให้ เกิด ปัญหาในด้านความคิดจินตนาการ  
ไม่สร้างสรรค์ไม่ส่งเสริมความดีต่างๆ เช่น กลายเป็นคนโง่เช่ือสิ่งใดโดยปราศจากเหตุและผลอันควรจะ
เช่ือถือได้คือเช่ืออย่างงมงายไร้สาระมีภัยมีโทษในความเช่ือหรือทัศนะความเห็นที่ตนถืออยู่น้ัน เช่น 
เช่ือว่าทําบุญไม่ได้บุญ ทําบาปไม่ได้รับผลบาป จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ๑๗๑ 

 
สรุปว่า การพัฒนาเป็นการกระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่

ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบจะต้องมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเข้ามา

ผสมโดยมุ่งหมายว่าลักษณะที่เพ่ิมเข้ามาแทนที่น้ันจะดีกว่าลักษณะเก่า สําหรับพระพุทธศาสนาพัฒนา

                                                            
๑๖๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๔ – ๓๐๕.  
๑๖๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๑ – ๙๘/๖๗ – ๗๒.   
๑๖๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๙/๔๗๒.  
๑๖๙องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๑๐/๓๕๒.  
๑๗๐พุทธทาสภิกขุ, วิปัสสนาในอิริยาบถนั่ง, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๗๘.   
๑๗๑สํ.ข. (บาล)ี ๑๗/๑๗๙ – ๑๘๐/๑๒๐.  



๙๐ 
 
คนและสังคมอย่างสัมพันธ์ควบคู่กันไปและเป็นปัจจัยต่อกันมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นสําคัญโดยมุ่ง

พัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญา 

ตารางที่ ๒.๑๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๗) 

คําว่า พัฒนา ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Development
การพัฒนาไม่ ว่าจะในระดับใดก็ตามมีแนวคิดที่สําคัญ  ๕ 
ประการ คือ  

๑. การพัฒนาเป็นกระบวนการ (Process) 
๒. การพัฒนาเป็นวิธีการ (Method) 
๓. การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว (Movement)  
๔. การพัฒ นาคื อการจั ดทํ า โครงการหรือ

โปรแกรม (Project or Program)  
๕. การพัฒนาคือการให้โอกาส (Opportunity) 

จิตติ มงคลชัยอรัญญา  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๓) 

คําว่าพัฒนาเกิดขึ้นและนํามาใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 
โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้นํามาใช้เรียกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
ใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยีเช่น
เคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ต่างๆ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๓๙, หน้า ๒๖)  
๑. องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วน 

คือ ผู้กระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๒. เจตนารมณ์อุดมการณ์วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่างๆ 

ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
๓. เป้าหมายของการกระทําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สนธยา พลศรี  
(๒๕๔๕, หน้า ๕ - ๖)  

ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการแต่ลักษณะที่สําคัญมี
ดังต่อไปน้ี 

๑. เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
๒. มีลักษณะเป็นกระบวนการ  
๓. มีลักษณะเป็นพลวัต  
๔. เป็นแผนและโครงการ  

 



๙๑ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
  ๕. เป็นวิธีการการพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธี 

๖. เป็นปฏิบัติการ  
๗. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เพ่ือ 

ประโยชน์ของมนุษย์  
๘. ผลที่ เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจทําให้

มนุษย์และสังคมมีความสุข 
๙. มีเกณฑ์หรือเคร่ืองช้ีวัด 

สมบูรณ์ สุขสําราญ  
(๒๕๓๐, หน้า ๕๓) 

สาระสําคัญของความคิดเก่ียวกับการพัฒนาน้ันเน่ืองมาจาก
ปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาที่ปรารถนาช้ีทางหลุดพ้นจาก
ความทุกข์และช้ีทางสู่ความสุขให้แก่มนุษย์ 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๒)   

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์เป็นสําคัญโดยมุ่ง
พัฒนา ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ศีล จิต และปัญญา 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๔๓, หน้า ๘๑-๘๒) 

หลักธรรมภาวนา ๔ น้ีมาจากหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของ
การพัฒนา ๔ อย่าง คือ 

๑. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไป
ตามธรรมดาในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
และมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงในระบบความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปัจจัยน้ัน 

๒. ชีวิตและการกระทําของมนุษย์ยอมเป็นไปตามระดับ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยและทําให้เกิดผลตาม
ระบบเหตุปัจจัยน้ันด้วย 

๓. มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้
๔. ศักยภาพของการพัฒนา คือ การทําให้คนสามารถทํา

ให้ความขัดแย้งมีความหมายเป็นความประสานเสริม
กลมกลืนซึ่งกันและกัน  

 

 

 

ตารางที่ ๒.๑๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ)



๙๒ 
 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุด  
(๒๕๔๔, หน้า ๗๐– ๗๑) 

เมื่อไม่พัฒนาเรื่องกายให้ชัดเจนหรือชํานาญแล้วก็ย่อมตกเป็น
เครื่องมือของวัตถุนิยมไปโดยหลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะใน
สังคมปัจจุบันที่ใช้สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ 
สื่อทางหนังสือพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น มอมเมาให้ผู้
ไม่ฝึกฝนพัฒนาตนเองต้องเสียคนเสียความดีของตนไปก็มาก
ด้วยสื่อที่เข้ามาแล้วไม่พัฒนากายหรืออินทรีย์ให้รู้เท่าทันตามจึง
เกิดปัญหาตามมาทางสังคมหลายประการ 

พระพิจิตรธรรมพาที 
(ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๙๐) 

เมื่อคนเราขาดการพิจารณาโดยแยบคายแล้วอาสวะจะเจริญได้
เร็วมากและยากที่จะป้องกันได้ ส่วนมากจะไปแก้ที่ปลายเหตุคือ
เมื่อเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยที่ดีและดีกว่า
มาสนองตอบตัณหาของตนเข้าทํานองว่า แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่
กันพิศวาส แย่งอํานาจกันเป็นใหญ่ 

ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๕) 

ปัจจุบันวัฒนธรรมในการบริโภควัตถุนิยมจนทําให้เสียความเป็น
ไทยลงไปทุกทีในด้านน้ี เพราะต้องขึ้นอยู่กับสินค้า 

สรวงมณฑ์ สทิธิสมาน  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๘) 

ชีวิตแอบอิงอาศัยกับวัตถุจนมีวัตถุเป็นสรณะลืมสรณะภายใน
คือความดีงามความเจริญงอกงามด้านจิตใจปัญญา เมื่อมี
ค่านิยมที่บริโภควัตถุจนเป็นทาสวัตถุแล้วย่อมเกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาอีก เช่น ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรม เพราะ
จะต้องแย่งชิงสิ่งของกันในเมื่ออยากได้มากๆ มาบําเรอตน 

พระธรรมธีรราชมหามุนี  
(โชดก ญาณสิทฺธิ)  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๔ – ๗๕) 

ศีล แปลว่า ปกติ หมายความว่า รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยดี
เป็นปกติ ศีล แปลว่า เย็น หมายความว่า เย็นกาย เย็นใจ ไม่มี
ภัย ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ไม่มีความเดือดร้อน 

พุทธทาสภิกขุ  
(๒๕๔๒, หน้า ๗๘) 

ปัญหาทั้งหมดเกิดจากการไม่บังคับจิตคือไม่ฝึกฝนจิตภาวนา 
ไม่อบรมให้จิตมีสมาธิภาวนา เช่น สื่อลามกอนาจารความทารุณ
โหดร้าย เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างเกิดจากการไม่ได้บังคับจิตน้ี 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๑๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ)



๙๓ 
 
๒.๕ แนวคดิเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจาก

เอกสารต่างๆ ดังจะได้เสนอรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๒.๕.๑ ความหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ผู้ วิจัย ได้ศึกษาค้นค ว้าเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆเก่ียวกับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาพบว่าได้มีนักวิชาการได้แสดงความหมายไว้หลายท่าน ดังน้ี 

การเผยแผ่ หมายถึง การทําให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา และหากใช้กับคําว่า 

“เผยแพร่” หมายถึง โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้๑๗๒ “แผ่” เป็นคํากริยา หมายถึง  

คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบ หรือกว้างกว่าเดิม หรืออาการอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงเช่นน้ัน 

เช่น แผ่อาณาเขต แผ่หาง มีตัวอย่างการใช้คําและความหมายของคําดังน้ี แผ่ส่วนบุญ = ให้, แผ่แง่  

= แสดงท่าทางท่วงทีเป็นช้ันเชิง, แผ่ซ่าน = ซึมซาบกระจายไปทั่ว, แผ่ตน = อวดตน แต่งตัวผึ่งผาย,  

แผ่เผื่อ/เผื่อแผ่ = เจือจาน ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความโอบอ้อมอารี, แผ่เมตตา = ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี

ความสุข๑๗๓ “แพร่” เป็นคํากริยา หมายถึง กระจายออกไป, แผ่ออกไป เช่น แพร่ข่าว แพร่เช้ือโรค มี

ตัวอย่างการใช้คําและความหมายของคําน้ี ดังน้ี แพร่ข่าว = กระจายข่าวออกไป , แพร่สะพัด  

= กระจายไปทั่ว เช่น ข่าวแพร่สะพัดไปโดยเร็ว, แพร่หลาย = กระจายข่าวออกไปให้มาก ทั่วถึง เช่น  

รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย๑๗๔   

โดยนัยน้ีจึงสรุปได้ว่าคําว่า “เผยแผ่” และคําว่า “เผยแพร่” มีความหมายต่างกันกล่าวคือคําว่า 
เผยแผ่ หมายถึงการเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดอยู่ให้คนได้รู้ได้เห็นเป็นการเปิดเผยสิ่งที่ดีที่ประเสริฐสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของคนเรา เช่น เปิดเผยประกาศหลักพระธรรมคําสอนอัน
ประเสริฐบริสุทธ์ิของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บุคคลท่ัวไปยังไม่รู้จักให้ได้รู้จัก ยังไม่เข้าใจให้ได้
เข้าใจ และยังไม่เข้าถึงให้ได้เข้าถึง เป็นต้น ซึ่งตรงกันข้ามกับคําว่าตีแผ่ซึ่งใช้ในทํานองประจานคือ
เปิดเผยสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่อ้ือฉาวที่ถูกปกปิด หรือเปิดโปงสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนงําอําพรางความช่ัวร้ายให้
คนได้รู้ได้เห็น ส่วนคําว่าแผ่มักใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นคําว่า แผ่เมตตา แผ่ความสุข ช่วยเหลือเผื่อแผ่ 
เป็นต้น ส่วนคําว่าเผยแพร่หมายถึงการทําให้ขยายหรือการทําให้กระจายออกไปในวงกว้างคือสิ่งน้ัน

                                                            
๑๗๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๔๕๙. 
๑๗๓คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมนิเทศ, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๗. 
๑๗๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๘. 



๙๔ 
 
ไม่ได้ปกปิดแต่มีอยู่ในขอบเขตจํากัดเมื่อต้องการจะขยายออกไปในวงกว้างก็จะใช้คําว่าเผยแพร่ และคํา
น้ีมักใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น แพร่ภาพ แพร่ข่าว แพร่เช้ือ เป็นต้น     
 ดังน้ันเมื่อจะประกาศเปิดเผยหลักพระธรรมวินัยหรือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นหลักปฏิบัติดีหลักปฏิบัติชอบที่ทําให้คนเราได้รับประโยชน์สุขทั้งในอัตภาพชาติน้ีและอัตภาพ
ชาติหน้าและประโยชน์อย่างย่ิงคือพระนิพพานจึงสมควรอย่างย่ิงที่ใช้คําว่า“เผยแผ่พระพุทธศาสนา”  
ซึ่งเหมาะกว่าใช้คําว่า“เผยแพร่พระพุทธศาสนา” 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่น้ีหมายถึงการนําเอาหลักธรรมคําสอนอันประเสริฐอันเป็น

ธรรมชาติบริสุทธ์ิที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับ

การเรียนรู้และน้อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนเหล่าน้ันไปประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เป็นคนดีมีศีลธรรม

ประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็นต้น เกิดความสงบสุขทั้งชาติปัจจุบันและภพหน้าจากคนกลุ่มหน่ึง

ไปสู่คนอีกกลุ่มหน่ึงจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงโดยยึดเอาอุดมคติ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค์ตรัสไว้๑๗๕ ทําให้หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แพร่หลายออกไป ขยายวงกว้างออกไป ทําให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยน้อมนําเอาหลักธรรม

คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง

และเหมาะสม๑๗๖ การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบใน

ทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การดําเนินการเผยแผ่ เช่น การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ 

ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

เผยแพร่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาการดําเนินการใดของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่

ธรรมทางศาสนาทั้งในวัดและนอกวัดช่ือว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๗๗  

                                                            
๑๗๕กองพุทธศาสนสถาน , ประวัติความสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๑ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕. 
๑๗๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ), คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓. 
๑๗๗กรมการศาสนา, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙.   
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สรุปว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การทําให้หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แพร่หลายออกไปโดยยึดเอาอุดมคติ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
พระพุทธองค์ตรัสไว้ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้และน้อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนเหล่าน้ัน
ไปประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา          
ตารางที่ ๒.๑๓ ความหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
ราชบัณฑิตยสถาน  
(หน้า, ๔๕๙) 

การเผยแผ่ หมายถึง การทําให้ขยายออกไป  เช่น  เผยแผ่
พระศาสนาและหากใช้กับคําว่า “เผยแพร่” หมายถึง โฆษณาให้
แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้ 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
(๒๕๕๕, หน้า ๔๗-๔๘) 

“แผ่” เป็นคํากริยา หมายถึง คลี่ขยายกระจายออกไปให้มี
ลั กษณ ะแบนราบ  หรือก ว้างก ว่า เดิม  หรืออาการ อ่ืนๆ 
ที่คล้ายคลึงเช่นน้ัน “แพร่” เป็นคํากริยา หมายถึง กระจาย
ออกไป แพร่ออกไป เช่น แพร่ข่าว แพร่เช้ือโรค 

กองพุทธศาสนสถาน  
(๒๕๕๓, หน้า ๒๕) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การนําเอาหลักธรรม
คําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับ
การเรียนรู้และน้อมนําเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เป็นคนดี
มีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็นต้น 

พระธรรมวิสุทธิกวี
(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)  
(๒๕๔๖, หน้า ๔๓) 

การเผยแผ่  หมายถึง การทํ าให้หลักธรรมคําสั่ งสอนของ
พระพุทธเจ้าแพร่หลายออกไป ขยายวงกว้างออกไป ทําให้มี
ผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยน้อมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนา
ตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 

กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หน้า ๙) 

การเผยแผ่ หมายถึง การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนา
ให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การดําเนินการ
เผยแผ่ เช่น การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่างๆ 
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๒.๕.๒ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพระไตรปิฎกตลอดทั้งเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็นมาของการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาจากหลากหลายแหล่งที่มา พอประมวลรายละเอียดสังเขปได้ดังน้ี 

เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธ์ิริมฝั่งแม่นํ้า

เนรัญชราในตอนเช้ามืดวันเพ็ญวิสาขมาส (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปีระกา) หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้

ธรรมแล้วได้ทรงเสวยวิมุติอยู่ ๗ สัปดาห์๑๗๘  พระองค์ทรงดําริจะสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์

เช่นเดียวกับพระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาส 

(ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘) แสดงปฐมเทศนาช่ือธัมมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ส่งผลให้โกณฑัญญะ 

ผู้เป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันอันเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรง

เผยแผ่พุทธธรรมได้สําเร็จมีอนุพุทธสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้วและท่านโกณฑัญญะได้ทูลขอบวชประพฤติ

พรหมจรรย์เป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัย พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาติการบรรพชาอุปสมบท

ให้ด้วยพระวาจาว่า 

“เอหิ ภิกฺขูติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ”๑๗๙ 
“ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทําที่สุดทุกข์

โดยชอบเถิด”๑๘๐ 
ต่อมาวัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิก็สามารถบรรลุธรรมตามและกราบทูล 

ขออุปสมบท๑๘๑ ในเวลาต่อมาระหว่างที่จําพรรษาแรกได้ทรงโปรดพระยสะบิดามารดาภรรยาเก่าสหาย

ของพระยสะชาวเมืองพาราณสี ๔ คนและสหายนอกเมืองพาราณสีอีกจนมีพระสาวกรวม ๖๐ รูปที่ทรง

สั่งสอนด้วยพระองค์ เองจนบรรลุพระอรหัตตผลและตรัสอบรมส่ังสอนวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ือให้ 

พระสาวกเหล่าน้ันสามารถอบรมสั่งสอนประชาชนต่อไปได้ 

สมเด็จพระพุทธองค์ทรงวางหลักการให้พระสาวกผู้ประกาศพระศาสนาปฏิบัติตามหลักโอวาท

ปาฏิโมกข์ดังได้ถอดความจากพระบาลี 

 ขันติ คือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็น 

บรมธรรม ผู้ทําร้ายผู้อ่ืนไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ การไม่ทําบาปทั้งปวง 

                                                            
๑๗๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๘. 
๑๗๙วิ.ม. (บาล)ี ๔/๑๘/๒๓. 
๑๘๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
๑๘๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๙ /๒๖. 
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การทํากุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว น่ีคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ความสํารวมในปาฏิโมกข์ ความรู้จักประมาณในอาหาร 

การอยู่ในเสนาสนะอันสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต น่ีคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย๑๘๒ 

จากนั้นทรงส่งพระสาวกท้ัง ๖๐ รูปเหล่าน้ันออกไปประกาศพระศาสนาในท่ีต่างๆโดยพระองค์

ทรงต้ังเป้าหมายที่อุรุเวลาเสนานิคม๑๘๓ แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ

ของชมพูทวีปและเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเจ้าลัทธิต่างๆมากมายในสมัยน้ัน๑๘๔ ในระหว่างทางได้โปรด

กลุ่มภัททวัคคีย์ ๓๐ คน โปรดชฎิล ๓ พ่ีน้องพร้อมด้วยบริวารแล้วเดินทางไปกรุงราชคฤห์โปรด 

พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยชาวมคธ ๑๑๐,๐๐๐ คนจนได้ดวงตาเห็นธรรม 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเป็นการเผยแผ่แบบตัวต่อตัวกล่าวคือใครก็ตามที่

สงสัยหรือต้องการแก้ปัญหาในชีวิตบุคคลน้ันก็จะแสวงหาคําตอบด้วยตัวเอง๑๘๕ พระพุทธเจ้าทรงใช้

วิธีการเผยแผ่อย่างสุขุมคัมภีรภาพลักษณะที่ทรงสอนโดยรวมมีลักษณะเหมือนหงายของท่ีควํ่า  

เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางจุดไฟในที่มืด๑๘๖ โดยที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเองและส่งพระสาวก

ไปเผยแผ่ทั่วทุกสารทิศทรงถือว่าการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นงานหลักเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานแรกท่ีสมเด็จพระพุทธองค์ทรงดําริ

และทรงกระทําแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายโดยทรงสั่งสอนพระสาวกจนบรรลุคุณพิเศษส่วนมากเป็น 

พระอรหันต์ ทรงตรัสสอนพระสาวกให้มีคุณสมบัติมีวิธีการและหลักการที่เหมาะสมทุกด้านเพ่ือให้ 

การเผยแผ่แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆหลากหลายประการอันเหมาะสมแก่ผู้ฟังตามภูมิหลังปัญญา

ความรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อจบการสนทนาจึงมักจะได้รับผลตามความมุ่งหมายคือ

ผู้ฟังได้บรรลุมรรคผลนิพพานบ้าง ได้ดวงตาเห็นธรรมบ้าง เข้าถึงพระรัตนตรัยบ้าง หรือแสดงตนเป็น 

พุทธมามกะบ้างแล้วแต่อินทรีย์บารมีของแต่ละบุคคล  

                                                            
๑๘๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 
๑๘๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๑๘๔จํานงค์ ทองประเสริฐ, แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  

บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗. 
๑๘๕อรทัย พนาราม , สื่อมวลกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, วารสารพุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ปีท่ี๑๑ ฉบับท่ี ๓, (ก.ย. - ธ.ค.๒๕๔๗): หน้า๖. 
๑๘๖วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๘๐/๑๒๖. 



๙๘ 
 

ระยะต่อมาเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์และเหล่าสาวกได้ช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาไปอย่าง

กว้างขวางแล้วพระองค์จึงแต่งต้ังเอตทัคคะผู้เลิศในด้านการเผยแผ่ไว้ดังน้ีในส่วนภิกษุได้ทรงแต่งต้ัง 

พระปุณณมันตานีบุตรเป็นยอดเย่ียมกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระธรรมกถึก๑๘๗ พระมหากัจจายนะเป็น

ยอดเย่ียมกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อธิบายหัวข้อธรรมที่ย่อให้พิสดาร๑๘๘ พระโสณกุฏิกัณณะเป็นยอดเย่ียม

กว่าภิกษุทั้งหลายผู้แสดงธรรมด้วยสําเนียงอันไพเราะ๑๘๙ พระกุมารกัสสปะเป็นยอดเย่ียมกว่า 

ภิกษุทั้งหลายผู้แสดงธรรมได้อย่างวิจิตรจับใจ๑๙๐ ในฝ่ายภิกษุณีทรงแต่งต้ังนางธรรมทินนาเถรีเป็นยอด

เย่ียมกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นพระธรรมกถึก๑๙๑  ในฝ่ายอุบาสกทรงแต่งต้ังจิตตคฤหบดีเป็นยอดเยี่ยม

กว่าอุบาสกทั้งหลายที่เป็นธรรมกถึก๑๙๒ ในฝ่ายอุบาสิกาทรงแต่งต้ังนางขุชชุตตราเป็นยอดเย่ียมกว่า

อุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นธรรมกถึก๑๙๓ ส่วนเอตทัคคะในทางอ่ืนมิได้ทรงแต่งต้ังไว้ครบท้ัง ๔ บริษัทเหมือน

เอตทัคคะในทางเผยแผ่ 

 หลังจากสมเด็จพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานพระอริยสาวกได้สานต่อพุทธปณิธานช่วยกัน

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมามีพัฒนาการมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช

กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด พระองค์ทรงเป็นราชาผู้อุปถัมภ์

การสังคายนาครั้งที่  ๓  ในปีพ .ศ . ๒๓๖  เมื่อทํ าการสังคายนาสําเร็จแล้วจึงทรงอาราธนาให้ 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้จัดส่งคณะสมณทูตไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นและ

ประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๙ คณะ หรือ ๙ สายด้วยกัน ดังน้ี 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๑ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัสมีระ (แคชเมียร์) และ

แคว้นคันธาระ ปัจจุบันได้แก่ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียตลอดจนเข้าไปถึงบางส่วนของ

อาฟกานิสถานโดยมีพระมัชฌันติกเถระเป็นหัวหน้าคณะ (ระบุนามเฉพาะพระเถระที่เป็นหัวหน้าคณะ

โดยแต่ละคณะเข้าใจว่าต้องมีพระภิกษุเถระร่วมเดินทางไปอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไปเพ่ือสามารถให้ 

การอุปสมบทกุลบุตรในถิ่นน้ันๆ ได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ) 

                                                            
๑๘๗องฺ.เอกก (ไทย) ๒๐/๑๙๖/๒๖.   
๑๘๘องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๙๗/๒๖.   
๑๘๙องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐๖/๒๗.   
๑๙๐องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๐๗/๒๘.   
๑๙๑องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๓๙/๓๐.   
๑๙๒องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๕๐/๓๑.   
๑๙๓องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๖๐/๓๒.   



๙๙ 
 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๒ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แถบแคว้นมหิสสกมณฑลปัจจุบัน 

ได้แก่ รัฐไมเซอร์และดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าโคธาวารีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียติดกับ 

แคว้นมัทราสโดยมีพระมหาเทวเถระเป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๓ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แถบเขตวนวาสี ปัจจุบันได้แก่ 

ดินแดนแถบถิ่นแคว้นกนราเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย โดยมีพระรักขิตเถระเป็น

หัวหน้าคณะในคร้ังน้ันมีวัดทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นถึง ๕๐๐ แห่ง 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๔ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แถบถิ่นอปรันตกชนบทปัจจุบัน

สันนิษฐานว่า คือ แถบชายทะเลเหนือเมืองบอมเบย์ (มุมไบ) โดยมีพระธรรมรักขิตเถระหรือพระโยนก

ธรรมรักขิตเถระ (ท่านผู้น้ีเป็นฝรั่งชาติกรีกดูเหมือนจะเป็นฝรั่งคนแรกที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา) 

เป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๕ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แถบถิ่นแคว้นมหารัฏฐะปัจจุบัน 

ได้แก่ รัฐมหาราษฎร์หรือดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากเมืองบอมเบย์ออกไปโดยมี 

พระมหาธรรมรักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๖ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แถบถ่ินโยนกประเทศปัจจุบัน 

ได้แก่ แว่นแคว้นของพวกฝรั่งชาติกรีกในทวีปเอเชียตอนกลางเหนือประเทศอิหร่านต่อขึ้นไปจนถึง 

เตอรกีสถาน (ดินแดนที่เป็นประเทศอิหร่านและตุรกี) โดยมีพระมหารักขิตเถระเป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๗ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบถ่ินภูเขาหิมาลัย 

(หิมวันตประเทศ) ปัจจุบันคือดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยและประเทศเนปาลซึ่งอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศอินเดียโดยมีพระมัชฌิมเถระเป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๘ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิปัจจุบันคือ 

ดินแดนแถบถ่ินบริเวณประเทศพม่า มอญ และประเทศไทยโดยมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 

เป็นหัวหน้าคณะ 

จัดส่งสมณทูตสายที่ ๙ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ตามพปัณณิทวีปหรือเกาะลังกา 

คือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันซึ่งมีพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ในสมัยน้ัน พระองค์

ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างย่ิงส่งผลให้พระพุทธศาสนาในศรีลังกาได้เจริญต้ังมั่นสืบกันมา

จนนถึงทุกวันน้ีโดยมีพระมหินทเถระ (พระโอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) เป็นหัวหน้าคณะ ต่อมาพระเจ้า

อโศกได้ทรงโปรดให้พระสังฆมิตตาเถรีพร้อมคณะภิกษุณีนําหน่อพระศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยาไปปลูก  



๑๐๐ 
 
ณ เมืองอนุราธปุระที่ประเทศลังกาพร้อมทั้งให้อุปสมบทแก่เหล่ากุลสตรีในประเทศศรีลังกาที่ประสงค์ 

จะเป็นภิกษุณีอีกด้วย๑๙๔ 

คณะของพระโสณะและพระอุตตระที่ พระเจ้ าอโศกมหาราชทรงส่ งออกไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิคือ 

ตอนกลางของประเทศไทยเวลานี้ซึ่ งเวลาน้ันชนชาติละว้าหรือมอญเป็นใหญ่ครอบครองอยู่ 

พระพุทธศาสนายุคแรกที่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นพุทธศาสนาเถรวาทอย่างที่พระเจ้าอโศกมหาราช

และชาวแคว้นมคธนับถือ สันนิษฐานกันว่าแห่งแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานคือตอนใต้ของ

ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ เน้ือที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ที่จังหวัดนครปฐม

น้ันมีหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่าง เช่น 

๑. องค์พระปฐมเจดีย์ องค์แท้หรือองค์ด้ังเดิมเป็นรูปทรงโอควํ่ายอดเป็นบัลลังก์มีฉัตรอยู่บน 

เหมือนสถูปสาญจีเจดีย์ในประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อขอมรุ่งเรืองและครองดินแดนส่วนน้ีขอมได้ทํา 

พระปรางค์ครอบเพ่ิมขึ้นอีกพระปฐมเจดีย์องค์ที่ เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันน้ีเป็นเจดีย์แบบลังกา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างครอบพระปรางค์ลงไปอีกทีหน่ึงพระปฐมเจดีย์จึง

เป็นเจดีย์ ๓ องค์ซ้อนกันอยู่องค์ในที่สุดทรงโอควํ่าน้ันเป็นศิลปะสมัยหลังพระเจ้าอโศกเล็กน้อย 

๒ . รูปธรรมจักรทําด้วยศิลา มีรูปกวางหมอบและจารึกภาษาบาลีหรือภาษามคธว่า 

“เย ธมฺมา” เป็นต้น อันเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนาท่ีไม่สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นเคร่ืองหมายเพราะ

ในสมัยน้ันยังไม่นิยมสร้างพระพุทธรูปนิยมสร้างแต่เพียงเจดีย์และสัญลักษณ์อย่างอ่ืนและมีการจารึก

หลักธรรมที่สําคัญไว้ที่สิ่งก่อสร้างน้ัน 

๓. พระประโทนเจดีย์ อยู่ทางตะวันออกของพระปฐมเจดีย์เวลาน้ีอยู่ที่วัดพระประโทนจังหวัด

นครปฐมมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกันกับพระปฐมเจดีย์ 

๔. วัดพระเมรุ อยู่ทางใต้ของพระปฐมเจดีย์เป็นซากวัดร้างมีความเก่าแก่ยุคเดียวกัน๑๙๕ 

นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาวิถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 

สรุปได้ว่า สมเด็จพระพุทธองค์ทรงวางหลักการให้พระสาวกผู้ประกาศพระศาสนาปฏิบัติตาม

หลักโอวาทปาฏิโมกข์สานต่อพุทธปณิธานช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลังจากสมเด็จพระพุทธองค์

ดับขันธปรินิพพานพระอริยสาวกได้สานต่อพุทธปณิธานช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเร่ือยมามี

                                                            
๑๙๔กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติความสําคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, หน้า ๗๐. 
๑๙๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๘๗. 



๑๐๑ 
 
พัฒนาการมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะเป็นยุค

ที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด 

ตารางที่ ๒.๑๔ ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
จํานงค์ ทองประเสริฐ 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๗) 

แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิสารเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ
ของชมพูทวีปและเป็นดินแดนที่ เต็มไปด้วยเจ้าลัทธิต่างๆ
มากมายในสมัยน้ัน 

อรทัย พนาราม 
(๒๕๔๗, หน้า ๖) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเป็นการเผยแผ่แบบ
ตัวต่อตัวกล่าวคือใครก็ตามท่ีสงสัยหรือต้องการแก้ปัญหาในชีวิต 
บุคคลน้ันก็จะแสวงหาคําตอบด้วยตัวเอง 

กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หน้า ๙)  

การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและ
ประชาชนได้รับทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

๒.๕.๓ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล     

 จากการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกตลอดทั้งเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ผู้วิจัยได้ประมวลสาระสําคัญไว้ ดังน้ี    

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีประกาศพระศาสนา

หลากหลายวิธี สามารถประมวลสรุปได้ ๑๐ วิธีดังน้ี คือ     

 ๑) วิธีการเข้าหาทางผู้นําทางสังคม นับเป็นวิธีการท่ีมีความชาญฉลาดและแยบยลเหมือนกับ 

ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงเพราะผู้นําต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมอย่างย่ิงทั้งเป็นผู้ที่มีพวกพ้องและ

บริวารมากเมื่อคนเหล่าน้ีนับถือศาสนาใดผู้คนในสังคมน้ันก็มักจะหันมานับถือตามไปด้วย จะเห็นได้ว่า

ในช่วงแรกของการเผยแผ่ธรรมะนั้นพระองค์ทรงใช้วิธีการนี้มาโดยตลอด ทําให้พระพุทธศาสนาเป็นที่

รู้จักมีประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมายนับได้ว่าเป็นพระปรีชาสามารถของ

พระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายด้วย       

 ๒) วิธีการปฏิวัติหลักคําสอนและหลักความเช่ือของลัทธิศาสนาด้ังเดิม พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติ

ทางสังคมชนช้ันที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมานาน เช่น ศาสนาพราหมณ์มีข้อบัญญัติทางสังคมหลายด้านเช่น

เรื่องวรรณะที่กําหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดมีการกําหนดให้แต่ละวรรณะยึดถือ



๑๐๒ 
 
และปฏิบัติอยู่ในวรรณะของตนเองมิให้สมาคมกับวรรณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะวรรณะศูทรที่ไม่สามารถมีสิทธ์ิ

ในสังคมอันถือได้ว่าเป็นการลิดรอนสิทธ์ิของวรรณะนั้นๆ กําหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะ

ประเสริฐสูงสุดพระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและทรงสอนว่า“บุคคลเป็นพราหมณ์

เพราะชาติตระกูลก็หาไม่หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะ

กรรมหรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม”๑๙๖ คนดีหรือช่ัวมิใช่ชาติตระกูลแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของ 

ผู้น้ันหากทําดีก็เป็นคนดีและหากทําช่ัวก็เป็นคนช่ัวนอกจากน้ันพระองค์ยังทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง ๒ ทาง 

ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยคคือการหมกมุ่นในกามสุขกับอัตตกิลมถานุโยคคือการทรมานตนเอง พระองค์

ทรงเคยปฏิบัติเช่นน้ันมาก่อนแล้วทรงยืนยันว่าเป็นหนทางที่ผิดไม่ใช่หนทางท่ีจะนําสัตว์โลกไปสู่ทาง

บรรลุธรรมได้ทรงแนะนําให้ดําเนินในทางสายกลางอันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทาง

ปฏิบัติที่ไม่เข้มงวดและไม่หละหลวมเกินไปทรงถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด๑๙๗ 

 ๓) วิธีการปฏิรูป  พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่างๆ 

โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์จึงทําให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคําทางศาสนาด้วยมีความ

มุ่งมั่นที่จะประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็วจึงไม่ทรงหักล้างคําสอนหรือถ้อยคําของ

ศาสนาอื่นอย่างทันทีแต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเร่ือยๆจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัว

หรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม คําสอนใดถูกต้องดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็น

ของสากลโดยธรรมชาติคําสอนของศาสนาพราหมณ์มีอยู่อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหักล้างแต่จะทรงปฏิรูป

ใหม่นํามาใช้ในทางพระพุทธศาสนา เช่น คําว่า “พรหม” ทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงผู้สร้างโลกแต่

พระองค์ทรงเอามาใช้ในความหมายใหม่ หมายถึง มารดาบิดา๑๙๘ คําสอนใดที่มีความขัดแย้งกับ 

พุทธศาสนาทรงช้ีแจงแถลงให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นน้ันไม่ใช่แก่นสารพร้อมทั้งแนะนําแนวทางปฏิบัติที่

ถูกต้องให้ เช่น การบูชายัญในคําสอนเดิมหมายถึงการฆ่าสัตว์บูชายัญแต่พระองค์ทรงสอนในความหมาย

ใหม่ หมายถึง การบูชามารดาบิดา สมณพราหมณ์ เป็นต้น๑๙๙     

 ๔) วิธีการเสนอหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา วิธีการน้ีเป็นวิธีที่สืบเน่ืองมาจาก

วิธีการดังกล่าวแล้วข้างต้นน้ันกล่าวคือเมื่อทรงอธิบายช้ีแจงถึงส่วนดีส่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์

                                                            
๑๙๖ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๐/๕๘๑. 
๑๙๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/ ๒๕.  
๑๙๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๖๓/ ๑๐๘. 
๑๙๙องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๗/๗๐ -๗๔. 



๑๐๓ 
 
แล้ว ได้เสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาล้วนๆ ขึ้นแทนที่และเผยแผ่หลักคํา

สอนท่ีเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์และ

สรรพสิ่ง หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้แก่ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะคือความเป็น

ของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นของไม่ใช่ตัวตนความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่งเกิดขึ้นต้ังอยู่

และดับไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป๒๐๐ และหลักอริยสัจ 

๔ ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่สําคัญครอบคลุมคําสอนทั้งหมดใน

พระพุทธศาสนากุศลธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในอริยสัจทั้งสิ้น พระพุทธองค์ทรงบรรลุ

ธรรมก็ด้วยหลักธรรมข้อน้ีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและดับไปอย่างมีเหตุปัจจัยเป็นหลักธรรมท่ี 

พระพุทธองค์ทรงนํามาแสดงเพ่ือโปรดสัตว์มากที่สุด๒๐๑     

 ๕) วิธีการเย่ียมเยียนตามบ้าน เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะทรงแผ่ข่าย

คือพระญาณของพระองค์เพ่ือสํารวจดูเวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไป

เทศนาโปรดถึงบ้านอันเป็นพระกรณียกิจประจําวันของพระองค์ อีกประการหนึ่ งด้วยเช่นกัน  

ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรดเช่นน้ีมักจะได้บรรลุธรรมอยู่เสมอเรียกว่าพุทธกิจ ๕ ประการของพระพุทธเจ้า 

ได้แก่ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาสายทรงแสดงธรรม เวลาค่ําประทานโอวาท กลางคืนตอบปัญหา

เทวดา และเวลาจวนสว่างตรวจดูสรรพสัตว์ผู้ที่สมควรและยังไม่สมควรตรัสรู้๒๐๒  

 ๖) วิธีการบริการชุมชน วิธีการน้ีเป็นการเผยแผ่เชิงรุกซึ่งได้ผลมากที่สุดอีกวิธีหน่ึง พระพุทธเจ้า

และพระสาวกทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอยู่เนืองๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจ

อันดีระหว่างชาวบ้านและพระสงฆ์ เช่น การเข้าไปสงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตรพระองค์ได้ทรง

เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาโดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข 

ในสังคม๒๐๓          

 ๗) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ใช้ความสามารถพิเศษเข้ามาช่วยโดยมีจุดประสงค์

เพ่ือปราบปรามคนที่แสดงอาการกระด้างกระเด่ืองไม่ยอมรับนับถือหรืออยากลองดีให้สิ้นพยศแต่วิธีการ

ที่ทรงโปรดและใช้อยู่เสมอคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสอนอย่างธรรมดาอธิบายช้ีแจงโต้ตอบกันไปมา

                                                            
๒๐๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/ ๑๓๗/๓๘๕. 
๒๐๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐ – ๒๕. 
๒๐๒ที.ม.อ. (ไทย) ๑/๖๑/๔๐. 
๒๐๓ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓/๑๕๐. 



๑๐๔ 
 
โดยไม่ต้องมีการใช้ฤทธ์ิเดชเข้ามาช่วยเป็นวิธีที่ทําให้คนเข้าถึงสัจธรรมได้ตามพุทธประสงค์และมี 

ความมั่นคงยืนยาวมาถึงปัจจุบัน๒๐๔       

 ๘) วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากข้ึนทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเองจึงเกิด

ความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรมเทศนา แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต 

และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่พระภิกษุผู้แสดงพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤตทรงอนุญาตในการแสดงธรรม

ด้วยภาษาของตนเองเพราะเป็นภาษาสามัญที่ประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าใจได้เป็นการเปิดโอกาส

ให้มวลชนทุกระดับช้ันได้มีโอกาสเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่าง

รวดเร็วทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับช้ันได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน ตรงกันข้ามกับ

ศาสนาพราหมณ์ที่จํากัดสิทธิการศึกษาทั้งยังใช้ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามสําหรับคน

บางวรรณะเช่นวรรณะศูทรในการสั่งสอนอีกด้วย๒๐๕      

 ๙) วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่ดีนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึง

ของนักเผยแผ่นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านคุณธรรมเพราะบุคลิกภาพที่สง่างามน่ามองน่าเลื่อมใสย่อม

เป็นเหตุนํามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นได้ พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกายที่สง่างามประกอบด้วย

ลักษณะมหาบุรุษดังมีจังกีพราหมณ์ชมว่า “พระสมณโคดมมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณ

ผุดผ่องย่ิงนัก ดุจพรหม มีพระวรกายดุจพรหมโอกาสที่จะพบเห็นยากนัก”๒๐๖   

 ๑๐) วิธีการสนทนา การบรรยาย และตอบปัญหา วิธีการสนทนาพระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็น

ฝ่ายถามนําคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาในที่สุดแม้ในหมู่พระสาวกพระองค์

ก็ ท รง ใ ช้ วิ ธี น้ี ไม่ น้ อ ย แล ะท รงส่ ง เส ริ ม ให้ ส าวก สนทน าธรรม กั น อ ย่ าง ใน ม งค ลสู ต ร ว่ า  

“กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลอันอุดม” วิธีสอนแบบน้ี

จะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจําวันซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์จํานวนมากและ

ส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจกับมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วมาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจ

                                                            
๒๐๔ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๖/๒๑๖. 
๒๐๕วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. 
๒๐๖ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๒๕/๕๓๔.  



๑๐๕ 
 
เพ่ิมเติม และหาความสงบสุขทางจิตใจ๒๐๗       

 สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีประกาศ 

พระศาสนาหลากหลายวิธีสามารถประมวลสรุปได้ ๑๐ วิธีดังน้ี คือ ๑) วิธีการเข้าหาทางผู้นําทางสังคม  

๒ ) วิ ธีการป ฏิ วั ติหลักคํ าสอนและหลักความเช่ือของลัท ธิศาสนาด้ั งเดิม  ๓ ) วิ ธีการป ฏิรูป  

๔ ) วิธีการเสนอหลักคําสอนที่ เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๕ ) วิธีการเย่ียมเยียนตามบ้าน  

๖ ) วิธีการบริการชุมชน ๗ ) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์  ๘ ) วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๙) วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ ๑๐) วิธีการสนทนา การบรรยาย และตอบปัญหา           

ตารางที่ ๒.๑๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล   

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)   
(๒๕๔๒, หน้า ๔๗ – ๔๘) 

วิธีการสนทนา การบรรยาย และตอบปัญหาทรงใช้ในที่ประชุม
ใหญ่ในการแสดงธรรมประจําวันซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆ์
จํานวนมาก 

 ๒.๕.๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน     

 จากการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกตลอดทั้งเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้องกับ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ประมวลสาระสําคัญไว้ ดังน้ี 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันน้ันภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะมีหลายวิธี 

ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังน้ี  

 ๑) การเทศนาธรรม คือ การแสดงธรรมสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ผู้ฟัง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งวิธีน้ีพระภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจํา 

 ๒) ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมะให้ผู้อ่ืนฟังโดยทั่วไปจะยืนและผู้พูดจะต้องมีลีลา

ในการพูดเพ่ือโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังเป็นพิเศษเป็นวิธีการที่น่าสนใจ 

 ๓) อภิปรายธรรม คือ การช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึงให้ผู้อ่ืน

เข้าใจ 

 ๔) สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรมเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตโดยยึด

หลักทางสายกลาง 

                                                            
๒๐๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีในการสอน, (นนทบุรี: สํานักพิมพ์เบิกม่าน, ๒๕๔๒ ), หน้า ๔๗ – 

๔๘. 



๑๐๖ 
 
 ๕) การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ การสอนให้น่ังภาวนาเพ่ือให้ใจเป็น

สมาธิและเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ์ 

 ๖) การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ เช่น การใช้หนังสือธรรมะการใช้ 

วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ม้วนเทปเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ศาสนธรรมโดยอาจจําหน่ายจ่าย

แจกไปในกลุ่มที่ไม่มีเวลาจะได้ศึกษาธรรมะด้วยตนเอง๒๐๘      

 สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันน้ันภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ 
มีหลายวิธี ได้แก่ ๑) การเทศนาธรรม ๒) ปาฐกถาธรรม ๓) อภิปรายธรรม ๔) สนทนาธรรม  
๕) การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน ๖) การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ 
ตารางที่ ๒.๑๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
บุญ ศรี  พ านะจิ ต ต์ และคณ ะ 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒-๒๓) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันน้ันภิกษุสงฆ์ใช้ใน
การเผยแผ่ธรรมะมีหลายวิธี ได้แก่ ๑ ) การเทศนาธรรม 
๒ ) ปาฐกถาธรรม  ๓ ) อภิปรายธรรม  ๔ ) สนทนาธรรม 
๕ ) การสอนสมถกรรมฐานห รือ วิ ปั สสน ากรรมฐาน 
๖) การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ 

๒.๕.๕ การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีกระบวนการสื่อสาร S-M-C-R  
 การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าสามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎีกระบวนการสื่อสารของ 

David K. Berlo ได้ดังน้ี           
 ในการศึกษาการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าน้ันพบว่า มีปัจจัยสําคัญที่เป็นองค์ประกอบของการ
สื่อสาร ๔ ส่วน คือ ผู้ส่งสารคือพระพุทธเจ้า สารคือพระธรรม สื่อคือบุคคล ธรรมชาติ กลวิธี  
และผู้รับสารคือพุทธบริษัท ๔ และองค์ประกอบของการสื่อสารทั้ง ๔ ส่วนน้ีจะทําให้เกิดปฏิกิริยาอีก
อย่างหน่ึงตามมาเรียกว่า “การสนองตอบ” ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 

 

                                                            
๒๐๘บุญศรี พานะจิตต์และคณะ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว 

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๓. 



๑๐๗ 
 
 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๘ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎี S-M-C-R 
 ๑. ผู้ส่งสาร พระพุทธเจ้า คือ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อ
การกําเนิดสารคือธรรมะเพราะการตรัสรู้น้ันเป็นการค้นพบพระธรรมคืออริยสัจ ๔ เป็นต้น แล้วทรงเผย
แผ่ธรรมที่ได้บรรลุน้ันให้แก่เวไนยสัตว์ได้รู้ได้ศึกษาและนําไปปฏิบัติ    
 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ส่งสารที่ดี      
 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ เผยแผ่หรือผู้ส่งสารกับผู้ ฟังหรือผู้รับสารน้ันมี
ความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตร ดังน้ันผู้ส่งสารที่ดีจึงควรมีลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ 
ของกัลยามิตร ๗ ดังน้ี         
 ๑) ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองชวนให้ผู้ฟังอยากสนใจชัก
ถาม           
 ๒) ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติเหมาะสมแก่ฐานะชวนให้เกิดความอบอุ่นใจเป็นที่พ่ึงได้
อย่างปลอดภัย          
 ๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนเอง
อยู่เสมอเป็นที่ยกย่องน่าเอาอย่างทําให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาได้     
 ๔) วัตตา รู้จักพูดช้ีแจงเผยแผ่ให้ได้ผลโดยอาจจะเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆ  
เพ่ืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้        
 ๕) วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคําคือพร้อมที่จะรับฟังคําไต่ถามคําล่วงเกินตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆอดทนได้ไม่เบ่ือหน่ายไม่เสียอารมณ์แม้บางครั้งอาจถูกต่อต้านจากลัทธิภายนอกมาขัดขวางต่องาน
เผยแผ่ธรรม          
 ๖) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา สามารถอธิบายหลักธรรมที่ลึกซึ้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้นักเผยแผ่ที่ดี
จะต้องมีความรู้ในศาสตร์หลายๆ อย่างและต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีเผยแผ่แบบต่างๆ เพ่ือให้
เหมาะสมกับผู้ฟังเพ่ือให้เกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามได้     
 ๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักนําผู้ฟังให้เดินผิดทางไปจากพุทธดํารัสแต่ต้องรู้จักชักจูงแนะนํา

พระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้า 

พระธรรม 

พระธรรม 

ส่ือ 
 

บุคคล ธรรมชาติ 
กลวิธี

 

ข้อมูลสนองตอบ 

สาร ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร

พุทธบริษัท 



๑๐๘ 
 
ในทางที่ถูกที่ควร๒๐๙        
 นอกจากน้ีผู้ส่งสารที่ดีจําต้องประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกกาย คือ  
 ๑) ธัมมัญญุตา รู้ธรรมะ คือ  หลักการ หลักความจริง เน้ือหาสาระของเร่ืองที่จะสื่อสาร รู้แจ้ง
แทงตลอดในทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์และศิลป์ของตน     
 ๒) อัตถัญญุตา รู้จักเน้ือหาสาระ ความหมาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่
แน่นอนชัดเจน          
 ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง รู้ว่าตนคือใครมีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรการรู้จักตนเองเป็น
สิ่งสําคัญย่ิงเมื่อเรารู้จักตนเองดีแล้วจะนําไปสู่การยอมรับตนแล้วจะเปิดเผยตนสามารถสื่อสารภายในตน
ได้อย่างดีย่ิงผู้ที่สามารถส่ือสารภายในตนได้ดีจะเป็นคนท่ีสามารถรับรู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมี
วิจารณญาณที่สุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
 ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี การสื่อสารบางอย่างหากมากเกินไปผู้รับสารก็รับ
ไม่ได้หากน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอการรู้จักประมาณในการสื่อสารคือไม่ส่งสารซ้ําซากมากเกินไปหรือน้อย
เกินไปจึงเป็นคุณสมบัติประการสําคัญอีกประการหน่ึงของผู้ส่งสาร    
 ๕) กาลัญญุตา รู้จักเวลา ผู้ส่งสารต้องรู้จักเวลาในการสื่อสารว่าเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควร 
หากผู้ส่งสารไม่รู้จักเวลาในการสื่อสารแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในตนการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
การสื่อสารมวลชนย่อมมีประสิทธิภาพลดลง       
 ๖ ) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน  รู้จักสังคม ในทางนิเทศศาสตร์เรียกว่ากลุ่มผู้ รับสารหรือ
กลุ่มเป้าหมายผู้ส่งสารต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารจึงจะประสบความสําเร็จย่ิงรู้จักมากเท่าไรการ
สื่อสารย่ิงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่าน้ันการที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน้ันเพราะพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมายจึงทําให้การเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระองค์ประสบความสําเร็จ        
 ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าผู้รับสารแต่ละคนแต่ละกลุ่มมี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองมีจริตอัธยาศัยมีศักยภาพในการรับสารมากน้อยแค่ไหนเพียงใดการท่ีผู้ส่ง
สารรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้น้ันทําให้สามารถแยกแยะผู้รับสารได้๒๑๐     
 ๒. สาร พระธรรม คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จากการตรัสรู้แล้วทรงเผยแผ่แก่เวไนย
สัตว์ได้ศึกษาโดยใช้ วิธีมุขปาฐะ (การท่องจําปากต่อปาก) และได้รวบรวมจารึกสารไว้ในพระไตรปิฎกใน
ภายหลัง ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของสารในทางพระพุทธศาสนานั้นสารที่ดีต้องมาจากจิตที่ฝึกดีแล้ว
และควรมีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ   
                                                            

๒๐๙องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๒๑๐องฺ.สตฺตก (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๑๐๙ 
 
 ๑) สัจจะ เรื่องที่จะเสนอต่อมวลชนน้ันต้องเป็นเรื่องจริงเสนอหรือส่งสารตามความเป็นจริงไม่
บิดเบือน          
 ๒) ตถตา เรื่องที่เสนอหรือสารน้ันต้องเป็นเรื่องแท้เสนอตามสภาพที่แท้จริงไม่คาดเดาไม่แต่ง
แต้มใส่สีตีไข่          
 ๓) กาละ เรื่องที่เสนอน้ันต้องเหมาะสมกับกาลเวลา     
 ๔) ปิยะ เรื่องที่เสนอน้ันเป็นเรื่องที่คนชอบเสนอโดยวิธีที่ผู้รับสารช่ืนชอบ  
 ๕) อัตถะ เรื่องที่เสนอหรือสารน้ันต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๑๑   
 ๓. ช่องทางหรือสื่อ คือ บุคคล ธรรมชาติ และกลวิธี เป็นเครื่องมือและสื่อกลางที่นําสารจาก
พระพุทธเจ้าไปยังผู้ฟัง (ผู้รับสาร) หรือเรียกว่าช่องทางเดินของสารน้ันเอง ซึ่งทําหน้าที่สําคัญใน 
การเช่ือมโยงสารจากผู้ให้กําเนิดสารไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร        
 ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของสื่อ       
 สื่อที่พระพุทธองค์ทรงใช้ประกอบการสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจเน้ีอหาธรรมะท่ีเป็น
นามธรรมง่ายขึ้นพระพุทธองค์ทรงใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของพระพุทธองค์ซึ่งจัดเป็นประเภทได้ ดังน้ี
 ๑) สื่อบุคคล แยกออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่      
     (๑) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าทรงมีลักษณะที่สง่างามพระองค์มีพระวรกายที่
งดงามมีพระสุรเสียงโน้มน้าวจิตใจเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งศรัทธาปสาทะกล่าวคือพระรูปกายถึงพร้อมด้วยรัศมี
แห่งพระสรีระอันนําความเลื่อมใสมารอบด้านเพราะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  
อนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ และพระเกตุมาลามีรัศมีแผ่ออกข้างละวานําความเลื่อมใสมาแก่ชนผู้สนใจ
ทัสสนาพระรูปกายเป็นที่ต้ังแห่งความเลื่อมใส๒๑๒ ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะพระวาจาสุภาพสละสลวย
อย่างคําชมของจังกีพราหมณ์ที่ ว่า“พระสมณโคดมมีพระวาจาไพเราะรู้จักตรัสถ้อยคําให้งดงามมี 
พระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความให้ชัดแจ้ง”การแสดงธรรมของพระพุทธองค์
นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจธรรมแล้วยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจชวนให้อยากฟังอยากอยู่
ใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอ  
    (๒) คุณภาพและคุณธรรม พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ส่งสารที่มีคุณภาพและคุณธรรมมากมาย 
แต่สรุปลงเพียง ๓ ประการ คือ         
  ก) พระปัญญาธิคุณ พระคุณในด้านปัญญาของพระผู้มีพระภาคน้ันไม่อาจหาผู้ใดใน
โลกเทียบเท่าได้โดยปรากฏให้ทราบจากพระอัจฉริยภาพที่มีต่องานเผยแผ่พระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อ
สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าได้แก่ ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ และปฏิสัมภิทา ๔ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสแก่
                                                            

๒๑๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๓๙. 
๒๑๒วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๑/๓๔.   



๑๑๐ 
 
ท่านพระสารีบุตรว่า “สารีบุตรกําลังของตถาคต ๑๐ ประการน้ีที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะ
ที่องอาจบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท”๒๑๓      
  ข) พระวิสุทธิคุณ พระคุณทางด้านความบริสุทธ์ิจากอาสวะกิเลสโดยทั้งปวงไม่กระทําความช่ัว
ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีเหตุที่ใครจะยกขึ้นตําหนิได้เมื่อพระองค์มีความบริสุทธ์ิแห่งจิตเช่นน้ี
จึงเป็นตัวอย่างที่ ดีเลิศในด้านความเช่ือถือที่มีต่อคําสอนความเลื่อมใสของบรรดาพระสาวกและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีต่อพระองค์เพราะทรงกระทําได้อย่างที่ทรงสอนดังพุทธพจน์ที่ว่า“ตถาคตกล่าวอย่าง
ใดก็ทําอย่างน้ันทําอย่างใดก็กล่าวอย่างน้ัน”๒๑๔ ทรงมีความบริสุทธ์ิพระทัยในการสอนทรงสอนผู้อ่ืนด้วย
มุ่งหวังประโยชน์แก่เขาอย่างเดียวไม่มีพระทัยเคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรืออามิส
ตอบแทนใดๆ           
 ค) พระกรุณาธิคุณ อาศัยพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จออกประกาศพระศาสนา
โปรดสรรพสัตว์ช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนมนุษย์ทั้งที่เป็นกลุ่มชนและที่เป็นรายบุคคลโดยไม่เห็นแก่ 
ความเหน่ือยยากลําบากของพระองค์เองพระมหากรุณาคุณเหล่าน้ีพึงเห็นได้จากคําสรรเสริญดังเช่นใน
พรหมายุสูตร อุตตรมาณพกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคให้พรหมายุพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้
ฟังดังความตอนหนึ่งที่ว่า“ท่านพระโคดมพระองค์น้ันไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนพระองค์ ไม่ทรงดําริเพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ประทับน่ังทรงดําริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวง
เท่าน้ันฯลฯ”๒๑๕           
 ๒) สื่อวัสดุอุปกรณ์ ในสมัยพุทธกาลเทคโนโลยีไม่เจริญอย่างเช่นสมัยน้ีแต่พระพุทธองค์ทรงใช้
สื่อที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวผู้รับสารและเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่เป็นสื่อในการสื่อสาร เช่น  
ทรงใช้เมล็ดพันธ์ุผักกาดในการสื่อสารกับนางกีสาโคตมีนางมีบุตรแต่บุตรตายแล้วด้วยความรักบุตรจึงได้
หายารักษามีคนแนะนําให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลขอยาวิเศษว่า “ทราบว่า พระองค์ทรง
ทราบยาเพ่ือบุตรของหม่อมฉันหรือ พระเจ้าข้า”พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า ยาน้ันพระองค์มีจะประทาน
ให้ได้แต่ขอให้นางไปหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดมาให้พระองค์สักฟายมือหนึ่งก่อน นางกีสาโคตมีได้ฟังก็ดีใจคิด
ว่า ยาอะไรแค่เมล็ดพันธ์ุผักกาดเพียงฟายมือเดียวเราต้องรีบไปพอได้มาลูกเราก็จะได้ฟ้ืนคืนชีวิตละทีน้ี 
นางกําลังจะลุกแล่นออกไปพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่า เด๋ียวก่อนน้องหญิง จําไว้ด้วยว่าเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดที่จะมีคุณวิเศษสามารถชุบชีวิตคนตายได้น้ี ต้องได้มาจากเรือนของคนซ่ึงไม่เคยมีใครตายเลยใน
บ้ าน น้ั น ต ระ กู ล น้ั น ห าก ผิ ด ข้ อ กํ าห น ด น้ี แ ล้ ว ก็ จ ะ ไม่ ส าม ารถป ระก อบ ย า วิ เศ ษ น้ั น ไ ด้  
นางกีสาโคตมีน้ีต้ังแต่เกิดมายังไม่เคยพบคนตายเลยฟังรับสั่งแล้วก็ยังไม่เข้าใจรับถวายบังคมพระพุทธเจ้า
                                                            

๒๑๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔. 
๒๑๔องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗. 
๒๑๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘๗/๔๘๐-๔๘๑. 



๑๑๑ 
 
แล้วก็อุ้มร่างบุตรน้อยเข้าสะเอวออกไปเที่ยวหาเมล็ดพันธ์ุผักกาดคิดว่าอีกประเด๋ียวคงจะได้กลับมาเฝ้า
พระพุทธเจ้า ก่ีบ้านก่ีเรือนที่นางเวียนเข้าไปขอเมล็ดพันธ์ุผักกาดทุกบ้านทุกเรือนก็รีบนํา เมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดออกมาให้ ด้ วยใจเมตตาอย่าว่าแ ต่ฟายมือห น่ึ งเลย  น้องหญิ ง สักทะนานห น่ึ งก็ ได้  
ถ้าเจ้าจะนําไปทํายาช่วยชีวิตบุตรของเจ้า แต่เมื่อนางถามว่าในบ้านน้ีเรือนน้ีเคยมีคนในครอบครัวตาย
บ้างไหม นางก็จะได้รับคําตอบอย่างเดียวกันทั้งน้ันว่า มีครอบครัวไหนบ้างในโลกนี้ที่ไม่เคยมีคนตาย 
นางรับเมล็ดพันธ์ุผักกาดมาแล้วก็ต้องคืนกลับไปทุกบ้านทุกเรือน  แต่เช้าจนเย็นยํ่าค่ําคืนทั้งเหน่ือยอ่อน
ด้วยอุ้มบุตรน้อยเซซังไปตลอด ทั้งหิวกระหายด้วยข้าวนํ้าไม่ได้เคยตกลงถึงปากถึงท้องมาเลยตลอดเวลา
แต่บุตรนางตาย นางซวนซบสลบลงในชายป่านํ้าค้างตกลงพรมร่างจึงได้สติฟ้ืนขึ้นมา รําลึกถึงความทั้ง
หมดแล้วก็กลับได้คิดว่า         
 “เราคิดว่า มีแต่ลูกของเราเท่าน้ันที่ตาย แต่แท้จริงทุกบ้านทุกเรือนเขามีคนตายทั้งน้ัน ถ้าจะนับ
กันแล้วในครอบครัวหน่ึงๆ นับช่ือคนตายจะมีมากกว่าคนเป็นด้วยซ้ํา โอเราน่ีช่างเขลาจริงหนอ” นางนึก
ได้เช่นน้ันก็รีบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วก็น่ิงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงทอดพระเนตรนางด้วย
พระทัยกรุณาแล้วตรัสถามว่า นางได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดมาแล้วหรือ นางกราบทูลว่า หามิได้ พระเจ้าข้า 
ทุกบ้านทุกเรือนเคยมีคนตายท้ังสิ้น จึงทรงแสดงธรรมให้นางละความโศกเศร้าว่า ความตายน่ันแลเป็น
ธรรมย่ังยืนสําหรับสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ นางกีสาโคตมีฟังพระคาถาจบลงก็บรรลุ
โสดาปัตติผลและได้ทูลขอบรรพชาต่อพระองค์ นางได้เป็นภิกษุณีมีนามว่า กีสาโคตมีเถรี๒๑๖ 
 ๓) สื่อที่เป็นกลวิธี วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกประการหน่ึงที่สําคัญที่พระพุทธองค์ใช้คือ 
การใช้สื่อที่เป็นกลวิธีในการเผยแผ่ธรรมะมีหลายวิธีพอสรุปรวมได้ ดังน้ี   
     (๑) แบบสนทนาหรือสากัจฉา ทรงใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาให้มาเลื่อมใส ถ้าเลื่อมใสก็ให้เลื่อมใสย่ิงขึ้น     
     (๒ ) แบบบรรยาย เป็นการสื่อสารสาธารณะทรงใช้ในที่ประชุมหมู่ใหญ่ เช่นวันแสดง 
พระปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา เป็นต้น       
    (๓) แบบตอบปัญหา ในการตอบปัญหาพระพุทธองค์จะทรงแยกประเภทของปัญหาตาม
ลักษณะ           
    (๔) แบบการยกอุทาหรณ์และการเล่าเรื่องประกอบ การยกตัวอย่างและการเล่าเรื่อง
ประกอบคําอธิบายจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน จําได้ง่าย เห็นจริง เพลิดเพลิน เช่น ในสมัยหน่ึง 
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันทรงปรารภนางลูกสุกรกินคูถตัวหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาว่า 
“ยถาปิ มูเล” เป็นต้น ได้ยินว่า วันหน่ึงพระศาสดาเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพ่ือบิณฑบาต
ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหน่ึงจึงได้ทรงทําการแย้ม (พระโอษฐ์) ให้ปรากฏ เมื่อพระองค์ทรงทํา

                                                            
๒๑๖องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒/๕๐-๕๓. 



๑๑๒ 
 
การแย้ม (พระโอษฐ์) อยู่พระอานนท์เถระได้เห็นมณฑลแห่งทัสสโนภาสซึ่งเปล่งออกจากช่องพระโอษฐ์ 
จึงทูลถามเหตุแห่งการแย้ม (พระโอษฐ์) ว่า “พระเจ้าข้า อะไรหนอแลเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยแห่ง 
การทําการแย้มให้ปรากฏ”        
 ลําดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะพระอานนท์น้ันว่า“อานนท์เธอเห็นนางลูกสุกร น่ันไหม” 
 พระอานนท์ “เห็น พระเจา้ข้า”       
 พระศาสดา “นางลูกสุกรน้ันได้เกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในที่ ใกล้โรงฉันแห่งหน่ึงในศาสนาของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันธะ นางไก่น้ันฟังเสียงประกาศธรรมของภิกษุผู้เป็นโยคาวจรรูป
หน่ึง สาธยายวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ จุติจากอัตภาพน้ันแล้วได้เกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาพระนามว่า  
อุพพารี”          
 ในกาลต่อมา พระนางเสด็จเข้าไปสถานเป็นที่ถ่ายอุจจาระทอดพระเนตรเห็นหมู่หนอนแล้วยัง
ปุฬวกสัญญาให้เกิดขึ้นในทีน้ันได้ปฐมแล้ว พระนางดํารงอยู่ในอัตภาพน้ันจนสิ้นอายุจุติจากอัตภาพน้ัน
แล้วเกิดในพรหมโลก ก็แลพระนางครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วสับสนอยู่ด้วยอํานาจคติจึงเกิดแล้วใน
กําเนิดสุกรในบัดน้ี เราเห็นเหตุน้ีจึงได้ทําการแย้มให้ปรากฏภิกษุทั้งหลายมีพระอานนท์เถระเป็นประมุข
สดับเรื่องน้ันแล้วได้ความสังเวชเป็นอันมาก       
 (๕) แบบเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา คําอุปมาเป็นสื่อที่ทําให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งเข้าใจยากให้เข้าใจ
ง่ายมักใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมเปรียบให้เห็นในสิ่งเป็นรูปธรรมเช่นเรื่องพระติสสะ   
 ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงช่ือว่าติสสะคิดว่า “ได้ยินว่า พระศาสดาจักปรินิพพานโดยล่วงไป  
๔ เดือน ก็เราเป็นผู้มีราคะยังไม่ไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่น่ันแหละเราควร
ถือเอาพระอรหันต์ (ให้ได้)” แล้วจึงอยู่ผู้เดียวเท่าน้ันในอิริยาบถ ๔ การไปสู่สํานักของภิกษุทั้งหลายหรือ
การสนทนาปราศรัยกับผู้ใดผู้หน่ึงย่อมไม่มี       
 ครั้งน้ัน ภิกษุทั้งหลายกล่าวกะท่านว่า“คุณติสสะเหตุไร คุณจึงทําอย่างน้ี” ท่านไม่ฟังถ้อยคํา
ของภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระศาสดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ พระติสสเถระไม่มีความรักในพระองค์”      
 พระศาสดารับสั่งให้ท่านมาแล้วตรัสถามว่า “ติสสะเหตุไร เธอจึงทําอย่างน้ี” เมื่อท่านกราบทูล
ความประสงค์ของตนแล้ว ประทานสาธุการว่า “ดีละ ติสสะ”     
 แล้วตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนติสสะเถิด แม้คนกระทําการบูชาอยู่
ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้ เป็นต้น ไม่ช่ือว่าบูชาเลย  แต่คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่น
แหละ ช่ือว่าบูชาเรา”         
  (๖) แบบทําเป็นตัวอย่าง วิธีสื่อสารที่ดีที่สุดอย่างหน่ึงคือ การทําเป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องกล่าวสอน 
แต่เป็นการกระทําให้ดูซึ่งการเป็นผู้นําที่ดีก็คือพระจริยาวัตรอันดีงามท่ีเป็นอยู่โดยปกติน้ันเอง     
 (๗) แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทุกครั้งที่เกิดปัญหาย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่มีที่สิ้นสุด 



๑๑๓ 
 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าย่อมอาศัยปฏิภาณคือความสามารถในการประยุกต์หลักการ วิธีการและกลวิธี
ต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมเป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวไป     
 โดยสรุปแล้วสื่อในทางพระพุทธศาสนาน้ันจําแนกตามหน้าที่มี ๒ ประเภท คือ  สื่อภายในและ
สื่อสารภายนอก          
 ๑) สื่อภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เรียกว่า อายตนะภายใน ๖  
 ๒) สื่อภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์เรียกว่า อายตนะภายนอก ๖ 
 สื่อทั้ง ๒ น้ีจะมีความสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยผัสสะ (ความกระทบระหว่างอายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก) และรับรู้ด้วยวิญญาณ ๖ ซึ่งมีช่ือเรียกตามอายตนะ ดังน้ี   
 (๑) จักขุวิญญาณ  ความรู้แจ้งทางตา     
 (๒) โสตวิญญาณ  ความรู้แจ้งทางหู      
 (๓) ฆานวิญญาณ  ความรู้แจ้งทางจมูก     
 (๔) ชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งทางลิ้น     
 (๕) กายวิญญาณ  ความรู้แจ้งทางกาย     
 (๖) มโนวิญญาณ  ความรู้แจ้งทางใจ๒๑๗      

๔. ผู้รับสาร พุทธสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว
ของผู้ให้กําเนิดสารและหากสามารถเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้และพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารน้ัน 
 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับสารที่ดี ผู้รับสารที่ดีก็ต้องมีความพร้อมในการรับสารแม้ผู้ส่งสาร
ดี เน้ือหาสาระของสารดี สื่อดี แต่ผู้รับสารไม่พร้อมในการรับสารก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังน้ัน 
ในทางพระพุทธศาสนาผู้ รับสารที่ ดีควรปรับตนให้พร้อมในการรับสารด้วยคุณธรรมต่างๆ  
ของผู้รับสารดังน้ี          
 ๑. มีหลักของการฟัง การฟังหรือการรับข่าวสารที่ทําให้เกิดปัญญาน้ันผู้ฟังต้องมีความเช่ือและ
ความต้ังใจฟังจึงสําเร็จผลของการฟังได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า“บุคคลผู้เช่ือธรรมของพระอรหันต์ เพ่ือบรรลุ
นิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา”๒๑๘ การรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้มากน้ันเป็น
เรื่องดีถ้าผู้รับสามารถแยกแยะความชัดเจนของข่าวสารข้อมูลเหล่าน้ันได้จะไม่ตกอยู่ในอํานาจของ 
ความหลงแต่กลับจะเกิดปัญญากว้างขวางพิจารณาเลือกรับสิ่งดีช่ัวได้เพราะการรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็
ดีการฟังธรรมที่เป็นข้อมูลที่ดีงามก็ดีผู้ฟังย่อมมีผลหลายอย่าง ดังน้ี     
 ๑) ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง        
 ๒) เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังมาแล้ว       
                                                            
 ๒๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๕๕. 

๒๑๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 



๑๑๔ 
 
 ๓) บรรเทาความสงสัยลงได้       
 ๔) ทําความเห็นให้ถูกต้องได้       
 ๕) จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส๒๑๙       
 ๒. มีการศึกษาเล่าเรียนมาดี คุณธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับสารเข้าใจเน้ือหาของสารได้ง่าย
น้ันคือการศึกษาในวิทยาการต่างๆ มาแล้วเป็นอันดีการศึกษาจนเป็นพหูสูตช่วยให้เข้าใจและรู้จักเลือก
พิจารณาเน้ือหาของสารได้ง่าย คุณธรรมของความเป็นพหูสูต คือ    
 ๑) พหุสสุตา  ฟังมาก คือ ศึกษาเล่าเรียนไว้มาก     
 ๒) ธตา  จําได้ คือ จับหลักหรือสาระสําคัญๆ ได้     
 ๓) วจสา ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่นสาธยายจนคล่องแคล่ว   
 ๔) มนสา อนุเปกขิตา ท่องจนขึ้นใจ คือ เอาใจใส่นึกคิดอยู่เสมอ   
 ๕) ทิฏฐิยา สุปปฏิวิทธา ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ แทงตลอดหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเหตุและผล
ของปัญหานั้นๆ๒๒๐          

ด้วยคุณสมบัติของคนเราแตกต่างกันพระพุทธองค์จึงได้แบ่งผู้รับสาร (ผู้รับธรรมะ) ของพระ
พุทธองค์ออกเป็น ๔ ประเภทตามระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบเหมือนดอกบัว  ๔ เหล่า คือ 
 ๑) กลุ่มบัวพ้นนํ้า เมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะแย้มบานทันทีกลุ่มน้ีเปรียบเสมือนผู้มีปัญญาเฉียบ
แหลมมีการศึกษาดีแล้วไม่ต้องการเน้ือหาหรือการอธิบายอะไรมากเพียงแต่ยกหัวข้อธรรมะก็สามารถรู้
ได้เรียกว่า อุคฆฏิตัญญู         
 ๒) กลุ่มบัวใต้ผิวนํ้า เพียงรอวันจะโผล่พ้นนํ้าขึ้นมารับแสงอาทิตย์แล้วแย้มบานในวันรุ่งขึ้น
เปรียบเสมือนผู้มีปัญญามากอยู่แล้วให้ข้อมูลข่าวสารเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้ยังประโยชน์ให้สําเร็จ
เรียกว่า วิปจิตัญญู         
 ๓) กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางนํ้า โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นนํ้าเพ่ือรับแสงอาทิตย์แล้วแย้มบานได้ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่มีปัญญาปานกลางหากประคับประคองดีๆ โอกาสจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็
มีมาก การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีต้องละเอียดอ่อนเน้ือหาต้องตรงประเด็นชัดเจนและถูกต้อง
เพราะกลุ่มน้ีไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ เรียกว่า เนยฺยะ     
 ๔) กลุ่มบัวในโคลนตม คือ บัวที่ยังเป็นหน่อยังไม่โผล่พ้นโคลนตมข้ึนมาโอกาสที่จะเป็นอาหาร
ของปลาและเต่าก็มีอยู่มากเปรียบเสมือนกลุ่มผู้รับสารที่มีปัญญาทึบห่อหุ้มด้วยอวิชชาคือ ความไม่รู้แจ้ง
การสื่อสารกับบุคคลกลุ่มน้ีต้องออกแรงมากจึงประสบความสําเร็จหรือบางคร้ังอาจต้องเลิกลาไปเฉยๆ
กลุ่ม น้ีจะไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไรง่ายๆ  หรือไม่ยอมเปล่ียนแปลงเลย เรียกว่า ปทปรมะ๒๒๑

                                                            
๒๑๙องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๒๔๔. 
๒๒๐องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕. 
๒๒๑องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 



๑๑๕ 
 
 นอกจากน้ีผู้รับสารที่ ดีควรมีหลักพิจารณาในสารน้ันให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะปลงใจเช่ือดังที่ 
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนชาวกาลามะเก่ียวกับหลักความเช่ือ ๑๐ ประการในกาลามสูตรและสูตรอ่ืนๆ 
ที่ตรัสไว้สําหรับให้ทุกคนมีความเช่ือในเหตุผลของตนเองในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นดังหมู่บ้านกาลามะที่มี
ผู้นําและสมณะนําคําสอนมากล่าวหรือสั่งสอนเป็นจํานวนมากจนทําให้ชาวบ้านเกิดความสับสนว่าตน
ควรจะเช่ือถือเพียงไรหรือไม่จึงมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาได้รับความลําบากใจในการที่สมณะ
พราหมณ์พวกหน่ึงก็สอนไปอย่างหน่ึงสมณะพราหมณ์พวกอ่ืนก็สอนไปอย่างอ่ืนหลายพวกหลายอย่าง
ด้วยกันจนไม่รู้ว่าจะเช่ือใครดี ในที่สุดพระพุทธองค์ได้ตรัสหลักธรรมช่ือว่ากาลามสูตร สูตรว่าด้วยหลัก
ความเช่ือแก่ชาวกาลามะนั้นซึ่งมีใจความสําคัญ ดังน้ี      
 (๑) มา อนุสฺสเวน                อย่าพึงเช่ือโดยฟังตามกันมา    
 (๒) มา ปรมฺปราย       อย่าพึงเช่ือโดยเหตุสักว่าตามสืบๆ กันมา  
 (๓) มา อิติกิราย       อย่าพึงเช่ือโดยต่ืนข่าว     
 (๔) มา ปิฏกสมฺปทาเนน      อย่าพึงเช่ือโดยอ้างปิฎก    
 (๕) มา ตกฺกเหตุ        อย่าพึงเช่ือโดยนึกเดาเอาเอง    
 (๖) มา นยเหตุ        อย่าพึงเช่ือโดยคาดคะเน    
 (๗) มา อาการปริวิตกฺเกน      อย่าพึงเช่ือโดยการตรึกตรองตามอาการ   
 (๘) มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าพึงเช่ือโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิของตน  
 (๙) มา ภพฺพรูปตาย      อย่าพึงเช่ือโดยเห็นว่า ผู้พูดควรเช่ือได้   
 (๑๐) มา สมโณ โน ครุ      อย่าพึงเช่ือโดยถือว่า สมณะน้ีเป็นครูของตน๒๒๒   

นอกจากน้ีได้ทรงสอนหลักการให้เกิดความเช่ือต่อเมื่อ“เมื่อเข้าใจด้วยตนเองว่าอะไรเป็นกุศล
เป็นสิ่งที่ดีไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญทําแล้วได้รับประโยชน์และความสุขก็ควรยอมรับ”๒๒๓ จากน้ันเมื่อบุคคล
ผู้รับสารที่ได้ฝึกฝนตนแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้ฝึกฝนตนก็ดีย่อมถือประมาณในสิ่งต่างๆ แตกต่างกันตามจริต
นิสัยของตนเมื่อได้พบสื่อบุคคลคือผู้ที่มีการฝึกอบรมมาดีแล้วย่อมเกิดความเลื่อมใสในฐานะที่ยังไม่
เลื่อมใสได้หรือเลื่อมใสย่ิงขึ้นในฐานะที่เลื่อมใสอยู่แล้วเหตุแห่งความเลื่อมใสมี ๔ ประการ คือ  

๑) รูปัปมาณิกา บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ      
 ๒) โฆสัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ     
 ๓) ลูขัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ    
 ๔) ธัมมัปปมาณิกา บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ๒๒๔     

                                                            
๒๒๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/ ๒๑๒–๒๑๘. 
๒๒๓ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง

, ๒๕๒๓), หน้า ๑๑๓. 
๒๒๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๙. 



๑๑๖ 
 
 สรุปได้ว่า กระบวนการส่ือสารของพระพุทธเจ้าสอดคล้องตามทฤษฏี S-M-C-R โดยมีปัจจัย
สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของการส่ือสาร ๔ ส่วน คือ ผู้ส่งสารคือพระพุทธเจ้า สารคือพระธรรม 
ช่องทางหรือสื่อคือบุคคล ธรรมชาติ กลวิธี และผู้รับสารคือพุทธบริษัท ๔           
ตารางที่ ๒.๑๗ กระบวนการสื่อสารของพระพุทธเจ้าตามทฤษฏี S-M-C-R  

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก
ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์  
(๒๕๒๓, หน้า ๑๑๓) 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการให้เกิดความเช่ือต่อเมื่อ“เมื่อ
เข้าใจด้วยตนเองว่าอะไรเป็นกุศลเป็นสิ่ งที่ ดี ไม่มี โทษผู้ รู้
สรรเสริญทําแล้วได้รับประโยชน์และความสุขก็ควรยอมรับ” 

 

๒.๖ ข้อมูลพื้นท่ีการวิจัย        
 คณะสงฆจังหวัดนครปฐมมีวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นวัดสังกัดมหานิกายจํานวน 
๒๐๐ วัด โดยแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับอําเภอเป็น ๗ เขตการปกครอง คือ  
 ๑. อําเภอเมือง วัดสังกัดมหานิกายมีจํานวน ๓๙ วัด      
 ๒. อําเภอสามพราน มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๒๕ วัด     
 ๓. อําเภอนครชัยศรี มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๓๖ วัด     
 ๔. อําเภอดอนตูม มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๑๘ วัด    
 ๕. อําเภอกําแพงแสน มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๓๘ วัด     
 ๖. อําเภอบางเลน มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๓๘ วัด    
 ๗. อําเภอพุทธมณฑล มีวัดสังกัดมหานิกายจํานวน ๖ วัด๒๒๕    
 โดยในแต่ละอําเภอน้ันมีจํานวนพระภิกษุสังกัดมหานิกายจําแนกไว้ ดังน้ี 
ตารางที่ ๒.๑๘ จํานวนพระภิกษุสังกัดมหานิกายในจังหวัดนครปฐม 

 

                                                            
๒๒๕กองพุทธศาสนสถาน, ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๕๙, หน้า ๑๒. 

ที่ อําเภอ จํานวนพระภิกษุ 

๑                  อําเภอเมือง ๑,๐๒๐ 

๒                  อําเภอสามพราน ๔๑๔ 

๓                  อําเภอนครชัยศรี ๖๑๙ 



๑๑๗ 
 
ตารางที่ ๒.๑๘ จํานวนพระภิกษุสังกัดมหานิกายในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัยและอภิปรายผล ดังน้ี        
 ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ      
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ ดังน้ี   
 พระครูวินิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลัก
พุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมาก
เป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธองค์ได้ทรง
ให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะที่วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธ
องค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเคร่ืองช้ีนําทาง ทั้งน้ีมรรคมีองค์ ๘ น้ันพระ
พุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนสําคัญที่จะสนับสนุนเพ่ือการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็คือ “ไตรสิกขา” 
หรือหลักที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่า “ศีล” การหมั่นทําจิตใจเกิดความใสบริสุทธ์ิ
สะอาด สงบน่ิงด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทําให้เกิดความเข้าใจที่

ที่ อําเภอ จํานวนพระภิกษุ 

๔                  อําเภอดอนตูม ๑๙๗ 

๕ อําเภอกําแพงแสน ๖๒๕ 

๖                  อําเภอบางเลน ๔๗๐ 

๗ อําเภอพุทธมณฑล ๑๒๑ 

สรุปรวม ๓,๔๖๖ 



๑๑๘ 
 
ถูกต้องและสมบูรณ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาที่เรียกว่า “ปัญญา”๒๒๖ 
 พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)  
๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) ส่วนการพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ต า ม แ น วท า งพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ไ ด้ แ ก่  สิ ก ข า  ๓  
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗  ส่วนรูปแบบการพัฒนา 
พระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนวพระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและพระพุทธศาสนา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มากย่ิงขึ้น ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ควร 
บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครองมากที่สุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึด
เห น่ียวจิตใจบุคคลและประสานหมู่ ชนไว้ให้ สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่ ง กันและกัน  
๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ 
ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมสําหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข ๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
(VETS) ร่วม กับหลักธรรมคือ  อิท ธิบาท  ๔  ที่ ถือ ว่าเป็นหลักธรรมที่ ทํ าให้ประสบผลสํ าเร็จ 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรม
คือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วยการประยุกต์
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป(VETS) และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด๒๒๗     
  

                                                            
๒๒๖พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๒๗พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร), “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการสงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๑๙ 
 

ชัชภูมิ สีชมภู ได้วิจัย “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล” 
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการการบริหารจัดการที่ดีทุกด้าน ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการมี
องค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการ และส่วนด้านภาวะผู้นํา
และด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การ ส่วนด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตามแผนงบประมาณ การบริหารตามแผน 
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล 
การรายงานผลการจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําไปใช้พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใน
ระดับมากทุกรูปแบบ๒๒๘         
 นงลักษณ์ เรือนทอง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัย
พบว่า ๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบคือ 
๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้ 
และความเช่ือถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง  ๒. รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ ๘ องค์ประกอบซึ่ง
มีความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี
ของการวิจัย๒๒๙          
 ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดต้ังมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
ประกอบด้วยโครงสร้างการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท ๑๒ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ 
วิสัยทัศน์ การเงิน องค์กร การมีส่วนร่วม ผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา 
การวัดและประเมินผล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การจัดต้ังและเปิดดําเนินการ และการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา โดยที่แต่ละด้านส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด 
ยกเว้นการดําเนินงานในรูปสภามหาวิทยาลัยคล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปและการระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง และการแบ่งศาสตร์การศึกษาเป็นคณะวิชาคล้ายมหาวิทยาลัยทั่วไปอยู่

                                                            
๒๒๘ชั ช ภู มิ  สี ชม พู , “ รูป แบบการบ ริห ารจั ดการ เขต พ้ื น ท่ี การศึ กษ าตามหลั ก ธรรมาภิบ าล” , 

วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘),  
หน้า บทคัดย่อ. 

๒๒๙นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๐ 
 
ในระดับน้อย๒๓๐         
 นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การปกครองแบบ
ราชาธิปไตย ซึ่งผู้มี อํานาจสิท ธ์ิขาดแต่เพียงผู้ เดียวในการปกครองรูปแบบน้ีคือพระราชาและ 
การปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอํานาจอยู่ในมือของชนช้ันสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ 
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนาน้ันมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชาจนกระทั่งพระพุทธองค์
ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองจึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ 
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จํานวนมากเพื่อเป็น
เครื่องเหน่ียวรั้งในการใช้อํานาจของผู้ปกครอง เน่ืองจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธ์ิขาดแต่
เพียงผู้ เดียวและหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่สําคัญคือ 
อปริหานิยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและหลักธรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับผู้ปกครองส่วน
หลักการของการปกครองของคณะสงฆ์ น้ันมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองสําคัญซึ่ ง 
คณะสงฆ์จะต้องดําเนินกิจกรรมต่างๆให้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย๒๓๑ 
 จักรกฤษ  สุริโยปการ ได้ทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธ 
บูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า ครูเป็นผู้อบรมถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ดีให้แก่ศิษย์เป็นบุคคลที่ดีของสังคม
การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนับถือและนําไปสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ
ของสังคม ฉะน้ันแนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักของกระทรวงศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน  
๑) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ ผู้รับบริการ  
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและสังคม ๒) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มีความสามารถทางวิชาชีพครู 
จัดการเรียนการสอน ๓) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู ประกอบด้วย ความถึงพร้อมด้านสุขภาพ 
อารมณ์ เชาว์ปัญญา เผชิญฟันฝ่ากับอุปสรรค และ๔) ด้านภาวะผู้นําการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้นําทาง

                                                            
๒๓๐ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดต้ังมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”,  

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา), (คณะครุศาสตร์:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๕ ),  
หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓๑น ค ริ น ท ร์  แ ก้ ว โช ติ รุ่ ง , “ รู ป แ บ บ แ ล ะห ลั ก ก า ร ข อ งก า รป ก ค รอ ง ใน พ ระ ไต รปิ ฎ ก ” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๑ 
 
วิชาการและการเปลี่ยนแปลง๒๓๒        
 บุญส่ง หาญพานิช ได้ทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ข้าม
หน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากขึ้น ให้มีการบริการความรู้ในลักษณะของ 
การร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการใน ๕ ด้าน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ  
การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนา การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ และการให้
คําปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นําเสนอเน้นด้านการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์คือการเป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ด้านภารกิจคือการผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ 
ด้านนโยบายคือให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมายคือ 
การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมการบริการความรู้พัฒนานอลลิดจ์
เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมิน
คือประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ใน 
การบริหารจัดการความรู้ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ 
ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ 
และยุทธศาสตร์พลังร่วม ด้านสํานักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้คือการเตรียมความพร้อม การกําหนด
วิธีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการการประเมินและปรับปรุงแก้ไขด้านผลการดําเนินการคือทําให้ได้
วัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ฐานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ๒๓๓  
 อภิษฎาข์ ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ
ของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความสามารถ  มี ความรอบรู้ ในการทํ างาน  ควรศึ กษาเพ่ิ ม เติม ให้ ทั น ยุคสมั ยที่ เปลี่ ยน ไป  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง 

                                                            
๒๓๒จั ก รกฤษ   สุ ริ โยปการ , “ รูป แบบและกระบวนการพัฒ นาค รูตามหลั ก พุ ท ธบู รณ าการ” , 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓๓บุ ญ ส่ ง  ห าญ พ านิ ช , “ รู ป แ บ บ ก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารค ว าม รู้ ใน ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ไท ย” , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา), (คณะครุศาสตร์:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  
หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๒ 
 
ซื่อสัตย์ จริงใจ นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ่น มีจิตใจ
กว้างขวาง รักเพ่ือนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัยคนง่าย ไม่หนีปัญหา ผู้บริหารควรยึดหลัก
อริยสัจ ๔ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้านจักขุมา ประกอบด้วย 
การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดต่าง พัฒนา มีสติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณดี ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ นโยบายใหม่ ๒) องค์ประกอบด้านวิธูโร ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพ
ในการทํางาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร คํานึงถึงความสามารถและปัจเจกบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน 
มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง นําเทคโนโลยีมา
ใช้พัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี และมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ๓) องค์ประกอบด้าน
นิสสยสัมปันโน ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารงานดี  
การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ให้คําแนะนําช่วยเหลือประสานให้องค์การ
เกิดความสามัคคี มีความเช่ือมั่นในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต๒๓๔   
 ดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสําหรับ 
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทท้ังสมถะ
และวิปัสสนาตลอดจนปัจจัยที่เก้ือกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การตัดปลิโพธ การแสวงหากัลยาณมิตร  
การเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมและสัปปายะในการปฏิบัติธรรมล้วนมีผลต่อผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรม นอกจากน้ีรูปแบบการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติธรรมของชาวต่างประเทศใน
ป ระ เท ศ ไท ยค วรมี จั ด โค รงก ารป ฏิ บั ติ ธ ร รม แยกต ามกลุ่ ม ข อ งผู้ เข้ าป ฏิ บั ติ ธ รรม  เช่ น  
การจัดคําแนะนําเบ้ืองต้นสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรมโครงการ
ปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้น โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน และโครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมขั้นสูงตลอดจนการจัดบวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ นอกจากน้ีควรประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม๒๓๕     

สรุปได้ว่า รูปแบบน้ันสร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีไม่มีข้อกําหนดที่ตายตัวแน่นอนว่า
ต้องทําอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปจะเร่ิมต้นจากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้
ชัดเจนจากน้ันจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบ อีกทั้งสามารถนําหลักธรรมเข้าเป็น

                                                            
๒๓๔อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓๕ดวงกมล  ทองคณารักษ์ , “รูปแบบโครงการปฏิบั ติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับชาวต่างประเทศใน 
ประเทศไทย” , วิทยานิพน ธ์พุทธศาสตรดุษ ฎีบัณฑิ ต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณ ฑิต วิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๓ 
 
องค์ประกอบของรูปแบบน้ันๆ                 
ตารางที่ ๒.๑๙ งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ 

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระครูนิวิฐศีลขันธ์  
(ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) 
(๒๕๕๖) 

พบว่า หลักพุทธธรรมในการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย 
๑) หลักอริยสัจ ๔ 
๒) หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ 
๓) หลักไตรสิกขา 

พระมหาธฤติ วิโรจโน  
(รุ่งชัยวิทูร) 

(๒๕๕๗) 
 

พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่ วไปเป็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญ ๔ ประการ (VETS) คือ 
๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา (Education) 
๓) การอบรม (Training) และ ๔) การดูงาน (Study Tour) 
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

ชัชภูมิ สีชมพู  
(๒๕๔๘) 

พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการมีองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ 
ด้านปัจจัยนําเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัดการ และ
ส่วนด้านภาวะผู้นําและด้านกระบวนการบริหารจัดการเป็น
การกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
การ ส่วนด้านการบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตาม
แผนงบประมาณ การบริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพ 
การจั ด ก ารศึ กษ า  การวางแน วป ฏิ บั ติ งาน เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล การรายงานผลการจัด
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนําไปใช้พบว่ามีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
นงลักษณ์ เรือนทอง  
(๒๕๕๐) 

พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ องค์กร
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู เ ป็ น มื อ อ า ชี พ 
การประกันคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การมี
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เน้นการเรียนการสอน 
การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 
๒ ) รูป แบบการบ ริห ารโรงเรี ยนที่ มี ป ระสิ ท ธิผล  คื อ  มี
ความเหมาะสมถูกต้อง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของการบริหาร 

ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง  
(๒๕๔๕) 

พบว่า รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย 
ประกอบด้วยโครงสร้างการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
๑๒ ด้านได้แก่ การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ การเงิน องค์กร 
การมี ส่ วนร่วม  ผู้ เรียน  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดต้ังและเปิดดําเนินการ และการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา โดยที่แต่ละด้านส่วนใหญ่มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด ยกเว้นการดําเนินงานใน
รูปสภามหาวิทยาลัยคล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปและ
การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับปานกลาง และ
การแบ่งศาสตร์การศึกษาเป็นคณะวิชาคล้ายมหาวิทยาลัยทั่วไป
อยู่ในระดับน้อย  

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง 
(๒๕๕๖)           

พบว่า รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก
ได้แก่ 

๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ 
ได้แก่ การปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มี อํานาจ
สิทธ์ิขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบน้ีคือ
พระราชาและการปกครองแบบสามัคคีธรรม 

๒) หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย 

 

 

ตารางที่ ๒.๑๙ งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ (ต่อ) 



๑๒๕ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
จักรกฤษ  สุริโยปการ 
(๒๕๕๔)  

พบว่า แนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักของ
กระทรวงศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑) ด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง 
วิชาชีพ  ผู้ รับบ ริการ  ผู้ ร่ วมประกอบ วิชาชีพและสั งคม 
๒) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มีความสามารถทางวิชาชีพ
ครู จัดการเรียนการสอน    ๓) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู 
ประกอบด้วย ความถึงพร้อมด้านสุขภาพ อารมณ์ เชาว์ปัญญา 
เผชิญฟันฝ่ากับอุปสรรค และ ๔) ด้านภาวะผู้นําการพัฒนา
การศึกษา เป็นผู้นําทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลง 

บุญส่ง หาญพานิช
(๒๕๔๖) 

พบว่า  รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยที่นําเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และ
การบริการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์ 
ด้านภารกิจ ด้านนโยบาย ด้านเป้าหมาย ด้านการประเมิน 
ด้ า น ยุ ท ธศ าส ต ร์  ด้ า น สํ า นั ก บ ริ ห า ร จั ด ก า รค ว าม รู้ 
ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปล่ียนและบริการความรู้ 
ด้านการประเมินและปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการดําเนินการ 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง 
(๒๕๕๖) 

พบว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหารควร
ยึดหลั ก อ ริยสั จ  ๔  รูป แบบการ พัฒ น าป ระกอบ ด้ วย
องค์ประกอบที่สําคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) จักขุมา ๒) วิธูโร 
๓) นิสสยสัมปันโน 

ดวงกมล ทองคณารักษ ์
(๒๕๕๓) 

พบว่า รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติ
ธรรมของชาวต่างประเทศในประเทศไทย ควรมีจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมแยกตามกลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรม เช่น 

๑) การจัดคําแนะนําเบ้ืองต้นสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การปฏิบัติแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรม  

๒) โครงการปฏิบัติธรรมเบ้ืองต้น 
๓) โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน  
๔) โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมขั้นสูง ตลอดจนการจัด

บวชให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ 

ตารางที่ ๒.๑๙ งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ (ต่อ) 



๑๒๖ 
 
๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ดังน้ี 

พระปลัดสมบัติ ฐ ิติญาโณ (นวลละออง) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรม

ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารจะต้องสร้างแบบที่ดีในการบริหารรวมถึง 

การจัดการความรู้ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นต้นแบบได้ดีเพราะสังคมย่อมจับตามองถึง

พฤติกรรมกระทําทุกกิริยาบถของผู้บริหารโรงเรียน ดังน้ันทิศทางการจัดการความรู้และบูรณาการแบบ

องค์รวมองค์กรบุคลากร สถานศึกษา การจัดการให้เช่ือมโยงกับภารกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร 

การจัดการ ความรู้ทัศนคติความคิด และพฤติกรรมบุคลากร การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน

แผนการจัดการความรู้สมบูรณ์ที่สุดด้วยการจัดการความรู้ เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร  

การให้อภัย มีความรอบคอบ รับผิดชอบ เป็นกําลังใจให้แก่บุคลากร และไม่ปกป้องคนช่ัวแต่ต้อง

ช่วยเหลือคนดี เป็นต้น๒๓๖         

 มนัสนันท์ ชัยกิจย่ิงเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจ้าง : 

กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิผลของ

วิธีการทําสัญญาจ้างในเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่นมีคุณภาพการให้บริการสูงกว่า 

ด้านการเท่าเทียมของการได้รับบริการดีกว่า และด้านตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญามากกว่า  

การดํ า เนิ นการของเทศบาลนครแ ต่ลด ต้นทุ น ของภาครั ฐ ได้ น้ อย ใน โครงการซ่ อมถนน  

รักษาความปลอดภัย และดูแลสวนสาธารณะของทั้ง ๒ ได้รับบริการเท่าเทียมดีกว่าและตรงตามที่ตกลง

ในสัญญามากกว่า ส่วนโครงการเก็บขนขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกแม้ว่าสามารถลดต้นทุนของ

ภาครัฐได้แต่คุณภาพด้อยกว่า ได้รับบริการไม่ทั่ วถึงและตรงตามที่ ตกลงในสัญญาน้อยกว่า 

การดําเนินการให้บริการของเทศบาลนคร๒๓๗ 

                                                            
๒๓๖พระปลัดสมบัติ ฐ ิติญาโณ, “การจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗),  
หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓๗มนัสนันท์ ชัยกิจย่ิงเจริญ, “การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาล
น ค ร พิ ษ ณุ โล ก แ ล ะ เท ศ บ าล น ค รข อ น แ ก่ น ” , วิ ท ย านิ พ น ธ์ รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต ร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ,  
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๗ 
 

ดํารงศักด์ิ จันโททัย ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการ” ผลการวิจัยพบว่า ระบบการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์ภาครัฐยังคงดําเนินไปใน

แนวทางของอุดมการณ์และความเป็นวิชาชีพท่ามกลางกระแสหรืออิทธิพลของระบบตลาดและ 

การแข่งเสรีที่มีกระทบต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาที่ฝั่งอยู่ในระบบ

ราชการที่กระทบต่อประสิทธิภาพผลของการให้บริการ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของอํานาจระหว่าง 

ผู้ ให้ กับผู้ ใช้บริการ ปัญหาที่ เป็นรูปธรรมในเชิงการจัดการได้แก่ปัญหาการบริหารงานบุคคล  

ปัญหาการขาดฐานข้อมูลของผู้ ใช้บริการและการจัดการระบบสารสนเทศซึ่ งเก่ียวข้องกับ 

การข้ึนทะเบียนหรือคัดเลือกผู้ใช้บริการตลอดจนการนําส่งการบริการที่ตรงตามความต้องการ เป็นต้น  

แนวทางข้อเสนอแนะในการนํากรอบแนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมาใช้ในงาน

สั งคมสงเคราะห์  ได้แ ก่  การตระห นักและการสร้างความ เข้ าใจใน เง่ือนไข เชิงบริบทของ 

การเปล่ียนแปลง ด้วยเหตุน้ีองค์การจึงจําเป็นต้องนําผู้ใช้บริการเข้ามาเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและ

ปฏิบัติการทั้ งมวลขององค์การ โดยการออกแบบกระบวนการนําส่งการบริการที่มุ่ งยกระดับ 

การบริการหรือสร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่การให้บริการในแนวใหม่น้ี

จําเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพหรือทักษะความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการที่อยู่ด้านหน้าหรือ

ศูนย์บริการลูกค้าเพ่ือให้สามารถนําส่งการบริการได้ในระดับสากล นอกจากน้ีองค์การจําเป็นต้องเปิด

โอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์หรือดําเนินธุรกรรมได้

อย่างหลากหลายโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริการซึ่งประเด็นสําคัญ

ของการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ีจําเป็นต้องมีการเช่ือมโยงและการสนับสนุนการบริการจาก

สํานักงานในแนวหลังตลอดจนการพิจารณาถึงการจัดการความเป็นพลเมืองโดยภาพรวม สิ่งที่ท้าทาย

สําหรับการบรรลุไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศตามแนวทางดังกล่าวคือการกระตุ้นเตือนให้มีการใช้

ประโยชน์จาการวัดผลการทํ างานเพ่ือปรับป รุงงานบริการสั งคมสงเคราะห์อ ย่างต่อเน่ือง  

ในขณะเดียวกันจําเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่แนวทางใหม่ในการจัดการความสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการเพ่ือให้งานสังคมสงเคราะห์บรรลุไปสู่ความสําเร็จ๒๓๘ 

                                                            
๒๓๘ดํารงศักด์ิ  จันโททัย, “การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ”,  

สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารสังคม), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), 
หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๘ 
 

พูนสุข มาศรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ” 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการเพื่อใช้จัดการกับความรุนแรง
ในครอบครัวมี วิธีการและเครื่องมือสําหรับแต่ละปัจเจกบุคคลในมิติของ (๑ ) การแปรเปลี่ยน 
ความขัดแ ย้งที่ เป็นความก้ าวร้าวรุนแรง ให้ เป็นความเข้ าใจ อัน ดี ต่อ กัน  (Transformation)  
(๒ ) การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ  รวมถึงการป้องกันมิ ให้ เกิดซ้ํ าซ้อน  
(Solution in Terms of Problem Solving and Prevention) และ  (๓ ) การเยียวยา (Healing)  
รักษาใจตนให้สงบสันติไปพร้อมๆ กับคนในครอบครัว หัวใจสําคัญของการบูรณาการเชิงพุทธเพ่ือใช้
จัดการความรุนแรงในครอบครัวในคือการเข้าไปจัดการกับฐานของใจในปัจเจกบุคคลด้วยการฝึกฝนบ่ม
เพาะจิตใจให้ต้ังมั่น แน่วแน่มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมาทิฏฐิมีสติสัมปชัญญะอยู่ใน
ปัจจุบันขณะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเร่ิมจากการปรับเปล่ียนองค์ประกอบภายในจิตใจ
ตนเอง ได้แก่ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดมั่นในตัวตน ความเห็นแก่ตัว ความตระหน่ี 
ความมักได้ และความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนอันเป็นสาเหตุแห่งความก้าวร้าวรุนแรงร่วมกับการพัฒนา
รูปแบบของการดําเนินชีวิตครอบครัวของปัจเจกบุคคลให้เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันในหลักแห่ง 
ความสันโดษ พอเพียงในทางสายกลางอันอุดมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา (ไตรสิกขา) จากหลัก 
พุทธธรรมต่างๆ ผสานกับการใช้แนวทางดีๆ ของตะวันตกและตะวันออกรวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์สูงสุดปลอดภัยจากความขัดแย้งรุนแรงใดๆ เพราะเมื่อใจของปัจเจกสงบสันติ
สุขแล้วความวุ่นวายขัดแย้งสับสนไม่ลงรอยในรูปต่างๆ จากใครหรืออะไรก็ตามไม่อาจสร้างความกดดัน
ในใจเของเขาให้ประทุเป็นความรุนแรงทางวาจาและทางกายได้อีกที่สําคัญอีกสิ่งหน่ึงคือสังคมโดยองค์
รวมต้องร่วมสร้างค่านิยมในคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียมในทุกสิ่งที่เก่ียวพันกับการดําเนินชีวิต
ครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม๒๓๙ 

เกรียงพล พัฒนรัฐ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่าง
เมืองกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมขึ้นต่อบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) แนวทางการจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการบังคับบัญชาขนาดใหญ่รวมทั้งมี
ร ะ ดั บ ค วาม เป็ น ท า งก ารแ ล ะค วาม เช่ี ย วช าญ ต่ า งๆ สู ง ใน ขณ ะ เดี ย ว กั น บ ท บ าท ข อ ง 
ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีลักษณะของการสั่งการจากบนลงล่างที่ เน้นบทบาทผู้นําพิธีการ  
แบบพิทักษ์รักษา แบบเอกบุคคล และแบบผู้จัดการ  ๒) กรุงเทพมหานครได้กลายเป็นเมืองในระดับโลก
เพียงเมืองเดียวของประเทศไทยซึ่ งการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองกระตุ้นให้ เกิดปัจจัย 
ด้านการแข่งขันกับเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาค ส่วนปัจจัยที่ เป็นความต้องการของประชาชนมีระดับ 
                                                            

๒๓๙พู น สุ ข  ม าศ รั ง ส ร รค์ , “ ก า ร จั ด ก า ร ค ว าม รุ น แ ร ง ใน ค รอ บ ค รั ว เชิ ง พุ ท ธบู รณ าก า ร” ,  
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  
หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒๙ 
 
การเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับอันเป็นผลมาจากสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นจนทําให้เกิดความแตกต่าง
หลากหลายขึ้นในระดับของบุคคล กลุ่มประชาชน และชุมชนทั่วไป ๓ ) ผลกระทบของปัจจัย 
การแข่งขันระหว่างเมืองกับความต้องการของประชาชนส่งผลให้เกิดการนําหลักการบริหารกิจการบ้าง
เมืองที่ดีมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงาน
ภาคเอกชน การปฏิบัติราชการโดยยึดค่านิยมหลักความรับผิดและตรวจสอบได้ และการให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการจัดการเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร ๔) บทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่
เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการผสมระว่างบทบาทของผู้ประกอบการกับบทบาทของการเป็นผู้ช่วยเหลือมาก
ขึ้น๒๔๐ 

เอ้ือมอร ชลวร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า ความรู้

มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตัวคน(tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) 

ในกระบวนการจัดการความรู้มีหลักในการพยายามนําเอาความรู้ที่ฝังลึกในคนออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง

โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้จะมีหลากหลายวิธีการ

แต่กระบวนการจัดการความรู้มักมีข้อจํากัดจากหลายเหตุปัจจัยซึ่งอาจฉุดให้กระบวนการจัดการความรู้

ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ในขณะที่เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนาน้ันจะเห็นว่ามี 

การสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซึ่งนับว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมากจึง

สามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี สําหรับหลักธรรมที่โดด

เด่นในพระพุทธศาสนาท่ีทําให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ 

(๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้

จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้

เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจดจําและนําไปปฏิบัติ และ (๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์อันได้แก่การมี

พระวินัยและระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์๒๔๑ 

 ฐิ ติรัตน์  มีมาก  ได้ วิจัยเรื่อง “การจัดการที่ มีประสิท ธิผลของสหกรณ์ การเกษตรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย” จากการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการจัดการของสหกรณ์มี

                                                            
๒๔๐เกรียงพล พัฒนรัฐ, “การจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมืองกับความต้องการ

ของประชาชนท่ี เพ่ิม ข้ึน ต่อบทบาทของผู้ ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๔๑เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๐ 
 
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงตัวแปรที่ใช้วัดสภาพการจัดการ ได้แก่ ขนาดของสหกรณ์ 
ความสามัคคี  โดยปัจจัยที่ บ่งช้ีประสิทธิผลระดับองค์การพบว่าปัจจัยที่ บ่งช้ีประสิทธิผล ได้แก่  
การวางแผน การจัดองค์การ การนํา การควบคุมเงินทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากรที่ดําเนินงาน  
ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกและคณะกรรมการต่อสหกรณ์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ๒๔๒ 
 นุชนาฎ ยูฮันเงาะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ด้านนโยบายองค์กรมีความเอ้ือต่อการจัดการรายกรณีแต่ยังไม่มีการกําหนดเป็น
นโยบายที่ชัดเจนมีเพียงแต่นํามาเป็นเครื่องมือหน่ึงในการประกันคุณภาพ ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการราย
กรณีต้องมีความรู้คือจบการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ในระดับปริญญาตรีหรือมากกว่าและต้อง
ได้รับการอบรมการจัดการรายกรณีให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณีใน 
งานสังคมสงเคราะห์ต้องพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข การแพทย์ โรคจิตเวช แหล่งทรัพยากร
และการพัฒนาแหล่งทรัพยากร การสร้างและขยายเครือข่าย การเขียนโครงการ การจัดเวทีประชาคม 
ฯลฯ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ความช่วยเหลือตลอดจนการมีทักษะการทํางาน เช่น การเป็นคน
ว่องไว รู้จักการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น ๒. ระบบการให้บริการในการจัดการรายกรณี
ประกอบด้วยการจัดการให้บริการแบบครบวงจร มีเจ้าภาพดูแลและให้บริการอย่างต่อเน่ือง  
มีการใช้รูปแบบการสอนแบบสหวิชาชีพ การใช้เครือข่ายและการบํารุงรักษาเครือข่าย การระดมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาแหล่งทรัพยากร การทบทวนและปรับปรุงนโยบายองค์กร การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการพัฒนาแหล่งข้อมูล ๓ . กระบวนการให้บริการในการจัดการรายกรณี 
ประกอบด้วยการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วย การประเมินทางสังคม การวางแผนการให้บริการและ 
การออกแบบบริการเฉพาะราย การปฏิบัติและเช่ือมโยงแหล่งทรัพยากร การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ระ ดั บ ชุ ม ชน  อั น ได้ แ ก่  ก ารศึ ก ษ า ชุ ม ชน  ก าร วิ เค ราะ ห์ แ ล ะป ระ เมิ น ศั ก ยภ าพ ชุ ม ชน  
การจัดเวทีชาวบ้าน การวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกับชุมชน รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายในชุมชน  
การติดตามผล การบันทึก และการประเมินผล๒๔๓ 
 ฉันทนา กล่อมจิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด

ในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อําเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”ผลการวิจัยใน 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมี
                                                            

๒๔๒ฐิติรัตน์ มีมาก, “การจัดการท่ีมีประสิทธิผลของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย”, 
ปริญญาดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๔๓นุชนาฎ ยูฮันเงาะ, “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช”, รายงานการวิจัย,  
(ศูนย์บรรณสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๑ 
 
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ด้านการศาสนศึกษามีการสนับสนุนให้

การศึกษาพระปริยัติธรรมสอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  

ด้านสาธารณูปการมีความสะดวกสบายและมีสัปปายะในการปฏิธรรมและมีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ 

ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ  

จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้ทํา 

การบําเพ็ญ สาธารณสงเคราะห์แก่ชุมชนบุคคลและศาสนสถาน รวมท้ังได้ต้ังกองทุนช่วยเหลือแม่บ้าน 

ผู้ปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ธรรมให้เด็กและเยาวชน ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์พบว่าทางวัดไม่ได้

จัดการศึกษาสงเคราะห์สําหรับเด็กและเยาวชน๒๔๔ 

 สรุปได้ว่า การจัดการที่ดีและมีคุณภาพย่อมส่งผลให้การทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งระบบ ดังน้ันการจัดการจึงจําเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการนําเอา
ทรัพยากรการจัดการมาประกอบตามกระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ตารางที่ ๒.๒๐ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระปลัดสมบัติ ฐ ิติญาโณ  
(นวลละออง)  
(๒๕๕๗) 

พบว่า ทิศทางการจัดการความรู้และบูรณาการแบบองค์รวมต้อง
ให้เช่ือมโยงกับภารกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑ . ความรู้ ๒. ทัศนคติ 
๓. ความคิด ๔. พฤติกรรมบุคลากร 

มนัสนันท ์ชัยกิจย่ิงเจริญ 
(๒๕๕๔) 

พบว่า ด้านประสิทธิผลของวิธีการทําสัญญาจ้างในเทศบาลนคร
พิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น มีคุณภาพการให้บริการสูง
กว่า ด้านการเท่าเทียมของการได้รับบริการดีกว่า และด้านตรง
ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ในสัญญามากกว่า 

 

 

 

 

                                                            
๒๔๔ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา :

กรณี ศึ กษา  วัดป่ าบ้ านค้ อ  อํ า เภอ เมืองผิ ง  จั งห วัด อุดรธานี” , รายงานการวิจั ย , (ก รุงเทพมหานคร :  
สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๒ 
 
ตารางที่ ๒.๒๐ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย
ดํารงศักด์ิ  จันโททัย  
(๒๕๔๙) 

พบว่า ปัญหาที่ เป็นรูปธรรมในเชิงการจัดการได้แก่ปัญหา
การบริหารงานบุคคล ปัญหาการขาดฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ
และการจัดการระบบสารสนเทศซึ่งเก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียน
หรือคัดเลือกผู้ใช้บริการตลอดจนการนําส่งการบริการท่ีตรงตาม
ความต้องการเป็นต้นแนวทางข้อเสนอแนะในการนํากรอบ
แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการมาใช้ในงานสังคม
สงเคราะห์ ได้แก่การตระหนักและการสร้างความเข้าใจใน
เง่ือนไขเชิงบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

พูนสุข มาศรังสรรค ์
(๒๕๕๔) 

พบว่า การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ 
เพ่ือใช้จัดการกับความรุนแรงในครอบครัวมีวิธีการและเครื่องมือ
สําหรับแต่ละปัจเจกบุคคลในมิ ติของ (๑ ) การแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้งที่เป็นความก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นความเข้าใจอันดีต่อ
กัน (Transformation) (๒) การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ใน ร ะ ดั บ ต่ า งๆ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ป้ อ ง กั น มิ ให้ เ กิ ด ซ้ํ า ซ้ อ น 
(Solution in Terms of Problem Solving and Prevention) 
และ(๓) การเยียวยา (Healing) รักษาใจตนให้สงบสันติไปพร้อมๆ 
กับคนในครอบครัว 

เกรียงพล พัฒนรัฐ  
(๒๕๕๐) 

พบว่า การจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครมี โครงสร้าง
การบังคับบัญชาขนาดใหญ่รวมท้ังมีระดับความเป็นทางการและ
ความเช่ียวชาญต่างๆสูง ส่วนปัจจัยที่ เป็นความต้องการของ
ประชาชนมีระดับการเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับอันเป็นผลมาจากสังคมมี
ความซับซ้อนมากขึ้นจนทําให้เกิดความแตกต่าง ผลกระทบของ
ปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมืองกับความต้องการที่ของประชาชน
ส่งผลให้เกิดการนําหลักการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดีมาปรับใช้
กับกรุงเทพมหานคร  

 

 

 



๑๓๓ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
เอ้ือมอร ชลวร 
(๒๕๕๐) 

 
 

เรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า 
ค ว า ม รู้ มี  ๒  ป ร ะ เภ ท  คื อ  ค ว า ม รู้ ฝั ง ลึ ก ใ น ตั ว ค น
(tacit knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) 
สําหรับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทําให้เกิดกระบวนการสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีอ ยู่  ๔  หมวด  คือ 
(๑ )  ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ไต ร สิ ก ข า  (๒ )  ห ลั ก ส า ร าณี ย ธ ร ร ม 
(๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้
เป็นหมวดหมู่ (๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ 

ฐิติรัตน์ มีมาก  
(๒๕๔๘) 

พบว่า  สภาพการจัดการของสหกรณ์มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง ตัวแปรที่ใช้วัดสภาพการจัดการ ได้แก่ 
ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี  โดยปัจจัยที่บ่งช้ีประสิทธิผล
ระดับองค์การพบว่า ปัจจัยที่บ่งช้ีประสิทธิผล ได้แก่ การวางแผน 
การจัดองค์การ การนํา การควบคุมเงินทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
บุคลากรที่ดําเนินงาน  ขนาดของสหกรณ์ ความสามัคคี ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกและคณะกรรมการต่อสหกรณ์มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิผลขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
(๒๕๕๔)  

พบว่า ด้านนโยบายองค์กรมีความเอ้ือต่อการจัดการรายกรณีแต่
ยังไม่มีการกําหนดเป็นนโยบายที่ ชัดเจนมีเพียงแต่นํามาเป็น
เครื่องมือหน่ึงในการประกันคุณภาพ ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการราย
กรณีต้องมีความรู้และต้องได้รับการอบรมการจัดการรายกรณีให้
มีความเข้าใจอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๒๐ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ (ต่อ) 



๑๓๔ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
ฉันทนา กล่อมจิต
(๒๕๔๖) 

พบ ว่า  การบ ริห าร กิ จการคณ ะสงฆ์ ทั้ ง  ๖  ด้ าน  พบ ว่า 
ด้านการปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมี
การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ด้านการศาสนศึกษามีการสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม
สอบนักธรรมและการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัย ด้านสาธารณูปการมีความสะดวกสบายและมีสัปปายะ
ใน ก า รป ฏิ ธ ร ร ม แ ล ะ มี ก า ร ส ร้ า งพ ร ะ ม ห า ธ า ตุ เจ ดี ย์ 
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์
ภายในและภายนอกประเทศ จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร 
มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้ทํา
การบําเพ็ญสาธารณสงเคราะห์แก่ชุมชนบุคคลและศาสนสถาน 
รวมทั้ งได้ ต้ังกองทุนช่วยเหลือแม่ บ้านผู้ป ฏิ บั ติธรรม  และ
การเผยแผ่ธรรมให้ เด็กและเยาวชน  ส่วน ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ พบว่าทางวัดไม่ได้จัดการศึกษาสงเคราะห์สําหรับเด็ก
และเยาวชน 

๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร  

การศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร ดังน้ี  

 จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือ

การพัฒนาชุมชน” ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ชุมชนแบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ ๑.๑) ปัจจัยอันเกิดจากองค์ประกอบของการสื่อสารอันได้แก่

อุปสรรคที่ เกิดจากผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสาร(สื่อ ) ๑ .๒ ) ปัจจัยอ่ืนๆนอกจาก

องค์ประกอบของการส่ือสาร ได้แก่ อุปสรรคที่เกิดจากการขาดงบประมาณในการผลิตสื่อและทํา

ประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมในขณะที่ทําการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมนโยบายและกลไกของรัฐที่มีผลต่อ

การสื่อสารและข้อจํากัดอ่ืนๆ ๒. แนวทางในการแก้ปัญหาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนจะต้องอาศัย

ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนา และสื่อมวลชนต้องร่วมมือ

กันอย่างจริงจังผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน เปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนเพ่ือจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน  

ตารางที่ ๒.๒๐ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ (ต่อ) 



๑๓๕ 
 
๓.แนวโน้มของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนจะเป็นไปทิศทางบวก - ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมใน

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนามากขึ้น - ภาครัฐจะมีการปรับตัวมอบอํานาจสิทธิให้แก่ประชาชน กระจาย

อํานาจสู่ประชาชนมากขึ้น - องค์การพัฒนาชุมชนจะมีการสร้างเครือข่ายในการทํางานออกสู่วงกว้าง

มากขึ้นและมีความเข้มแข็งมากขึ้น – สื่อทางเลือกจะมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นสื่อกลางใน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชนเครือข่าย๒๔๕     

 ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” ผลการวิจัย

พบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมคือการสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับ

บุคคล อ่ืนทั้ งในระดับ ปัจ เจกและระดับสั งคม เป็นการสื่ อสารที่ มี อิท ธิพลและสัม พัน ธ์ กับ 

การเปล่ียนแปลงสังคมโดยการเปล่ียนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็น

สําคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม๒๔๖  

 ศิวาพร ศรีศักดินันท์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อ

ออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย”ผลการวิจัยพบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ๒ 

รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ(๒) การสื่อสารภายในตนเอง  

(โยนิโสมนสิการ) เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสารการสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือกัลยาณมิตร พูดเชิง

บวก เขียนหรือพิมพ์ในสิ่งที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้สื่อออนไลน์ของ

สื่อมวลชนควรผ่านกระบวนการสื่อสารภายในจิตใจโดยใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญาและ

อริยสัจ ๔ เพ่ือเป็นการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันความทุกข์ เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้รับสารควรใช้วิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการคิดใคร่ครวญอย่างแยบคายพร้อมด้วยกาลามสูตรหลักความเช่ือ ๑๐ ประการ ไม่เช่ือ

ทันทีที่พบเห็นข่าวสาร มีการยับย้ังช่ังใจ และเป็นการดําเนินชีวิตในทางสายกลางซึ่งมนุษย์ทุกคนยังไม่

สามารถละกิเลสได้เป็นการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้องเป็นกลางเหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใช้สติในการพูดการพิมพ์หรือการโพสต์ข้อความ

                                                            
๒๔๕จินตนา ตันสุวรรณนนท์, “ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน”, 

รายงานการวิจัย, (คณะการจัดการและบริหารธุรกิจ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๖), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๒๔๖ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๖ 
 
รวมท้ังภาพและเสียงตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นสําคัญ๒๔๗

 สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นําในการสื่อสารตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําในการส่ือสารตามรูปแบบการ

สังเคราะห์ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังน้ี (๑) ความสามารถในการส่งสารประกอบด้วยผู้ส่งสารที่ ดี  

มีบุคลิกภาพที่ดี ความสุภาพ ความมีมารยาทในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ    

(๒) ความสามารถในการรับสารประกอบด้วยมีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีความบริสุทธ์ิใจ ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง และ (๓) ความสามารถในการตอบสนองประกอบด้วยมีนํ้าใจ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม สื่อสารได้กับทุกระดับไม่เลือกปฏิบัติ และสุดท้ายการสื่อสารสามารถนําไปปฏิบัติ

ได้๒๔๘           

 ดวงพร คํานูณวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “งานวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น” พบว่า 

ผลการวิจัยพบว่า ภาคส่ือมวลชน หน่วยงานสุขภาพ สถาบันการศึกษา และประชาคมสุขภาพจํานวน 

๑๐๐ คน ส่วนใหญ่มาจากสายประชาสังคมทํางานสื่อสารสุขภาพเป็นงานรอง ส่วนใหญ่สื่อสารผ่านสื่อ

เสียง ได้แก่ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน สนใจประเด็นสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อคน

จํานวนมาก นิยมใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รองลงมาคือแหล่งข้อมูลที่ เป็นบุคคล ปัญหาใน 

การทํางานคือความไม่พร้อมด้านความรู้ ทักษะการสื่อสาร ข้อมูล และแหล่งข้อมูลสําหรับกลุ่ม

ผู้สนับสนุนการสื่อสารสุขภาพประกอบด้วยผู้บริหารและผู้นําจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ องค์กรสุขภาพ  

(ทั้งภาครัฐและเอกชน) องค์กรสื่อมวลชนท้องถิ่น และแกนนําประชาสังคมสุขภาพ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘๑ 

รับรู้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสื่อสารสุขภาพของจังหวัด

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ นสส. ทําให้ได้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ (จังหวัดละ ๕ กิจกรรม) 

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูงคือการเสริมศักยภาพด้านการพูดควรมีบทบาทร่วมสร้างเสริม เฝ้าระวัง 

ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพของคนในท้องถิ่น เป็นสื่อกลางข้อมูลสุขภาพที่คนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้

สะดวก และหนุนเสริมงานของภาครัฐ นสส.ควรมีใจรักทัศนคติที่ดีต่องานและชุมชน จิตสาธารณะ 

                                                            
 ๒๔๗ศิวาพร ศรีศักดินันท์, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางส่ือออนไลน์ของส่ือมวลชน
ไท ย” , วิ ท ย านิ พ น ธ์ พุ ท ธศ าสต ร ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต  สาข า วิช า รั ฐป ระศ าสนศ าสต ร์ , (บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๒๔๘สุภางค์ พิมพ์ คล้ายธานี , “การพัฒนาภาวะผู้นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๗ 
 
มนุษยสัมพันธ์ เช่ือมั่นในตนเอง ไหวพริบ ความคิดริเริ่ม สามารถจัดระบบความคิด ทักษะการสื่อสาร 

พัฒนาตนเองตลอดเวลา และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพ๒๔๙    

 ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะ

หลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของการสื่อสารใน

การเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุขเน่ืองจากผู้ส่งสารสามารถโน้มน้าว

ใจผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรมให้คล้อยตามเน้ือหาสาระธรรมะโดยการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพจน

ทําให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการรู้และสํานึกอารมณ์และความรู้สึก และพฤติกรรมของ

ตนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด๒๕๐       

 กุลภรณ์ หงส์ทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และการจูงใจให้นักเรียนสนใจการศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๔ ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ ในภาพรวมระดับการรับรู้และระดับการจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกสื่ออยู่ในระดับปานกลาง ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ด้านการวางแผนและตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ในเร่ืองการกําหนดตัวบุคคลเพ่ือ

มอบหมายงานการประชาสัมพันธ์ในแต่ละด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่อง 

การติดตามข่าวจากสื่อมวลชนเพ่ือรับทราบผลที่ เกิดจากการประชาสัมพันธ์ด้านปัญหาใน 

การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลําดับคือด้านการประเมินผล

มากที่สุดในเรื่องการวัดผลและประเมินผลโดยการสังเกต๒๕๑      

  

                                                            
 ๒๔๙ดวงพร คํานูณวัฒน์, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถ่ิน
และพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้อง”,วิจัยและพัฒนา, (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.): มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๕๐ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, “ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้
เกิดปัญญาและสันติสุข” งานวิจัยฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๕๑กุลภรณ์ หงส์ทอง, “การวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓๘ 
 

สรุปได้ว่า การสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการเปล่ียนแปลงมี
ลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นสําคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารแบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ ๑. ปัจจัยอันเกิดจาก
องค์ประกอบของการสื่อสารอันได้แก่อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และ ช่องทางการสื่อสาร(สื่อ) 
๒. ปัจจัยอ่ืนๆนอกจากองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ อุปสรรคที่เกิดจากการขาดงบประมาณใน
การผลิตสื่อและทําประชาสัมพันธ์  
ตารางที่ ๒.๒๑ งานวิจัยเก่ียวกับการสื่อสาร 

นักวิจัย ผลการวิจัย
จินตนา ตันสุวรรณนนท ์
(๒๕๔๖) 

พบว่า ๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาชุมชนแบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ ๑.๑) ปัจจัยอันเกิด
จากองค์ประกอบของการส่ือสารอันได้แก่อุปสรรคที่เกิดจาก
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสาร(สื่อ) ๑.๒) ปัจจัยอ่ืนๆ
นอกจากองค์ ป ระกอบของการสื่ อส าร  ๒ . แนวท างใน
การแก้ปัญหาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กร
พัฒนา และสื่อมวลชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังผลักดันให้เกิด
การพัฒนาที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

ทัศนีย์ เจนวิถสีุข 
(๒๕๕๔) 

พบว่า การสื่อสารท่ีมีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึง
สั งค ม ห รื อ มี ส่ ว น เก่ี ย วข้ อ ง  ส นั บ ส นุ น  ห รื อ ก่ อ ให้ เกิ ด
การเปล่ียนแปลงสังคมคือการสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับ
ตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
สังคมเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
สังคม 

ศิวาพร ศรีศักดินันท์ 
(๒๕๕๗) 

พบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ 
๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
และ(๒) การสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี   
(๒๕๕๗) 

พบว่า  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้ นํ าในการสื่ อสารตาม
รูปแบบการสังเคราะห์ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังน้ี  

๑) ความสามารถในการส่งสารประกอบด้วยผู้ส่งสารที่ดี 
มี บุคลิกภาพที่ ดี  ความสุภาพ  ความมีมารยาทใน
การสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 



๑๓๙ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
 ๒) ความสามารถในการรับสารประกอบด้วยมีโลกทัศน์

ก ว้างไกล  รู้ เท่ าทั นความ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม
มีความบริสุทธ์ิใจ ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง  

๓) ความสามารถในการตอบสนองประกอบด้วยมีนํ้าใจ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม สื่อสารได้กับทุกระดับไม่เลือก
ปฏิบัติ และสุดท้ายการสื่อสารสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

ดวงพร คํานูณวัฒน์  
(๒๕๕๐) 

พบว่า ภาคส่ือมวลชน หน่วยงานสุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
ประชาคมสุขภาพจํานวน ๑๐๐  คน  ส่วนใหญ่มาจากสาย
ประชาสังคมทํางานสื่อสารสุขภาพเป็นงานรองส่วนใหญ่สื่อสาร
ผ่านสื่อเสียง ได้แก่ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และวิทยุ
ชุมชน สนใจประเด็นสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมาก 
นิยมใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลที่
เป็นบุคคล ปัญหาในการทํางานคือความไม่พร้อมด้านความรู้ 
ทักษะการสื่อสาร ข้อมูล และแหล่งข้อมูล 

ณัฐนันท ์ประกายสันติสุข 
(๒๕๔๒)  

พบว่า ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตร
การพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุขเน่ืองจากผู้ส่งสาร
สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรมให้คล้อยตามเน้ือหา
สาระธรรมะโดยการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้
ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการรู้และสํานึกอารมณ์
และความรู้สึก และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด 

กุลภรณ์ หงส์ทอง 
(๒๕๕๓) 

พบว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้
และการจูงใจให้นักเรียนสนใจ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๔ ประเภท คือ สื่อ บุคคล 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ 

 
 
 
 

ตารางที่ ๒.๒๑ งานวิจัยเก่ียวกับการสื่อสาร (ต่อ)



๑๔๐ 
 

๒.๗.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
จากการศึกษาวิจัย“รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ดังน้ี 

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็น

ศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า หลักการการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถ

สรุปได้ ๓ ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งหลักพระวินัยช่วยใน 

การบริหารวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและควรส่งเสริมอาคาริยวินัยกรอบควบคุมวิถีชีวิต

แนวทางประพฤติสําหรับคฤหัสถ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและทฤษฎีที่เหมาะสมกับการพัฒนาการบริหาร

จัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์คือทฤษฎี POLC สําหรับแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยรูปแบบ (GT Model)  

ที่เก้ือกูลกัน ๕ ส่วน ประกอบด้วย ๑) ขยับปัญญาก่อนจึงย้อนเขย้ือนกาย (Wisdom to Move) คือ  

การสํารวจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเพ่ือประเมินสภาพของวัดและชุมชนก่อนเลือกแนวทางการ

พัฒนาที่เหมาะสม ๒) ย่ิงให้ย่ิงได้ (Give and Take) คือ การประกาศเจตนารมณ์ของวัดที่จะดําเนินการ

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน ๓) ฝนตกใส่ตุ่ม (Refill) คือ สํารวจความรู้พ้ืนฐานของชุมชน การจัดการ

ความ รู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  และจัด เก็บ บันทึกความ รู้ น้ันจัด ต้ังแหล่ งเรียนรู้หรือ พิ พิธภัณ ฑ์   

๔) กลุ่มกัลยาณมิตรคิดถูก (Good Friend) คือ การสร้างภาคีเครือข่ายในการทํางานให้เหมาะสมและ

เอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชนและระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ ๕) ต้องสุขก่อนจึงสําเร็จ 

(Happy to Success) คือ การส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตใจให้บุคลากรมีปัญญาคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น 

ไม่เสพบริโภควัตถุเกินสมควร และมีความภาคภูมิใจในพ้ืนฐานความเป็นมาของชุมชนตนเอง๒๕๒ 

พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ

การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบัน

น้ีพระสังฆาธิการได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับ

การศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกับสํานักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาท

                                                            
๒๕๒พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค

โลกาภิ วัตน์” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการจัดการเชิ งพุทธ ), (บัณ ฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๑ 
 
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากน้ันปัญหาอุปสรรคการจัดการเพื่อการบูรณาการที่ไม่

เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันน้ีสาเหตุสําคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่

เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในสํานักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหาร

การเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น  

(๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักการจัดการ

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ และการควบคุม เป็นต้น 

ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และ 

ทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น (๓ ) นําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  

ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๑๗ชุด พบว่า ผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง๒๕๓ 

บรรจง  เจริญสุข ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน” ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการบริหารสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ส่วนรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบ

ซึ่งเป็นวิธีการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ภารกิจสถานศึกษา ๔ ด้าน 

ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหาร

ทั่วไป แต่ละด้านประกอบด้วยภารกิจการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก ผลการประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

                                                            
๒๕๓พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา), “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  (ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร เชิ ง พุ ท ธ ) , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๒ 
 
พ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ในระดับมากที่สุดทุกด้าน๒๕๔ 

กิตติคม คาวีรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (KAECPAR 

Model)  ประกอบด้วยหลักการ คือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการ

ปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขั้นตอนของรูปแบบ 

๕ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก  (Knowledg and Awareness : KA)  

ขั้นที่ ๒ การสร้างเสริมความรู้  (Enhancement : E) ขั้นที่ ๓ การสร้างผลงาน  (Construction : C) 

ขั้นที่ ๔ การนําเสนอผลงาน  (Presentation : P) และขั้นที่ ๕ การประเมินผลการเรียนรู้และ 

การสะท้อนกลับ  (Assessment and Reflection : AR)  ในทุกขั้นตอนมีการดําเนินการขั้นตอนย่อย 

คือ ขั้นเตรียมการ (Preparing : P) ขั้นปฏิบัติ (Doing : D)  ขั้นสรุป (Summarizing : S) โดยมีเง่ือนไข

การนํารูปแบบไปใช้ประกอบด้วยหลักการตอบสนองระบบสังคม และระบบสนับสนุน๒๕๕ 

ธงชัย สิงอุดม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้ นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค ๘” จากศึกษาวิจัยสภาพทั่วไปของการมีภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๘ ผลการวิจัย พบว่า ๑ ) ภาวะผู้ นําของพระสังฆาธิการมีวิสัยทัศนกว้างไกลมอง

สภาพการณ์ออก (จักขุมา) ๒) ภาวะผู้นําด้านความชํานาญในงาน (วิธูโร) ๓) ภาวะผู้นําด้านการมีมนุษย์

สัมพันธ์ดี (นิสฺสยสัมปันโน) การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักธรรมสังฆโสภณสูตรอยู่ในระดับมากทั้งหมด 

และภาวะผู้นําด้านการมีปัญญา/ความสามารถ (วิยตโต) ภาวะผู้นําด้านการเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี  

(วินีโต) ภาวะผู้นําด้านความแกล้วกล้า กล้าหาญ (วิสารโท) ภาวะผู้นําด้านการรักษาความถูกต้องในสิ่งที่

ถูกที่ควร (ธัมมานุธัมมปฏิปันโน) อยู่ในระดับมาก 

                                                            
๒๕๔บรรจง  เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๕๕กิตติคม คาวีรัตน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๓ 
 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมและทฤษฎีภาวะผู้นําในการพัฒนาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ พบว่า พฤติกรรมของผู้นําที่ควรให้ความสนใจในสมาชิกส่งเสริม
ขวัญและกําลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและพฤติกรรมของผู้นําที่ต้องให้ความสนใจกับเป้าหมายของงาน 
มีการกําหนดเป้าหมายมาตรฐาน มีการมอบหมายงาน รวมทั้งการผลักดันให้เกิดความสําเร็จ๒๕๖ 

วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การมีส่วนร่วมที่

สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน     

๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทาง

ในการนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทาง

ด้านการฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการดํารงอยู่ของชุมชน๒๕๗ 

ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน

มุมมองทางพระพุทธศาสนา” พบว่า แนวคิดซีเอสอาร์ในปัจจุบันมีรากฐานส่วนหน่ึงจากพระพุทธศาสนา

ต้ังแต่สมัยพุทธกาลและพัฒนาโดยนักคิดนักวิชาการต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจในมุมมองทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบทางสายกลางคือพอดี

โดยเกิดคุณภาพชีวิตและไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเมื่อแสวงหา

รายได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วให้รู้จักแบ่งปันกําไรคืนสู่สังคมเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยเป็น 

การประสานประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม นอกจากน้ีการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่จัดรูปเป็น

ระบบบุญกิริยาจะทําให้การดําเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ ถือเป็น

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจได้อย่างแท้จริง๒๕๘ 

                                                            
๒๕๖ธงชัย สิงอุดม , “การพัฒนาภาวะผู้นํ าของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค  ๘”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๒๕๗วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๕๘ศันสนี ย์  ชุมพลบัญชร , พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในมุมมองทาง
พ ระ พุ ท ธศ าสน า , วิ ท ย านิ พ น ธ์ พุ ท ธศ าสต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  (พ ระ พุ ท ธศ าสน า ), (บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๔ 
 

ชาริณี  ตรีวรัญญู  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน” พบว่า  

 ๑) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนเป็น

กระบวนการทํางานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการทํางานจริงของตนผ่านการทํางานกลุ่มแบบ

ร่วมมือร่วมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิด

และการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนสําคัญ ๖ ขั้นตอนเป็นวงจรได้แก่ 

(๑) กําหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน (๒) การวางแผนบทเรียน (๓) การสอนและการสังเกตในช้ัน

เรียน (๔) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (๕) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ(๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒) การดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ 

การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด้านความสามารถในการทํางานแบบร่วมมือร่วมพลัง

โดยครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

เรียนการสอนมากที่สุด ครูผู้วิจัยประมาณร้อยละ ๕๐ มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน

มากกว่าครึ่งหน่ึงของจํานวนตัวบ่งช้ี๒๕๙ 

สมพร หลิมเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สําหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๒ มิติ คือ ๑) มิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิด

คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม และ๒) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้แก่ความอยากรู้

อยากเห็นและความเชื่อมั่นในตนเอง หลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช่วง

ช้ันที่ ๒ ที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรที่ไม่ยึดเน้ือหาเป็นหลัก (content free) มีสาระสําคัญประกอบด้วย 

แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ

การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองมิติ๒๖๐ 

                                                            
๒๕๙ชาริณี ตรีวรัญญู, “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด

การศึกษาผ่านบทเรียน”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๖๐สมพร หลิมเจริญ, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 
๒ ” , ป ริ ญ ญ า ก า ร ศึ ก ษ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  (ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ) , (ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๕ 
 

สรุปได้ว่า การพัฒนาต้องอาศัยองค์ประกอบด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร  

ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจะต้องมีการนําหลัก 

การจัดการองค์ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร ผู้นําควรให้ความสนใจในสมาชิกส่งเสริมขวัญ 

และกําลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากร หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ เป็นเครื่องพัฒนาทําให้เจริญ 

ทําให้มีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมคือภาวนามี ๔ ประการ ๑) กายภาวนา ๒) สีลภาวนา ๓) จิตตภาวนา  

๔) ปัญญาภาวนา   

ตารางที่ ๒.๒๒ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร  
(ยอดเพ็ชร) 
(๒๕๕๗) 

พบว่า การดําเนินการใช้หลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนา 
๓ ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน 
อีกทั้งต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน  
(พันธ์ปัญญา) 
(๒๕๕๗) 

พบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักการจัดการประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม  เ ป็ น ต้ น  ต า ม ห ลั ก อิ ท ธิ บ า ท  ๔ 
หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นต้น 

บรรจง  เจริญสุข  
(๒๕๕๒) 

พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลัก  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตจังหวัดภาคใต้
ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัด
ภาคใต้ตอนบนมีสถานภาพการบริหารสถานศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตาม
ขอบ ข่ ายภ าร กิ จ ก ารบ ริห ารสถ าน ศึ กษ าทั้ ง  ๔  ด้ าน 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีความเห็นว่ารูปแบบมี
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน 

 



๑๔๖ 
 
ตารางที่ ๒.๒๒ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย
กิตติคม คาวีรัตน์
(๒๕๕๓) 

พบ ว่า ผลการพัฒนาได้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสํ าหรับ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (KAECPAR Model) ประกอบด้วย 
หลักการคือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทําให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ธงชัย สิงอุดม 
(๒๕๕๖) 

พบว่า
๑. ภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการมีวิสัยทัศนกว้างไกลมอง

สภาพการณ์ออก (จักขุมา) 
๒. ภาวะผู้นําด้านความชํานาญในงาน (วิธูโร)  
๓. ภาวะผู้นําด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ดี (นิสสยสัมปันโน) 

วิทยา จันทร์แดง
(๒๕๕๔) 

พบว่า
๑. การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ ชุมชนเข้มแข็งแบบ

ไตรภาคี 
๒. ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  
๓. แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 
 (๒๕๕๕) 

พบว่า แนวคิดซีเอสอาร์ในปัจจุบันมีรากฐานส่วนหน่ึงจาก
พระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยพุทธกาลและพัฒนาโดยนักคิด
นักวิชาการต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจในมุมมองทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ
เป็นเศรษฐกิจแบบทางสายกลาง คือ พอดีโดยเกิดคุณภาพชีวิต
และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืนรวมถึงสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เมื่อแสวงหารายได้อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วให้รู้จัก
แบ่งปันกําไรคืนสู่สังคมเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนด้วยเป็น
การประสานประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม 

 



๑๔๗ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
ชาริณี ตรีวรัญญู
(๒๕๕๐) 

พบว่า กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนเป็นวงจรคือ 
เป้าหมาย  การวางแผน  การสอน  การผลการปฏิบั ติงาน 
การปรับปรุงแก้ไข และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวน
การศึกษาผ่ านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครู ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านความสามารถ 

สมพร  หลิมเจริญ
(๒๕๕๒)  

พบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้
นัก เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในครั้ ง น้ี ประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๒ มิติ คือ  

๑) มิติด้านการคิด ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม  

๒) มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพได้แก่ความอยากรู้อยาก
เห็นและความเช่ือมั่นในตนเอง 

๒.๗.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
 จากการศึกษาวิจัย“รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังน้ี
 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติศาสนกิจของ
พระธรรมทูตวัดไทยในอินเดียถือเป็นยุคทองของพระธรรมทูตวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน
อินเดียและชาวพุทธต่างชาติได้ประกาศเกียรติคุณของชาติให้ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ในส่วนข้อเสนอแนะ
พบว่า พระธรรมทูตปัจจุบันมีจํานวนน้อยมาก การทํางานไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีเครือข่าย
ชาวพุทธระดับนานาชาติและองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จําเป็นต้องสร้างสํานักงานพระธรรมทูต
ให้ชัดเจนเพ่ือสร้างเครือข่าย๒๖๑   

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ)์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาน้ันเป็นรูปแบบขั้นบันใดมี
การประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามลําดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล วัด ส่วนในเขต

                                                            
๒๖๑พระครูปลัดสุ วัฒนวชิรคุณ  (ไสว โชติโก ) และคณะ , “ วิ เคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่

พ ระ พุ ท ธศ าสน าขอ งพ ระธรรม ทู ต ไท ย ใน อิ น เดี ย” , ราย งาน การ วิ จั ย , (สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศ าสต ร์ :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 

ตารางที่ ๒.๒๒ งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ)



๑๔๘ 
 
ล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ด้านแนวทางการบริหารจัดการ 
เจ้าอาวาสสั่งการให้ดําเนินงานตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับความทันสมัยตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่กําหนด
นโยบายเพ่ือปฏิบัติงานส่วนหน่ึง การบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือสายงานของ
พระธรรมทูตซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงมีองค์กรมี 
การจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จาก
การศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาน้ันต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือให้พระพุทธศาสนาดํารงต่อไปในอนาคต๒๖๒

 พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการ
กําหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคมแต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบ
ต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีตะวันตกของ 
กูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่
เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มีความสามารถ มีทักษะ และมีศักยภาพในบริหารจัดการองค์กร
ปกครองคณะสงฆ์ให้ทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพ ๒) การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่ชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงที่จะเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้  พระนักเผยแผ่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจํานวนจํากัด เป็นปัญหาในการเผยแผ่ ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความสับสนสําคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา  
๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอํานาจและหน้าที่ๆ
สําคัญกล่าวคือเป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับ
จังหวัดเพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกําหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอ่ืนๆ ตามที่องค์กรกําหนดและ
มอบหม าย  จั ด ห า วัส ดุ อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งมื อ ป ระกอบ ก าร เรี ย น ก ารสอน และก าร เผ ยแผ่ 
และอํานวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
สนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผ่และจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การ

                                                            
๒๖๒ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 

ปริญญาปรัชญ าดุษ ฎีบัณฑิ ต  (สาขาวิชาการบ ริหารการพัฒนาท รัพยากรมนุษ ย์ ), (บัณ ฑิต วิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔๙ 
 
อุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๒๖๓   
 พระมหาสนธยา พุทฺธวิริโย (ชมพู) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกายและวัดหนองป่าพง” ผลการวิจัยพบว่า วัดพระธรรมกายและ 
วัดหนองป่าพงใช้หลักไตรสิกขาเป็นพ้ืนฐานเหมือนกันในการฝึกจิตและทําใจของตนให้บริสุทธ์ิแต่ทั้งสอง
วัดต่างก็ใช้เทคนิควิธีการต่างกันวัดธรรมกายใช้การหายใจเข้าหายใจออกโดยเพ่งใจไปท่ีศูนย์กลางกาย 
คือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้วภาวนาว่า สัมมาอรหัง โดยที่ไม่ยอมปล่อยให้จิตออกไปจากจุดศูนย์กลาง 
ในขณะที่วัดหนองป่าพงใช้วิธีง่ายๆโดยใช้จิตตามดูการเคล่ือนไหวของร่างกายหรือที่เราเรียกว่า สติ  
เอาสติจับตรงที่การหายใจเข้าออกแล้วภาวนาว่า พุทโธ หลักธรรมแนวปฏิบัติประจําวัน ทั้งสองวัดมี
แนวทางปฏิบัติต่างกันวัดพระธรรมกายยึดวิชาธรรมกาย วัดหนองป่าพงยึดหลักอานาปานสติภาวนา 
พุทโธและการดํารงชีพด้วยธุดงค์ ๑๓ สื่อเทคโนโลยีทั้งสองวัดใช้สื่อเหมือนกันโดยใช้หนังสือและสื่อใน
การเช่ือมโยงไปยังประชาชน๒๖๔        
 สุรพันธ์ สุวรรณศรี ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความสงบสุขในสังคม : การศึกษาแนวทาง 
การบูรณาการกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในภาคอีสาน” ผลการวิจัย พบว่า
พระสงฆ์ได้นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจน
อุปนิสัยและระดับภูมิปัญญาของผู้ฟังแต่ละกลุ่มด้วยการเข้าหาผู้นําทางศาสนา ผู้นําทางการเมือง 
การปกครอง และผู้นําทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงคําสอนและหลักความเช่ือบางประการของ
ศาสนาเดิมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมีการเข้าเย่ียมตามบ้านเพ่ือให้ 
การบริการสังคมสงเคราะห์การบําบัดทางจิตและการศึกษาแก่สังคมด้วยการสนทนาธรรม บรรยายธรรม
และตอบปัญหาธรรมะ พร้อมทั้งนําเสนอหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาโดยปรับตัวเอง
ให้ เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถิ่นในด้านภาษา ด้านอาหาร ด้านพิธีกรรม และจารีตประเพณี 
ระบบความเช่ือ มุ่งที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้นําหลักธรรมที่ ดีและถูกต้องไว้ประพฤติปฏิบัติใน 
การดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน๒๖๕        
                                                            

๒๖๓พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์  ภาค  ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาการจัดการเชิ งพุทธ ),  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 

๒๖๔พระมหาสนธยา  พุ ทฺ ธ วิ ริ โย  (ชมพู ), “ ยุทธศาสต ร์การเผยแผ่ศาสนธรรมใน ยุค โลกาภิ วัตน์  
ก รณี วั ด พ ร ะ ธ ร รม ก า ย แ ล ะ วั ด ห น อ งป่ าพ ง” , วิ ท ย านิ พ น ธ์ รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  
(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒), 
หน้า บทคัดย่อ. 

๒๖๕สุรพันธ์ สุวรรณศรี, “การสร้างความสงบสุขในสังคม : การศึกษาแนวทางการบูรณาการกระบวนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในภาคอีสาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๕๐ 
 
 นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ได้วิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธ์ุลีซู
ของพระธรรมจาริก” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ๑) สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริก
ในกลุ่ ม ช า ติ พั น ธ์ลี ซู น้ั น เป็ น ไป ด้ วยความ เช่ื อ ง ช้ ามี ค วามยากลํ าบ ากก ว่าก าร เผยแผ่ ใน 
กลุ่มชาติพันธ์อ่ืนซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงโดยมีชาวลีซูได้นับถือพระพุทธศาสนาและส่ง 
บุตรหลานเข้ามาบวชเรียนแต่ก็ยังมีจํานวนไม่มากนักทั้งน้ีเป็นเพราะชนชาติพันธ์ลีซูมีความเช่ือด้ังเดิมคือ
ผีสางเทวดา เคารพนับถือบรรพบุรุษ อุปนิสัยอัตลักษณ์ของชนเผ่าลีซูตลอดถึงวัฒนธรรมของ 
ชาวลีซูต่างจากศาสนาพุทธมาก ๒) ปัญหาอุปสรรคต่อความสําเร็จการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน 
กลุ่มชาติพันธ์ุลีซูมีหลายประการ เช่น ก. สภาพภูมิศาสตร์ การคมนาคมยังไม่สะดวกทุรกันดาร  
ข. คติความเช่ือและวัฒนธรรมด้ังเดิม ซึ่งลัทธิความเช่ือผีสางเทวดาของลีซูบางหมู่บ้านยังมั่นคงไม่
เปลี่ยนแปลง ค . ภาษาที่ ใช้สื่อสาร ชาวลีซูโดยมากยังไม่สันทัดในการพูดอ่านเขียนภาษาไทย  
และง. ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่การขาดแคลนพระธรรมจาริกหรือไม่มีพระธรรมจาริกเข้าไปประจําอยู่
ในหมู่บ้านลีซู ๓) แนวทางที่เหมาะสมในผลสัมฤทธ์ิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธ์ุลีซูของ
พระธรรมจาริกควรมีการวางแผนเชิงรุก น้ันคือ  ๑ ) ควรมีแผนการหรือโครงการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษสําหรับชาวลีซู ๒) ควรชักชวนชาวลีซูหันมาเรียนพระปริยัติธรรมและ
นักธรรมให้มากขึ้น ๓) ควรให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรชาวลีซูที่เรียนพระปริยัติธรรมและ
นักธรรมอย่างต่อเน่ือง ๔) ควรกําหนดเป้าหมายว่าแต่ละปีจะอบรมแกนนําชาวพุทธลีซูก่ีคนโดย 
การเปิดรับสมัครแกนนําชาวพุทธที่เป็นลีซูทั้งชายและหญิงแล้วนํามาอบรมทําหน้าที่ช่วยพระธรรมจาริก
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสําหรับการสอนหลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นพระธรรมจาริกควรเน้นหลัก
พุทธธรรมที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เช่น ศีล ๕ สังคหวัตถุ ๔ ฆรวาสธรรม ๔ อริยสัจ ๔ 
มรรคมีองค์  ๘  เพ่ือปรับ เปลี่ยนทัศนคติและวิสัยทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ลีซู ให้ตรงตามหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลย่ิงขึ้น๒๖๖  
 ทรงวิทย์ แก้วศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจ้า”ผลการวิจัยพบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีน้ัน
สอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้นวิธีการของพระองค์เป็นวิธีการปฏิบัติ
จริง เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่องอย่างได้ผลมี
ประสิทธิภาพทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและสมเหตุสมผล  
 ๑) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรีชาสามารถและกุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้ง 
ยุทธวิธีของพระองค์น้ันเมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตกมา
                                                            

๒๖๖น า วิน  วงศ์ รัตน มั จฉา , “ผลสั มฤท ธ์ิก าร เผยแผ่พ ระ พุ ทธศาสนาในกลุ่ ม ช า ติ พั น ธ์ุลี ซู ขอ ง 
พระธรรมจาริก” , ปริญญ าพุทธศาตรดุษ ฎีบัณฑิ ต  (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ), (บัณ ฑิต วิทยาลั ย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๕๑ 
 
สอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัยทั้งวิธีการของพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย        
 ๒ ) ตามหลักการวิเคราะห์ส ว้อต  (SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็น ๒ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภยันตราย และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหาจุดเข็งและจุดอ่อน พระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์โดยรวมทุก
สภาพแวดล้อมในการวิเคราะห์ น้ันผู้ วิจัยจําแนกสภาพแวดล้อมต่างๆ  ออกเป็น  ๓  กลุ่ม คือ 
สภาพแวดล้อมทางศาสนา สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมทางสังคม  
จึงทรงสามารถนําพระศาสนาชําแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาได้มั่นคงภายในเวลาเพียง ๔ ปี       
 ๓) กระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้าแตกต่างกัน ตะวันตก
หรือสามัญชนทั่วไปน้ันคิดต้ังทฤษฎีจากปัญหาคือความรู้แค่ ๒ ประการ ได้แก่ จินตามยปัญญาและ 
สุตมยปัญญา จึงเป็นการต้ังสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพ่ือไปสู่เป้าหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้อง
เป็นไปตามน้ันซึ่งอาจจะไม่แน่นอน แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยปัญญาได้ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติการจนเห็นผลมาแล้วจึงทรงนํามาประมวลสรุปเป็นทฤษฎี อาจจะกล่าวได้ว่าตะวันตกคิด
ทฤษฎีต่างๆ ได้เพียงแค่ “ทฤษฎี”(Theory) แต่พระพุทธเจ้าน้ันทรงคิดได้ถึงขั้นเป็น “ทฤษฎีบท” 
(Theorem)           
 ๔) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนําหัวข้อธรรมมาใช้เป็นหลัก
ควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืนกล่าวคือ การคิดใช้โยนิโสมนสิการ การตัดสินใจใช้ปริญญา ๓ อธิษฐาน ๔ 
และปปัญจธรรม ๓ การวางแผนใช้โกศล ๓ และสัมมัปปธาน ๔ การบริหารใช้อิทธิบาท ๔ พละ ๔ 
และทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ภาวะผู้นําใช้อัตตหิตสมบัติ ปรหิตปฏิบัติ และยุทธการแบบทหาร
มืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร       
 ๕) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้าน้ันสามารถบูรณาการออกมาใช้กับการดําเนินงานทั่วไปในองค์การ
ต่างๆ ในที่น้ีแสดงเป็นรูปแบบไว้ ๓ รูปแบบคือ แบบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบรัตนตรัย แต่ละ
แบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน สุดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการ
ยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กับห้องสมุดและสถาบันวิทยการบริการ “แบบรัตนตรัย” เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
แก่องค์การต่างๆ นําไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป๒๖๗   
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ได้นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของสังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณีตลอดจนอุปนิสัยและระดับภูมิปัญญาของผู้ฟังแต่ละกลุ่มมีการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎี
                                                            

๒๖๗ทรงวิท ย์  แก้ วศ รี , “การศึกษาวิเคราะห์ ยุทธวิ ธี ในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้ า” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๕๒ 
 
ตะวันตกและหลักพุทธวิธีการเผยแผ่โดยเฉพาะหลักการ กระบวนการสอน การนําเสนอ การส่ือทางกาย
ทางใจทางวาจามีการประยุกต์ลอกเลียนแบบอย่างมีความหมายส่งเสริมให้เกิดปัญญาเพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับยุคสมัย               
ตารางที่ ๒.๒๓ งานวิจัยเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  
(ไสว โชติโก) และคณะ 
(๒๕๕๓) 

พบว่า พระธรรมทูตปัจจุบันมีจํานวนน้อยมาก การทํางานไม่
เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มี เครือข่ายชาวพุทธระดับ
นานาชาติและองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จําเป็นต้อง
สร้างสํานักงานพระธรรมทูตให้ชัดเจนเพ่ือสร้างเครือข่าย 

พระครูภาวนาโสภิต  
(บุญรัตน์ เมืองวงศ์) 
(๒๕๕๓) 

พบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา ได้แก่
๑. การบริหารจัดการเจ้าอาวาสสั่งการให้ดําเนินงานตาม

จารีตประเพณี 
๒. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหม่มาใช้เพ่ือรองรับ

ความทันสมัย 
๓. ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์  
(สุรางค์ สุจิณฺโณ) 
(๒๕๕๗) 

พบว่า ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ บูรณาการเข้ากับ
แนวคิดและทฤษฎีตะวันตกของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎี
การสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการบริหาร
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
     ๒ . อ งค์ ก รส งฆ์ มี บุ ค ล าก ร ไม่ เพี ย งพ อที่ จ ะ เผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ้องแท้ พระนักเผยแผ่ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มี
จํานวนจํากัดเป็นปัญหาในการเผยแผ่ทําให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความสับสน 
     ๓. ควรมีอํานาจและหน้าที่ๆสําคัญ 

พระมหาสนธยา พุทฺธวิริโย (ชมพู)

(๒๕๕๒) 
พบว่า หลักธรรมแนวปฏิบัติประจําวันทั้งสองวัดมีแนวทาง
ปฏิบัติต่างกันวัดพระธรรมกายยึดวิชาธรรมกาย วัดหนองป่าพง
ยึดหลักอานาปานสติภาวนาพุทโธและการดํารงชีพด้วยธุดงค์ 
๑๓ สื่อเทคโนโลยีทั้งสองวัดใช้สื่อเหมือนกันโดยใช้หนังสือและ
สื่อในการเช่ือมโยงไปยังประชาชน 

 



๑๕๓ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย
สุรพันธ์ สุวรรณศรี
(๒๕๕๒) 

พบว่า พระสงฆ์ได้นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อม
ของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนอุปนิสัยและระดับ
ภูมิปัญญาของผู้ฟังแต่ละกลุ่มด้วยการเข้าหาผู้นําทางศาสนา 
ผู้นําทางการเมืองการปกครอง และผู้นําทางเศรษฐกิจ โดย
การเปล่ียนแปลงคําสอนและหลักความเช่ือบางประการของ
ศาสนาเดิมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน  มีการเข้าเย่ียมตามบ้านเพ่ือให้การบริการสั งคม
สงเคราะห์ การบําบัดทางจิตและการศึกษาแก่สังคม 

นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา  
(๒๕๕๔) 

พบว่า ควรมีการวางแผนเชิงรุก คือ
๑) มีแผนการหรือโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น

กรณีพิเศษ 
๒) เรียนพระปริยัติธรรมและนักธรรม 
๓) กําหนดเป้าหมาย 

ทรงวิทย์ แก้วศรี 
(๒๕๕๑) 

พบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิง
ยุทธวิธีน้ันสอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มา
ก่อนแล้วทั้งสิ้นวิธีการของพระองค์เป็นวิธีการปฏิบัติจริง เรียบ
ง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหา
การบริหารได้ทุกเร่ืองอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะทุก
กระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒.๒๓ งานวิจัยเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ต่อ)



๑๕๔ 
 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการจัดการสื่อสารและหลักพุทธธรรม ได้แก่  

ภาวนา ๔ จากพระไตรปิฎก หนังสือ และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด

การวิจัย (Conceptual Framework) ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒.๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการสื่อสาร ๔ 
ด้าน 
๑ ผู้ส่งสาร 
๒ สาร 
๓ ช่องทางสื่อสาร/   
สื่อ  
๔ ผู้รับสาร 

แผนภาพที่ ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศึกษาสภาพทั่ วไป

และปัญหาอุปสรรค

ก า ร จั ด ก า ร ก า ร

สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ

พัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัด

นครปฐม 

ภาวนา ๔    

๑ กายภาวนา   

๒ ศีลภาวนา   

๓ จิตตภาวนา   

๔ ปัญญาภาวนา 

รูปแบบการจัดการ

ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ

พัฒนาการเผยแผ่

พ ระพุทธศาสนา

ข อ งพ ระ ส ง ฆ์ ใน

จังหวัดนครปฐม 

การจัดการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ตาม

หลักพุทธธรรม 

พัฒนากระบวนการ

จัดการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาการเผยแผ่

พ ระพุทธศาสนา

ข อ งพ ระ ส ง ฆ์ ใน

จังหวัดนครปฐม 



๑๕๕ 
 

บทที่ ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ในการ วิจั ยครั้ ง น้ี ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ก าร วิจั ยแบบผสาน วิ ธี  (Mixed Methods Research)  

โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก (In -depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สําหรับ 

การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้ วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการ 

การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” น้ันผู้วิจัยได้จําแนก

ไว้ ๓ กลุ่ม ดังน้ี 



๑๕๖ 
 

๓.๒.๑ ประชากร        

 ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามการวิจัยรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมจํานวน 

๓,๔๖๖ รูป         

 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง         

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม จํานวน ๓๕๙ รูป ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง

ตามระดับช้ันอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ๑) ทํ าการหาขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํ านวณขนาดกลุ่ มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  

(Taro Yamane)๑ คํานวณหาขนาด/จํานวนตัวอย่างในกรณีที่สามารถรู้จํานวนหรือปริมาณประชากรในท่ีน้ี 

ได้แก่พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม จํานวน ๓,๔๖๖ รูป การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) แสดงได้ ดังน้ี 

 

                                     

โดย                             n   =  ขนาดกลุม่ตัวอย่างที่คํานวณได้ 
                       N   =  จาํนวนประชากรที่ทราบค่า 
                       e   =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error ๐.๐๕) 
 

วิธีทํา 
  

                         n 
     
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน              n =  359 รูป 

๒) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของพระสงฆ์ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละอําเภอโดยการใช้ 
วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) 

๓) ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างดังตารางที่ ๓.๑ 

                                                            
๑Taro Yamane, Elementary Sampling Theory, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

Hall, 1967), p. 398. 
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๑๕๗ 
 
ตารางที่ ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ที่ อําเภอ 
ประชากร 

(รูป) 

เปรียบเทียบ

สัดส่วน 

กลุ่มตัวอย่าง 

(รูป) 

  ๑ อําเภอเมือง ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๐ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๑๐๖ 

  ๒         อําเภอสามพราน ๔๑๔ ๔๑๔ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๔๓ 

๓         อําเภอนครชัยศรี ๖๑๙ ๖๑๙ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๖๔ 

  ๔         อําเภอดอนตูม ๑๙๗ ๑๙๗ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๒๐ 

๕         อําเภอกําแพงแสน ๖๒๕ ๖๒๕ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๖๕ 

๖         อําเภอบางเลน ๔๗๐ ๔๗๐ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๔๙ 

๗         อําเภอพุทธมณฑล ๑๒๑ ๑๒๑ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 

๑๒ 

สรุปรวม ๓,๔๖๖ 
๓,๔๖๖ × ๓๕๙ 

๓,๔๖๖ 
๓๕๙ 

 



๑๕๘ 
 

๓.๒.๓) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ก) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรค

การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ประกอบด้วยพระสงฆ์และผู้ที่ เก่ียวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ  

(Key Informants) จํานวน ๑๙ รูป/คน 

๑. พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิร)ิ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม 

๒. พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระงาม 

๓. พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ 

๔.  พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจจฺวโร) เจ้าคณะอําเภอดอนตูม 

๕. พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน 

๖. พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ) เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี 

๗. พระครูพิศาลสาธุวัฒน์  (ทองคํา จารุโภ) เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม 

๘. พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม 

๙. พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร) เจ้าคณะตําบลบางปลา 

๑๐. พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร) เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง 

๑๑. พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม 

๑๒. พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทํา 

๑๓. นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม 

๑๔. นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

๑๕. นายบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง 



๑๕๙ 
 

๑๖. นายประเสริฐ สุขสมกิจ กํานันตําบลบางหลวง 

๑๗. นางสาวสุวรรณี  สขุสมกิจ   รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบางน้อยใน 

๑๘. นายอมร  ศรีจง ประชาชนผู้รับการเผยแผ ่ 

๑๙. นายบุญชู  ศรีอินทรกิ์จ ประชาชนผู้รับการเผยแผ ่ 

ข) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้เชิญพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐมและผู้ทรงคุณวุฒิในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือหาข้อเท็จจริง ปัญหา 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม จํานวน ๑๐ รูป/คน     

๑. พระอุดมสทิธินายก, ผศ. ดร. (กําพล คุณงฺกโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 

๒. พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม) เจ้าคณะตําบลวัดละมุด 

๓. พระครูปลดักาเหว่า ชาติสิร ิ เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง 

๔. พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.๙ พระบัณฑิตอาสา 

๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

๖. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

๗. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘. ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 

๙. ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง) 

๑๐. นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด นักสื่อสารมวลชน 

 

 



๑๖๐ 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

แบบสัมภาษณ์ 

๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย       

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด

ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 

๓) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห์ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

๒) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 

๓) สรุปประเด็นที่สําคัญและสร้างเป็นแบบสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถนํามา

สนับสนุนผลการวิจัย          

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย         

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด

ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 

๓) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

๔ ) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๕) นําเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 



๑๖๑ 
 

๖ ) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ มีลักษณะใกล้ เคียงกับ 

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วนําเสนออาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและนําไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

๘) รวบรวมแบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความ

เช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี 

๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือที่

สร้างไว้ 

๒. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ (Validity)๒ โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร้าง

เสร็จเสนอประธานและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แล้วนํามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และปรับปรุง

แก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจํานวน ๕ ท่าน ดังต่อไปน้ี 

        ๑ . พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓ . ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๕ . ดร.ประเสริฐ ฐิลาว อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                            
๒พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , รศ .ดร., วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๘), 
หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 



๑๖๒ 
 

       ๓. นําเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม

ตั วอ ย่ างจํ าน วน  ๓๐  รู ป  เพ่ื อห าค่ าค วาม เช่ื อมั่ น  (Reliability) โด ยก ารห าค่ าแ อลฟ า  

(Cronbach’s Alpha) ของความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๓ ได้ค่าความเช่ือมั่น

เท่ากับ ๐.๙๕๐ 

       ๔. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

       ๕. จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป        

  

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม     
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
 ๑ . ผู้ วิจั ย เสนอขอห นังสื อจากคณะสั งคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิ งพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
สําหรับขออนุญาตแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในการปกครองของจังหวัดนครปฐมและ 
ขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตามรายนามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ      
 ๒ . นําหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับพระสงฆ์ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๕๙ รูป และผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลับคืนด้วยตนเองแล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด จํานวน ๓๕๙ 
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด     
 ๖. นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป         
 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์     
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
 ๑) ขอหนังสือจากจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย 

                                                            
๓Lee Joseph Cronbach, Essentials of Paychological Testing 4thed, (New York: Harper & 

Row Publishers, 1984), p. 160. 



๑๖๓ 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informants) เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์        
 ๒) กําหนดนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีกําหนดไว้          
 ๓) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กําหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น            
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์   
 ๔) นําข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอต่อไป 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมตามข้ันตอน ดังน้ี 

       ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 

       ๒) อ่าน ทําความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกต และต้ังประเด็น 

       ๓ ) พรรณนา แยกแยะ ลดส่วนข้อมูล (Data Reduction) ให้รหัส (Coding) และ

ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือนความต่างและความเช่ือมโยงกับบริบท 

๔) สรุปผลการวิจัย   

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังน้ี     

  ๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย

ละ (Percentage)         

  ๒) ระดับการจัดการการสื่อสารจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายของค่าเฉลี่ย

โดยยึดเกณฑ์ ดังน้ี    



๑๖๔ 
 
 ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด  

 ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  

 ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  

 ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด๔  

 

                                                            
๔สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๒. 



๑๖๕ 
 

 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๙ รูป/คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน ๓๕๙ ชุด 
ให้กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับมา ๓๕๙ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้ วย โป รแกรมสํ า เร็ จ รูป เพ่ื อก าร วิจั ยท างสั งคมศาสตร์ โด ย ใช้ ค่ าค วามถี่  (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

๔.๑ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  

๔.๒ ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔.๓ รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

จังหวัดนครปฐม  
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

 

๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่       
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 



๑๖๖ 

 
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน ๑๙ รูป/คน ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๔.๑.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร  

๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัดนครปฐมมีการจัดการเป็นไปตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ทั้งในระดับวัด ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ที่ระบุว่า พระสงฆ์ผู้ดํารงตําแหน่งทางการปกครองมีหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ ดําเนินไปด้วยดี  สนับสนุนการดําเนินงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี การสั่งสอนประชาชนเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆ์และคณะสงฆ์ถือเป็นกิจการที่สําคัญที่สุด รูปแบบที่พระสงฆ์ใช้ในการเผย
แผ่ธรรมะมีหลายรูปแบบทั้งการเทศนาธรรมสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ปาฐกถาธรรมโน้มน้าว
จิตใจ อภิปรายธรรมช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรม สนทนาธรรมพูดคุยในหลักธรรมเพื่อ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต สอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน ใช้สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอนธรรมะ๑  

๒) พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชนมีศีลธรรมมี
ความรู้และเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน๒  

๓) ผู้มีหน้าที่บริหารกํากับดูแลได้แก่เจ้าคณะจังหวัดโดยมีการต้ังคณะทํางานมีหน้าที่ใน 
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์ต่างๆท่ีชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทํางานเชิงรุกและเชิง
รับ๓ 

๔) พระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสารปัจจุบันมีการเผยแผ่กันหลายรูปแบบหลายแนวทางบางรูปใช้
วิธีการเผยแผ่เชิงรุกนําหลักธรรมะไปสู่ประชาชน บางรูปเผยแผ่เชิงรับโดยการแสดงธรรมช้ีแจง
หลักธรรมให้รู้จักความดีความช่ัว บาปบุญ คุณและโทษในวันธรรมะสวนะหรือว่าในพิธีบําเพ็ญกุศล
                                                            

๑สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๒สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๖๗ 

 
ทั่วไป การเทศน์การบรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าตามจารีตประเพณี ปัจจุบันพระสงฆ์ได้ทําหน้าที่เผยแผ่
ศาสนาโดยภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ๔  

๕) ปัญหาอุปสรรคของการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ด้านผู้ส่งสารในปัจจุบันมีหลายอย่าง เช่น  
พระนักเผยแผ่ส่วนมากขาดเทคนิคในการเผยแผ่ เช่น การสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์กับผู้รับ 
ไม่เลือกใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง ไม่พิจารณาว่าการพูดกับคนในวัยน้ันๆควรจะใช้
วิธีการพูดและคําพูดอย่างไร๕  

๖) การขาดการวางแผน หรือขั้นตอนการส่งสารที่เหมาะสม๖  
๗) ขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใดมีความ

เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรือไม่บางรูปอาจจะมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับเผยแผ่ เช่น 
มีอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่สามารถนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการ
การสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ๗  

๘) ใช้วิธีการส่งสารยังไม่เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับกาลเทศะส่วนมากเน้นรูปแบบ
การเทศน์หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลักแต่ไม่มีการถ่ายทอดภาคปฏิบัติให้คนเข้าใจได้๘  

๙) พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งอธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของตนเองและไม่ปรับให้เข้า
สภาพสังคมปัจจุบันจึงสื่อสารกับประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนจึงเป็นเพียง
พิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่๙  

๑๐) ไม่มีการวิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้ 
ความเข้าใจในพุทธธรรมไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน๑๐  

                                                            
๔สัมภาษณ ์พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ ์พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗สัมภาษณ ์พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘สัมภาษณ ์พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙สัมภาษณ ์พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ ์พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๖๘ 

 
๑๑) ขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาที่จะสื่อความหมายของหลักธรรมต่อ

สาธารณชน มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการส่งสารไม่เพียงพอ๑๑  
๑๒ ) ต้องปรับเปลี่ยนประยุกต์ธรรมะให้เข้ากับเหตุการณ์ ปัจจุบันเพ่ือให้การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของประชาชน๑๒  
๑๓) บางรูปอธิบายหลักธรรมไม่ชัดเจนมัวกังวลเรื่องเน้ือหาเพราะขาดความรู้ขาดการศึกษา

ค้นคว้าเรื่องที่จะเผยแผ่ทําให้ขาดความม่ันใจจนทําให้การถ่ายทอดหลักธรรมขาดประสิทธิภาพ๑๓  
๑๔) ใช้ศัพท์ภาษาธรรมะที่เข้าใจยากควรประยุกต์ใช้ภาษาธรรมะที่ง่ายเพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความสนใจในการฟัง๑๔   
๑๕) พระสงฆ์ใช้วิธีการบรรยายมากเกินไปทําให้เกิดความน่าเบ่ืออีกทั้งไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงออกถึงความคิดเห็น๑๕  
๑๖) ปัจจุบันพระสงฆ์ได้ทําหน้าที่การเผยแผ่อย่างเต็มที่แต่ว่าการได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจจะน้อยคือความสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห์มีความขัดข้อง
ด้วยหลายๆอย่าง อาจจะเป็นที่ผู้บริหารด้วยก็ได้เพราะว่าบางครั้งผู้บริหารทางราชการบางท่านให้
ความสําคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้อยมาก๑๖  

๑๗) ขาดการสร้างเครือข่ายการทํางานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพ่ือที่จะได้
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลประสานงานหรือช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม ขาดประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ๑๗  

๑๘) พระสงฆ์ต้องปรับปรุงเน้ือหาหลักธรรมที่บรรยายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้นําหลักธรรมไปดําเนินชีวิตได้ถูกต้อง๑๘  

                                                            
๑๑สัมภาษณ ์พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ์  นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ,         

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ ์นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์  นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,           

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๖๙ 

 
๑๙) ขาดกิจกรรมเผยแผ่การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักบวร บ้าน วัด ราชการหรือ

โรงเรียนต้องจัดให้มากขึ้นเพ่ือสร้างเสริมทัศนะคติการทําความดีการมีคุณธรรมของความเป็นคนดีของ
สังคม๑๙                           
ตารางที่ ๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่  

๑ พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเพ่ือให้ประชาชนมีศีลธรรมมีความรู้และเข้าใจ
ในหลักการของพระพุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับ
องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ 
๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , 
๑๗ 

๒ มีการต้ังคณะทํางานมีหน้าที่ในการกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์
ในการทํางานเชิงรุกและเชิงรับ  

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๙, 
๑๑ , ๑๒  ,๑๓  ,๑๔ , 
๑๕, ๑๖ , ๑๗ 

๓ ขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรก่อน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่
รับผิดชอบหรือไม่ บางรูปอาจจะมีสภาพร่างกายไม่
เหมาะสมกับเผยแผ่ เช่น มีอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่
สามารถนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนามา
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร เ พ่ื อ เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๓ , 
๑๔ 

 

 

                                                                                                                                                                          
๑๘สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๐ 

 
ตารางที่ ๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๔ พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่าง
ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
พุทธธรรมอย่างลึกซึ้งอธิบายธรรมะตามความคิดเห็น
ของตนเองและไม่ปรับให้เข้าสภาพสังคมปัจจุบันจึง
สื่อสารกับประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
กับประชาชนจึงเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๓ 

 จากตารางที่  ๔ .๑ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่ อสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร พบว่า พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับ
การเผยแผ่พุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชนมีศีลธรรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนา
โดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๗ รูป/คน 
รองลงมา คือ มีการต้ังคณะทํางานมีหน้าที่ในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
ที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทํางานเชิงรุกและเชิงรับ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๔ รูป/คน รองลงมา คือ 
ขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระ
งานที่รับผิดชอบหรือไม่ บางรูปอาจจะมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับเผยแผ่ เช่น มีอาการเจ็บป่วย
ส่งผลให้ไม่สามารถนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนามาผ่านกระบวนการการสื่อสารเพ่ือเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน และพระสงฆ์ที่มีศิลปะใน
การเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพุทธธรรม
อย่างลึกซึ้งอธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของตนเองและไม่ปรับให้เข้าสภาพสังคมปัจจุบันจึงสื่อสาร
กับประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนจึงเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ อยู่ใน
ลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน        
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชนมี
ศีลธรรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการต้ังคณะทํางานมีหน้าที่ในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์
ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทํางานเชิงรุกและเชิงรับ ในส่วนปัญหาอุปสรรคสาเหตุจากขาด 



๑๗๑ 

 
การตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากร บางรูปอาจจะมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับเผยแผ่ 
พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการเผยแผ่พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ไม่เข้าใจ
พุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง        
 ๔.๑.๒ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร       
 ๑) การสอนธรรมการแสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมหรือการประกาศธรรมที่จริงแล้วก็เป็น 
การส่ือสารสาระธรรมในด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา รูปแบบเน้ือหา
หลักธรรมหรือสารพระสงฆ์ ใช้แนวทางเรื่องการประพฤติปฏิบั ติตนในชีวิตประจําวันของ
พุทธศาสนิกชนซึ่งสรุปได้ ๓ ประการท่ีสําคัญ คือ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง  
กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม สจิตตฺปริโยทปนํ การทําจิตของตนให้ผ่องใส
พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ถ่ายทอดสารหรือพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่
ประชาชนต้องคัดสรรนําหลักธรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการเผยแผ่เพ่ือนําธรรมะเข้ามา
เป็นเคร่ืองมือพัฒนาสติปัญญาและกล่อมเกลาจิตใจ๒๐      
 ๒) ปัญหาอุปสรรคของการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ด้านสารเกิดจากสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการ
ทางธรรมมากเกินขาดการบูรณากิจกรรมนันทนาการให้เกิดความสนุกสนานเพ่ือทําให้ประชาชนได้
ผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมทั้งสอนธรรมะสอดแทรกคุณธรรมไปด้วย๒๑    
 ๓) เน้ือหาธรรมะที่เข้าใจยากไม่ปรับประยุกต์ให้กลายเป็นภาษาปัจจุบันหรือเป็นเน้ือหาง่ายๆ
ที่เหมาะกับผู้รับสารเมื่อผู้รับสารฟังแล้วก็สามารถเข้าใจ รับรู้ และจดจํานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้๒๒ 
 ๔) ขาดการผสมผสานเนื้อหาทางโลกและทางธรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ๒๓  
 ๕) พระสงฆ์บางรูปขาดการพิจารณาความเหมาะสมกับกาลสมัย ความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนดให้และความเหมาะสมกับโอกาส๒๔       
 ๖)  ไม่วิเคราะห์คัดเลือกหัวข้อธรรมะมาประยุกต์ให้ทันสมัยตามที่ประชาชนสนใจ๒๕  

                                                            
๒๐สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๑สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๒ 

 
 ๗) ต้องแก้ไขปรับปรุงการนําเน้ือหาหลักธรรมที่จะนําไปใช้ในการเผยแผ่สู่ประชาชนผู้รับสาร
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับช่วงวัยที่จะนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์ในชีวิต๒๖ 
 ๘) หลักธรรมท่ีใช้ในการส่ังสอนและการเผยแผ่ยังไม่สามารถสื่อสารกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอาจ
ยากสูงเกินความสามารถของประชาชนหรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถแปลความหมายได้ใน 
บางสถานการณ์๒๗          
 ๙) เน้ือหาหลักธรรมที่นําไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาวในบางคร้ังพระสงฆ์เองก็ไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะส่งสารอย่างสมบูรณ์หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับใจความไม่ได้เกิดความเบ่ือหน่าย๒๘  
 ๑๐ ) ยังขาดความกระจ่างชัดคลุมเครือบางครั้งถ่ายทอดโดยความมีอคติก่อให้ เกิด 
ความรุนแรง๒๙           
 ๑๑) มีการบิดเบือนหลักธรรมก่อให้เกิดความแตกแยกทางด้านความคิด๓๐   
 ๑๒) ขาดการเตรียมและตรวจสอบเน้ือหาของธรรมะให้ถูกต้องทําให้เน้ือหาไม่ต่อเน่ืองมี 
ความผิดพลาด๓๑          
 ๑๓) กํากวมหรือมีความหมายหลายทาง หลักธรรมบางอย่างใช้ภาษาเฉพาะท่ีเป็นนามธรรม
ไม่ประยุกต์อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเห็นภาพให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน๓๒ 
 ๑๔) ไม่นําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันหาก
นํามาปรับใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมทําให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่าย๓๓   
 ๑๕) เน้ือหาธรรมะที่นําไปเผยแผ่ถูกปรับปรุงแต่งเติมจนเกินไปหรือใช้ภาษาบาลีฟุ่มเฟือยทํา
ให้เข้าใจยากเกินระดับความรู้ของผู้ฟัง๓๔        
 ๑๖) ขาดการจัดเรียงหลักธรรมและหลักปฏิบัติให้เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบจึงยากแก่ 
การเข้าถึงแก่นธรรม๓๕          
                                                            

๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๒สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ,  

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๓สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๓ 

 
 ๑๗) ขาดความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารและมีลักษณะที่ไม่หลากหลาย
แตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรม๓๖        
 ๑๘) เน้ือหาที่นํามาบรรยายขาดความน่าสนใจขาดการคัดกรองถึงความเหมาะสมกับเวลา
สถานที๓่๗           
 ๑๙) บางรูปนําเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่ธรรมะมาพูดมากเกินไป๓๘         
ตารางที่ ๔.๒ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ รูปแบบเน้ือหาหลักธรรมหรือสารพระสงฆ์ ใช้
แ น วท า ง เรื่ อ งก า รป ร ะพ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ใน
ชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชนซ่ึงสรุปได้ ๓ 
ประการที่สําคัญ คือ การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง การ
บําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม การทําจิตของตนให้
ผ่องใส พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ถ่ายทอดสารหรือ
พระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสู่ประชาชนต้องคัดสรรนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการเผยแผ่เพ่ือนํา
ธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาและ
กล่อมเกลาจิตใจ 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕,๖, ๗, ๑๐, 
๑๒ , ๑๓ ,๑๔ ,๑๖ , ๑๗ , 
๑๘, ๑๙, 

 

 

                                                            
๓๖สัมภาษณ์  นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,           

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๔ 

 
ตารางที่ ๔.๒ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๒ สารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกิน
ขาดการบู รณ ากิจกรรม นันทนาการให้ เกิ ด
ความสนุกสนานเพ่ือทําให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย 
สนุกสนานพร้อมทั้งสอนธรรมะสอดแทรกคุณธรรม
ไปด้วย 

๑๓ ๑ , ๒ , ๓ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๑๙ 

 

๓ เน้ือหาหลักธรรมที่นําไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาว
ในบางครั้งพระสงฆ์เองก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะส่ง
สารอย่างสมบูรณ์หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับ
ใจความไม่ได้เกิดความเบ่ือหน่าย 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๒, ๑๘ 

 

๔ ไม่ นํ าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ กับ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันหากนํามา
ปรับใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมทําให้ประชาชน
เข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่าย 

๑๐ ๑ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๒, ๑๓, ๑๔,  

 

 จากตารางที่  ๔ .๒ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่ อสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร พบว่า การสอนธรรมการแสดงธรรม การเผยแผ่
ธรรม หรือการประกาศธรรมที่จริงแล้วก็เป็นการสื่อสารสาระธรรมในด้านคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา รูปแบบเน้ือหาหลักธรรมหรือสารพระสงฆ์ใช้แนวทางเรื่องการประพฤติ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชนซึ่งสรุปได้ ๓ ประการที่สําคัญ คือ สพฺพปาปสฺส อกรณํ 
การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม สจิตตฺปริโยทปนํ การทํา
จิตของตนให้ผ่องใสพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ถ่ายทอดสารหรือพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ประชาชนต้องคัดสรรนําหลักธรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการเผยแผ่
เพ่ือนําธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาและกล่อมเกลาจิตใจ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน 



๑๗๕ 

 
๑๕ รูป/คน รองลงมา คือ สารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินขาดการบูรณากิจกรรม
นันทนาการให้เกิดความสนุกสนานเพ่ือทําให้ประชาชนได้ผ่อนคลายสนุกสนานพร้อมทั้งสอนธรรมะ
สอดแทรกคุณธรรมไปด้วย อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน รองลงมา คือ เน้ือหาหลักธรรมท่ี
นําไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาวในบางครั้งพระสงฆ์เองก็ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะส่งสารอย่างสมบูรณ์
หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับใจความไม่ได้เกิดความเบื่อหน่าย อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๑ รูป/คน 
และไม่นําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันหากนํามาปรับ
ใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมทําให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่าย อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  
๑๐ รูป/คน          
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ถ่ายทอดสารหรือพระธรรมสู่ประชาชนต้องคัดสรรนํา
หลักธรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการเผยแผ่ สารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมาก
เกินขาดการบูรณากิจกรรมนันทนาการให้เกิดความสนุกสนาน เน้ือหาหลักธรรมที่นําไปเผยแผ่ไม่
กระชับ ไม่นําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันหากนํามา
ปรับใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมทําให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่าย  
 ๔.๑.๓ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ     
 ๑) รูปแบบการจัดการการสื่อสารด้านสื่อพระสงฆ์ส่วนมากใช้คําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ 
เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่างๆ เป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้นําสาระธรรมไปยัง
ประชาชนโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การล้ิมรส และ
การสัมผัส เพ่ือทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวาง
ไว้ การเผยแผ่ของพระสงฆ์จะมีประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ 
ความชํานาญให้ทันสื่อเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมีความหลากหลายและก้าวไปเร็วมาก ในปัจจุบัน
พระสงฆ์จําเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์ เป็นช่องทางในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มากขึ้นตามสังคมที่
เปลี่ยนแปลง๓๙           
 ๒) ปัญหาอุปสรรคของการสื่อสารเพื่อเผยแผ่ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ คือ การนําอุปกรณ์สื่อที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเผยแผ่ยังมีไม่มากนัก๔๐       
 ๓) สื่ออุปกรณ์ที่พระสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่น้ันส่วนใหญ่ยังเป็นสื่อด้ังเดิมเก่าเกินไปขาด 
                                                            

๓๙สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๔๐สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 

 
การปรับปรุงประยุกต์ใช้ทําให้เกิดความน่าเบ่ือไม่จูงใจ๔๑       
 ๔) ผู้เผยแผ่ขาดการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหาที่บรรยายหรือการปฏิบัติธรรมต่างๆ๔๒

 ๕) สื่อสมัยใหม่มีผลต่อการเผยแผ่เป็นอย่างมากแต่ถ้าหากพระสงฆ์ขาดวิจารณญาณก็อาจจะ
นําไปใช้ในทางที่ผิดโดนติเตียนจากทางโลก๔๓       
 ๖ ) สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ หรือว่าสื่อวีดีทัศน์ใน 
การประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชํานาญและนํามาใช้น้อย๔๔  
 ๗)  สื่อบางประเภทมีค่าใช้จ่ายที่สูงการสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น การเผยแผ่
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์๔๕          
 ๘) การใช้สื่อทางวิทยุมาเป็นช่องทางการประกอบการบรรยายส่งสารไปยังผู้รับสารมีน้อยทํา
ให้การรับสารไม่ทั่วถึง๔๖          
 ๙) ขาดการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตช่วยในการบรรยายหัวข้อธรรมหรือใช้เพ่ือแนะนําให้ผู้ฟังได้
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสื่อดังกล่าว๔๗        
 ๑๐) พระสงฆ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเผยแพร่คําสอนของพระพุทธศาสนาที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมประชาชนขาดการยอมรับตลอดทั้งมีอคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การเผยแผ่ของพระสงฆ์โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต๔๘       
 ๑๑) พระสงฆ์ไม่มีการประยุกต์ใช้สื่อโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเผยแผ่ให้ทันสมัยเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย๔๙   
 ๑๒) สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นชาร์จในการส่งสารขาดการผสมผสานกัน
เพ่ือให้เหมาะกับการเผยแผ่ศาสนาในแต่ละกิจกรรม๕๐      

                                                            
๔๑สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔๒สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๖สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๗๗ 

 
 ๑๓) การบรรยายขาดการนําสื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สมัยใหม่ ได้แก่ เครื่องเสียง โทรโข่ง วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ มาประกอบเพ่ือทําให้มี
ความสนใจในเรื่องที่พูดมากขึ้นและเสริมสร้างความเข้าใจทําให้มองเห็นภาพได้ง่าย๕๑   
 ๑๔) มีพระสงฆ์ส่วนน้อยที่นําสื่อวีดิทัศน์ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็น
ตัวอย่างประกอบกับการบรรยายให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจในประเด็นธรรมะต่างๆ๕๒   
 ๑๕) ขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว ต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์
เล็กสัตว์น้อย และวัตถุจําลอง เช่น วงล้อธรรมจักร ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่๕๓  
 ๑๖) ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแผ่ธรรมผ่านทางเคร่ืองกระจายเสียงแผ่นพับ ใบปลิว๕๔ 
 ๑๗) สถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน 
ห้องนํ้า ไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียนที่มาเป็นจํานวนมาก๕๕      
 ๑๘) ขาดความเหมาะสมเนื่องจากบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเผยแผ่ธรรมะมักมีเสียงรบกวน
เสียงสอดแทรก๕๖          
 ๑๙) สื่อกับเน้ือหาที่พระเผยแผ่ขาดความเหมาะสมสื่อมีขนาดเล็กเกินไปขาดความชัดเจน
หนังสือไหว้พระสวดมนต์เพ่ือผู้รักษาศีลฟังธรรมยังไม่เพียงพอ๕๗                              
ตารางที่ ๔.๓ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ รูปแบบการจัดการการสื่อสารด้านสื่อพระสงฆ์
ส่วนมากใช้คําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย 

๑๗ 

 

๑, ๒, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔,  

                                                            
๕๑สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ,          

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๒สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๓สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐.  
๕๔สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์  นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,           

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๗สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๘ 

 
ตารางที่ ๔.๓ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

 เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่างๆเป็นตัวกลางเป็น
เครื่ อ งมื อหรือ ช่องทางที่ ใ ช้ นํ าสาระธรรมไป ยัง
ประชาชนโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การ
มองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส และการ
สัมผัส เพ่ือทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การ
เผยแผ่ของพระสงฆ์จะมีประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้
ช่องทางหรือสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การเผยแผ่
พ ระ พุ ท ธศ าสน าให้ แพ ร่ห ล ายค รอบ คลุ ม ทุ ก
กลุ่ม เป้าหมายพระสงฆ์ ต้องอาศัยสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์จึง
ต้องเพ่ิมความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ความชํานาญ
ให้ ทั น สื่ อ เพ ราะ เทค โน โล ยีก ารสื่ อ สารมี ค วาม
หลากหลายและก้าวไปเร็วมาก ในปัจจุบันพระสงฆ์
จําเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์เป็นช่องทางในการเผยแผ่
พุทธธรรมให้มากขึ้นตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙ 

๒ สื่ อ เท ค โน โล ยี ส มั ย ให ม่  เ ช่ น  วิ ท ยุ  โท รทั ศ น์ 
คอมพิวเตอร์ หรือว่าสื่อวีดีทัศน์ในการประกอบการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชํานาญและ
นํามาใช้น้อย 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, 

 

 



๑๗๙ 

 
ตารางที่ ๔.๓ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๓ ขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุสิ่ งของที่อ ยู่
รอบตัว ต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย 
และวัตถุจํ าลอง เช่น  วงล้อธรรมจักร  ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ 

๑๒ ๑ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔,๑๗, 
๑๙ 

๔ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอด
โปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน     ห้องนํ้า ไม่
เพียงพอกับเด็กนักเรียน 

๑๐ ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗ , ๘ , 
๑๐, ๑๑, ๑๒,๑๓ 

จากตารางที่  ๔ .๓ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่ อสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ พบว่า รูปแบบการจัดการ 
การสื่อสารด้านสื่อพระสงฆ์ส่วนมากใช้คําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่างๆ 
เป็นตัวกลางเป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางที่ใช้นําสาระธรรมไปยังประชาชนโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส เพ่ือทําให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การเผยแผ่ของพระสงฆ์จะมี
ประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
แพร่หลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ความชํานาญให้ทันสื่อเพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารมีความหลากหลายและก้าวไปเร็วมาก ในปัจจุบันพระสงฆ์จําเป็นต้องใช้สื่อ
อุปกรณ์เป็นช่องทางในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มากขึ้นตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในลําดับที่ ๑  
มีจํานวน ๑๗ รูป/คน รองลงมา คือ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือว่า
สื่อวีดีทัศน์ในการประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชํานาญและนํามาใช้น้อย  
อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน รองลงมา คือ ขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุสิ่งของที่อยู่
รอบตัวต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย และวัตถุจําลอง เช่น วงล้อธรรมจักร ภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และสถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อย



๑๘๐ 

 
บางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน ห้องนํ้าไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียนที่มา
เป็นจํานวนมาก อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๐ รูป/คน     
  สรุปได้ว่า การเผยแผ่ของพระสงฆ์จะมีประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ  พระสงฆ์จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ความชํานาญให้ทันสื่อ  
สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือว่าสื่อวีดีทัศน์ในการประกอบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชํานาญและนํามาใช้น้อย ขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุ
สิ่งของที่อยู่รอบตัวต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย และวัตถุจําลอง เช่น วงล้อธรรมจักร 
ภาพวาด จิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีน้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน ห้องนํ้า ไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียนที่มาเป็นจํานวนมาก 
 ๔.๑.๔ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร 

๑) วิถีชีวิตทุกวันน้ีของประชาชนมีความเจริญทันสมัยจึงทําให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุ
จนหลงลืมวิถีพุทธขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะศึกษาปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เพราะมองไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของพระพุทธศาสนา แม้พระสงฆ์จะยังคงทําหน้าที่ของตน
ด้วยการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่อาจสร้างกระแสให้สังคมไทยกลับมาเป็น
สังคมพุทธที่อุดมบริสุทธ์ิด้วยหลักศีลธรรมเช่นในอดีตได้๕๘      
 ๒) ปัจจุบันด้วยทัศนคติที่แบ่งแยกทางอย่างค่อนข้างชัดเจนให้เป็น ‘ทางโลก’ ของคฤหัสถ์กับ 
‘ทางธรรม’ ของพระภิกษุสงฆ์ลักษณะเช่นน้ีส่งผลให้ธรรมถูกแยกขาดจากชีวิตประจําวันของผู้คน  
การเปล่ียนแปลงทางสังคมทําให้ประชาชนห่างเหินจากวัดละทิ้งหลักคําสอนทางศาสนาและเห็นว่า
การเข้าวัดเป็นสิ่งล้าสมัยและเป็นสิ่งงมงาย รูปแบบผู้รับสารตามแนวทางแห่งพุทธะแบ่งผู้รับสาร
ออกเป็น ๔ กลุ่ม “เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า” ได้แก่ ๑. กลุ่มบัวพ้นน้ํา ๒. กลุ่มบัวใต้ผิวน้ํา   
๓. กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางน้ํา ๔. กลุ่มบัวในโคลนตม๕๙      
 ๓) ปัญหาอุปสรรคของการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ด้านผู้รับสาร ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม 
ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมคําสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเน่ืองจากทํางานต้องเร่งรีบทั้งใน
ด้านการงานและชีวิตส่วนตัว๖๐         

                                                            
๕๘สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๘๑ 

 
 ๔) ไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยคิดว่าการฟังเทศน์เป็นเรื่องที่น่าเบ่ือหรือถ้าฟังแล้วก็จะไม่รู้เรื่อง๖๑

 ๕) ประชาชนชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ขาดความสามารถและความชํานาญในการรับธรรมะจึง
ขาดความพร้อมที่จะรับเพราะไม่เข้าใจความหมายหลักธรรมที่พระสงฆ์สื่อ๖๒    
 ๖) ร่างกายอยู่ในสภาพไม่พร้อมมีปัญหาสุขภาพหรือความบกพร่องเก่ียวกับประสาทการรับรู้ 
เช่น ปัญหาการได้ยิน สายตา การมองเห็นได้ไม่ชัด๖๓      
 ๗) มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงทําให้ขาดการฟังอย่างต้ังใจเน่ืองจากมีอคติต่อเร่ือง
หรือต่อบุคคลที่ถ่ายทอด๖๔         
 ๘) ประชาชนให้ความสําคัญต่อสื่อบุคคลยึดติดกับตัวบุคคลมากไป๖๕    
 ๙) ขาดความสามารถในการรับรู้ไม่สามารถจับประเด็นในสาระธรรมท่ีพระสงฆ์ต้องการจะส่ือ
ได้๖๖            
 ๑๐) ขาดการวิเคราะห์ปัญหาและนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
การสื่อสารจะประสบความสําเร็จได้ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ความหมายสารที่ได้รับของผู้รับสาร๖๗  
 ๑๑) บางคนรับสารไม่ถูกวิธี เช่น ชอบรับการถ่ายทอดเพียงผ่านๆ ไม่ใช้กระบวนการคิดทําให้
ความรู้ที่ ได้รับจากธรรมะมีลักษณะผิวเผินซึ่งอาจทําให้เข้าใจความหมายหรือเข้าใจสารผิด
วัตถุประสงค์๖๘           
 ๑๒) ไม่ยอมเปิดใจรับเน่ืองจากมีวิถีการดําเนินชีวิตด้านอาชีพทํามาหากินหรือความคิดเห็นที่
ขัดแย้งกับธรรมะที่พระสงฆ์เผยแผ่๖๙        
 ๑๓) ในการเผยแผ่ประชาชนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา 
ฐานะความเป็นอยู่ ทําให้ประสิทธิผลจากการการเผยแผ่ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันไป๗๐   

                                                            
๖๑สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ,         

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๒ 

 
 ๑๔) บางกลุ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหลักธรรมขาดความสนใจมีทัศนคติต่อต้านด้วยอคติต่างๆ๗๑ 
 ๑๕) ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากเท่าที่ควรเพราะโดยมากมักไม่
ค่อยได้สนใจในเรื่องของธรรมะ๗๒         
 ๑๖) ไม่ต้ังใจฟังมีความสนใจในสิ่งอ่ืนมากกว่าเน่ืองจากมีสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนภายนอก๗๓ 
 ๑๗) ขาดความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมน้อย๗๔           
 ๑๘) ผู้รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไปด้วยความหวังว่าจะได้ประโยชน์อย่างใด
อย่างหน่ึง๗๕           
 ๑๙) ขาดมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ให้ความสนใจกับผู้พูดไม่ให้เกียรติและเคารพผู้พูดโดย
พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณะที่ยังพูดไม่จบ๗๖             
ตารางที่ ๔.๔ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ วิถีชีวิตทุกวันน้ีของประชาชนมีความเจริญทันสมัยจึง
ทําให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุจนหลงลืมวิถี
พุทธขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะศึกษาปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะมองไม่เห็น
คุณ ค่ าและความสํ าคัญ ของพระพุทธศาสนา 
แม้พระสงฆ์จะยังคงทําหน้าที่ของตนด้วยการศึกษา
ปฏิบัติและเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่อาจ
สร้างกระแสให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมพุทธที่
อุดมบริสุทธ์ิด้วยหลักศีลธรรมเช่นในอดีตได้ 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , 
๑๙ 

                                                            
๗๑สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๗๒สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๓สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ์  นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,           

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๓ 

 
ตารางที่ ๔.๔ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
        พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๒ ไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษา
พระธรรมคําสอนที่ วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา
เน่ืองจากทํางานต้องเร่งรีบทั้งในด้านการงานและ
ชีวิตส่วนตัว 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๙ 

๓ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงทําให้ขาดการ
ฟังอย่างต้ังใจเน่ืองจากมีอคติต่อเร่ืองหรือต่อบุคคลที่
ถ่ายทอด 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ 

๔ ขาดความร่วมมื อจาก ชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
น้อย 

๑๑ ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

จากตารางที่  ๔ .๔ สภาพทั่ วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่ อสารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ พบว่า วิถีชีวิตทุกวันน้ีของ
ประชาชนมีความเจริญทันสมัยจึงทําให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุจนหลงลืมวิถีพุทธขาดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะศึกษาปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะมองไม่เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา แม้พระสงฆ์จะยังคงทําหน้าที่ของตนด้วยการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่
พุทธศาสนาอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่อาจสร้างกระแสให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมพุทธที่อุดมบริสุทธ์ิด้วยหลัก
ศีลธรรมเช่นในอดีตได้ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๙ รูป/คน รองลงมาคือ ไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติ
ธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมคําสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากทํางานต้องเร่งรีบ
ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัว อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป/คน รองลงมาคือ มีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงทําให้ขาดการฟังอย่างต้ังใจเน่ืองจากมีอคติต่อเร่ืองหรือต่อบุคคลที่ถ่ายทอด  
อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และขาดความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน  
 สรุปได้ว่า วิถีชีวิตทุกวันน้ีของประชาชนหลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุจนหลงลืมวิถีพุทธ 
ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะศึกษาปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประชาชนไม่ค่อยมี



๑๘๔ 

 
เวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมคําสอนที่วัด อีกทั้งมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผย
แผ่ ขาดความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่ เก่ียวข้องทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมน้อย   

๔.๒ การจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ๔.๒.๑ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักกายภาวนา      
 ๑) การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ด้านผู้ส่งสาร การเผยแผ่ธรรมเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็น 
การสืบอายุพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ต้องมีอุดมการณ์มีเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชัดเจนให้ความสําคัญ
กับงานที่ทํา ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนะการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม๗๗          
 ๒) มีวิริยะเพียรพยายามขยันหมั่นกระทําสิ่งน้ันด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะสําเร็จ๗๘        
 ๓) มีความเสียสละเป็นผู้อุทิศตนเพ่ือพระศาสนาและสังคมโดยรวมต้องมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้๗๙       
 ๔) มีความสามารถในการกําหนดวางแผนงานหรือกําหนดกลยุทธ์การจัดลําดับขั้นตอนที่จะใช้
ในการเผยแผ่ที่เพ่ือนําไปปฏิบัติให้สําเร็จผล๘๐       
 ๕) มีทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมในการเทศนาและบรรยายธรรมเผยแผ่อบรมสั่งสอน
ประชาชนให้อยู่ในครรลองที่ก่อประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน๘๑     
 ๖) ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญในการวางตัว
และกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม๘๒   

                                                            
๗๗สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร(พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๕ 

 
 ๗) มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดงดงามไม่มีความด่างพร้อยน่าเคารพเลื่อมใสน่าศรัทธา๘๓  
 ๘) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัยยึดพระธรรมวินัยเป็นตัวต้ังดํารงตนให้สํารวมประพฤติ
ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยไม่ละเมิดพุทธบัญญัติ๘๔       
 ๙) มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน น่ัง นอน เป็นที่น่าเลื่อมใส ทําตนเองให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนผู้พบเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเกิดความสุขใจ๘๕ 
 ๑๐) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุก
คนคอยช้ีแนะแนวทางให้พุทธศาสนิกชนด้วยความหวังดีทําให้เกิดความประทับใจในการที่ได้พบเห็น๘๖ 
 ๑๑) สอนพอเหมาะพอดีตรงเน้ือหาตรงเรื่องไม่ออกนอกเร่ืองสอนเท่าที่จําเป็นพอดีเพ่ือ 
ความเข้าใจง่ายทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ๘๗       
 ๑๒ ) มีการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในวิธีการเผยแผ่ของพระภิกษุโดยจัดทํา 
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นเพ่ือให้ความรู้และเทคนิคเพ่ิมเติมแก่พระสงฆ๘์๘  
 ๑๓) คัดเลือกพระสงฆ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณสมบัติในการเผยแผ่โดยดูความสามารถ
เพ่ือให้มีคุณภาพเพียงพอในการท่ีจะไปดําเนินการเผยแผ๘่๙      
 ๑๔) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาแล้วสามารถเทศน์ได้
และเทศน์เป็น๙๐           
 ๑๕) มีความอดทนทําหน้าที่การงานอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอมุ่งมั่นที่จะทํางานให้บังเกิดผลดีไม่
ทอดทิ้งไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค๙๑        
 ๑๖) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีประสบการณ์ความชํานาญในการออกเผยแผ่ธรรมอบรม
ศีลธรรมแก่ประชาชนในสถานท่ีต่างๆ๙๒        
 ๑๗) มีการร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สภาตําบล เพราะเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่
                                                            

๘๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๔สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๙สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ,          

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐.           
๙๐สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๖ 

 
รับผลจากการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของชุมชนโดยตรง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่และ
สนับสนุนการทํางานร่วมกัน๙๓         
 ๑๘) จัดต้ังกองทุนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรมใน
พระพุทธศาสนา๙๔          
 ๑๙ ) มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมใน
พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙๕  
ตารางที่ ๔.๕ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักกายภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ผู้ เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความ
สุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญในการวางตัวและ
กิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าว
ใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๗, ๑๘,  

๒ มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน น่ัง นอน 
เป็นที่น่าเลื่อมใส ทําตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี
เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนผู้พบเห็นแล้วก็
เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเกิดความสุขใจ 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 

๓ มีทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมในการ
เทศนาและบรรยายธรรมเผยแผ่อบรมสั่งสอน
ประชาชนให้อยู่ในครรลองที่ ก่อประโยชน์สุข
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๑๓ ๑ , ๒ , ๓ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖,  

                                                            
๙๓สัมภาษณ์  นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,            

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๕สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๗ 

 
ตารางที่ ๔.๕ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักกายภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๔ มี ม นุษ ยสั ม พั น ธ์ที่ ดี ส ร้ างบ รรยากาศหรือ
ความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุก
คนคอยช้ีแนะแนวทางให้พุทธศาสนิกชนด้วย
ความหวังดีทําให้เกิดความประทับใจในการที่ได้
พบเห็น 

๑๒ ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, 

 จากตารางที่ ๔.๕  การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักกายภาวนา พบว่า ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพ
อ่อนโยนให้ความสําคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม
หรือปฏิบัติตาม อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๗ รูป/คน รองลงมาคือ มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน 
น่ัง นอน เป็นที่น่าเลื่อมใส ทําตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนผู้พบเห็นแล้วก็เกิด
ความศรัทธาเลื่อมใสเกิดความสุขใจ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ มีทักษะและ
เทคนิคในการแสดงธรรมในการเทศนาและบรรยายธรรมเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนให้อยู่ใน
ครรลองที่ ก่อประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน  อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน และมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุกคนคอยช้ีแนะ
แนวทางให้พุทธศาสนิกชนด้วยความหวังดีทําให้เกิดความประทับใจในการท่ีได้พบเห็น อยู่ในลําดับ
สุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป/คน         

สรุปได้ว่า ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญใน 
การวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป มีกายสงบเรียบร้อยจะยืน จะเดิน น่ัง นอน เป็นที่น่า
เลื่อมใส ทําตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมในการเทศนาและบรรยาย
ธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับทุกคน 
 ๔.๒.๒ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักศีลภาวนา      
 ๑) การเผยแผ่ธรรมเป็นการให้ปัญญาแก่พุทธบริษัทพระสงฆ์จําต้องต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความ
เป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลในการเผยแผ่แนะนําในเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่
แนะนําในเรื่องที่ไม่ดีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง พระสงฆ์ผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้น้ันก่อน



๑๘๘ 

 
อ่ืนจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือรู้และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันด้วย๙๖   
 ๒) เผยแผ่ตามหลักสัมมาวาจาหรือวาจาชอบหรือเจรจาชอบ ไม่พูดคําเท็จทําให้คนอ่ืน
เสียหาย ไม่พูดส่อเสียดให้คนอ่ืนเข้าใจผิดทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่พูดคําหยาบให้เกิดความเสียหายกับ
ผู้อ่ืนและไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สารประโยชน๙์๗         
 ๓ ) มีศีลาจารวัตรงดงามมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัยเป็นเหตุนํา 
ความเลื่อมใสแก่ผู้ได้พบเห็น๙๘          
 ๔) แสดงธรรมไปโดยลําดับไม่ตัดลัดให้ขาดความหรือตัดจนเสียความอ้างเหตุอ้างผลเพ่ือให้
ผู้ฟังเข้าใจตามเหตุผลน้ัน๙๙          
 ๕) มีความน่าเช่ือถือแสดงธรรมไปตามธรรมไปตามความถูกต้องไม่มอมเมาให้หลงอยู่ในเรื่อง
ไร้สาระ๑๐๐           
 ๖) แสดงธรรมโดยไม่กระทบตนและผู้อ่ืนไม่ยกตนเสียดสีผู้อ่ืนยกย่องตัวเองและข่มผู้อ่ืนพูด 
ทับถมผู้อ่ืนแสดงให้เห็นว่าตนเองเหนือกว่า๑๐๑      
 ๗) เคร่งครัดในเร่ืองเวลาในการเผยแผ่โดยพูดตรงเวลาและจบให้ทันเวลาที่กําหนดจัดเวลาให้
เหมาะสมกับหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร๑๐๒       
 ๘) มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เข้ากับชาวบ้านได้๑๐๓      
 ๙) ต้องตรงต่อเวลาจะนัดหมายกับใครหรือจะทํางานสิ่งใดก็ให้ตรงเวลาที่กําหนดไว้รู้จักแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ๑๐๔       
 ๑๐) ต้องรู้จักเวลาในการเผยแผ่หากพระสงฆ์ไม่รู้จักเวลาในการสื่อสารก็จะเกิดปัญหาใน 

                                                            
๙๖สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๙๗สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๘สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที, (พิพัฒน์ จนฺทูปโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐.  
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๘๙ 

 
การเผยแผ่พุทธศาสนาได้๑๐๕          
 ๑๑) รู้จักประมาณรู้จักความพอดีการเผยแผ่บางครั้งหากมากเกินไปผู้รับสารก็รับไม่ได้หาก
น้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจ๑๐๖      
 ๑๒) รักษาคําพูดๆเฉพาะในสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งไหนไม่จริงก็อย่าไปพูดและเมื่อพูดอะไร
ออกไปแล้วก็ต้องทําให้ได้อย่างที่พูด๑๐๗         
 ๑๓) ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่ออุดมการณ์ของตนหน้าที่ของตนไม่ละทิ้งหน้าที่และปัด 
ความรับผิดชอบ๑๐๘            
 ๑๔) ใช้นํ้าเสียง ถ้อยคําที่เป็นความจริงถ้อยคําที่มีประโยชน์ถ้อยคําที่เป็นที่พึงใจแก่ผู้ฟังเพ่ือ
ถ่ายทอดหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้อย่างครบถ้วน๑๐๙     
 ๑๕) รู้จักวางตนอ่อนน้อมไม่ถือดีอวดรู้อวดฉลาดไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวรับฟังและเคารพ 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล๑๑๐        
 ๑๖) ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ที่สุด๑๑๑            
 ๑๗) แสดงธรรมไม่เสียดสีผู้อ่ืนด้วยถ้อยคําพูดที่สบประมาททําให้คนเขาเกิดความอับอาย๑๑๒  
 ๑๘) เว้นการพูดไม่สุภาพถ้อยคําหยาบคายไม่ใช้เสียงตวาดหรือพูดจากระโชกกระชาก๑๑๓  
 ๑๙) เว้นการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะโฆษณาชวนเช่ือหรือเผยแผ่เชิงพุทธพาณิชย์เพ่ือแฝง
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ๑๑๔                           

 

                                                            
๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๘สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,         

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐.  
๑๑๒สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๐ 

 
ตารางที่ ๔.๖ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด      
        นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักศีลภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ การเผยแผ่ธรรมน้ันเป็นการให้ปัญญาแก่พุทธ
บริษัทพระสงฆ์จําต้องต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความ
เป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลใน
การเผยแผ่แนะนําในเร่ืองที่ดีและเป็นประโยชน์
ไม่แนะนําในเรื่องที่ ไม่ ดีประพฤติตนให้ เป็น
แบบอย่าง พระสงฆ์ผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ได้น้ันก่อนอ่ืนจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือรู้
และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิ บั ติตาม
หลักธรรมน้ันด้วย 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , 
๑๙ 

๒ มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
เคร่งครัดปฏิบั ติธรรมวินัยเป็นเหตุนําความ
เลื่อมใสแก่ผู้ได้พบเห็น 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๓ เผยแผ่ตามหลักสัมมาวาจาหรือวาจาชอบหรือ
เจรจาชอบ ไม่พูดคําเท็จทําให้คนอ่ืนเสียหาย ไม่
พูดส่อเสียดให้คนอ่ืนเข้าใจผิดทะเลาะเบาะแว้ง
กัน ไม่พูดคําหยาบให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่ืน
และไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระประโยชน์ 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๖,๑๗  

๔ เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการเผยแผ่โดยพูดตรง
เวลาและจบให้ทันเวลาที่ กําหนดจัดเวลาให้
เหมาะสมกับหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร 

๑๔ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ ,  
๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , 
๑๘, ๑๙ 

 



๑๙๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๖  การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักศีลภาวนา พบว่า การเผยแผ่ธรรมน้ันเป็นการให้ปัญญาแก่ 
พุทธบริษัทพระสงฆ์จําต้องต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลใน
การเผยแผ่แนะนําในเร่ืองที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่แนะนําในเร่ืองที่ไม่ดีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 
พระสงฆ์ผู้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้น้ันก่อนอ่ืนจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีคือรู้และเข้าใจ
หลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันด้วย อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๙ รูป/คน รองลงมา 
คือ มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัยเป็นเหตุนําความเลื่อมใส
แก่ผู้ได้พบเห็น อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป/คน รองลงมา คือ เผยแผ่ตามหลักสัมมาวาจาหรือ
วาจาชอบหรือเจรจาชอบ ไม่พูดคําเท็จทําให้คนอ่ืนเสียหาย ไม่พูดส่อเสียดให้คนอ่ืนเข้าใจผิดทะเลาะ
เบาะแว้งกัน ไม่พูดคําหยาบให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่ืนและไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระประโยชน์ อยู่ใน
ลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน และเคร่งครัดในเร่ืองเวลาในการเผยแผ่โดยพูดตรงเวลาและจบให้
ทันเวลาที่ กําหนดจัดเวลาให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ ต้องการสื่อสาร อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  
๑๔ รูป/คน          
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์ต้องต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์
ในศีล ต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือรู้และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันด้วย  
มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย เผยแผ่ตามหลักสัมมาวาจา 
ไม่พูดคําเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการเผยแผ่โดย
พูดตรงเวลาและจบให้ทันเวลาที่กําหนด      
 ๔.๒.๓ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักจิตภาวนา      
 ๑ ) พระเผยแผ่ ต้องฝึกฝน กํากับจิต ใจให้สงบมีพลั งจิตที่ เข้มแข็ งจน เป็นทั กษะมี 
ความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจเสียสละแสดงธรรมเพ่ือหวังอนุเคราะห์โดย 
ไม่หวังลาภสักการะไม่มีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว๑๑๕       
 ๒) รู้จักให้มากกว่ารับแสดงความมีนํ้าใจเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนโดยการไม่ปิดก้ัน
ความคิดหรือการกระทํา๑๑๖         
 ๓) แสดงธรรมโดยอาศัยเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของ 

                                                            
๑๑๕สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๒ 

 
ผู้แสดงเองหรือวกเวียนเข้าหาประโยชน์ของผู้แสดงเพียงแต่เอาการแสดงธรรมบังหน้าไว้เท่าน้ัน๑๑๗

 ๔) ต้องมีใจรักในการเผยแผ่สอนธรรมด้วยความตระหนักคิดว่าเป็นหน้าที่ๆพระสงฆ์พึงกระทํา
มากกว่าการลงมือทําเพราะเห็นแก่ปัจจัยหรือสิ่งตอบแทน๑๑๘      
 ๕) เมื่อเวลาที่จะทําการเผยแผ่ก็ทําอย่างอุทิศตัวอุทิศใจมีจิตฝักใฝ่อยู่ในกิจน้ันใช้จิตในการรับรู้
สิ่งที่ทําไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่าน๑๑๙        
 ๖) ใช้ถ้อยคําภาษาอ้างอิงคําคมหรือยกตัวอย่างต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนและตรงกับ
ทัศนคติของผู้ฟังถ่ายทอดอธิบายถึงความหมายให้ถูกต้องชัดเจน๑๒๐     
 ๗) รักษาอารมณ์สงบจิตใจทําใจให้เป็นกลางในขณะสื่อสารให้เป็นปกติ ไม่พูดคําหยาบนินทา
ผู้อ่ืน พูดอ้อมค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองที่ไม่มีสาระ๑๒๑  
 ๘) ต้องมีสติ รอบคอบ ใจเย็น อดทนต่อถ้อยคําพร้อมที่จะรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ
คําถามคําเสนอแนะโดยไม่โต้แย้งทั้งที่ผู้อ่ืนยังกล่าวไม่จบ๑๒๒      
 ๙) ในการเผยแผ่ต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังเวลาและสถานที่ต้องรู้ว่าผู้ฟังคือใคร มีพ้ืนฐาน
การศึกษาเพียงใด อายุเท่าไหร่ เพศชายหรือหญิง มีอาชีพอะไร มีจํานวนเท่าไหร่ จะพูดที่ใด มีเวลาพูด
เท่าไหร่ จะได้เตรียมเรื่องให้เหมาะสมกับผู้ฟัง๑๒๓       
 ๑๐) ใช้อารมณ์ขันเพ่ือชักจูงให้เกิดความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานเผยแผ่เพราะคนเราต้องการการเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสนุกสนานด้วย๑๒๔ 
 ๑๑) ต้องมีความเข้าใจและเป็นกันเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและสร้างความไว้วางใจ
ต่อกัน๑๒๕           
 ๑๒) มีความเข้าใจในความแตกต่างของผู้รับสารเน่ืองจากผู้รับสารทั่วไปมีจํานวนมากจึงมี

                                                            
๑๑๗สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๓ 

 
ความหลากหลายแตกต่างกันทั้งค่านิยมทัศนคติประสบการณ์ซึ่งส่งผลต่อการเผยแผ๑่๒๖   
 ๑๓) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีไม่นําเอาเร่ืองส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงานและประกอบไปด้วยคุณธรรม
เช่นมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือ๑๒๗        
 ๑๔) มีสติมีสมาธิเข้มแข็งมั่นคงปราศจากอคติเพียรพยายามอดทนรับผิดชอบในงานที่ทํา๑๒๘

 ๑๕) มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใสสุภาพเบิกบานสดช่ืนเอิบอ่ิมผ่องใสสงบและมีความปีติปราโมทย์
แช่มช่ืนใจ๑๒๙           
 ๑๖) มีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียดหรือหงุดหงิดกับปัญหาที่ เกิดขึ้นขณะทํางานจนทําให้ 
การทํางานเผยแผ่ขาดประสิทธิผล๑๓๐        
 ๑๗) เป็นผู้มีอุเบกขาไม่แสดงความขัดเคืองขุ่นมัวหรือแสดงความไม่พอใจเมื่อมีผู้ไม่ต้ังใจ
ฟัง๑๓๑            
 ๑๘) ต้องสังเกตอารมณ์ของผู้รับการเผยแผ่ว่าขณะที่กําลังสื่อสารกันอยู่น้ันมีอารมณ์อย่างไร
จะทําให้ผู้เผยแผ่รู้ว่าเวลานั้นควรจะสื่อสารอย่างไรจึงจะสําเร็จตามตามวัตถุประสงค์๑๓๒   
 ๑๙) ต้องระมัดระวังเลือกสารและวิธีการส่งสารให้เหมาะกับทัศนคติความรู้สึกเหมาะกับ
ฐานะของผู้รับสาร๑๓๓ 

 
 
 
 
 

 

                                                            
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐.  
๑๒๗สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐.  
๑๒๘สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๙สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๓นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๗  การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   

นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักจิตภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ พระเผยแผ่ต้องฝึกฝนกํากับจิตใจให้สงบมีพลังจิต
ที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความ
สนใจเอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจเสียสละแสดงธรรม
เพ่ือหวังอนุเคราะห์โดยไม่หวังลาภสักการะไม่มี
จิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว 

๑๕ ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗ , ๙ , ๑๑ , 
๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , 
๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๒ มีสติมีสมาธิเข้มแข็งมั่นคงปราศจากอคติเพียร
พยายามอดทนรับผิดชอบในงานที่ทํา 

๑๓ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๗ 

๓ รักษาอารมณ์สงบจิตใจทําใจให้เป็นกลางในขณะ
สื่อสารให้เป็นปกติ ไม่พูดคําหยาบนินทาผู้อ่ืน พูด
อ้อมค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่พูด
แต่เรื่องของตัวเองทีไม่มีสาระ 

๑๒ ๑ , ๒ ,๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , 
๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔  

๔ มีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียดหรือหงุดหงิดกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นขณะทํางานจนทําให้การทํางานเผยแผ่
ขาดประสิทธิผล 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๒ 

 จากตารางที่ ๔.๗  การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักจิตภาวนา พบว่า พระเผยแผ่ต้องฝึกฝนกํากับจิตใจให้สงบมีพลัง
จิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ต้ังใจ
จริงมีจิตใจเสียสละแสดงธรรมเพ่ือหวังอนุเคราะห์โดยไม่หวังลาภสักการะไม่มีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว 
อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ มีสติมีสมาธิเข้มแข็งมั่นคงปราศจากอคติเพียร
พยายามอดทนรับผิดชอบในงานที่ทํ า อยู่ในลําดับที่  ๒ มีจํานวน  ๑๓  รูป/คน  รองลงมาคือ  



๑๙๕ 

 
รักษาอารมณ์ สงบจิตใจ ทําใจให้เป็นกลางในขณะสื่อสารให้เป็นปกติ ไม่พูดคําหยาบนินทาผู้อ่ืน  
พูดอ้อมค้อม พูดวนให้เกิดความสับสน และไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองทีไม่มีสาระ อยู่ในลําดับที่ ๓  
มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และมีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียดหรือหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทํางานจนทํา
ให้การทํางานเผยแผ่ขาดประสิทธิผล อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน   
 สรุปได้ว่า พระเผยแผ่ต้องฝึกฝนกํากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตมีความรับผิดชอบมีความสนใจ
เอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจเสียสละ ไม่หวังลาภสักการะ ไม่มีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ปราศจากอคติ 
เพียรพยายามอดทนรับผิดชอบในงานท่ีทํา รักษาอารมณ์สงบจิตใจ ไม่พูดคําหยาบนินทาผู้อ่ืนพูดอ้อม
ค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่พูดแต่เรื่องของตัวเองทีไม่มีสาระ มีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียด
หรือหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทํางานจนทําให้การทํางานเผยแผ่ขาดประสิทธิผล 
 ๔.๒.๔ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักปัญญาภาวนา     
 ๑) พระสงฆ์ในปัจจุบันจะต้องยึดการสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพ่ือ
ก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังได้และสามารถปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้องและต้องมีความสามารถชํานาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่
หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 
ด้านการเผยแผ่จึงจะถ่ายทอดหลักธรรมที่ ต้องการสื่อไปสู่ผู้ ฟั งให้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
มีประสิทธิภาพ๑๓๔          
 ๒) เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนเองไปตามกระแสต่างๆ ในโลกซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา๑๓๕         
 ๓) มีความรู้ความสามารถท้ังทางโลกและมีภูมิความรู้ในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างลึกซึ้งสามารถในการนําความรู้ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อธรรมะ๑๓๖  
 ๔) ต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความคิดใหม่ๆ๑๓๗ 
 ๕) เป็นผู้รู้ธรรมะรู้หลักการหลักความจริงในเน้ือหาสาระของหลักธรรมที่จะสื่อสารไม่ควร

                                                            
๑๓๔สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๖ 

 
ประมาทแม้จะพูดในเรื่องที่ตนมีความรู้อยู่แล้วก็ต้องเตรียมตัวพอสมควรเพ่ือไม่ให้ผิดพลาด๑๓๘  
 ๖) มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอนสามารถอธิบายเร่ืองที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายรู้เข้าใจทั้งในเร่ือง
ทฤษฎีและปฏิบัติ๑๓๙          
 ๗) มีการเตรียมความพร้อมในการแสดงธรรมถ่ายทอดเน้ือหาไปสู่ผู้ฟัง ฉลาดในการถ่ายทอด
เน้ือหาที่เทศน์ได้อย่างแจ่มแจ้ง๑๔๐         
 ๘) สอนต้องมุ่งเน้นให้เขาพัฒนาปัญญาของเขาขึ้นมาเองไม่ใช่เป็นการยัดเยียด๑๔๑  
 ๙) สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยใช้ศัพท์ที่ง่ายเพ่ือทําให้การสื่อสารเข้าใจตรงกัน๑๔๒ 
 ๑๐) มีวุฒิภาวะภูมิความรู้ที่น่าเช่ือถือสามารถช้ีแจงหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ถูกต้อง๑๔๓

 ๑๑) มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาบาลีดีพอตลอดทั้งภาษาสมัยใหม่และ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๔๔     
 ๑๒) หมั่นใช้ปัญญาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อบกพร่องในสิ่งที่ทํา๑๔๕ 
 ๑๓) รู้จักคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเพ่ือจัดการและดําเนินงานน้ันให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นไปเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง๑๔๖         
 ๑๔) คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบแสดง
ธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้๑๔๗     
 ๑๕) เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้การแนะนําปรึกษาหารือต่างๆ๑๔๘     

                                                            
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๔๖สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๗ 

 
 ๑๖) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้กระจ่างชัดช้ีแจงให้เขาหมดสงสัย๑๔๙   
 ๑๗) มีเทคนิควิธีการโน้มน้าวใจในการสื่อธรรมมะรู้จักเน้ือหาสาระความหมาย วัตถุประสงค์
ของการเผยแผ่พุทธศาสนาที่แน่นอนชัดเจน๑๕๐       
 ๑๘) รู้จักการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการถ่ายทอด เช่น บรรยากาศแบบเป็นกันเอง๑๕๑ 
 ๑๙) มีปัญญามีวิสัยทัศน์มองเห็นความสําคัญของการเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างลึกซึ้งเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน๑๕๒                       
ตารางที่ ๔.๘ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักปัญญาภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์
สร้างสรรค์ได้มปีฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่าง
มีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙
, ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๒ เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุง
ตนเองไปตามกระแสต่างๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๑ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , 
๑๘, ๑๙ 

๓ มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอนสามารถอธิบายเร่ือง
ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายรู้เข้าใจทั้งในเร่ืองทฤษฎี
และปฏิบัติ 

๑๓ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๑, ๑๒ , ๑๔, ๑๕, ๑๘ 

 

 

                                                            
๑๔๙สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๙๘ 

 
ตารางที่ ๔.๘ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักปัญญาภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๔ พระสงฆ์ ในปัจจุ บันจะต้องยึดการสอนตาม
แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพ่ือ
ก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังได้และ
สามารถปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาได้
อย่างถูกต้องและต้องมีความสามารถชํานาญทั้ง
ศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสาร
ยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบในการ
สื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ป ฏิ บั ติ งาน ด้ านการเผยแผ่ จึ งจะถ่ ายทอด
หลักธรรมที่ ต้องการสื่อไปสู่ ผู้ ฟั งให้ ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

๑๒ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๗ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๓, ๑๖, ๑๘, ๑๙ 

จากตารางที่ ๔.๘  การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า พระสงฆ์ต้องคิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้
คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้ว
เห็นจริงได้ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๗ รูป/คน รองลงมาคือ เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตน
ฝึกฝนปรับปรุงตนเองไปตามกระแสต่างๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อยู่ในลําดับที่ ๒ มี
จํานวน  ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ มีความรอบรู้ในเน้ือหาที่สอนสามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจ
ง่ายรู้เข้าใจทั้งในเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน และพระสงฆ์ในปัจจุบัน
จะต้องยึดการสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพ่ือก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ
แก่ผู้ฟังได้และสามารถปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและต้องมีความสามารถ
ชํานาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบ
ในการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่จึงจะถ่ายทอด
หลักธรรมที่ต้องการสื่อไปสู่ผู้ฟังให้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ  ๑๒ รูป/คน  

 



๑๙๙ 

 
สรุปได้ว่า พระสงฆ์ต้องคิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มี

ปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ต้องมีความสามารถ
ชํานาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบ
ในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีความรอบรู้ในเน้ือหาที่สอน 
ยึดการสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักเพ่ือก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟัง
ได้และสามารถปฏิบัติตาม        
 ๔.๒.๕ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักกายภาวนา      
 ๑) สารหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ได้
จากการตรัสรู้แล้วทรงเผยแผ่แก่เวไนยสัตว์ การปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
กระบวนการนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตจริง๑๕๓      
 ๒) สาระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาได้เพราะ
หลักปฏิบัติของศาสนามีหลายอย่างคือมีทั้งชนิดที่ง่ายๆเหมาะแก่คนทั่วไปที่จะปฏิบัติและมีชนิดที่ยาก
ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีพ้ืนจิตใจสูงมีสติปัญญากว้างขวางลึกซึ้งเท่าน้ันจึงจะปฏิบัติได้๑๕๔   
 ๓) สาระธรรมในพระพุทธศาสนาให้อิสระและเปิดกว้างให้แก่ผู้ฟังในการคิดพิจารณาเพ่ือ
เลือกรับเอาไปประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะควรเฉพาะตน๑๕๕     
 ๔) การนําเอาหลักธรรมไปปฏิบัติอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึงแล้วยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด๑๕๖          
 ๕) ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของสารในทางพระพุทธศาสนาน้ันสารที่ดีต้องมาจากจิตที่ฝึกดี
แล้ว๑๕๗            
 ๖) เน้ือหาหลักธรรมท่ีจะสอนนอกจากใช้ในการดําเนินชีวิตปรกติแล้วต้องสามารถนําไปใช้
ปฏิบัติเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม๑๕๘       
                                                            

๑๕๓สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๑๕๔สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๐๐ 

 
 ๗) ต้องนําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือการ
เจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชนให้นําไปประพฤติปฏิบัติ ภาวนา ๔ ไม่
จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนา
อ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ๑่๕๙        
 ๘) การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพ่ือไปสู่ความพอดีมุ่งการกระทําตนให้มี
ความสุขด้วยตนเองผสานกลมกลืนระหว่างการดําเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อม๑๖๐  
 ๙) หลักธรรมที่ใช้ต้องเก่ียวกับเก่ียวกับมารยาทชาวพุทธ การกราบไหว้ แสดงความเคารพ 
การยืน เดิน น่ังนอนที่เหมาะสม๑๖๑        
 ๑๐) สารที่พระสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันสะท้อนความจริงของสังคมและสามารถนําไปฝึกฝนให้เกิดประโยชน๑์๖๒   
 ๑๑) เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวสามารถนําไปปฏิบัติได้โดย
ปราศความเคลือบแคลงสงสัย๑๖๓         
 ๑๒) มีการพิจารณาเตรียมมาแล้วอย่างดี เช่น การคัดเลือกหัวข้อธรรมะ จัดลําดับขั้นตอน  
มีความชัดเจนกระจ่างแจ้ง เป็นสัทธรรมมีคุณค่า ไม่ใช่สัทธรรมปฏิรูป๑๖๔    
 ๑๓) ช้ีให้เห็นเหตุและผลแห่งการกระทํากล่อมเกลาพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น๑๖๕   
 ๑๔) หลักธรรมที่แสดงมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติของผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทําชีวิตให้ดีงาม๑๖๖   
 ๑๕) ปลูกฝังอบรมให้มีความสามารถนํามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น๑๖๗  
 ๑๖) ต้องนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันเพ่ือให้

                                                            
๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๖๐สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๒สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๖๕สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๗สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๑ 

 
พุทธศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่ายขึ้น๑๖๘     
 ๑๗) หลักธรรมทางพุทธศาสนาบางเรื่องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ต้องยกตัวอย่างประกอบให้
เห็นเป็นรูปธรรมหรือใช้การอธิบายเชิงเปรียบเทียบในรูปของอุปมาอุปไมย๑๖๙    
 ๑๘) เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันต้องเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวสอดคล้องกับนโยบาย
ส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะได้นําไปปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน๑๗๐          
 ๑๙) เน้ือหาหลักธรรมที่นํามาใช้ในการเผยแผ่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมใน
ขณะที่ทําการเผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ําจําเจจนไม่อยากนําไปปฏิบัติ๑๗๑                    
ตารางที่ ๔.๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านสารตามหลักกายภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ต้ องนํ าหลั กภาวนา  ๔  ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของการ
พัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือการเจริญ
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่
ประชาชนให้นําไปประพฤติปฏิบัติ ภาวนา ๔ ไม่
จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไป
เหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนา
อ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ 

๑๕ ๑, ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ ,๘ , 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๕ , 
๑๖, ๑๘ 

๒ ต้องนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใน
การเผยแผ่ในยุคปัจจุบันเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
เข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่ายขึ้น 

๑๓ ๑ , ๒ , ๔ , ๖ , ๗ , ๙ , ๑๐ ,  
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕ , ๑๖ , 
๑๙ 

                                                            
๑๖๘สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๙สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๗๐สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๒ 

 
ตารางที่ ๔.๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
        นครปฐม ด้านสารตามหลักกายภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๓ เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันต้องเป็น
เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
หลักคุณธรรม  การรู้รักสามัคคี  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะได้นําไปปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖,  ๘, ๙, 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๕ 

๔ เน้ือหาหลักธรรมท่ีนํามาใช้ในการเผยแผ่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ทําการ
เผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ําจําเจจนไม่อยาก
นําไปปฏิบัติ 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๕,  ๗, ๘, ๑๕, 
๑๗, ๑๘, ๑๙ 

 จากตารางที่ ๔.๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักกายภาวนา พบว่า ต้องนําหลักภาวนา ๔  ซึ่ งเป็นเรื่องของ 
การพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่
ประชาชนให้นําไปประพฤติปฏิบัติ ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไป
เหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ อยู่ในลําดับที่ ๑  
มีจํานวน ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ ต้องนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในการเผยแผ่ในยุค
ปัจจุบันเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่ายขึ้น อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  
๑๓ รูป/คน รองลงมาคือ เน้ือหาสาระพุทธธรรมท่ีได้นําเสนอน้ันเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวสอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะได้นําไปปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และเนื้อหาหลักธรรมที่นํามาใช้ใน 
การเผยแผ่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ทําการเผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ํา
จําเจจนไม่อยากนําไปปฏิบัติ อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๐ รูป/คน    
 สรุปได้ว่า ต้องนําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้น
หรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่ ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรก
ก่อนอาจทําสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอื่นๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็น
ลูกโซ่ ต้องนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันต้องเป็น



๒๐๓ 

 
เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ทําการเผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ําจําเจจนไม่อยากนําไป
ปฏิบัติ          
 ๔.๒.๖ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักศีลภาวนา      
 ๑) พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการสื่อสารต้ังแต่เริ่มแรกของการประกาศพระศาสนา
ในด้านสารทางพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ สัจจะ ตถตา กาละ ปิยะ อัตถะ๑๗๒ 
 ๒) สาระธรรมของพระพุทธเจ้าน้ันไม่มีการบังคับให้ต้องเช่ือโดยขาดเหตุผลแต่ให้อิสระอย่าง
เต็มที่แก่ผู้ฟังในการคิดพิจารณาเพ่ือการพัฒนาสติปัญญาในการเข้าใจและเข้าถึงความจริงด้วย
ตัวเอง๑๗๓           
 ๓ ) เ น้ื อห าสามารถทํ า ให้ พุ ท ธศาส นิ กชนมี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจอ ย่ างถู ก ต้ อ งใน
พระพุทธศาสนา๑๗๔          
 ๔) เน้ือหาสาระธรรมเกี่ยวกับมนุษย์และศีล ๕ อธิบายถึงลักษณะของศีลแต่ละข้อ พูดถึงโทษ
ของการผิดศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีล๑๗๕       
 ๕) ส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในศีล เว้นจากการคดโกง การละเมิดกรรมสิทธ์ิ 
ทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีทุจริตคอรัปช่ัน๑๗๖   
 ๖) เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าววาจาด้วยคําสัตย์จริงเสมอ๑๗๗  
 ๗) สํารวมระวังรู้จักยับย้ังควบคุมตนในทางกามารมณ์ไม่นอกใจคู่สามีภรรยาของตน๑๗๘  
 ๘) ต้องส่งเสริมให้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาอันได้แก่สุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายอันเป็น

                                                            
๑๗๒สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗๓สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๗๔สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗๕สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๐๔ 

 
ที่ต้ังแห่งความประมาทและถือว่าเป็นอบายมุขอันเป็นทางแห่งความเสื่อมในวิถีชีวิต๑๗๙   
 ๙) สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายท่ีใช้ในสังคมมี 
ความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ยึดตามแนว
หลักพระวินัยและหลักคําสอนเป็นหลัก๑๘๐        
 ๑๐) พระนักเผยแผ่ก่อนนําเสนอหลักธรรมทุกคร้ังต้องผ่านการกลั่นกรองว่าเป็นเรื่องจริงเรื่อง
แท้๑๘๑            
 ๑๑) เน้ือหาสาระธรรมะที่สอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงตามพุทธวจนอย่างแท้จริง๑๘๒ 
 ๑๒) หลักธรรมน้ันต้องตรงกับความเป็นจริงโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความตรงไปตรงมาเป็น
กลาง ไร้อคติ มุ่งประโยชน์ ช้ีแนะนําสังคมไปในแนวทางที่ดี๑๘๓     
 ๑๓) สาระธรรมส่งเสริมให้ผู้ฟังเกิดความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติธรรมและทํา 
ความดี๑๘๔           
 ๑๔) สาระธรรมต้องช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคมระเบียบวินัยมารยาทที่ดีงาม 
ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต๑๘๕      
 ๑๕) พิจารณาเน้ือหาความพอดีในการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ความเหมาะสมกับ
เวลาที่กําหนดให้ และความเหมาะสมกับโอกาสประสานประโยชน์๑๘๖     
 ๑๖) เน้ือหาเหมาะสมกับเวลาและลักษณะของผู้รับสารท่ีจะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจําวัน๑๘๗          
 ๑๗) เน้ือหาธรรมะต้องพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันว่าควรจะนําเสนออย่างไรเพ่ือให้สาระ
ธรรมที่ได้นําเสนอนั้นทําให้ผู้ฟังเกิดภาพได้ เข้าใจในเหตุการณ์น้ันได้๑๘๘    
                                                            

๑๗๙สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,  

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๖สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๗สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี  สุขสมกิจ, รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน,        

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๕ 

 
 ๑๘) หลักธรรมนําเสนอในเชิงประยุกต์โดยเน้นเรื่องราวที่เก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชน
สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจําวัน๑๘๙      
 ๑๙) ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเร่ืองของศีลไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก๑๙๐                  
ตารางที่ ๔.๑๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านสารตามหลักศีลภาวนา      

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ สาระธรรม ต้องส่ ง เส ริมความ เคร่ งค รัด ใน
กฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม มีความถูก
ต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับ
หลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ยึดตามแนวหลัก
พระวินัยและหลักคําสอนเป็นหลัก 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , 
๑๙ 

๒ สาระธรรมต้องช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของ
สังคม  ระเบียบวินัย มารยาทที่ ดี งาม  ความ
ประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ , 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๓ ส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในศีล 
เว้นจากการคดโกง การละเมิดกรรมสิทธ์ิ ทําลาย
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ให้มีการประกอบอาชีพที่
สุจริต ไม่มีทุจริตคอรัปช่ัน 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๗ , 
๑๘, ๑๙ 

๔ ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการ
สอนในเรื่องของศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก 

๑๔ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ , 
๑๘ 

 

 

                                                            
๑๘๙ สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๖ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักศีลภาวนา พบว่า สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบ
วินัยกฎหมายท่ีใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรม
วินัยที่ทรงแสดงไว้ยึดตามแนวหลักพระวินัยและหลักคําสอนเป็นหลัก อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน  
๑๙ รูป/คน รองลงมาคือ สาระธรรมต้องช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม ระเบียบวินัย มารยาท
ที่ดีงาม ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป/คน 
รอ งล งม าคื อ  ส่ ง เส ริ ม ในก ารป รับ เป ลี่ ย นพ ฤ ติ ก รรม ให้ อ ยู่ ใน ศี ล  เว้น จ ากก ารคด โก ง  
การละเมิดกรรมสิทธ์ิ ทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีทุจริตคอรัปช่ัน 
อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน และปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่อง
ของศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๔ รูป/คน   
 สรุปได้ว่า สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม 
มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ยึดตาม
แนวหลักพระวินัยและหลักคําสอนเป็นหลัก ช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม ระเบียบวินัย 
มารยาทท่ีดีงาม ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ส่งเสริมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้อยู่ในศีล ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่องของศีลไม่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก         
 ๔.๒.๗ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักจิตภาวนา      
 ๑) การอธิบายหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาต้องอธิบายหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานจากง่ายๆ 
ฟังสบายร่ืนหูทําให้คนสนใจฟังธรรมจนถึงปฏิบัติธรรมตามลําดับยึดเหน่ียวจิตใจให้มั่นคงดําเนิน
ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขเกิดสังคมแห่งความสุขสงบร่มเย็นสร้างความสุขพร้อมทั้ งมี 
ความสมานฉันท์ฟ้ืนฟูด้านการพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป๑๙๑   
 ๒) เน้ือหาหลักธรรมที่นํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง๑๙๒

 ๓ ) สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ  ต่อเน่ืองก่อให้ เกิด 
ความเบิกบานใจความสุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของการ
ประพฤติธรรม๑๙๓          

                                                            
๑๙๑สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๙๒สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙๓สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๐๗ 

 
 ๔) บรรยายไปตามลําดับไม่รัดขั้นตอนจูงใจผู้ฟังได้พัฒนาตนเองในด้านจิตใจ๑๙๔  
 ๕) สามารถนําไปพัฒนาจิตสํานึกด้านคุณความดีให้มีสมาธิที่ ดีมีสติมีจิตใจที่สงบเย็น 
มีความสุขใจ๑๙๕           
 ๖) เน้ือหาหลักธรรมเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจําวันสามารถนําไป
พัฒนาจิตใจควบคุมอารมณ์ในการเผชิญและแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดกับชีวิตได้๑๙๖   
 ๗) เลือกใช้หัวข้อธรรมที่ผู้ฟังสนใจหรือรู้อยู่แล้วเพ่ือว่าผู้ฟังจะได้ต้ังใจฟังเรื่องน้ันได้เข้าใจ
ตลอดเรื่อง๑๙๗           
 ๘) เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบใจน่ิงมีความระลึกได้และรู้ตัวอยู่
ตลอดเวลาไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล๑๙๘      
 ๙) เน้ือหาสาระน่าฟังทําให้ผู้ฟังผ่อนคลายแจ่มใสไม่เบ่ือหน่ายหรือหงุดหงิดต้องให้มีอารมณ์
ขันในเรื่องน้ันๆ๑๙๙          
 ๑๐) มีการสอดแทรกให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินพองามไม่เครียดจนทําให้น่าเบ่ือ๒๐๐

 ๑๑) โน้มน้าวใจของพุทธศาสนิกชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยนข้ึน มีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจิตสํานึก
ช่วยเหลือและเสียสละ๒๐๑         
 ๑๒) ไม่บิดเบือนคําสอนตีความเข้าข้างตนเองอย่างมีอคติจะทําให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป๒๐๒  
 ๑๓) ไม่นําเรื่องนอกศาสนาหรือลัทธิพิธีกรรมใดๆ เข้ามาปะปนในหลักธรรมหรือเพ่ือชักนําให้
คนเกิดศรัทธาความเช่ือชักจูงไปในเชิงพุทธพาณิชย์๒๐๓      

                                                            
๑๙๔สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙๕สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๙๖สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๙๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๙๘สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๐สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๘ 

 
 ๑๔) หัวข้อธรรมที่ฟังแล้วจรรโลงใจประทับใจของผู้ฟังไม่สร้างความเกลียดชัง๒๐๔ 
 ๑๕) ไม่กระทบตนและผู้อ่ืน ไม่ยุ่งยากแก่ตน ไม่เสียดสีใคร๒๐๕    
 ๑๖) ต้องให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่องของสมาธิ๒๐๖    
 ๑๗) ให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเรื่องของความเช่ือผลของกรรม๒๐๗   
 ๑๘) สาระธรรมต้องช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี๒๐๘ 
 ๑๙) ประยุกต์ให้สอดคล้องค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย๒๐๙                  
ตารางที่ ๔.๑๑ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านสารตามหลักจิตภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเอง
อยู่เสมอๆ  ต่อเน่ืองก่อให้ เกิดความเบิกบาน
ใจความสุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสาร
สามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของการ
ประพฤติธรรม 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๖, ๑๗ 

๒ การอธิบายหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาต้อง
อธิบายหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานจากง่ายๆ ฟังสบาย
รื่นหูทําให้คนสนใจฟังธรรมจนถึงปฏิบัติธรรม
ตามลําดับยึดเหน่ียวจิตใจให้มั่นคงดําเนินชีวิต  

๑๔ ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , 
๑๙ 

                                                            
๒๐๔สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๕สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๖สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๘สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๐๙สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๐๙ 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านสารตามหลักจิตภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

 ประจําวันอย่างมีความสุขเกิดสังคมแห่ง ความสุข
สงบร่ม เย็นสร้างความ สุขพร้อมทั้ งมี ความ
สมานฉันท์ ฟ้ืนฟูด้านการพัฒนาจิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

  

๓ เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจ
สงบใจน่ิงมีความระลึกได้และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
ไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑, 
๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๔ เน้ือหาหลักธรรมที่นํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนา
จิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง 

๑๑ ๑, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒,  
๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘ 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักจิตภาวนา พบว่า สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่
เสมอๆ ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดความเบิกบานใจความสุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึก
ตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติธรรม อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๖ รูป/คน รองลงมาคือ การ
อธิบายหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาต้องอธิบายหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานจากง่ายๆฟังสบายรื่นหู ทํา
ให้คนสนใจฟังธรรมจนถึงปฏิบัติธรรมตามลําดับยึดเหน่ียวจิตใจให้มั่นคงดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมี
ความสุขเกิดสังคมแห่งความสุขสงบร่มเย็นสร้างความสุขพร้อมทั้งมีความสมานฉันท์ฟ้ืนฟูด้านการ
พัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๔รูป/คน รองลงมาคือ 
เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบใจน่ิงมีความระลึกได้และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เกิด
การประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน และเนื้อหาหลักธรรมที่
นํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  
๑๑ รูป/คน          
 สรุปได้ว่า สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
ความเบิกบานใจความสุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของ 



๒๑๐ 

 
การประพฤติธรรม การอธิบายหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาต้องอธิบายหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานจาก
ง่ายๆฟังสบายรื่นหู เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบ ใจน่ิง มีความระลึกได้ และรู้ตัว
อยู่ตลอดเวลาไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล เน้ือหาหลักธรรมท่ีนํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจ
พัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง      
 ๔.๒.๘ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักปัญญาภาวนา      
 ๑) สาระธรรมน้ันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในของผู้คนไม่ว่าจะเป็นแนวคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม ต้องสอนปูพ้ืนจากหลักธรรมพ้ืนฐานที่เข้าใจง่ายอยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัวที่ประชาชน
ทุกคนสามารถศึกษาให้เกิดปัญญาความเข้าใจได้และปฏิบัติได้จริง๒๑๐     
 ๒) เน้ือหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสําคัญ๒๑๑  
 ๓) ให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามควร๒๑๒  
 ๔) ส่งเสริมให้ผู้ฟังเกิดความแจ่มแจ้งจูงใจหาญกล้าร่าเริงในการท่ีจะปฏิบัติธรรมและ 
ทําความดี๒๑๓           
 ๕) เน้ือหาต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรม๒๑๔    
 ๖) สาระพุทธธรรมที่เผยแผ่ต้องใช้ประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์สามารถนําไปปรับปรุงแก้ไข
แก้ปัญหาหรือสามารถนําไปพัฒนาชีวิตที่ดีงามได้๒๑๕       
 ๗) ใช้อุปมาอุปมัยเพ่ือให้เกิดปัญญาเห็นคล้อยตามหลักธรรมในเรื่องน้ัน เช่น กรรม นรก 
สวรรค์ เป็นต้น๒๑๖          
 ๘) เน้ือหาสาระของหลักธรรมที่นําเสนอต้องมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ท้องถิ่นน้ันๆ เป็นหลักธรรมที่ถูกต้องก่อให้ เกิดปัญญาและประโยชน์แก่ผู้รับสารทําให้ชีวิตดี 
                                                            

๒๑๐สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๒๑๑สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๑๒สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๑๓สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๑๔สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๑๕สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๑๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๑๑ 

 
ขึ้นมีความสุข๒๑๗          
 ๙) หลักธรรมแต่ละเรื่องมีประเด็นใหม่ๆให้ขบคิดเว้นจากเรื่องลึกลับไกลตัวหรือเรื่องยากที่
ยากจะเข้าใจก่อให้เกิดความลังเลสงสัยย่ิงขึ้น๒๑๘       
 ๑๐ ) ต้องสร้างความตระหนักด้านคุณ ธรรมตามหลักคํ าสอนของพุทธศาสนาได้ 
อย่างถูกต้อง๒๑๙           
 ๑๑) ส่งเสริมให้มีความสามัคคีในหมู่คณะโดยคํานึงเรื่องความเสียสละเป็นสิ่งสําคัญ๒๒๐  
 ๑๒) เน้ือหาหลักธรรมต้องกระชับกระจ่างชัดไม่คลุมเครือไม่ก่อให้เกิดคําถามหรือความสงสัย
แก่ผู้ฟัง๒๒๑           
 ๑๓) เน้ือหาหลักธรรมต้องช่วยพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมคําสอนของศาสนาสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม๒๒๒  
 ๑๔) ต้องใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมี
ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์๒๒๓        
 ๑๕) หลักธรรมที่จะเผยแผ่แต่ละคร้ังต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังซึ่งเป็นเป้าหมายของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก่อนว่ามีความสามารถความรู้ความเข้าใจในรับรู้เพียงพอหรือไม๒่๒๔   
 ๑๖) เน้ือหาค่อยนําเสนอทีละน้อยกระตุ้นให้ผู้รับใช้ความปัญญาพิจารณาเหตุผลและหา
ข้อสรุปด้วยตนเอง๒๒๕          
 ๑๗) ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆให้สามารถใช้ปัญญาใน 
การแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความพออยู่พอดีพอประมาณ๒๒๖    
 ๑๘) เลือกธรรมะที่ทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้โดยเฉพาะความรู้เรื่องโลกและชีวิต การทําดีทําช่ัว 

                                                            
๒๑๗สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๑๘สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๑๙สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๐สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๒๒สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๓สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๔สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๖สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๒ 

 
การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา๒๒๗      
 ๑๙) หลักธรรมต้องส่งเสริมความเฉลียวฉลาดทางปัญญาควบคุมไม่ให้เกิดความหลงงมงายกับ
สิ่งที่ไม่มีเหตุผลควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องรอยได้๒๒๘               
ตารางที่ ๔.๑๒ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านสารตามหลักปัญญาภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ต้องใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาใน
การดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญา
แก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์ 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗,๘, ๙, 
๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ , 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๒ ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้น
จากทุกข์ ต่ างๆให้สามารถใช้ ปัญญาในการ
แก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความพอ
อยู่พอดีพอประมาณ 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘ 

๓ เน้ือหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสําคัญ 

๑๔ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖

๔ เน้ือหาต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสาร
หรือผู้เข้าอบรม 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสารตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า ต้องใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาใน
การดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน 
๑๗ รูป/คน รองลงมาคือ ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆให้สามารถใช้
ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความพออยู่พอดีพอประมาณ อยู่ในลําดับที่ ๒  
มีจํานวน  ๑๕รูป/คน รองลงมาคือ เน้ือหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็น
สําคัญ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๔ รูป/คน และเน้ือหาต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสาร
หรือผู้เข้าอบรม อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๓ รูป/คน     

                                                            
๒๒๗สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๒๘สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๓ 

 
 สรุปได้ว่า ใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงาน 
มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์  ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆ 
เน้ือหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในส่ิงที่สอนเป็นสําคัญ เน้ือหาต้องสอดคล้องและ
เหมาะสมกับผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรม       
 ๔.๒.๙ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักกายภาวนา    
 ๑) พระผู้มีพระภาคทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐสูงสุดในการใช้สื่อสําหรับฝึกเวไนยสัตว์ให้
เจริญในคุณความดีการเลือกช่องทางสื่อสารที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมทําให้พุทธศาสนิกชนประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา๒๒๙       
 ๒) การใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องจัดทําสื่อที่ใหม่ทันสมัยเป็นสากลมีรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็นทางการเพ่ือใช้เป็นหลักสูตรกลางและขัดเกลาสํานวน
ต่างๆ ให้ทันสมัยสามารถเข้าใจง่าย๒๓๐        
 ๓) ต้องปรับเปลี่ยนสื่อที่ใช้ไปตามบริบทของสังคมเพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน๒๓๑ 
 ๔) ฝึกอบรมแก่พระสงฆ์เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึงและ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนามีการประสานเช่ือมโยงกันลักษณะเครือข่าย๒๓๒    
 ๕) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทําและเพ่ือการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ 
การเผยแผ่ให้เกิดความน่าสนใจและใช้อย่างแพร่หลาย๒๓๓      
 ๖) ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔
พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความเหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอ
สร้างความหลากหลายเพ่ิมความน่าสนใจ๒๓๔       
 ๗) เพ่ิมความถี่และปริมาณในการเผยแผ่ข่าวสารด้านพุทธศาสนาในสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น 

                                                            
๒๒๙สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๓๐สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๓๑สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๓๒สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๓๓สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๓๔สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๑๔ 

 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมการเข้าถึงข่าวสารด้านพุทธศาสนา๒๓๕      
 ๘) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่หลักธรรมในพุทธศาสนา๒๓๖ 
 ๙) ใช้ช่องทางการส่ือสารทางสื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นจุดเช่ือมโยงคนกับ
พระพุทธศาสนาให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น๒๓๗       
 ๑๐) ใช้ช่องทางการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Youtube เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่สาระธรรม๒๓๘       
 ๑๑) นําเสนอด้วยภาพวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง ตัวอักษร และเสียงให้มีความน่าสนใจ 
ดึงดูดใจเพ่ือให้ธรรมะและความบันเทิง๒๓๙        
 ๑๒) จัดบริเวณวัดอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นสะอาดเงียบสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
ธรรมชาติ๒๔๐           
 ๑๓) มีห้องนํ้าที่สะอาดมีที่จอดรถได้สะดวกเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาบําเพ็ญกุศล๒๔๑

 ๑๔) เลือกจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางปฏิบัติตามหลักภวานา ๔ ได้๒๔๒       
 ๑๕) จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีล
จาริณีในช่วงปิดภาคเรียน กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ตอบปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมในวันสําคัญแห่งชาติ๒๔๓  
 ๑๖) จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กร
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกัน๒๔๔     
 ๑๗) การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้ประโยชน์ต้องเลือกใช้หลักภาวนา ๔ ให้เหมาะกับเวลา 

                                                            
๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๓๖สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๓๗สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๓๘สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๓๙สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๔๑สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔๒สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๔๓สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔๔สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๕ 

 
สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสานหลักธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย๒๔๕   
 ๑๘) ต้องใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดทําเอกสาร แผ่นผับ หรือหนังสือธรรมะ เพ่ือใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๒๔๖          
 ๑๙) ใช้ตนเองเป็นสื่อบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ประชาชน๒๔๗                         
ตารางที่ ๔.๑๓ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักกายภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ พัฒนา
ประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความ
เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอสร้าง
ความหลากหลายเพ่ิมความน่าสนใจ 

๑๕ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , 
๑๑ , ๑๒ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , 
๑๗, ๑๘ 

๒ เลือกจัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
สื่ อ กล างโดย เน้ นที่ ส าม ารถ เป ลี่ ยน แปล ง
พฤติกรรมในทางปฏิบัติตามหลักภวานา ๔ ได้ 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๓ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา ๔ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กรหน่วยงานทาง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกัน 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๔,  

๔ การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้ประโยชน์ต้อง
เลือกใช้หลักภาวนา ๔ ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ 
และบุคคล และต้องสามารถสืบสานหลักธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒,  

 

                                                            
๒๔๕สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔๖สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๖ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักกายภาวนา พบว่า ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอสร้างความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจ อยู่ในลําดับ
ที่ ๑ มีจํานวน ๑๕ รูป/คน รองลงมา คือ เลือกจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางปฏิบัติตามหลักภวานา ๔ ได้ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน   
๑๓ รูป/คน รองลงมา คือ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับ
องค์กรหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกัน อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน   
๑๑ รูป/คน และการจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้ประโยชน์ต้องเลือกใช้หลักภาวนา ๔ ให้เหมาะกับเวลา 
สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสานหลักธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อยู่ในลําดับสุดท้าย
มีจํานวน  ๑๐ รูป/คน         
 สรุปได้ว่า การใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อที่ เป็นทั้งภาพและเสียงอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ความเหมาะสมกับสาระธรรมท่ีต้องการนําเสนอสร้างความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจ เลือกจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางปฏิบัติตาม
หลักภวานา ๔ ได้ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กร
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกัน การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้ประโยชน์
ต้องเลือกใช้หลักภาวนา ๔ ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสานหลักธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย        
 ๔.๒.๑๐ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักศีลภาวนา    
 ๑) สื่อที่นํามาใช้ต้องช่วยส่งเสริมหลักธรรมความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาให้มากชักนําทํา
ให้ประชาชนคลายความกังวลใจคลายความสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เห็นประโยชน์ของการ
บําเพ็ญบุญกุศล เห็นความจําเป็นในการรักษาศีล เกิดความมุ่งมั่นที่จะรักษาศีลให้มั่นคง ได้รู้และเข้าใจ
ถึงหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนได้๒๔๘         
 ๒) สื่อต้องมีลักษณะที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับ
มีระเบียบไม่สับสน๒๔๙          
                                                            

๒๔๘สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๒๔๙สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๗ 

 
 ๓) สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้อง
สามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่
เกิดขึ้น๒๕๐           
 ๔) สื่อต้องส่งเสริมให้ผู้รับสามารถพิจารณาขุดค้นหาหลักธรรมจากชีวิตและนําหลักธรรมะน้ัน
มาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์๒๕๑         
 ๕) ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความน่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อ 
การเข้าใจเน้ือหา๒๕๒          
 ๖) ใช้สื่อภาษาที่เหมาะกับวัยของผู้รับสารทําให้ผู้รับสารมีความต่ืนตัวสนใจและต้ังใจฟัง
เรื่องราว๒๕๓           
 ๗) ใช้ภาษาสุภาพนุ่มนวลไม่หยาบคายชวนให้สบายใจทันต่อเหตุการณ์และการเข้าถึงของ
ผู้รับ๒๕๔            
 ๘) ใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือเท่าที่จําเป็นให้
เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส๒๕๕         
 ๙) ใช้สื่อหลากหลายเพ่ือเหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับ 
สาระธรรมที่ ต้ องการนํ าเสนอประเภทสื่ อ อิ เล็ กทรอนิกส์  เครื่อ งเสียง สื่ อสมั ย ใหม่  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์นําเสนอที่เป็นสื่อภาพน่ิง๒๕๖     
 ๑๐) เพ่ิมความหลากหลายในการสื่อธรรมะให้น่าสนใจทั้งรูปแบบสีสันเอกสารที่เป็นข้อความ
ตัวอักษร แผ่นพับ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวให้สอดคล้องกับหลักธรรมเหมาะสมกับวัยที่สามารถ
เข้าใจได้จะช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านศีลธรรม๒๕๗       
 ๑๑) ต้องมีข้อกําหนดแนวปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมถูกต้อง
                                                            

๒๕๐สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๒๕๑สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๕๓สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๕๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๕๕สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๕๖สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๕๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๘ 

 
ตามพระธรรมวินัย๒๕๘          
 ๑๒) สื่อที่ใช้ต้องสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคยกับประชาชนและสื่อสารกลับได้
ด้วยอย่างเหมาะสม๒๕๙          
 ๑๓) สื่อต้องสื่อสารชักจูงแนะนําพุทธศาสนิกชนไม่ให้หลงเช่ือในคําสอนที่บิดเบือนไม่ถูกต้อง 
ที่ทําให้หลงผิด คิดผิด พูดผิด และทําผิด๒๖๐       
 ๑๔) ต้องใช้การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนร่วมคิดและแก้ปัญหากับชุมชนทํางานร่วมกับชุมชน
เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นศรัทธาและไว้วางใจ๒๖๑       
 ๑๕) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อต้องคํานึงความคุ้มค่าต่อการสละเวลาใน 
การเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย๒๖๒        
 ๑๖) จัดให้มีกิจกรรมการทําบุญ สมาทานศีล และฟังธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะและ 
วันสําคัญทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง๒๖๓        
 ๑๗) บางเหตุการณ์ต้องใช้สื่อบุคคลอันได้แก่ตัวพระสงฆ์เองโดยแสดงเป็นตัวอย่างในการสอน
การปฏิบัติ๒๖๔           
 ๑๘) ต้องมีกิจกรรมเก่ียวกับกฎระเบียบเพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธีปฏิบัติตนและวางตัวให้
เหมาะสมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์และปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้และเพ่ือปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัยความสามัคคีในหมู่คณะ๒๖๕       
 ๑๙) ต้องประชาสัมพันธ์เผยแผ่ธรรมผ่านทางเคร่ืองกระจายเสียงของวัดเมื่อบรรยายธรรมแด่
พุทธศาสนิกชนทั่วไป๒๖๖   

                                                            
๒๕๘สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๕๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๖๐สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐.  
๒๖๑สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๖๒สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖๓สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖๕สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖๖สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๙ 

 
ตารางที่ ๔.๑๔ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักศีลภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้
เข้ าถึ งภาวนา  ๔  มองเห็นได้ ชัด เจนถูก ต้อง
สามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจ
ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความทุกข์
ที่เกิดขึ้น 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๒ สื่อต้องมีลักษณะที่สามารถสื่อความหมายได้อย่าง
รวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับมีระเบียบ
ไม่สับสน 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๖, ๑๗,  ๑๙ 

๓ ใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษา
บาลี สั น สกฤตแ ต่ น้ อยหรือ เท่ าที่ จํ า เป็ น ให้
เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส 

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖,  
๑๘ 

๔ ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มี
ความน่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจ
เน้ือหา 

๑๓ ๑ , ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 
๑๗ 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักศีลภาวนา พบว่า สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพ
จิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๗ รูป/คน 
รองลงมาคือ สื่อต้องมีลักษณะที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับ
มีระเบียบไม่สับสน อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๖ รูป/คน รองลงมาคือ ใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็น
ทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือเท่าที่จําเป็นให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส อยู่ในลําดับ
ที่ ๓ มีจํานวน  ๑๔ รูป/คน และต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความน่าสนใจ 
น่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจเน้ือหา อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๓ รูป/คน   



๒๒๐ 

 
 สรุปได้ว่า สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้ชัดเจน
ถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก 
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับมีระเบียบ 
ไม่สับสนใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือเท่าที่จําเป็น 
ให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความน่าสนใจ 
น่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจเน้ือหา       
 ๔.๒.๑๑ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักจิตภาวนา    
 ๑) พระพุทธเจ้าทรงใช้สื่อประกอบการสื่อสารหลักธรรมทรงใช้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของ
พระองค์เพ่ือเป็นสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเน้ีอหาธรรมะที่เป็นนามธรรมง่ายขึ้น๒๖๗    
 ๒) สมัยพุทธกาลเทคโนโลยีการสื่อสารยังล้าสมัยแต่พระพุทธองค์ทรงใช้สื่อที่เป็นธรรมชาติ 
ที่อยู่ใกล้ตัวผู้รับสารและเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ผู้คนใช้กันอยู่เป็นสื่อในการสื่อสาร๒๖๘   
 ๓) สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้สามารถ
ช่วยส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ย่ิงขึ้น๒๖๙           
 ๔) ต้องนําสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็น
ตัวอย่างประกอบกับการบรรยายภาวนา ๔ ให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เห็นเข้าใจในประเด็นธรรมะต่างๆ
เป็นรูปธรรมในเรื่องน้ันๆได้ง่าย๒๗๐        
 ๕) สื่อวิทยุโทรทัศน์น้ันแม้จะสามารถถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียงได้เร็วมากและส่งภาพใน
ระยะทางไกลๆแต่ด้วยข้อจํากัดหลายประการจึงทําให้การเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์โดยท่ัวไปน้ัน

                                                            
๒๖๗สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๖๘สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๖๙สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๗๐สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๒๑ 

 
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร๒๗๑         
 ๖) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นในปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตจัดเป็น
สื่อมวลชนอีกประเภทหน่ึงที่เพ่ิมความสะดวกในการรับฟังและอ่านสาระธรรมได้มากย่ิงขึ้น๒๗๒  
 ๗) เพ่ิมการใช้สื่อทางวิทยุมาประกอบการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจเพ่ิมมากย่ิงขึ้น๒๗๓ 
 ๘) ใช้เหตุการณ์สถานการณ์จริงเป็นสื่อในการเผยแผ่เพ่ือให้มีความน่าสนใจและช่วยสร้าง
ความเข้าใจในเน้ือหาสาระธรรม๒๗๔        
 ๙) ต้องจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อนําจิตใจชาวบ้านให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาจนสามารถพัฒนา
ชีวิตตนเองให้เป็นอยู่ได้อย่างสงบสุขและย่ังยืน๒๗๕       
 ๑๐) จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมให้ปรากฏออกมาในรูปของความสามัคคี  
การทํางานร่วมกัน ความเสียสละ ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเป็น
ประชาธิปไตย การร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมของชุมชน การเคารพต่อผู้ใหญ่ในชุมชน จนนําไปสู่ 
ความเข้มแข็งของชุมชนคือสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน๒๗๖     
 ๑๑) ต้องมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดภาพของความดีงาม ความกตัญญู  
ความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน๒๗๗        
 ๑๒) ในการจัดกิจกรรมเผยแผ่ต่างๆของพระสงฆ์ เช่น กิจกรรมสอนศีลธรรมนอกสถานท่ี 
กิจกรรมเผยแผ่ศาสนธรรมส่ งเสริมศีลธรรมแก่ เยาวชน  นัก เรียน  และประชาชน  ต้องมี 
การประชาสัมพันธ์และบอกประโยชน์ต่างๆ ที่เยาวชนนักเรียนและประชาชนจะได้รับด้วย๒๗๘ 

                                                            
๒๗๑สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๗๒สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๗๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๗๔สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗๕สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗๖สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗๗สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐.  



๒๒๒ 

 
 ๑๓) กิจกรรมต้องทําให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องศาสนพิธีและ
มารยาทชาวพุทธที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทย๒๗๙     
 ๑๔) กิจกรรมควรเน้นให้เห็นถึงความสําคัญและให้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย
เป็นผู้มีกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน เป็นที่น่าช่ืนชมยกย่องน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอ่ืนได้๒๘๐        
 ๑๕) จัดกิจกรรมนันทนาการใช้ความสนุกสนานเป็นแรงจูงใจในการนําเข้าสู่ธรรมะให้มี 
ความสนใจ เปิดใจและต้ังใจรับสาร เช่น การแสดงประกอบนิทานธรรมะ๒๘๑    
 ๑๖) นําเกมที่สอดแทรกคุณธรรมให้ผู้เข้าอบรมได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินร่าเริงแจ่มใส 
มีความสนุกสนาน และทําให้ผ่อนคลายด้วยสื่อเพลง คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ เพ่ือกระตุ้น
ให้ไม่เบ่ือหน่าย๒๘๒          
 ๑๗) นําสื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพื่อทํา
ให้มีความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจในเน้ือหาสาระของภาวนา ๔๒๘๓    
 ๑๘) ประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวและวัตถุจําลองในการเผยแผ่ช่วย 
พัฒนาจิตให้สดช่ืนเบิกบานเป็นสุข๒๘๔        
 ๑๙) สื่อที่ นํามาใช้ต้องส่งเสริมจิตสํานึกทางคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใช้หลักภาวนา ๔ ในการดํารงชีวิตมากขึ้น๒๘๕                         

 

 

                                                            
๒๗๙สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๐สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๘๑สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๒สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๓สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,          

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๔สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๕สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๒๓ 

 
ตารางที่ ๔.๑๕ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักจิตภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถ
สร้างความสนใจแก่ผู้ รับสารได้สามารถช่วย
ส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้าง
ความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕,  
๑๗, ๑๙ 

๒ ต้องนําสื่อ วีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่ งเป็น
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็น
ตัวอย่างประกอบกับการบรรยายภาวนา ๔ ให้
ผู้รับการถ่ายทอดได้เห็นเข้าใจในประเด็นธรรมะ
ต่างๆเป็นรูปธรรมในเรื่องน้ันๆได้ง่าย 

๑๔ ๑ , ๒ , ๓ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗ 

๓ สื่อที่นํามาใช้ต้องส่งเสริมจิตสํานึกทางคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลัก
ภาวนา ๔ ในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

๑๒ ๑ , ๒ , ๕ , ๗ , ๙ , ๑๑ , 
๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘ 

๔ นํ า สื่ อ ภ า พ น่ิ ง  สื่ อ เพ า เว อ ร์ พ อ ย ท์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพ่ือ
ทําให้มีความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจใน
เน้ือหาสาระของภาวนา ๔ 

๑๑ ๑ , ๓ , ๕ , ๖ , ๗ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒ ๑๔, ๑๕, ๑๖ 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักจิตภาวนา พบว่า สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ 
ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้สามารถช่วยส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้าง
ความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ 
ต้องนําสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่าง
ประกอบกับการบรรยายภาวนา ๔ ให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เห็นเข้าใจในประเด็นธรรมะต่างๆ เป็น
รูปธรรมในเร่ืองน้ันๆได้ง่าย อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๔ รูป/คน รองลงมาคือ สื่อที่นํามาใช้ต้อง



๒๒๔ 

 
ส่งเสริมจิตสํานึกทางคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักภาวนา ๔  
ในการดํารงชีวิตมากขึ้น อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และนําสื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพ่ือทําให้มีความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจใน
เน้ือหาสาระธรรม อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน     
 สรุปได้ว่า สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้
สามารถช่วยส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ย่ิงขึ้น นําสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่าง
ประกอบกับการบรรยายภาวนา ๔ นําสื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สมัยใหม่มาประกอบเพ่ือทําให้มีความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจในเน้ือหาสาระของภาวนา ๔
 ๔.๒.๑๒ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักปัญญาภาวนา    
 ๑) พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความสําคัญของสื่อเพ่ือการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นปัจจัยสําคัญ
ของกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรมภายในตนอาศัยช่องทางสื่อที่เรียกว่า อายตนะ๒๘๖   
 ๒) สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔  
ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม
คําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงรับรู้และตีความโดยยึดถือความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก๒๘๗  
 ๓) สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้๒๘๘         
 ๔ ) ใน ยุค ปัจจุ บั น รูปแบบและสถานการณ์ เป็น ตัวกํ าหนดสื่ อที่ ใ ช้ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๒๘๙          
 ๕) พระสงฆ์ต้องใช้การสื่อสารระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการตอบสนอง
และมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร สามารถโต้ตอบปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดกันได้๒๙๐ 
 ๖ ) เลื อ ก ใช้ สื่ อ ก ารสอนที่ เห ม าะสมที่ ให้ ป ระสบการณ์ ต รงกับผู้ รั บ โดยการให้ 

                                                            
๒๘๖สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๘๗สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘๘สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๘๙สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๐สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๒๕ 

 
ลงมือปฏิบัติจริง๒๙๑          
 ๗) สื่อต้องให้เน้ือหาและความรู้ใหม่มีเน้ือหาที่เข้าใจง่าย๒๙๒     
 ๘) ใช้สื่อที่มีในท้องถิ่นและหาได้สะดวกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพราะมีความเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของผู้รับสาร๒๙๓         
 ๙) ผลิตสื่อขึ้นมาใช้เองโดยอาศัยภูมิปัญญาวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่และหาได้ง่ายในท้องถิ่น๒๙๔ 
 ๑๐) ใช้สื่อที่ เหมาะสมกับผู้ฟังและใช้สื่อที่ผู้ฟังคุ้นเคยท่ีจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาเพ่ือที่
ประชาชนผู้รับการเผยแผ่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและเช่ือมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา๒๙๕  
 ๑๑) จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นภายในวัดเพ่ือการอบรมประชาชนให้เข้าใจเกิดปัญญา๒๙๖

 ๑๒) สถานที่ปฏิบัติธรรมต้องมีระบบภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงามเป็นเอกเทศ ไม่มีเสียงรบกวน
จากภายนอก ปลอดโปร่ง ไม่อับ ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเผยแผ๒่๙๗          
 ๑๓) จัดต้ังห้องสมุดภายในวัดเพ่ือศึกษาค้นคว้าหลักธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ตามความต้องการแต่ละบุคคล๒๙๘         
 ๑๔) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมชาวพุทธที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้๒๙๙   
 ๑๕) จัดพิมพ์เผยแผ่ หนังสือธรรมะทั่วไป หนังสือสวดมนต์ แจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป๓๐๐  
 ๑๖) จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแก่เยาวชนในชุมชน จัดนิทรรศการ และ
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ือปลูกฝังความเคารพนับถือในหลักธรรมคําสอนมากขึ้น๓๐๑ 

                                                            
๒๙๑สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๙๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๙๓สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๔สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๕สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๖สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๙๘สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,  

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๙๙สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๐๐สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐๑สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๒๖ 

 
 ๑๗) ใช้สื่อชุมชนวิทยุชุมชนเสียงตามสายในชุมชนประกอบการเผยแผ่เพ่ือให้ผู้ฟังมีโอกาส
เข้าถึงหลักธรรมต่อเน่ืองเป็นประจํามากย่ิงขึ้น๓๐๒       
 ๑๘) เล่านิทานยกอุทาหรณ์และเปรียบเทียบด้วยอุปมาอุปไมยจะได้เห็นภาพของธรรมะช่วย
ในการขยายธรรม ง่ายต่อการจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติจะทําผู้ฟังได้ปัญญาเกิดขึ้นรวดเร็ว๓๐๓  
 ๑๙) ในการปรับปรุงสื่อต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นตลอดทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางนําไปปรับได้อย่างเหมาะสมต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์๓๐๔       
ตารางที่ ๔.๑๖ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักปัญญาภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ 
และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ช่วยให้ผู้ฟังมี
ปั ญ ญ าได้ รู้ แ ละ เข้ า ใจถึ งค วามหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม
คําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงรับรู้และ
ตีความโดยยึดถือความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑,๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๙ 

๒ เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมที่ให้ประสบการณ์
ตรงกับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง 

๑๓ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, 
๑๙ 

 

 

                                                            
๓๐๒สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐๓สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐๔สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๒๗ 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักปัญญาภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๓ ใช้การสื่อสารระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับ
สารจะได้มี ก ารตอบสนองและมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ป้ อ น กลั บ จ าก ผู้ รั บ ส าร  ส าม ารถ โต้ ต อบ
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ 

๑๒ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๗ , ๘ , ๑๑ , 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ 

๔ ใช้สื่อที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชน
ได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 

๑๑ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  

 จากตารางที่ ๔.๑๖ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงรับรู้และ
ตีความโดยยึดถือความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ 
เลือกใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสมที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง อยู่ในลําดับที่ 
๒ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน รองลงมาคือ ใช้การสื่อสารระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มี 
การตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร สามารถโต้ตอบปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดกันได้ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๒ รูป/คน และใช้สื่อที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้
ประชาชนได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ อยู่ในลําดับ
สุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน        
 สรุปได้ว่า สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา 
๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม 
เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมท่ีให้ประสบการณ์ตรงกับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้การส่ือสาร
ระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร  
ใช้สื่อที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม 
  



๒๒๘ 

 
 ๔.๒.๑๓ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักกายภาวนา      
 ๑) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับว่าจะเลือกรับ
หลักธรรมหรือเลือกที่จะตีความต่อหลักธรรมน้ันอย่างไรเหตุน้ันในการเผยแผ่พุทธศาสนาจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาผู้รับอย่างถี่ถ้วน๓๐๕         
 ๒) ผู้รับสารต้องมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อ
บุคคลสถานภาพในทางสังคมรวมถึงความสอดคล้องกับจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามล้วนเป็น
ปัจจัยสําคัญให้การสื่อสารระหว่างกันส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดําเนินไป
อย่างสุขสงบ๓๐๖           
 ๓) ต้องรับสารด้วยกระบวนการรับรู้ที่ถูกต้องมีการพัฒนาทักษะในการรับสารโดยมุ่งหมายให้
เห็นคุณค่าและความสําคัญของหลักธรรมพระพุทธศาสนา๓๐๗     
 ๔) ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามหลักวุฒิธรรม ๔ ประการ ได้แก่  การคบสัตบุรุษ การฟังธรรม 
การตริตรองธรรม การปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเพื่อเป็นหลักในการเรียนรู้วิชาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทางโลกและทางธรรม๓๐๘          
 ๕) ต้องนําสาระธรรมท่ีได้รับการเผยแผ่ไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติ เช่น การน่ังสมาธิ รักษาศีล 
ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งอบรมส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว๓๐๙      
 ๖) ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต 
ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม๓๑๐   
 ๗ ) มีทักษะการสื่อสารที่ ดี เข้าใจการใช้ภาษาทั้ งภาษากาย  ภาษาพูด  เข้าใจและรู้ 
กระบวนการสื่อสาร๓๑๑          
                                                            

๓๐๕สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๓๐๖สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐๗สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๐๘สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐๙สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๑๐สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๑๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๒๙ 

 
 ๘) พัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารเป็นผู้ฟังผู้อ่านคิดและรับรู้ความหมายได้๓๑๒ 
 ๙) มีความพร้อมทางร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เจ็บป่วย พิการ อ่อนเพลีย หิวเกิน อ่ิมเกิน 
สมองและระบบประสาททํางานเป็นปกติ๓๑๓       
 ๑๐) ต้องฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักด้วยตนเองทําให้เกิดความชํานาญมากขึ้น๓๑๔   
 ๑๑) ต้องประกอบด้วยความเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม๓๑๕   
 ๑๒) ต้องมีส่วนร่วมในการเผยแผ่อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาและมีการสื่อสารกลับ๓๑๖  
 ๑๓ ) มีการแสดงป ฏิ กิริยาตอบสนองต่อผู้ ส่ งสารถึ งความ รับรู้ ในสิ่ งที่ เข้ าใจหรือ 
เคลือบแคลงสงสัย๓๑๗          
 ๑๔) ต้องสอนให้เหมาะกับตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละ
บุคคลว่าผู้เรียนมีความพร้อมในการรับสาระธรรมหรือไม่๓๑๘      
 ๑๕) เน้นการใช้สื่อลักษณะการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เกิดประยุกต์กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๓๑๙           
 ๑๖) มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมชักชวนให้ประชาชนประชาชนเข้าวัดเป็นประจําทุกวันพระ
หรือเทศกาลสําคัญร่วมกิจกรรมเผยแผ่โดยประยุกต์เข้ากับประเพณีวัฒนธรรมตามสภาพชุมชน
น้ันๆ๓๒๐           
 ๑๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมทางศาสนา๓๒๑ 
 ๑๘) ผู้รับสารต้องมีอายุ เพศ วัยเดียวกันเพ่ือง่ายต่อการสื่อสารที่เหมาะสม๓๒๒   

                                                            
๓๑๒สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑๓สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑๔สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑๕สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐.  
๓๑๗สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑๘สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๑๙สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒๐สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒๑สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒๒สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๐ 

 
 ๑๙) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้รับสารจะทําให้สามารถเลือก
วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับผู้รับสารได้๓๒๓  
ตารางที่ ๔.๑๗ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักกายภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ต้องใช้ วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึง
กระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต 
ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมส่วนรวม 

๑๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , 
๑๙ 

๒ ต้องสอนให้เหมาะกับตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคลว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับสาระธรรมหรือไม่ 

๑๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙ 

๓ ต้ อ งมี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน ลั กษณ ะท าง
บุคลิกภาพของผู้รับสารจะทําให้สามารถเลือก
วิธีการสื่อสารที่เหมาะกับผู้รับสารได้ 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๗, ๑๙ 

๔ มีทักษะการสื่อสารที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษา
กาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้กระบวนการสื่อสาร 

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕

 จากตารางที่ ๔.๑๗ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักกายภาวนา พบว่า ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึง
กระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมส่วนรวม อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๙ รูป/คน รองลงมาคือ สอนให้เหมาะกับ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคลว่าผู้เรียนมีความพร้อมใน 
การรับสาระธรรมหรือไม่ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป/คน รองลงมาคือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้รับสารจะทําให้สามารถเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับผู้รับสารได้  
อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน และมีทักษะการส่ือสารที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษากาย  
ภาษาพูด เข้าใจและรู้กระบวนการสื่อสาร อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๔ รูป/คน 

                                                            
๓๒๓สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๑ 

 
 สรุปได้ว่า ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย 
ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม สอนให้เหมาะ
กับตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้รับสารจะทําให้สามารถเลือกวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะกับผู้รับสารได้  
มีทักษะการสื่อสารที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษากาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้กระบวนการสื่อสาร
 ๔.๒.๑๔ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักศีลภาวนา      
 ๑) ประเทศไทยแม้จะเป็นเมืองพุทธแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักคําสอนของศาสนา
และผู้ที่เข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุด้วยผลยังมีน้อยทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจมาจาก
ข้อบกพร่องจากการสื่อสารอยู่บ้างทําให้หลักธรรมะไม่เข้าถึงใจของประชาชน๓๒๔   
 ๒) ผู้รับสารต้องตระหนักในหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนและมีความรับผิดชอบด้วย
การพัฒนาตนเองยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา๓๒๕    
 ๓) มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามหลักธรรม คือ เว้นจากการทําความช่ัว ทําแต่ความดี และทํา
จิตใจให้หมดจดจากกิเลสด้วยการบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ให้ทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนาเพ่ือขัดเกลาอบรมบ่มเพาะกายวาจาใจให้งดงามเรียบร้อย ให้สงบน่ิงและให้พ้นจาก 
ความเศร้าหมองต่างๆ๓๒๖          
 ๔) ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตามหลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความสําคัญของศีล๓๒๗ 
 ๕) ต้องโน้มน้าวให้นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนเพราะศีลเป็นคุณธรรมที่ทําให้เป็น
มนุษย์อย่างสมบูรณ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือจะทําให้ตนเองและสังคมอยู่อย่าง
สงบสุขร่มเย็น๓๒๘          
 ๖) ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมีมารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีล
ซื่อสัตย์สุจริต๓๒๙           
                                                            

๓๒๔สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๓๒๕สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒๖สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๒๗สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒๘สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๒๙สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๓๒ 

 
 ๗) เป็นผู้มีหลักธรรมและวินัยของชีวิตในการแสดงพฤติกรรมในการรับสารให้ถูกต้อง๓๓๐ 
 ๘) เน้ือหาภาวนา ๔ ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญาต้องจัดวิธีการที่จะนําไปเผยแผ่
ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่๓๓๑       
 ๙) ต้องไม่วิจารณ์พระสงฆ์ในทางลบถึงสิ่งที่ไม่ใช่สาระของการส่ือสารหรือในขณะที่ฟังก็พูด
วิจารณ์ไปด้วย นอกจากจะเป็นการเสียมารยาทก่อความรําคาญแก่คนข้างเคียงยังทําให้ไม่ได้ประโยชน์
อันจะเกิดจากการฟัง๓๓๒         
 ๑๐) ไม่ด่วนสรุปล่วงหน้าเมื่อฟังเรื่องราวไปได้เพียงเล็กน้อยก็สรุปความเองว่าจะต้องเป็น
อย่างน้ันเป็นอย่างน้ีแสดงทรรศนะตามแต่ที่ตัวเองได้เผชิญมาซึ่งเรื่องราวที่ทุกคนนั้นสื่อออกมาน้ัน 
บางจุดก็มีความคล้ายคลึงกันแต่บางจุดก็อาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาจไม่เป็นความจริงตามที่
คาดการณ์เอาเอง๓๓๓          
 ๑๑) ให้เกียรติและเคารพพระสงฆ์โดยสํารวมกิริยาอาการให้พอเหมาะไม่ชิงพูดก่อนที่จะจบ
ความเมื่อไม่เข้าใจให้ถามจบการบรรยาย๓๓๔       
 ๑๒) รักษาความสงบและเพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้บรรยายต้องฟังด้วยความสํารวม  
ไม่กระซิบพูดกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง ไม่ทํากิจส่วนตัว ไม่ควรเดินเข้าออกพลุกพล่าน๓๓๕   
 ๑๓) ต้องรับสารด้วยความสํารวมจดบันทึกสาระสําคัญถ้าจะสอบถามข้อสงสัยให้ยกมือ 
ขออนุญาตจากผู้บรรยายในสถานที่น้ันก่อนจึงสอบถามได้๓๓๖      
 ๑๔) ต้องรับสารด้วยความอดทนแม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้บรรยายก็ต้องรับฟังอย่าง
สงบฟังเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็น๓๓๗      
 ๑๕) มีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพในธรรมและมีความรับผิดชอบ๓๓๘ 

                                                            
๓๓๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๓๑สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๓๒สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๓๓สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๓๔สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๓๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๓๖สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๓๗สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๓๘สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๓ 

 
 ๑๖) ผู้รับสารต้องต่ืนตัวที่จะปฏิบัติจริงจังและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นและสามารถอยู่กับคนอ่ืนได้อย่างมีระเบียบวินัย๓๓๙   
 ๑๗) ต้องเปิดใจกว้างรับหลักธรรมแม้ว่าตนเองจะมีวิถีการดําเนินชีวิตด้านอาชีพทํามาหากิน
หรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับธรรมะที่พระสงฆ์เผยแผ่๓๔๐      
 ๑๘) มีความกล้าหาญในการทําดีประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมะ๓๔๑           
 ๑๙) รู้จักแบ่งเวลาหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมแม้จะต้องเสียรายได้ไปบ้าง๓๔๒              
ตารางที่ ๔.๑๘ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักศีลภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ เน้ือหาภาวนา ๔ ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้าน
ปัญญาต้องจัดวิธีการท่ีจะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้
ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ 

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔ 

๒ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตามหลักของศีล
ให้ได้เล็งเห็นความสําคัญของศีล 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖ 

๓ ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมี
มารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์สุจริต 

๑๑ ๑ ,  ๓ ,  ๖ ,  ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๙ 

๔ มีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพใน
ธรรมและมีความรับผิดชอบ 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗,  ๙, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖ 

  

                                                            
๓๓๙สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๔๐สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๔๑สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๔๒สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๔ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักศีลภาวนา พบว่า เน้ือหาภาวนา ๔ ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต 
ด้านปัญญาต้องจัดวิธีการที่จะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ อยู่ในลําดับ
ที่ ๑ มีจํานวน ๑๔ รูป/คน รองลงมาคือ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตามหลักของศีลให้ได้
เล็งเห็นความสําคัญของศีล อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๓ รูป/คน รองลงมาคือ ต้องมีการวางตนและ
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมีมารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในลําดับที่ ๓  
มีจํานวน  ๑๑  รูป/คน และมีมีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพในธรรมและ 
มีความรับผิดชอบ อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๐ รูป/คน  
 สรุปได้ว่า เน้ือหาภาวนา ๔ ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญาต้องจัดวิธีการที่จะนําไป
เผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตาม 
หลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความสําคัญของศีล ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
มีมารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพ
ในธรรมและมีความรับผิดชอบ        
 ๔.๒.๑๕ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักจิตภาวนา      
 ๑) มนุษย์มีจิตเป็นตัวนําการกระทําทุกอย่างดังที่มีคาถาในธรรมบทว่า จิตที่ฝึกมาแล้วนําสุข
มาให้ หรือที่กล่าวว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว พระพุทธศาสนาจึงมีการเน้นเรื่องจิตเป็นสําคัญ
เพราะฉะน้ันแล้วในการสื่อสารจะต้องมีการพิจารณาคิดนึกตรึกตรองเสียก่อน๓๔๓   
 ๒) บุคคลในสังคมทุกคนจะมีจิตใจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนได้รับ 
การสั่ งสอนมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์จะต้องไม่ทําให้ผู้รับหลักธรรมเกิดการ
กระทบกระเทือนจิตใจขุ่นเคืองไม่พอใจหรือทําให้หวาดระแวงหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่อาจกระทบกระทั่ง
ต่อกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่๓๔๔       
 ๓) การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการใน
ระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร๓๔๕    
                                                            

๓๔๓สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๓๔๔สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๔๕สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๓๕ 

 
 ๔) ผู้รับสารต้องมีจิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาวะสุขสบายตามสมควร ไม่เครียดมาก ฟุ้งซ่าน 
หวาดระแวง ไม่ถูกครอบงําด้วยอารมณ์ที่รุนแรงหรือด้วยความคิดที่มีอคติ๓๔๖    
 ๕) พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟังไม่วิตกกังวลคิดถึงเรื่อง
ที่วิตกกังวลซ้ําไปซ้ํามาในใจ ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ หรือกลัว๓๔๗              
 ๖) มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร มีทัศนคติที่มีต่อเน้ือหาสาระ มีทัศนคติที่ดีต่อสื่อมีความสนใจ 
มีความต้ังใจในการฟังเน้ือหาสาระที่เป็นธรรมะ๓๔๘        
 ๗) ผู้รับสารต้องมีทัศนคติที่ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนรับฟังความคิดเห็นของ
กันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก๓๔๙       
 ๘) มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้องเป่ียมด้วยเหตุผลใน
การพิจารณาตามความเป็นจริงในการจัดการกับปัญหา๓๕๐      
 ๙) ผู้รับสารต้องไม่มีอคติการลําเอียงทั้งที่เกิดจากลําเอียงเพราะรัก ทั้งที่เกิดจากลําเอียง
เพราะโกรธ ทั้งที่ เกิดจากลําเอียงเพราะหลง การลําเอียงทําให้แปลเจตนาผิดความหมายหรือ
คลาดเคลื่อนจากที่เป็นจริงได้๓๕๑         
 ๑๐) รับสารด้วยกระบวนการรับรู้ที่ถูกต้องประกอบด้วยสติประคองอารมณ์ให้มีสมาธิจดจ่อ
กับการกระทํา คําพูด และความคิดให้เป็นกุศลกรรมตลอดเวลา๓๕๒     
 ๑๑) มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง๓๕๓         
 ๑๒) ปรับจิตใจและอารมณ์ความคิดไม่ให้มีอคติความลําเอียงหรือความรู้สึกส่วนตัวต่อ

                                                            
๓๔๖สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๔๗สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๔๘สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๔๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๕๐สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๑สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๒สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๓สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๖ 

 
คุณลักษณะของผู้ส่งสาร สาร หรือสื่ออุปกรณ์เพราะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การสื่อสารบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงต้องให้จิตอยู่ในสภาวะพร้อมรับสาระธรรม๓๕๔      
 ๑๓) ต้องมีสมาธิมีจิตใจจดจ่อในเร่ืองน้ันๆ ไม่ใจลอยหรือไม่ต้ังใจเท่าที่ควรเพราะจะทําให้ 
ไม่สามารถจับใจความได้หมดครบถ้วนอาจทําให้เข้าใจไขว้เขวหรือไม่ได้เน้ือหาสมบูรณ๓์๕๕  
 ๑๔ ) ต้ อ ง ไม่ ป ล่ อ ย ใจ ให้ ฟุ้ งซ่ าน ไป ต าม อ ารมณ์ ต่ า งๆ  ห รื อ ฟั งแบ บ เสี ย ไม่ ไ ด้  
ไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ล่วงหน้าเพราะการคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะได้รับฟังไม่น่าสนใจ๓๕๖  
 ๑๕ ) ต้องสนใจและเล็ งเห็นประโยชน์จากธรรมะอย่างแท้ จริ งไม่ ใช่รับ ด้วยจํ าใจ 
หรือถูกบังคับ๓๕๗          
 ๑๖) ต้ังใจฟังหลักธรรมที่พระนํามาเทศน์ ปาฐกถา บรรยาย หรือบอกเล่ากล่าวสอนเพ่ือ
บรรเทาความสงสัยทําความเห็นให้ถูกต้อง๓๕๘       
 ๑๗) มีสมาธิจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่ฟังการมีสมาธิต้องฝึกฝนตนเองโดยควบคุมจิตใจใน 
เรื่องที่ทํา๓๕๙           
 ๑๘) ต้องจับใจความสําคัญของเรื่องและคิดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องราวที่รับการถ่ายทอด 
ว่าอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผล๓๖๐         
 ๑๙) ต้องมีอารมณ์แจ่มใสปลอดโปร่งร่าเริงทางจิตใจและยินดีพอใจที่จะเรียนรู๓้๖๑        

 

                                                            
๓๕๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๕๕สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๖สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๕๗สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๘สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕๙สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๖๐สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๖๑สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๓๗ 

 
ตารางที่ ๔.๑๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักจิตภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับ
สารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับ
ต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน
ของผู้รับสาร 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๗, ๑๘ 

๒ มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา 
สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

๑๕ ๘ , ๙ ,  ๑๑ ,  ๑๓ , ๑๔ , 
๑๕, ๑๖ ๑๙ 

๓ พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมี
จิตใจพร้อมที่จะรับฟังไม่วิตกกังวลคิดถึงเรื่องที่
วิตกกังวลซ้ําไปซํ้ามาในใจ ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ 
หรือกลัว 

๑๔ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 
๑๑ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๗ ,  
๑๙ 

๔ มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการคิดที่ถูกต้องเป่ียมด้วยเหตุผลในการ
พิจารณาตามความเป็นจริงในการจัดการกับ
ปัญหา 

๑๒ ๑, ๒,  ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๙ 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักจิตภาวนา พบว่า การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ 
ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน
ของผู้รับสาร อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๖ รูป/คน รองลงมาคือ มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความคิด 
และสติปัญญา สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  
๑๕ รูป/คน รองลงมาคือ พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟังไม่วิตก
กังวลคิดถึงเรื่องที่วิตกกังวลซ้ําไปซ้ํามาในใจ ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ หรือกลัว อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  
๑๔ รูป/คน และมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้องเปี่ยมด้วยเหตุผล
ในการพิจารณาตามความเป็นจริงในการจัดการกับปัญหา อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป/คน
 สรุปได้ว่า การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความ



๒๓๘ 

 
ต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ 
ความคิด และสติปัญญา สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง พิจารณาผู้รับสาร
ว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟัง มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่าน
กระบวนการคิดที่ถูกต้องเป่ียมด้วยเหตุผลในการพิจารณาตามความเป็นจริง   
 ๔.๒.๑๖ การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักปัญญาภาวนา     
 ๑) สถานการณ์ในปัจจุบันมีปัญหามากมีความยุ่งยากทั้งภายนอกและภายใน ภายนอก
หมายถึงปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ภายในหมายถึงปัญหาความขัดแย้งทางจิตใจความ 
ตึงเครียดทางอารมณ์ สิ่งที่จะเป็นที่ พ่ึงของบุคคลที่มีความขัดแย้งทางจิตใจและความตึงเครียด 
ทางอารมณ์เหล่าน้ันได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลือกธรรมะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือ
คลายความตึงเครียดทางอารมณ์ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางจิตใจได้๓๖๒    
 ๒) ผู้ส่งสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้
เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือยัง๓๖๓  
 ๓) ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่าควรจะเลือก
เน้ือหาของภาวนา ๔ แบบใดจึงจะเหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสาร๓๖๔   
 ๔) ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้เลือกวิธีการส่งสารและเลือกเน้ือหาของ
สารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ละคร้ัง๓๖๕     
 ๕) พุทธศาสนิกชนต้องเรียนรู้หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใช้ปัญญานําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง๓๖๖       
 ๖) ผู้รับสารต้องพัฒนาตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีพึงประสงค์คือปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาด 
ต่ืนตัวอยู่เสมอ ไม่งมงาย ไม่ประมาทมัวเมา ไม่หลงไปตามกระแสกิเลส๓๖๗    
 ๗) ต้องทบทวนความรู้เดิมซึ่งในส่วนของเน้ือหาสาระธรรมบางรายอาจไม่มีพ้ืนฐานมาก่อนจึง
                                                            

๓๖๒สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๓๖๓สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๖๔สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๖๕สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๖๖สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๖๗สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๒๓๙ 

 
มีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีประเมินความรู้เดิมในส่วนที่จําเป็นก่อนที่จะรับความรู้ใหม่๓๖๘  
 ๘) พระสงฆ์ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของภาวนา ๔ ให้เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่ม
บุคคล๓๖๙           
 ๙) ผู้รับสารต้องมีความพร้อมทางสติปัญญาหมายถึงมีการเตรียมตัวที่จะใฝ่หาความรู้ 
เป็นพ้ืนฐานก่อนที่จะรับเผยแผ่เพราะหากไม่มีพ้ืนฐานความรู้มาก่อนอาจไม่รู้เรื่องหรือจับใจความไม่ได้
ซึ่งทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายไม่ได้ประโยชน์จากการรับหลักธรรมเท่าที่ควร๓๗๐    
 ๑๐) ต้องเป็นผู้คิดเชิงบวกโดยปราศจากอคติมีความตระหนักรู้และความเช่ือที่ถูกต้องและ
เป็นจริงมีสภาวะจิตใจที่สงบต้ังมั่นไม่ไหลไปตามกระแสความคิดเชิงลบหรือกิเลสที่จรมา๓๗๑  
 ๑๑) ผู้รับสารไม่ควรดูถูกหรือประเมินตนเองว่าเป็นคนโง่ ไม่ฉลาดไม่สามารถเรียนรู้ 
หลักธรรมะให้เข้าใจได้ส่งผลให้พยายามหลีกเลี่ยง๓๗๒      
 ๑๒) ผู้รับสารต้องมีจิตใจมุ่งมั่นจดจ่อกับสิ่งดีงามของชีวิตทั้งการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
เชิงบวกทําให้มีปัญญาวิเคราะห์ปัญหาและนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง๓๗๓  
 ๑๓) ต้องใช้ปัญญากํากับความคิดคําพูดและการกระทําอย่างมีสติ ทั้งมีศีลเป็นเครื่องป้องกัน
ไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสจนเกิดอกุศลกรรม๓๗๔     
 ๑๔) ผู้รับสารต้องใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ในหลักธรรมตลอดทั้งแสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อธรรมะซักถามปัญหาด้านต่างๆและนําหลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง๓๗๕           
 ๑๕) รู้จักรับสารให้ถูกวิธีโดยรับการถ่ายทอดสาระธรรมที่ครบถ้วนเพียงพอไม่รับเพียงผ่านๆ
เพ่ือที่จะได้นําความรู้ที่ได้รับจากธรรมะประยุกต์ใช้กับชีวิตได้๓๗๖     
 ๑๖) ผู้รับสารต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารเพื่อทําให้ทั้งคู่มีความเข้าใจร่วมกัน 
                                                            

๓๖๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๐. 

๓๖๙สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๐สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๒สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๗๔สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,        

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๕สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๗๖สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๔๐ 

 
อันจะส่งผลการตอบสนองที่พึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย๓๗๗      
 ๑๗) ต้ังใจฟังธรรมะย่อมทําให้มีความคิดสติปัญญาที่ถูกต้อง๓๗๘    
 ๑๘) ต้องแสวงหาปัญญาด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยความพยายามของตนเพื่อ
จักรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นปัญญาของตนเอง๓๗๙       
 ๑๙) ผู้รับสารต้องมีความขยันหมั่นเพียรสะสมความรู้โดยการอ่านการฟังการสอบถามการคิด
และการบันทึกเก็บข้อมูลเพ่ือเป็นคลังแห่งปัญญาเพ่ือใช้แก้ปัญหา๓๘๐           
ตารางที่ ๔.๒๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักปัญญาภาวนา 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๑ ผู้ส่งสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของ
ผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้เรียนอะไร
และเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้
เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือยัง 

๑๙ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖,๑๗, 
๑๘, ๑๙ 

๒ ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วน
ช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่าควรจะเลือกเนื้อหา
ของภาวนา ๔ แบบใดจึงจะเหมาะสมกับระดับ
เชาวน์ปัญญาของผู้รับสาร 

๑๕ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๕ , 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

 

 

                                                            
๓๗๗สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๘สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ , รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,         

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗๙สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๘๐สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๔๑ 

 
ตารางที่ ๔.๒๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด   
          นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักปัญญาภาวนา (ต่อ) 

ที่ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลลาํดับที ่

๓ พระสงฆ์ ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของ
ภาวนา ๔ ให้เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล 

๑๔ ๑,  ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, 
๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , 
๑๔, ๑๗ , ๑๙ 

๔ ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้
เลือกวิธีการส่งสารและเลือกเน้ือหาของสารมา
สื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสใน
แต่ละคร้ัง 

๑๑ ๑, ๒,  ๔, ๕,  ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓,   

 จากตารางที่ ๔.๒๐ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า ผู้ส่งสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อม
ของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้
เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือยัง อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๙ รูป/คน รองลงมาคือ ต้องรู้ระดับ
เชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่าควรจะเลือกเน้ือหาของภาวนา ๔ 
แบบใดจึงจะเหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสาร อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป/คน 
รองลงมาคือ พระสงฆ์ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของภาวนา ๔ ให้เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่ม
บุคคล อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน  ๑๔ รูป/คน และผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้
เลือกวิธีการส่งสารและเลือกเน้ือหาของสารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ 
ละคร้ัง อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป/คน         
 สรุปได้ว่า ผู้ส่งสารต้องพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้เรียน
อะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไร ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจ
และรู้ว่าควรจะเลือกเนื้อหาของภาวนา ๔ ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของภาวนา ๔ ให้เหมาะสม
กับบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้เลือกวิธีการส่งสารและเลือก
เน้ือหาของสารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ละคร้ัง    
 



๒๔๒ 

 
 ๔.๒.๑๗  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ     
 (๑) ผลวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผู้วิจัยได้ศึกษาสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๒๑             
ตารางที่ ๔ .๒๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
 ดดดดดดแบบสอบถาม     
        ข้อมูลส่วนบุคคล                                       จํานวน                       ร้อยละ
๑. อายุ  
          ๒๐ – ๓๐ ปี                                            ๑๘๙                           ๕๒.๗ 
          ๓๑ – ๔๐ ปี                                             ๖๓                             ๑๗.๕ 
          ๔๑ – ๕๐ ปี                                              ๕๕                            ๑๕.๓ 
          ๕๑ ปี ขึ้นไป                                                ๕๒                            ๑๔.๕ 

          รวม                                                     ๓๕๙                         ๑๐๐
๒. พรรษา 

          ๑ – ๕   พรรษา 
          ๖ – ๑๐ พรรษา 
        ๑๑ – ๑๕ พรรษา 
        ๑๖  พรรษาขึ้นไป 

 

          ๒๘๕                            ๗๙.๓
                 ๔๔                            ๑๒.๓ 
                 ๑๔                              ๓.๙ 
                 ๑๖                              ๔.๕     

         รวม             ๓๕๙                        ๑๐๐ 
๓. วุฒิการศึกษาสายสามัญ 

        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        อนุปรญิญา    
        ปรญิญาตรีขึ้นไป 

 

                 ๑๑๙                          ๓๓.๑ 
                 ๑๕๑                          ๔๒.๑ 
                  ๓๖                              ๑๐ 
                  ๕๓                           ๑๔.๘         

        รวม                                                      ๓๕๙                        ๑๐๐
 

 

(n = ๓๕๙)



๒๔๓ 

 
ตารางที่ ๔ .๒๑ จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
 ดดดดดดแบบสอบถาม (ต่อ)                (n = ๓๕๙) 

        ข้อมูลส่วนบุคคล                                      จํานวน                       ร้อยละ
๔. วุฒิการศึกษานักธรรม 

        นักธรรมช้ันตรี 

        นักธรรมช้ันโท 

        นักธรรมช้ันเอก 

        ไม่มีวุฒินักธรรม 

 

               ๑๖๔                            ๔๕.๗ 

                 ๔๕                            ๑๒.๕ 

                ๗๘                            ๒๑.๗ 

                 ๗๒                            ๒๐.๑ 

        รวม                                                         ๓๕๙                          ๑๐๐ 

๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

        ประโยค ๑ - ๒ 

        เปรียญธรรม ๓ - ๕ ประโยค 

        เปรียญธรรม ๖ - ๙ ประโยค 

        ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 

                 ๒๑                            ๕.๙ 

                 ๒๖                            ๗.๒ 

                ๑๕                            ๔.๒ 

                ๒๙๗                           ๘๒.๗ 

        รวม                                                       ๓๕๙                          ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๒๑ แสดงข้อมูลเก่ียวกับจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม พบว่า 
  อายุ พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๕๒.๖ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๑๗.๕ มีอายุระหว่าง 
๓๑-๔๐ ร้อยละ ๑๕.๓ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี และร้อยละ ๑๔.๕ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป   
 จํานวนพรรษา พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๗๙.๔ มีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา ร้อยละ ๑๒.๓  
มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา ร้อยละ ๔.๕ มีพรรษา ๑๖ พรรษาขึ้นไป และร้อยละ ๓.๙ มีพรรษา
ระหว่าง ๑๑-๑๕ พรรษา 



๒๔๔ 

 
 วุฒิการศึกษาสายสามัญ พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๔๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ ๓๓.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๑๔.๘ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และร้อยละ ๑๐.๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

วุฒิการศึกษานักธรรม พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๔๕ .๗ ได้นักธรรมช้ันตรี ร้อยละ ๒๑ .๗ 
นักธรรมช้ันเอก ร้อยละ ๒๐.๑ ไม่มีวุฒินักธรรม และร้อยละ ๑๒.๕ ได้นักธรรมช้ันโทวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๘๒.๗ ไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธ ร้อยละ ๗.๒ ได้เปรียญ
ธรรม ๓-๕ ประโยค ร้อยละ ๕.๘ ได้เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค และร้อยละ ๔.๒ ได้เปรียญธรรม  
๖-๙ ประโยค 

(๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่ อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม      
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแสดงด้วยค่าเฉลี่ยและ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้ดังน้ี               
ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
 ดดดด  เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม        (n=๓๕๙) 

ข้อที่ 
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคดิเห็น แปลผล
x S.D. 

๑ ด้านผู้ส่งสาร ๓.๖๘ ๐.๗๒๘ มาก
๒ ด้านสาร  ๓.๗๘ ๐.๖๙๗ มาก
๓ ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ ๓.๕๕ ๐.๖๑๖ มาก
๔ ด้านผู้รับสาร ๓.๖๐ ๐.๖๘๓ มาก
 ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๖๘๑ มาก

 จากตารางท่ี  ๔ .๒๒   พบว่า รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๕, S.D. = 
๐.๖๘๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสารอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 
๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๙๗) รองลงมา คือ ด้านผู้ส่งสารซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๒๘) และ 
ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( x = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๖๑๖)             
 



๒๔๕ 

 
ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
 ดดดด   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร  (n=๓๕๙) 

ข้อที่ ๑. ด้านผู้สง่สาร 
ระดับความคดิเห็น 

แปลผล 
x S.D. 

๑.๑ พระสงฆ์ เป็นผู้มี บุคลิกลักษณะที่ งดงาม นุ่งห่ม
เรียบร้อยมีกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป  

๓.๘๘ ๐.๙๑๗ มาก

๑.๒ พระสงฆ์มีความชํานาญในการส่งสารแสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางในการสื่อสารที่เข้ากับการพูด 

๓.๔๘ ๐.๙๐๕ ปานกลาง

๑.๓ พระสงฆ์เป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส ๓.๗๑ ๑.๐๐๑ มาก
๑.๔ พระสงฆ์เป็นผู้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

ด้วยดี 
๓.๘๑ ๐.๙๕๒ มาก

๑.๕ พระสงฆ์ เป็นผู้มีทัศนคติที่ ดี ปราศจากอคติและ
แรงจูงใจแอบแฝง 

๓.๖๓ ๐.๙๘๑ มาก

๑.๖ พระสงฆ์เป็นผู้ใจเย็นอดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับ
ฟังคําล่วงเกิน ตักเตือน หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 

๓.๖๕ ๐.๙๙๘ มาก

๑.๗ พระสงฆ์เป็นผู้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
เรื่องที่สื่อสารเป็นอย่างดี 

๓.๕๙ ๐.๙๖๑ มาก

๑.๘ พระสงฆ์มีการแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๓.๗๓ ๐.๙๗๗ มาก

 ภาพรวม ๓.๖๘ ๐.๙๒๖ มาก
จากตารางที่  ๔ .๒๓   พบว่า รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสารโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๒๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พระสงฆ์เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่
งดงาม นุ่งห่มเรียบร้อยมีกิริยามารยาทท่ีสมควรแก่สมณสารูป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๑๗) รองลงมา คือ พระสงฆ์เป็นผู้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
ด้วยดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๙๕๒) และพระสงฆ์มีความชํานาญในการส่งสารแสดง 
สีหน้าหรือท่าทางในการสื่อสารที่เข้ากับการพูดซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๐๕) 

 
 



๒๔๖ 

 
ตารางที่ ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
 ดดดด   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร     (n=๓๕๙) 

ข้อที่ ๒. ด้านสาร   
ระดับความคดิเห็น 

แปลผล 
x S.D. 

๒.๑ เรื่องที่สื่อสารสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิต 

๓.๘๘ ๐.๘๙๑ มาก

๒.๒ เรื่องที่สื่อสารช่วยพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

๓.๗๙ ๐.๘๕๔ มาก

๒.๓ เรื่องที่สื่อสารมีความถูกต้องตามหลักธรรมสอดคล้อง
กับความคิด ความเช่ือ 

๓.๗๘ ๐.๙๑๐ มาก

๒.๔ เรื่องที่สื่อสารไม่ส่งเสริมความรุนแรง ความแตกแยก 
มีความเหมาะสมตามกาลเวลา 

๓.๗๘ ๐.๙๘๖ มาก

๒.๕ เรื่องที่สื่อสารมีเน้ือหาสาระจูงใจในการฟังไม่มีอคติ
มุ่งร้าย บิดเบือน 

๓.๗๗ ๑.๐๒๐ มาก

๒.๖ เรื่องที่ สื่อสารสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ รับสาร
สามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติ
ธรรม 

๓.๗๘ ๐.๙๔๙ มาก

๒.๗ เรื่องที่สื่อสารสามารถทําให้ผู้ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจ
ธรรมะได้ในระดับต้น กลาง และระดับลึก 

๓.๗๑ ๐.๙๕๕ มาก

๒.๘ เรื่องที่สื่อสารมีความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครือ เข้าใจ
ง่าย สามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๓.๗๕ ๐.๙๖๑ มาก

 ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๙๔๑ มาก
จากตารางที่  ๔ .๒๔   พบว่า รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๘, 
S.D. = ๐.๙๔๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม เรื่องที่สื่อสารสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิต อยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๙๑) รองลงมา คือ เรื่อง
ที่สื่อสารช่วยพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๗๙, 
S.D. = ๐.๘๕๔) และเรื่องที่สื่อสารสามารถทําให้ผู้ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะได้ในระดับต้น กลาง 
และระดับลึกซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๙๕๕)           



๒๔๗ 

 
ตารางที่ ๔.๒๕ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการ
 ดดดด  เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ 

(n=๓๕๙) 

ข้อที่ ๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ 
ระดับความคดิเห็น แปลผล 

x S.D. 
๓.๑ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ทันสมัยมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ๓.๕๐ ๑.๐๑๖ มาก
๓.๒ พระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็น

อุปกรณ์ในการเผยแผ่สาระธรรม 
๒.๙๒ ๑.๑๑๑ ปานกลาง

๓.๓ สื่อที่ใช้เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอ ๓.๖๕ ๐.๘๗๙ มาก
๓.๔ สื่อที่พระสงฆ์ใช้เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับ

กาละเทศะ 
๓.๖๔ ๐.๙๓๔ มาก

๓.๕ สื่ อที่ พ ระสงฆ์ ใช้มี ความ น่ าสนใจและช่วยสร้าง
ความเข้าใจในเน้ือหาสาระธรรม 

๓.๗๒ ๐.๘๙๖ มาก

๓.๖ สื่อที่พระสงฆ์ใช้ช่วยพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคง สดช่ืน
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย 

๓.๖๙ ๐.๙๑๕ มาก

๓.๗ สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
ผู้รับสาร 

๓.๖๓ ๐.๙๒๒ มาก

๓.๘ สื่อที่พระสงฆ์ใช้สามารถสร้างความเข้าใจเกิดปัญญาแก่
ผู้รับสาร 

๓.๖๗ ๐.๘๖๘ มาก

ภาพรวม ๓.๕๕ ๐.๙๔๓ มาก
จากตารางที่  ๔ .๒๕   พบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = ๓ .๕๕ , S.D. = ๐ .๙๔๓ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการจัดการ 
การส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม สื่อที่พระสงฆ์ใช้มี
ความน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจในเน้ือหาสาระธรรม อยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( x = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๘๙๖) รองลงมา คือ สื่อที่พระสงฆ์ใช้ช่วยพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคง สดช่ืน
เ บิ ก บ า น  เ ป็ น สุ ข ผ่ อ ง ใ ส  เจ ริ ญ ง อ ก ง า ม ด้ ว ย คุ ณ ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ย  ซึ่ ง มี ค่ า เฉ ลี่ ย 
( x = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๙๑๕) และพระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ใน
การเผยแผ่สาระธรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x =  ๒.๙๒, S.D. = ๑.๑๑๑)           



๒๔๘ 

 
ตารางที่ ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
 ดดดด  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในจังห วัดนครปฐม  ด้านผู้ รับสาร                        
                 (n=๓๕๙) 

ข้อที่ ๔. ด้านผู้รับสาร 
ระดับความคดิเห็น แปลผล 

x S.D. 
๔.๑ ผู้รับสารมีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถเข้าใจสารของ

ผู้ส่งสาร 
๓.๕๙ ๐.๘๓๖ มาก

๔.๒ 
 

ผู้รับสารมีร่างกายท่ีไม่เป็นอุปสรรคอยู่ในสภาพพร้อม
ที่จะรับข่าวสาร 

๓.๖๐ ๐.๘๙๖ มาก

๔.๓ ผู้รับสารมีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ
เคารพในธรรม  

๓.๖๒ ๐.๙๓๐ มาก

๔.๔ ผู้ รับสารมี การวางตนและการป ฏิ บั ติตนอย่ าง
เหมาะสม ยึดมั่นในศีล ซื่อสัตย์ สุจริต 

๓.๖๘ ๐.๙๑๓ มาก

๔.๕ ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืน 

๓.๖๓ ๐.๘๙๒ มาก

๔.๖ ผู้รับสารใช้สติในการรับสาระธรรมนําไปยกระดับ
ความรู้สึกนึกคิดพัฒนาจิตใจ 

๓.๕๖ ๐.๙๖๖ มาก

๔.๗ ผู้รับสารนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

๓.๕๖ ๐.๙๕๔ มาก

๔.๘ ผู้รับสารเกิดปัญญานําหลักธรรมเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้ 

๓.๕๓ ๑.๐๐๔ มาก

ภาพรวม ๓.๖๐ ๐.๙๒๔ มาก
จากตารางที่  ๔ .๒๖   พบว่า รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๒๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ผู้รับสารมีการวางตนและการปฏิบัติ
ตนอ ย่ าง เห ม าะสม  ยึ ด มั่ น ในศี ล  ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  อ ยู่ ใน ระ ดั บม ากซึ่ งมี ค่ า เฉ ลี่ ย สู งสุ ด  
( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๑๓) รองลงมา คือ ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๘๙๒) และผู้รับสารเกิดปัญญานําหลักธรรมเป็นฐานใน 
การคิ ด วิ เค ราะห์ แ ล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห าต่ างๆ ใน ชี วิ ตป ระจํ า วั น ได้  ซึ่ งมี ค่ า เฉ ลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด  
( x  = ๓.๕๓, S.D. = ๑.๐๐๔)   



๒๔๙ 

 
(๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม   
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) เก่ียวกับปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านผู้ส่งสาร ๒. ด้านสาร ๓. ด้านช่องทางสื่อสาร/
สื่อ ๔. ด้านผู้รับสาร พบผลการวิจัยดังน้ี 
ตารางที่ ๔.๒๗ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 กกกกกของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร 
ลําดับที ่ ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี

๑ ขาดทักษะในการส่งสาร ๒๐
๒ กิริยามารยาทไม่สมควรแก่สมณสารูป ๑๗
๓ ขาดความเสียสละ ๑๕
๔ ขาดความรู้ในเนื้อหาที่สอน ๗

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านผู้ส่งสาร พบว่า  
ขาดทักษะในการส่งสาร อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๐ รูป รองลงมา คือ กิริยามารยาทไม่สมควรแก่
สมณสารูป อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป รองลงมา คือ ขาดความเสียสละรู้ อยู่ในลําดับที่ ๓  
มีจํานวน ๑๕ รูป และขาดความรู้ในเนื้อหาที่สอน อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๗ รูป 
ตารางที่ ๔.๒๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 กกกกพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร 
ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี

๑ ต้องพัฒนาทักษะในการส่งสาร ๑๘
๒ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย มีความสํารวม ๑๖
๓ ต้องมีความวิริยะ ๑๐
๔ ต้องแสวงหาความรู้และพัฒนาตน ๙

จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านผู้ส่งสาร พบว่า ต้องพัฒนา
ทักษะในการส่งสาร อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๘ รูป รองลงมา คือ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
พระวินัย มีความสํารวม อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๖ รูป รองลงมา คือ ต้องมีความวิริยะ อยู่ในลําดับ
ที่ ๓ มีจํานวน ๑๐ รูป และต้องแสวงหาความรู้และพัฒนาตน อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๙ รูป 



๒๕๐ 

 
ตารางที่ ๔.๒๙ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 กกกกกของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร 
ลําดับที ่ ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี

๑ ขาดการประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ ๒๒
๒ หลักธรรมท่ีถา่ยทอดเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้นํามาใช้ ๑๕
๓ ไม่เข้าใจความหมายธรรมะทีล่ึกซึ้ง ๑๔
๔ ขาดความกระชับกระจ่างชัด ๑๒

จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านสาร พบว่า ขาดการ
ประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๒ รูป รองลงมา คือ หลักธรรมที่ถ่ายทอดเป็น
เรื่องไกลตัวไม่ได้นํามาใช้ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป รองลงมา คือ ไม่เข้าใจความหมายธรรมะท่ี
ลึกซึ้ง อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๔ รูป และขาดความกระชับกระจ่างชัด อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  
๑๒ รูป     
ตารางที่ ๔.๓๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 กกกกพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร 
ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี

๑ ต้องมีการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ ๒๓

๒ 
ใช้หลักธรรมที่เก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชนสอดคล้องกับความต้องการ
และวิถีชีวิตประจําวัน 

๒๐

๓ ใช้การสอนจากหลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน ๑๔
๔ สาระธรรมต้องกระชับกระจ่างชัดไม่คลุมเครือ ๑๒

จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านสาร พบว่า ต้องมีการนํา
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๓ รูป รองลงมา คือ ใช้หลักธรรมท่ี
เก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชนสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจําวัน อยู่ในลําดับที่ ๒ มี
จํานวน  ๒๐ รูป รองลงมา คือ ใช้การสอนจากหลักธรรมข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๔ รูป 
และสาระธรรมต้องกระชับกระจ่างชัดไม่คลุมเครือ อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป 
 
 



๒๕๑ 

 
ตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 กกกกกของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 
ลําดับที ่ ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี

๑ สื่อทีใ่ช้ล้าสมัยแบบเดิมๆ ๒๓
๒ ขาดความเหมาะสมกับเน้ือหา ๑๖
๓ สื่อไม่น่าสนใจ  ๑๐
๔ ไม่เช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรม ๗

จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 
พบว่า สื่อที่ใช้ล้าสมัยแบบเดิมๆ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๓ รูป รองลงมา คือ ขาดความเหมาะสม
กับเน้ือหา อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๖ รูป รองลงมา คือ สื่อไม่น่าสนใจ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๐ 
รูป และไม่เช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรม อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๗ รูป 
ตารางที่ ๔.๓๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 กกกกพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 
ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี

๑ ต้องปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย ๑๖
๒ ต้องเลือกสื่อที่เหมาะสมกับหลักธรรมสามารถสื่อความหมายได้ ๑๕
๓ เพ่ิมสื่อที่จูงใจ สนุกคลายเครียด ๑๒
๔ สื่อต้องเช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรมประเทืองปัญญา ๙

จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ พบว่า 
ต้องปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๖ รูป รองลงมา คือ ต้องเลือกสื่อที่เหมาะสม
กับหลักธรรมสามารถสื่อความหมายได้ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป รองลงมา คือ เพ่ิมสื่อที่จูงใจ 
สนุกคลายเครียด อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๒ รูป และสื่อต้องเช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรมประเทือง
ปัญญา อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๙ รูป 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 
ตารางที่ ๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 กกกกกของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร 
ลําดับที ่ ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี

๑ ไม่มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ๒๓
๒ ขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามศีลธรรม ๒๒
๓ มีทัศนคติไม่ดีต่อศาสนา ๑๔
๔ งมงายขาดปัญญา ๑๒

จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านการเผยแผ่ในรูปแบบ
สื่อ พบว่า ไม่มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรม อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๓ รูป รองลงมา คือ ขาดระเบียบ
วินัย ไม่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามศีลธรรม อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๒๒ รูป รองลงมา คือ  
มีทัศนคติไม่ดีต่อศาสนา อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๔ รูป และงมงายขาดปัญญา อยู่ในลําดับสุดท้ายมี
จํานวน  ๑๒ รูป 
ตารางที่ ๔.๓๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 กกกกพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร 
ลําดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี

๑ หมั่นหาเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ๒๑
๒ ต้องวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมยึดมั่นในศีล ๑๘
๓ ต้องมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี คิดบวก ๑๗
๔ ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๑๑

จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมในประเด็นด้านการเผยแผ่ในรูปแบบสื่อ 
พบว่า หมั่นหาเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา อยู่ในลําดับที่ ๑ 
มีจํานวน ๒๑ รูป รองลงมา คือ ต้องวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมยึดมั่นในศีล อยู่ในลําดับที่ 
๒ มีจํานวน  ๑๘ รูป รองลงมา คือ ต้องมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี คิดบวก อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน 
๑๗ รูป และต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งต่าง อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน ๑๑ รูป 
 
 



๒๕๓ 

 
๔.๓ รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม  

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวกับทฤษฎีการจัดการการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและผลวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้นําไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อ
ประมวลผลทางสถิติเพ่ือหาความถ่ี (Frequency) ที่เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x )  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสรุปสภาพการจัดการ 
การส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมท้ัง ๔ ด้าน ได้เกิดรูป
แบบจําลองในการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน 
จังหวัดนครปฐม (Basic Model) ๔ ด้าน ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประมวลผลจากการสนทนากลุ่มไว้ดังต่อไปน้ี 

๑. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร 
 ด้านกายภาวนา          
 ๑) พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญใน 
การวางตัวและกิริยามารยาทท่ีสมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม  
มีบุคลิกลักษณะที่งดงามน่าศรัทธา สงบเสง่ียม มีอาจารสัมปันโนอย่างพระอัสสชิ ต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีจริงจังหนักแน่นอย่างพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยถาวาที ตถาการี พูดอย่างใด พึงทําอย่าง
น้ัน เป็นคนตรงเม่ือจะพูดอะไรต้องใคร่ครวญเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่ถ้าเห็นว่า 
มีประโยชน์ก็พูดออกมาและทําตามอย่างที่พูดน้ันจึงจะก่อประโยชน์และความสุขแก่ตนและผู้อ่ืน  
นุ่งห่มเรียบร้อยมีกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป๓๘๑      
 ๒) ต้องมีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน น่ัง นอน เป็นที่น่าเลื่อมใส พัฒนาทักษะใน
การส่งสารใช้ภาษาและการออกเสียงที่ชัดเจนและมีเทคนิคในการแสดงธรรมในการเทศนาและ
บรรยายธรรมเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในครรลองที่ ก่อประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง 
และผู้อ่ืน๓๘๒           
                                                            

๓๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. (กําพล คุณงฺกโร), รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,       
๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม), เจ้าคณะตําบลวัดละมุด, ๔ มกราคม 
๒๕๖๑. 



๒๕๔ 

 
 ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับ 
ทุกคนคอยช้ีแนะแนวทางให้พุทธศาสนิกชนด้วยความหวังดีทําให้เกิดความประทับใจในการที่ได้พบ
เห็น มีความชํานาญในการส่งสารแสดงสีหน้าหรือท่าทางในการสื่อสารที่เข้ากับการพูด๓๘๓ 
 ด้านศีลภาวนา          
 ๔) พระสงฆ์ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลมีความน่าเช่ือถือยึดหลัก 
พระธรรมวินัยในการเผยแผ่แนะนําในเรื่องที่ ดีและเป็นประโยชน์  ไม่แนะนําในเรื่องที่ ไม่ ดี  
มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี มีความประพฤติดี
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้และเข้าใจ
หลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันด้วย๓๘๔      
 ๕) ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย มีความสํารวม มีศีลาจารวัตรงดงามหรือมีปฏิปทา
น่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัยเป็นเหตุนําความเลื่อมใสแก่ผู้ได้พบเห็น เผยแผ่ตามหลัก
สัมมาวาจาหรือวาจาชอบหรือเจรจาชอบแสดงออกอยู่ในกรอบของพระวินัยที่เหมาะสม ไม่พูดคําเท็จ
ทําให้คนอ่ืนเสียหาย ไม่พูดส่อเสียดให้คนอ่ืนเข้าใจผิดทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่พูดคําหยาบให้เกิด 
ความเสียหายกับผู้อ่ืน และไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระประโยชน์ เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการเผยแผ่โดยพูด
ตรงเวลาและจบให้ทันเวลาที่กําหนดจัดเวลาให้เหมาะสมกับหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร๓๘๕ 
 ด้านจิตภาวนา          
 ๖ ) พระเผยแผ่ ต้องฝึกฝน กํากับจิต ใจให้สงบมีพลั งจิตที่ เข้มแข็ งจน เป็นทั กษะมี 
ความรับผิดชอบจิตใจเสียสละแสดงธรรมเพื่อหวังอนุเคราะห์โดยไม่เห็นแก่ลาภสักการะไม่มีจิตใจคับ
แคบเห็นแก่ตัวแสดงธรรมไม่เสียดสีผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดี ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝงมีสติ 
มีสมาธิเข้มแข็งมั่นคงปราศจากอคติ๓๘๖        
 ๗) ต้องมีความวิริยะเพียรพยายามอดทนรับผิดชอบในงานท่ีทํา รักษาอารมณ์สงบจิตใจทําใจ
ให้เป็นกลางในขณะสื่อสารให้เป็นปกติใจเย็นอดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟังคําล่วงเกินตักเตือน
หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ๓๘๗         

                                                            
๓๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ, เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.9, พระบัณฑิตอาสา, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘๗สนท น ากลุ่ ม เฉ พ าะ  ผศ .ด ร .ธั ช ช นั น ท์  อิ ศ ร เด ช , อ าจ าร ย์ ป ระจํ าภ าค วิ ช า รั ฐศ าส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๕ 

 
 ๘) มีความต้ังใจในการเทศการสอนมุ่งมั่นในการสอนการถ่ายทอดเผยแผ่ธรรมะ มีจิตใจเยือก
เย็น ไม่ เครียดห รือห งุดห งิด กับ ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ น ขณ ะทํ างานจน ทํ าให้ ก ารทํ างาน เผยแ ผ่ 
ขาดประสิทธิผล๓๘๘ 
 ด้านปัญญาภาวนา         
 ๙) พระสงฆ์ต้องมีความสามารถชํานาญทั้งศาสตร์และศิลปะแสดงธรรมที่มีเน้ือหายากให้
เข้าใจได้ง่ายอีกทั้งความรู้วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสาร  
คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบทักษะความรู้ 
ความเข้าใจในเน้ือหาเร่ืองที่สื่อสารเป็นอย่างดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 
ด้านการเผยแผ่จึงจะถ่ายทอดหลักธรรมที่ ต้องการสื่อไปสู่ผู้ ฟังให้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ๓๘๙          
 ๑๐) แสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใฝ่รู้และพัฒนาตน
ฝึกฝนปรับปรุงตนเองไปตามกระแสต่างๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มีความรอบรู้ในเน้ือหา
ที่สอนสามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายรู้เข้าใจทั้งในเร่ืองทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิภาณไหว
พริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้๓๙๐ 

๒. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสาร 
 ด้านกายภาวนา          
 ๑) ต้องนําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือ 
การเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชนสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตและต้องนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ช่วยพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทําชีวิตให้ดีงาม ต้องนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับ
สื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรม
นําไปปฏิบัติง่ายขึ้น๓๙๑          
 ๒) เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันต้องเป็นเรื่องง่ายๆ เด่นชัดอ่านออกเข้าใจมองเห็น
ได้ ใกล้ตัวส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะได้นําไปปรับใช้ใน

                                                            
๓๘๘ส น ท น า ก ลุ่ ม เฉ พ า ะ  ด ร . ยุ ท ธ น า  ป ร าณี ต , อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ, อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง), ๔ มกราคม ๒๕๖๑.  
๓๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด, นักสื่อสารมวลชน, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. (กําพล คุณงฺกโร), รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,  

๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๖ 

 
การดําเนินชีวิตประจําวันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทแวดล้อมในขณะที่ทําการเผยแผ่เพ่ือที่ 
การถ่ายทอดไม่ซ้ําจําเจจนไม่อยากนําไปปฏิบัติ๓๙๒ 
 ด้านศีลภาวนา          
 ๓) สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายท่ีใช้ในสังคมมี 
ความถูกต้องตามหลักธรรมสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อเหมาะกับวัยของผู้รับสารส่งเสริมให้ผู้ฟัง
เกิดความเห็นที่ถูกต้องในการท่ีจะปฏิบัติธรรมและทําความดีช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม 
ระเบียบวินัย มารยาทที่ดีงาม ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต๓๙๓   
 ๔) ไม่ส่งเสริมความรุนแรง ความแตกแยก มีความเหมาะสมตามกาลเวลา หลักธรรมนําเสนอ
ในเชิงประยุกต์โดยเน้นเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชนสอดคล้องกับความต้องการและ 
วิถี ชี วิตประจํ า วัน  ส่ งเสริม ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมให้ อ ยู่ ในศีล เว้นจากการคดโกง  
การละเมิดกรรมสิทธ์ิ ทําลายทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ให้มีการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่มีทุจริต
คอรัปช่ัน๓๙๔           
 ๕) เน้ือหาธรรมะต้องพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันควรจะนําเสนออย่างไร เพ่ือให้สาระธรรม
ที่ได้นําเสนอน้ันทําให้ผู้ฟังเกิดภาพได้เข้าใจในเหตุการณ์น้ันได้ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้
หลักการสอนในเรื่องของศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก๓๙๕ 
 ด้านจิตภาวนา          
 ๖) สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ือง ฟังแล้วจรรโลงใจ
สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติธรรม มีเน้ือหา
สาระจูงใจในการฟังไม่มีอคติ มุ่งร้าย บิดเบือน มุ่งให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังตามสถานการณ์๓๙๖  
 ๗) ต้องอธิบายหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานจากง่ายๆฟังสบายรื่นหู ทําให้คนสนใจฟังธรรมจนถึง
ปฏิบัติธรรมตามลําดับยึดเหน่ียวจิตใจให้มั่นคงดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขเกิดสังคมแห่ง
ความสุขสงบร่มเย็นสร้างความสุขพร้อมทั้งมีความสมานฉันท์ฟ้ืนฟูด้านการพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน 

                                                            
๓๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม), เจ้าคณะตําบลวัดละมุด, ๔ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๓๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ, เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.9, พระบัณฑิตอาสา, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๗ 

 
และประชาชนทั่วไป๓๙๗          
 ๘) เน้นหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบ ใจน่ิง มีความระลึกได้ และรู้ตัวอยู่
ตลอดเวลาไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล เน้ือหาหลักธรรมท่ีนํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจ
พัฒนาจิตใจให้มีความสามัคคีปรองดอง๓๙๘ 
 ด้านปัญญาภาวนา         
 ๙) ใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตส่งเสริมความเฉลียวฉลาดทาง
ปัญญาควบคุมไม่ให้เกิดความหลงงมงายกับสิ่งที่ไม่มีเหตุผลควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องรอยได้
สามารถทําให้ผู้ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะได้ในระดับต้น กลาง และระดับลึก ส่งเสริมปัญญา
ควบคุมไม่ให้ เกิดความหลงงมงายกับสิ่งที่ ไม่มี เหตุผลควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องรอยได้  
มีความกระจ่างชัดไม่คลุมเครือมีการยกตัวอย่างอุปมาอุปมัยประกอบเข้าใจง่ายสามารถนําไปปฏิบัติได้
ถูกต้อง ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์ต่างๆให้สามารถใช้ปัญญาใน 
การแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความพออยู่พอดีพอประมาณ๓๙๙    
 ๑๐) เลือกธรรมะที่ทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้ในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
สร้างสรรค์ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้ ต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมเป็นหลักธรรมท่ีถูกต้องก่อให้เกิด
ปัญญาและประโยชน์แก่ผู้รับสารทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุข๔๐๐ 

๓. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 
 ด้านกายภาวนา          
 ๑) การใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องปรับปรุงจัดทําสื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่าง
หลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ ให้ทันสมัยมีคุณภาพพร้อมใช้งานช่วยให้
ประสิทธิภาพการเผยแผ่ดีขึ้นสามารถถ่ายทอดสาระธรรมแก่ผู้รับสารในปริมาณมากขึ้นใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่สาระธรรมในพุทธศาสนา
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่ือมโยงคนกับพระพุทธศาสนาให้

                                                            
๓๙๗สนท น ากลุ่ ม เฉ พ าะ  ผศ .ด ร .ธั ช ช นั น ท์  อิ ศ ร เด ช , อ าจ าร ย์ ป ระจํ าภ าค วิ ช า รั ฐศ าส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๘ส น ท น า ก ลุ่ ม เฉ พ า ะ  ด ร . ยุ ท ธ น า  ป ร าณี ต , อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ, อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง), ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด, นักสื่อสารมวลชน, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๘ 

 
มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น๔๐๑         
 ๒) ช่องทางสื่อที่ใช้ต้องสามารถที่จะสื่อสารได้แบบสองทางให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้มี
โอกาสโต้ตอบกันใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔
พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความเหมาะสมกับสาระธรรมท่ีต้องการนําเสนอ๔๐๒ 
 ๓) ต้องจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทางปฏิบัติตามหลักภวานา ๔ ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล ๔๐๓ 
 ด้านศีลภาวนา          
 ๔) สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ เหมาะสมกับบุคคลและ
เหมาะสมกับกาละเทศะสามารถสื่อความหมายได้มองเห็นได้ชัดเจนสามารถค้นหาและเข้าใจ
ธรรมะ๔๐๔           
 ๕) สื่อต้องสามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับมีระเบียบ
ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความน่าสนใจน่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจ
เน้ือหา๔๐๕           
 ๖) ใช้สื่อสมัยใหม่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์บูรณาการเพ่ิมความน่าสนใจทั้งรูปแบบสีสันเอกสารท่ี
เป็นข้อความตัวอักษร แผ่นพับ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวให้สอดคล้องกับหลักธรรมเหมาะสมกับ
วัยสามารถเข้าใจได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านศีลธรรม๔๐๖  
 ด้านจิตภาวนา          
 ๗) สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้ นําสื่อ 
วีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบกับ
การบรรยายภาวนา ๔ ให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เห็นเข้าใจในประเด็นธรรมะต่างๆเป็นรูปธรรมช่วย

                                                            
๔๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. (กําพล คุณงฺกโร), รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,  

๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม), เจ้าคณะตําบลวัดละมุด, ๔ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๔๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ, เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.9, พระบัณฑิตอาสา, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๕๙ 

 
ส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจยังประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น๔๐๗ 
 ๘) สื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพื่อทําให้มี
ความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของภาวนา ๔ สื่อที่นํามาใช้ต้องส่งเสริมจิตสํานึก
ทางคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น๔๐๘  
 ด้านปัญญาภาวนา         
 ๙) สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔
สามารถสร้างความเข้าใจทํานามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึง
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคําสอน มีความเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ของผู้รับสาร๔๐๙          
 ๑๐) เลือกใช้สื่อการสอนท่ีเหมาะสมที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง
สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม ใช้การสื่อสาร
ระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร ๔๑๐

 ๔. รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร        
 ด้านกายภาวนา          
 ๑) ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต 
ธรรม๔๑๑           
 ๒) สอนให้เหมาะกับตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล 
พิจารณาความพร้อมทางร่างกายท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับข่าวสาร ไม่
เจ็บป่วย พิการ อ่อนเพลีย หิวเกิน อ่ิมเกิน สมองและระบบประสาททํางานเป็นปกติ๔๑๒   
 ๓) มีทักษะการสื่อสารใช้ได้ทั้งภาษากาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้กระบวนการสื่อสาร๔๑๓ 
                                                            

๔๐๗สนท น ากลุ่ ม เฉ พ าะ  ผศ .ด ร .ธั ช ช นั น ท์  อิ ศ ร เด ช , อ าจ าร ย์ ป ระจํ าภ าค วิ ช า รั ฐศ าส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๔๐๘ส น ท น า ก ลุ่ ม เฉ พ า ะ  ด ร . ยุ ท ธ น า  ป ร าณี ต , อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 

๔๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ, อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง), ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด, นักสื่อสารมวลชน, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. (กําพล คุณงฺกโร), รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,  

๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม), เจ้าคณะตําบลวัดละมุด, ๔ มกราคม 

๒๕๖๑. 
๔๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ, เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๖๐ 

 
 ด้านศีลภาวนา          
 ๔) ถ่ายทอดเน้ือหาภาวนา ๔ ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญาให้ตรงกับจริตของกลุ่ม
ผู้รับการเผยแผ่ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตามหลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
ศีล๔๑๔            
 ๕) วางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพ
ในธรรมและมีความรับผิดชอบ๔๑๕        
 ด้านจิตภาวนา          
 ๖) การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการใน
ระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพ๔๑๖       
 ๗) มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง๔๑๗         
 ๘) พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟัง๔๑๘   
 ด้านปัญญาภาวนา         
 ๙) ผู้ส่งสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้
เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไร ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสาร
เข้าใจและรู้ว่าควรจะเลือกเน้ือหาของภาวนา ๔ แบบใดจึงจะเหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญาของ 
ผู้รับสาร๔๑๙           
 ๑๐) พระสงฆ์ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของภาวนา ๔ ให้เหมาะสมกับบุคคลและ 
กลุ่มบุคคล๔๒๐   

      

                                                            
๔๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.9, พระบัณฑิตอาสา, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๗สนท น ากลุ่ ม เฉ พ าะ  ผศ .ด ร .ธั ช ช นั น ท์  อิ ศ ร เด ช , อ าจ าร ย์ ป ระจํ าภ าค วิ ช า รั ฐศ าส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๘ส น ท น า ก ลุ่ ม เฉ พ า ะ  ด ร . ยุ ท ธ น า  ป ร าณี ต , อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ, อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง), ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด, นักสื่อสารมวลชน, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๒๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย                    
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยจนได้องค์ความรู้ใหม่
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผู้รับสารด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม

๑ .ฝึ ก ฝน จ ริ ย วั ต ร ให้
งดงาม 
๒ . เ ค ร่ ง ค รั ด ใ น ศี ล
บริบูรณ์ในศีล 
๓.ฝึกฝนกํากับจิตใจให้
สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็ง 
๔ .คิ ดอ ย่ างแยบคาย
แก้ปัญหาได้คิดพัฒนา
ประยุกต์สร้างสรรค์ได้ 
 
 

๑.เผยแผ่หลักภาวนา ๔
ให้ ป ร ะ ช า ช น นํ า ไป
ประพฤติปฏิบัติ 
๒.ส่งเสริมความเคร่งครัด
ใน ก ฎ ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย
กฎหมาย 
๓.สามารถพัฒนาฝึกฝน
จิตใจตนเอง 
๔.ใช้หลักภาวนา ๔ สอน
ให้คนใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต

๑ .ใช้สื่ อที่ สามารถสื่ อ
ภาพลักษณ์ภาวนา ๔ 
๒.ประยุกต์ให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติให้เข้าถึง
ภาวนา ๔ 
๓ .สร้างความสนใจต่อ
หลักภาวนา ๔ 
๔.สร้างความเข้าใจหลัก
ภ า วน า  ๔  แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติตาม 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๑.สอนให้เข้าใจเข้าถึง
กระบวนการฝึ กฝน
ภาวนา ๔ 
๒.เผยแผ่ภาวนา ๔ ให้
ตรงกับจริต 
๓ .เผยแผ่ ภ าวน า  ๔
ตามระ ดับกลุ่ มอายุ
กลุ่มอาชีพ 
๔ .พิ จ า รณ า ค ว า ม
พร้อมของผู้รับเน้ือหา
ของภาวนา ๔

    การจัดการการสื่อสาร    
๑. ผู้ส่งสาร     
๒. สาร      
๓. ช่องทางสื่อสาร/สื่อ    
๔. ผู้รับสาร  

    ภาวนา ๔      
๑. กายภาวนา    
๒. ศีลภาวนา    
๓. จิตภาวนา               
๔. ปัญญาภาวนา 



๒๖๒ 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ๑. ผู้ส่งสาร (Sender) ๒.สาร (Message) ๓. ช่องทางสื่อสาร/
สื่อ (Channel) ๔. ผู้รับสาร (Receiver) บูรณาการผสมผสานประยุกต์ด้วยหลักภาวนา ๔ ได้แก่     
๑. กายภาวนา ๒. ศีลภาวนา ๓. จิตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา จึงได้รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 

๑ . ผู้ส่ งสาร (Sender) ผู้ เผยแผ่ ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้ งดงามมีความสุภาพอ่อนโยน 
ให้ความสําคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือ
ปฏิบัติตาม ต้องต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลในการเผยแผ่
แนะนําในเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่แนะนําในเรื่องที่ไม่ดีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง ฝึกฝนกํากับ
จิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจ
เสียสละ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรม
อย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ 

๒. สาร (Message) นําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้
เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชนให้นําไปประพฤติปฏิบัติ 
ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกัน 
ถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดใน
กฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลัก
พระธรรมวินัย ต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ืองใช้หลักภาวนา ๔  
สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์ 
 ๓. ช่องทางสื่อสาร/สื่อ (Channel) ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
สื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้
ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้น สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสาร
ได้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญา
ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม 

๔. ผู้รับสาร (Receiver) ใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ 
ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม  



๒๖๓ 

 
จัดวิธีการที่จะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลัก
ภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่ม
อาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่า
ควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือยัง 



๒๖๔ 
 
 

 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ์ ใน จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ”  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย แ บ บ ผ ส า น วิ ธี  
(Mixed Methods Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการวิจัยเชิง
เอกสาร  (Documentary  Analysis) การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ด้ วย วิ ธีการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  
(In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ  (Key Informants)  และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษา
เชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมขี้อเสนอแนะดังน้ี 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจํานวน ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพ
ทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษาทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม พบว่า 
 ๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑) ด้านผู้ส่งสาร 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัดนครปฐมมีการจัดการเป็นไปตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ทั้งในระดับวัด ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ที่ระบุว่า พระสงฆ์ผู้ดํารงตําแหน่งทางการปกครอง มีหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริม

 



๒๖๕ 
 
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ ดําเนินไปด้วยดี  สนับสนุนการดําเนินงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี การส่ังสอนประชาชนเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆ์และคณะสงฆ์ถือเป็นกิจการที่สําคัญที่สุด รูปแบบที่พระสงฆ์ใช้ในการเผย
แผ่ธรรมะมีหลายรูปแบบทั้งการเทศนาธรรมส่ังสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ปาฐกถาธรรมโน้มน้าว
จิตใจ อภิปรายธรรมช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรม สนทนาธรรมพูดคุยในหลักธรรมเพื่อ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต สอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน ใช้สื่อและอุปกรณ์
ประกอบการสอนธรรมะ  พระสงฆ์ทุกระดับให้ความสําคัญกับการเผยแผ่พุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชน
มีศีลธรรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้มีหน้าที่บริหารกํากับดูแลได้แก่เจ้าคณะจังหวัดโดยมีการต้ังคณะทํางาน 
มีหน้าที่ในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดกลยุทธ์ต่างๆที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการทํางานเชิง
รุกและเชิงรับ พระสงฆ์ในฐานะผู้ส่งสารปัจจุบันมีการเผยแผ่กันหลายรูปแบบหลายแนวทางบางรูป 
ใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุกนําหลักธรรมะไปสู่ประชาชน บางรูปเผยแผ่เชิงรับโดยการแสดงธรรมช้ีแจง
หลักธรรมให้รู้จักความดีความช่ัว บาปบุญ คุณและโทษในวันธรรมะสวนะหรือว่าในพิธีบําเพ็ญกุศล
ทั่วไป การเทศน์การบรรยายยังคงใช้ภาษาเก่าตามจารีตประเพณี 
 ปัญหาอุปสรรคสาเหตุจากขาดการตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรก่อนว่ามีมากน้อย
เพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบหรือไม่ บางรูปอาจจะมีสภาพร่างกายไม่เหมาะสม
กับเผยแผ่ เช่น มีอาการเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่สามารถนําเอาความรู้ที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนามาผ่าน
กระบวนการการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มศักยภาพพระสงฆ์ที่มีศิลปะในการเผยแผ่
พุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีน้อย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง
อธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของตนเองและไม่ปรับให้เข้าสภาพสังคมปัจจุบันจึงสื่อสารกับ
ประชาชนไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนจึงเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
 ๒) ด้านสาร 
 เน้ือหาหลักธรรมหรือสารพระสงฆ์ใช้แนวทางเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน
ของพุทธศาสนิกชนซึ่งสรุปได้ ๓ ประการที่สําคัญ คือ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง  
กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม สจิตตฺปริโยทปนํ การทําจิตของตนให้ผ่องใส
พระสงฆ์ผู้มีหน้าที่เผยแผ่ถ่ายทอดสารหรือพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่
ประชาชนต้องคัดสรรนําหลักธรรมมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการเผยแผ่เพ่ือนําธรรมะเข้ามา
เป็นเคร่ืองมือพัฒนาสติปัญญาและกล่อมเกลาจิตใจ 
 ปัญหาอุปสรรคสาเหตุจากสารที่พระสงฆ์ใช้เป็นวิชาการทางธรรมมากเกินขาดการบูรณา
กิจกรรมนันทนาการให้เกิดความสนุกสนานเพ่ือทําให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย สนุกสนานพร้อมทั้งสอน
ธรรมะสอดแทรกคุณธรรมไปด้วย เน้ือหาหลักธรรมท่ีนําไปเผยแผ่ไม่กระชับแต่ยืดยาวในบางคร้ัง



๒๖๖ 
 
 
พระสงฆ์เองก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะส่งสารอย่างสมบูรณ์หรือรีบเร่งจนเกินไปจนผู้ฟังจับใจความไม่ได้
เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่นําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน
หากนํามาปรับใช้ให้ถูกกับกาลเทศะย่อมทําให้ประชาชนเข้าถึงหลักธรรมนําไปปฏิบัติง่าย 
 ๓) ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ  
 การจัดการการสื่อสารด้านสื่อพระสงฆ์ส่วนมากใช้คําพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย 
หรือกิริยาท่าทางต่างๆ เป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้นําสาระธรรมไปยังประชาชนโดย
อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกล่ิน การลิ้มรส และการสัมผัส  
เพ่ือทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
การเผยแผ่ของพระสงฆ์จะมีประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพระสงฆ์ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์จึงต้องเพ่ิมความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ 
ความชํานาญให้ทันสื่อเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมีความหลากหลายและก้าวไปเร็วมาก ในปัจจุบัน
พระสงฆ์จําเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์ เป็นช่องทางในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มากขึ้นตามสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
 ปัญหาอุปสรรคสาเหตุจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือว่า 
สื่อวีดีทัศน์ในการประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ยังมีความชํานาญและนํามาใช้น้อย 
ขาดการประยุกต์ใช้สื่อธรรมชาติวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว ต้นไม้ใบหญ้า วิวทิวทัศน์ สัตว์เล็กสัตว์น้อย 
และวัตถุจําลอง เช่น วงล้อธรรมจักร ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแผ่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมี
น้อยบางแห่งคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ห้องนอน ห้องนํ้าไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียน 
 ๔) ด้านผู้รับสาร 
 วิถีชีวิตทุกวันน้ีของประชาชนมีความเจริญทันสมัยจึงทําให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุจน
หลงลืมวิถีพุทธขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะศึกษาปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะ
มองไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของพระพุทธศาสนา แม้พระสงฆ์จะยังคงทําหน้าที่ของตนด้วย
การศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่อาจสร้างกระแสให้สังคมไทยกลับมาเป็น
สังคมพุทธที่อุดมบริสุทธ์ิด้วยหลักศีลธรรมเช่นในอดีตได้  ปัจจุบันด้วยทัศนคติที่แบ่งแยกทางอย่าง
ค่อนข้างชัดเจนให้เป็น ‘ทางโลก’ ของคฤหัสถ์กับ ‘ทางธรรม’ ของพระภิกษุสงฆ์ลักษณะเช่นน้ีส่งผล
ให้ธรรมถูกแยกขาดจากชีวิตประจําวันของผู้คน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําให้ประชาชนห่างเหิน
จากวัดละทิ้งหลักคําสอนทางศาสนาและเห็นว่าการเข้าวัดเป็นสิ่งล้าสมัยและเป็นสิ่งงมงาย รูปแบบ
ผู้รับสารตามแนวทางแห่งพุทธะแบ่งผู้รับสารออกเป็น ๔ กลุ่ม “เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า” ได้แก่ 
๑. กลุ่มบัวพ้นน้ํา ๒. กลุ่มบัวใต้ผิวน้ํา  ๓. กลุ่มบัวที่จมอยู่กลางน้ํา ๔. กลุ่มบัวในโคลนตม   



๒๖๗ 
 
 
 ปัญหาอุปสรรคสาเหตุจากไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมคําสอน
ที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากทํางานต้องเร่งรีบทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อพระสงฆ์ผู้เผยแผ่จึงทําให้ขาดการฟังอย่างต้ังใจเนื่องจากมีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่ถ่ายทอด
ขาดความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย 
 ๒. การวิจัยเชิงปริมาณ 

สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ 
และวุฒิการศึกษานักธรรม พบว่า 
 อายุ พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๕๒.๖ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๑๗.๕ มีอายุระหว่าง 
๓๑-๔๐ ร้อยละ ๑๕.๓ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี และร้อยละ ๑๔.๕ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
 จํานวนพรรษา พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๗๙.๔ มีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา ร้อยละ ๑๒.๓  
มีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา ร้อยละ ๔.๕ มีพรรษา ๑๖ พรรษาข้ึนไป และร้อยละ ๓.๙ มีพรรษา
ระหว่าง ๑๑-๑๕ พรรษา 
 วุฒิการศึกษาสายสามัญ พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๔๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ ๓๓.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๑๔.๘ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และร้อยละ ๑๐.๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 วุฒิการศึกษานักธรรม พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๔๕ .๗ ได้นักธรรมช้ันตรี ร้อยละ ๒๑ .๗ 
นักธรรมช้ันเอก ร้อยละ ๒๐.๑ ไม่มีวุฒินักธรรม และร้อยละ ๑๒.๕ ได้นักธรรมช้ันโท 
 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่าพระสงฆ์ร้อยละ ๘๒.๗ ไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม ร้อยละ ๗ .๒ ได้เปรียญธรรม ๓-๕ ประโยค ร้อยละ ๕ .๘ ได้เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค  
และร้อยละ ๔.๒ ได้เปรียญธรรม ๖-๙ ประโยค 
 ๕ .๑ .๒  ทฤษฎีการจัดการการสื่อสารและหลักพุทธธรรมเพื่ อพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑) ผู้ส่งสารตามหลักภาวนา ๔ 
 ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญในการวางตัวและ
กิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป มีกายสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะยืน จะเดิน น่ัง นอน เป็นที่ 
น่าเลื่อมใส ทําตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมในการเทศนาและ
บรรยายธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศหรือความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรเป็นกันเองกับ 
ทุกคน ต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีล ต้องเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีคือรู้และเข้าใจหลักธรรมถูกต้องและปฏิบัติตามหลักธรรมน้ันด้วย มีศีลาจารวัตร
งดงามหรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย เผยแผ่ตามหลักสัมมาวาจาไม่พูดคําเท็จ  
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ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการเผยแผ่โดยพูดตรงเวลา
และจบให้ทันเวลาที่กําหนด ต้องฝึกฝนกํากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตมีความรับผิดชอบมีความสนใจ 
เอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจเสียสละ ไม่หวังลาภสักการะ ไม่มีจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว ปราศจากอคติ 
เพียรพยายามอดทนรับผิดชอบในงานที่ทํา รักษาอารมณ์สงบจิตใจ ไม่พูดคําหยาบนินทาผู้อ่ืน พูดอ้อม
ค้อม พูดวกวนให้เกิดความสับสน และไม่พูดแต่เรื่องของตัวเองทีไม่มีสาระ มีจิตใจเยือกเย็นไม่เครียด
หรือหงุดหงิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทํางานจนทําให้การทํางานเผยแผ่ขาดประสิทธิผลต้องคิดอย่าง
แยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรมอย่างมีเหตุผล
เพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ต้องมีความสามารถชํานาญทั้งศาสตร์และศิลปะอีกทั้งความรู้
วิทยาการสื่อสารยุคใหม่หลักการสื่อสารเข้าใจองค์ประกอบในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และ
พัฒนาตนฝึกฝนปรับปรุงตนเอง มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน ยึดการสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนเป็นหลักเพ่ือก่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟังได้และสามารถปฏิบัติตาม  
 ๒) สารตามหลักภาวนา ๔   
 ต้องนําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือการเจริญ
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่ ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทํา
สลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ ต้องนํา
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เน้ือหาสาระพุทธธรรมที่ได้นําเสนอน้ันต้องเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้
ตัวส่งเสริมหลักคุณธรรม การรู้รักสามัคคี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
บริบทแวดล้อมในขณะที่ทําการเผยแผ่เพ่ือที่การถ่ายทอดไม่ซ้ําจําเจจนไม่อยากนําไปปฏิบัติ  
สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายท่ีใช้ในสังคมมีความถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ยึดตามแนวหลักพระวินัยและ
หลักคําสอนเป็นหลัก ช่วยสร้างแบบแผนอันดีงามของสังคม ระเบียบวินัย มารยาทที่ ดีงาม  
ความประพฤติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในศีล 
ปัจจุบันควรเน้นให้เห็นอานิสงส์และใช้หลักการสอนในเร่ืองของศีลไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก  
สารต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดความเบิกบานใจความ
สุขสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถตรึกตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติธรรม  
การอธิบายหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาต้องอธิบายหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานจากง่ายๆฟังสบายร่ืนหู 
เน้นหลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาให้จิตใจสงบ ใจน่ิง มีความระลึกได้ และรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
ไม่เกิดการประมาทตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล เน้ือหาหลักธรรมท่ีนํามาใช้ต้องเป็นที่สนใจพัฒนาจิตใจให้มี
ความสามัคคีปรองดอง ใช้หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่ 
การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์  ใช้หลักธรรมการสอนโดยเน้นปัญญาในการพ้นจากทุกข์
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ต่างๆ เน้ือหาธรรมะเน้นให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นสําคัญ เน้ือหาต้องสอดคล้อง
และเหมาะสมกับผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรม 

๓) ช่องทางสื่อสาร/สื่อตามหลักภาวนา ๔ 
การใช้สื่อเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลาย

รูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ พัฒนาประยุกต์สื่อที่ใช้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความ
เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอสร้างความหลากหลายเพิ่มความน่าสนใจ เลือกจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางโดยเน้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางปฏิบัติตาม 
หลักภาวนา ๔ ได้ จัดให้มีกิจกรรมตามหลักภาวนา ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กร
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการทํางานร่วมกัน การจัดกิจกรรมจะได้ผลหรือให้ประโยชน์
ต้องเลือกใช้หลักภาวนา ๔ ให้เหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล และต้องสามารถสืบสานหลักธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้
ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็วมีการจัดลําดับเน้ือหาเป็นลําดับ 
มีระเบียบไม่สับสนใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่เป็นทางการและใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแต่น้อยหรือเท่าที่
จําเป็นให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังตามโอกาส ต้องช่วยเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นของจริงให้มีความน่าสนใจ
น่าติดตามและง่ายต่อการเข้าใจเน้ือหาสื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความ
สนใจแก่ผู้รับสารได้สามารถช่วยส่งเสริมให้สื่อสาระธรรมน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจยัง
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น นําสื่อวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่องสั้นซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง
มาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบกับการบรรยายภาวนา ๔  นําสื่อภาพน่ิง สื่อเพาเวอร์พอยท์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสมัยใหม่มาประกอบเพ่ือทําให้มีความสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจในเน้ือหา
สาระของภาวนา ๔ สื่อต้องสามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา 
๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม 
เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมท่ีให้ประสบการณ์ตรงกับผู้รับโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้การส่ือสาร
ระบบสองทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารจะได้มีการตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลับจากผู้รับสาร 
ใช้สื่อที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจให้ประชาชนได้คิดอย่างเป็นระบบเกิดปัญญาภูมิรู้ภูมิธรรม   

๔) ผู้รับสารตามหลักภาวนา ๔ 
ต้องใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต 

ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม สอนให้เหมาะกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละบุคคล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทาง
บุคลิกภาพของผู้รับสารจะทําให้สามารถเลือกวิธีการส่ือสารที่เหมาะกับผู้รับสารได้ มีทักษะการสื่อสาร
ที่ดีเข้าใจการใช้ภาษาทั้งภาษากาย ภาษาพูด เข้าใจและรู้กระบวนการสื่อสาร เน้ือหาภาวนา ๔  
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ทั้งด้านกาย ด้านศีล ด้านจิต ด้านปัญญาต้องจัดวิธีการท่ีจะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของ
กลุ่มผู้รับการเผยแผ่ ต้องชักจูงส่งเสริมผู้รับสารให้ปฏิบัติตามหลักของศีลให้ได้เล็งเห็นความสําคัญของ
ศีล ต้องมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมมีมารยาทอ่อนโยนสุภาพยึดมั่นในศีลซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกายวาจาใจเคารพในธรรมและมีความรับผิดชอบ การเผยแผ่โดย
เน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่ม
อายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความคิด และสติปัญญา สามารถนํา
หลักธรรมมาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง พิจารณาผู้รับสารว่ามีความพร้อมทางใจคือมีจิตใจ
พร้อมที่จะรับฟัง มีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ถูกต้องผ่านกระบวนการคิดที่ถูกต้องเป่ียมด้วย
เหตุผลในการพิจารณาตามความเป็นจริง ผู้ส่งสารต้องพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา 
๔ ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไร ต้องรู้ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้รับสารจะมีส่วน
ช่วยให้ผู้ส่งสารเข้าใจและรู้ว่าควรจะเลือกเน้ือหาของภาวนา ๔ ต้องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นเน้ือหาของ
ภาวนา ๔ ให้เหมาะสมกับบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้ส่งสารที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทําให้เลือก
วิธีการส่งสารและเลือกเนื้อหาของสารมาสื่อสารได้เหมาะกับบุคคลและเหมาะกับโอกาสในแต่ละคร้ัง
 ๒. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๘๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังน้ี ด้านสารอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
( x = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๙๗) รองลงมา คือ ด้านผู้ส่งสารซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๒๘) 
และ ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( x = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๖๑๖) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 

๑) ด้านผู้ส่งสาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๒๖) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่งดงาม นุ่งห่มเรียบร้อยมีกิริยามารยาทที่
สมควรแก่สมณสารูป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๑๗) รองลงมา คือ 
พ ร ะ ส ง ฆ์ เ ป็ น ผู้ ต้ั ง อ ยู่ ใ น ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้ ด้ ว ย ดี  ซึ่ ง มี ค่ า เฉ ลี่ ย  
( x = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๙๕๒) และพระสงฆ์มีความชํานาญในการส่งสารแสดงสีหน้าหรือท่าทางในการ
สื่อสารที่เข้ากับการพูดซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๐๕)  

๒) ด้านสาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๙๔๑) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องที่สื่อสารสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์ในชีวิต  
อยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๙๑) รองลงมา คือ เรื่องที่สื่อสารช่วย
พั ฒ น า ก ล่ อ ม เก ล า จิ ต ใจ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งท า งพ ฤ ติ ก ร ร ม  ซึ่ ง มี ค่ า เฉ ลี่ ย  
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( x = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๘๕๔) และเร่ืองที่สื่อสารสามารถทําให้ผู้ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะได้ใน
ระดับต้น กลาง และระดับลึกซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๙๕๕) 

๓ )  ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร /สื่ อ  พ บ ว่ า  โด ย ภ าพ ร ว ม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก  
( x = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๙๔๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความน่าสนใจ
และ ช่ วยส ร้ า งค วาม เข้ า ใจ ใน เน้ื อห าส าระธรรม  อ ยู่ ใน ระ ดั บ ม ากซึ่ งมี ค่ า เฉ ลี่ ย สู งสุ ด  
( x = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๘๙๖) รองลงมา คือ สื่อที่พระสงฆ์ใช้ช่วยพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคง สดช่ืน
เ บิ ก บ า น  เ ป็ น สุ ข ผ่ อ ง ใ ส  เจ ริ ญ ง อ ก ง า ม ด้ ว ย คุ ณ ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ย  ซึ่ ง มี ค่ า เฉ ลี่ ย  
( x = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๙๑๕) และพระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ใน
การเผยแผ่สาระธรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x =  ๒.๙๒, S.D. = ๑.๑๑๑)                

๔) ด้านผู้รับสาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๒๔) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับสารมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ยึดมั่นในศีล ซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๙๑๓) รองลงมา คือ ผู้รับสารมี
ทัศนคติที่ ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๘๙๒)  
และผู้รับสารเกิดปัญญานําหลักธรรมเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวัน
ได้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ( x  = ๓.๕๓, S.D. = ๑.๐๐๔)        

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ          
๑) ด้านผู้ส่งสาร  
ปัญหา อุปสรรค พบว่า ขาดทักษะในการส่งสาร อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๐ รูป รองลงมา 

คือ กิริยามารยาทไม่สมควรแก่สมณสารูป อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๗ รูป รองลงมา คือ  
ขาดความเสียสละรู้ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๕ รูป และขาดความรู้ในเน้ือหาที่สอน อยู่ในลําดับ
สุดท้ายมีจํานวน  ๗ รูป  

ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องพัฒนาทักษะในการส่งสาร อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๘ รูป 
รองลงมา คือ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระวินัย มีความสํารวม อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๖ รูป 
รองลงมา คือ ต้องมีความวิริยะ อยู่ในลําดับที่  ๓ มีจํานวน ๑๐ รูป และต้องแสวงหาความรู้ 
และพัฒนาตน อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๙ รูป  

๒) ด้านสาร  
ปัญหา อุปสรรค พบว่า ขาดการประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๒ รูป 

รองลงมา คือ หลักธรรมท่ีถ่ายทอดเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้นํามาใช้ อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๕ รูป 
รอ งล งม า  คื อ  ไม่ เข้ า ใจค วามหม ายธรรม ะที่ ลึ ก ซึ้ ง  อยู่ ในลํ าดั บที่  ๓  มี จํ านวน  ๑๔  รูป  
และขาดความกระชับกระจ่างชัด อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป  



๒๗๒ 
 
 

ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องมีการนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับสื่อสมัยใหม่ อยู่ในลําดับที่ ๑  
มีจํานวน ๒๓ รูป รองลงมา คือ ใช้หลักธรรมที่เก่ียวข้องหรือใกล้ชิดกับประชาชนสอดคล้องกับความ
ต้องการและวิถีชีวิตประจําวัน อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๒๐ รูป รองลงมา คือ ใช้การสอนจาก
หลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๔ รูป และสาระธรรมต้องกระชับกระจ่างชัด 
ไม่คลุมเครือ อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป 

๓) ด้านช่องทางการสื่อสาร/สื่อ  
ปัญหา อุปสรรค พบว่า สื่อที่ ใช้ล้าสมัยแบบเดิมๆ อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๓ รูป 

รองลงมา คือ ขาดความเหมาะสมกับเน้ือหา อยู่ในลําดับที่ ๒ มีจํานวน  ๑๖ รูป รองลงมา คือ  
สื่อไม่น่าสนใจ อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๐ รูป และไม่เช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรม อยู่ในลําดับ
สุดท้ายมีจํานวน  ๗ รูป 

ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องปรับปรุงสื่อให้ทันสมัย อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๑๖ รูป รองลงมา 
คือ  ต้ องเลื อกสื่ อที่ เหมาะสม กับหลักธรรมสามารถสื่ อความหมายได้  อ ยู่ ในลํ า ดับที่  ๒  
มีจํานวน  ๑๕ รูป รองลงมา คือ เพ่ิมสื่อที่จูงใจ สนุกคลายเครียด อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๒ รูป 
และสื่อต้องเช่ือมโยงกับเน้ือหาหลักธรรมประเทืองปัญญา อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน ๙ รูป 

๔) ด้านผู้รับสาร  
ปัญหา อุปสรรค พบว่าไม่มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรม อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๓ รูป 

รองลงมา คือ ขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามศีลธรรม อยู่ในลําดับที่ ๒  
มีจํานวน  ๒๒ รูป รองลงมา คือ มีทัศนคติไม่ดีต่อศาสนา อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๔ รูป  
และงมงายขาดปัญญา อยู่ในลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๒ รูป  

ข้อเสนอแนะ พบว่า หมั่นหาเวลาเข้าวัดปฏิบั ติธรรมศึกษาเรียนรู้หลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา อยู่ในลําดับที่ ๑ มีจํานวน ๒๑ รูป รองลงมา คือ ต้องวางตนและการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมยึดมั่นในศีล อยู่ในลําดับที่ ๒  มีจํานวน  ๑๘  รูป รองลงมา คือ ต้องมีทัศนคติที่ ดี 
มองโลกในแง่ดี คิดบวก อยู่ในลําดับที่ ๓ มีจํานวน ๑๗ รูป และต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งต่าง อยู่ใน
ลําดับสุดท้ายมีจํานวน  ๑๑ รูป  

๕.๑.๓ รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม 

๑) รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร สามารถสรุปได้ดังน้ี ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความ
สุภาพอ่อนโยนให้ความสําคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้
คล้อยตามหรือปฏิบัติตามต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลใน
การเผยแผ่แนะนําในเร่ืองที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่แนะนําในเร่ืองที่ไม่ดีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 



๒๗๓ 
 
 
ฝึกฝนกํากับจิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ต้ังใจ
จริงมีจิตใจเสียสละ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบ
แสดงธรรมอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ 

๒) รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านสาร สามารถสรุปได้ดังน้ี นําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนา 
การฝึกอบรมการทําให้เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชน
ให้นําไปประพฤติปฏิบัติ ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไปเหมือนกับ
เป็นกงล้อที่เก้ือกูลกันถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ สาระธรรมต้องส่งเสริม 
ความเคร่งครัดในกฎระเบียบวินัยกฎหมายท่ีใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎก
ไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัย ต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ืองใช้
หลักภาวนา ๔ สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหา
ชีวิตได้ไม่ทุกข์ 

๓) รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ สามารถสรุปได้ดังน้ี ใช้สื่อที่ เป็นทั้งภาพและเสียง 
อย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ 
ให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็นได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถ
สร้างความสนใจแก่ผู้รับสารได้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลัก
ภาวนา ๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญาได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม 

๔) รูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร สามารถสรุปได้ดังน้ี ใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึง
กระบวนการฝึกฝนภาวนา ๔ ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมส่วนรวม จัดวิธีการที่จะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับ 
การเผยแผ่ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลักภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการใน
ระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อม
ของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔ ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้
เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือยัง 

 
 
 



๒๗๔ 
 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งน้ีจะกล่าวถึง“รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญและ
น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

๑) รูปแบบผู้ส่งสาร พบว่า ผู้เผยแผ่ต้องฝึกฝนจริยวัตรให้งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนให้
ความสําคัญในการวางตัวและกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูปเพ่ือโน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือ
ปฏิบัติตาม ต้ังตนอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นผู้มีศีลธรรมเคร่งครัดในศีลบริบูรณ์ในศีลในการเผยแผ่
แนะนําในเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ไม่แนะนําในเรื่องที่ไม่ดีประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง ฝึกฝนกํากับ
จิตใจให้สงบมีพลังจิตที่เข้มแข็งจนเป็นทักษะมีความรับผิดชอบมีความสนใจเอาใจใส่ต้ังใจจริงมีจิตใจ
เสียสละ คิดอย่างแยบคายแก้ปัญหาได้คิดพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์ได้มีปฏิภาณไหวพริบแสดงธรรม
อย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้สอดคล้องกับสุภางค์พิมพ์ คล้ายธานีที่ได้วิจัยเรื่อง
“การพัฒนาภาวะผู้นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ
ในการส่งสาร ประกอบด้วยผู้ส่งสารที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ความสุภาพ ความมีมารยาทในการสื่อสาร  
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ๑ สอดคล้องกับณัฐนันท์ ประกายสันติสุข ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข” 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้เกิด
ปัญญาและสันติสุขเน่ืองจากผู้ส่งสารสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารหรือผู้เข้าอบรมให้คล้อยตามเน้ือหา
สาระธรรมะโดยการใช้สื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง 
ด้านการรู้และสํานึกอารมณ์และความรู้สึก และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด๒ สอดคล้องกับอภิษฎาข์ ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตาม
แนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์

                                                 
 ๑สุภางค์พิมพ์  คล้ายธานี , “การพัฒนาภาวะผู้นําในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,  
วิ ท ย านิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 

๒ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข, “ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจให้
เกิดปัญญาและสันติสุข” งานวิจัยฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๗๕ 
 
 
กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบรู้ในการทํางาน ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร๓ 

๒) รูปแบบสาร พบว่า นําหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาการฝึกอบรมการทําให้
เกิดขึ้นหรือการเจริญอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนมาเผยแผ่แก่ประชาชนให้นําไปประพฤติปฏิบัติ 
ภาวนา ๔ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากเรื่องแรกก่อนอาจทําสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เก้ือกูลกัน 
ถ้าปัญญาดีภาวนาอ่ืนๆจะดีขึ้นตามหมุนเป็นลูกโซ่ สาระธรรมต้องส่งเสริมความเคร่งครัดใน
กฎระเบียบวินัยกฎหมายที่ใช้ในสังคม มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักพระไตรปิฎกไม่ขัดแย้งกับหลัก
พระธรรมวินัย ต้องช่วยให้สามารถพัฒนาฝึกฝนจิตใจตนเองอยู่เสมอๆ ต่อเน่ืองใช้หลักภาวนา ๔  
สอนให้คนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและในหน้าที่การงานมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ทุกข์
สอดคล้องกับพระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรม
สําหรับการพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข๔ สอดคล้อง
กับสุรพันธ์ สุวรรณศรี ที่ได้วิจัยเร่ือง “การสร้างความสงบสุขในสังคม : การศึกษาแนวทางการบูรณา
การกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในภาคอีสาน” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ได้
นําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมของสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนอุปนิสัยและ
ระดับภูมิปัญญาของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม๕ สอดคล้องกับพระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ)  
ได้วิจัยเร่ือง “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๒” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์  พ .ศ .๒๕๐๕  ซึ่ งภารกิจดังกล่าวบางประการกําหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม 
แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อมา การบริหารจัดการแนวใหม่ได้มี
การบูรณาการเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีตะวันตกของกูลิคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารของ 

                                                 
๓อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ. 

๔พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร), “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการสงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 

๕สุรพันธ์ สุวรรณศรี, “การสร้างความสงบสุขในสังคม : การศึกษาแนวทางการบูรณาการกระบวน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในภาคอีสาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๗๖ 
 
 
เดวิค เค เบอร์โลและหลักพุทธวิธีการบริหารและการเผยแผ่เพ่ือส่งเสริมให้พระสังฆาธิการให้มี
ความสามารถมีทักษะ๖ 

๓) รูปแบบช่องทางสื่อสาร/สื่อ พบว่า ใช้สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างหลากหลายรูปแบบ
เพ่ือสื่อถึงภาพลักษณ์ภาวนา ๔ สื่อต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติให้เข้าถึงภาวนา ๔ มองเห็น
ได้ชัดเจนถูกต้องสามารถค้นหาและเข้าใจธรรมะได้ตามสภาพจิตใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้น สื่ออุปกรณ์ที่นําเสนอหลักภาวนา ๔ ต้องสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้รับสาร
ได้ สามารถสร้างความเข้าใจถึงหลักภาวนา ๔ และการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ช่วยให้ผู้ฟังมีปัญญา
ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรมสอดคล้องกับ 
ฉันทนา กล่อมจิต ได้วิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านค้อ อําเภอเมืองผิง จังหวัดอุดรธานี”ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมและกิจนิมนต์ภายในและภายนอกประเทศ  
จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสัญจร มีการเผยแผ่ธรรมะด้วยสื่อต่างๆ๗ สอดคล้องกับกุลภรณ์ หงส์ทอง 
ได้วิจัยเร่ือง“ประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และการจูงใจให้นักเรียนสนใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๔ ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ๘ 
สอดคล้องกับดวงพร คํานูณวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “งานวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น” 
พบว่า ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่สื่อสารผ่านสื่อเสียง ได้แก่ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุ
ชุมชน๙ 

                                                 
๖พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ),  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 

๗ฉันทนา กล่อมจิต, “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา :
กรณี ศึ กษา  วัดป่ าบ้ านค้อ  อํ าเภอเมืองผิ ง จั งห วัด อุดรธานี”, รายงานการวิจั ย , (กรุงเทพมหานคร :  
สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖), หน้า บทคัดย่อ. 

๘กุลภรณ์ หงส์ทอง, “การวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๙ดวงพร คํานูณวัฒน์, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถ่ิน
และพัฒนาการสื่ อสารสุขภาพของท้อง”,วิจั ยและพัฒนา , (สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส .): 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๗๗ 
 
 

๔) รูปแบบผู้รับสาร พบว่า ใช้วิธีการสอนให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการฝึกฝนภาวนา 
๔ ทั้งกาย ศีล จิต ธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม  
จัดวิธีการที่จะนําไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ตรงกับจริตของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่ การเผยแผ่โดยเน้นที่หลัก
ภาวนา ๔ เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าถึงจะต้องเข้าใจถึงความต้องการในระดับต่างๆตามระดับกลุ่มอายุกลุ่ม
อาชีพที่แตกต่างกันของผู้รับสาร ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความพร้อมของผู้รับเน้ือหาของภาวนา ๔  
ว่าควรจะได้เรียนอะไรและเรียนได้แค่ไหนเพียงไรหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เขารู้น้ันควรให้เขาเรียนได้หรือ
ยังสอดคล้องกับดวงกมล ทองคณารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม
สําหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่าการเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ
ธรรมและสัปปายะในการป ฏิ บั ติ ธรรม ล้ วนมี ผล ต่อผู้ เข้ าป ฏิ บั ติ ธรรม๑๐ สอดคล้ อ งกับ 
ศิวาพร ศรีศักดินันท์ ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางส่ือออนไลน์
ของสื่อมวลชนไทย”ผลการวิจัยพบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ  
๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายในตนเอง 
(โยนิโสมนสิการ )๑๑ สอดคล้องกับทัศนี ย์ เจนวิถีสุข  ได้ วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับ 
การเปล่ียนแปลงสังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึง
สังคมหรือมีส่วนเก่ียวข้องสนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมคือการสื่อสารมวลชน  
ส่วนการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมเป็น 
การส่ือสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็น 
การเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นสําคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมในลักษณะ 
การร่วมกันเป็นสังคมโดยรวม๑๒ 
  
 
 

                                                 
๑๐ดวงกมล  ทองคณารักษ์, “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับชาวต่างประเทศในประเทศ

ไท ย” , วิ ท ย านิ พ น ธ์ พุ ท ธศ าส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าพ ระ พุ ท ธศ าสน า , (บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๑๑ศิวาพร ศรีศักดินันท์, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ของ
สื่อมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 
 ๑๒ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔ ),  
หน้า บทคัดย่อ. 



๒๗๘ 
 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมท่ีได้จากการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) คณะสงฆ์ควรประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือกําหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์โดยกําหนดเป็นนโยบายร่วมกัน 

๒) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการเผยแผ่ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับแก่พระสงฆ์ 

๓ ) กําหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจแก่พระสงฆ์ที่ ได้อุทิศเสียสละตนในพัฒนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๔) จัดทําการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์เพ่ือนํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) พัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
๒) อบรมพัฒนาพระสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้พัฒนาการเผยแผ่

พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๓) สร้างเครือข่ายองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพ่ือการปฏิบัติการ

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) จัดประชุมสัมมนาและพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันสมัย 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการทําวิจัยเป็นกลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดอ่ืนเพ่ือให้เกิด

ความหลากหลายด้านข้อมูล 
๒) ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลักการจัดการการสื่อสารเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอีกแง่มุมหน่ึง 
๓) ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารในเชิงลึกเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๔) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จีนนิกายและคณะสงฆ์อนัมนิกายในเชิงเปรียบเทียบ 



๒๗๙ 

 

บรรณานุกรม 
  

๑. ภาษาไทย  
ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:
         โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
  . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ     
กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
 ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๐.   
กองพุทธศาสนสถาน. ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 

. ประวั ติความสํ าคัญของการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนา , พิม พ์ครั้ งที่  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓.  

  . แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๕๕๔-๒๕๕๙ . กรุงเทพมหานคร: 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
กิติมา สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๔๑. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ธรรมนิเทศ. พระนครศรีอยุธยา:  มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
 เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๔. 
จํานงค์ ทองประเสริฐ. แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท 
 สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๔๗.  
จิตติ มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.                                                                                
ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง, ๒๕๒๓. 
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ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๕. 
เด่น ชะเนติยัง. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓.  
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ . การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการ
 ประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
ท อ ง ห ล่ อ  เ ด ช ไ ท ย .  แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข .  น น ท บุ รี : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ทิศนา  แขมณี.  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
ธิติภพ ชยธวัช. แม่ไม้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ซี.พี. บุ๊ค แสตนดาร์ด, ๒๕๔๘. 
นิรมล กิติกุล. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
 โรฒ, ๒๕๒๓. 
บรรยงค์ โตจินดา. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ (1977) จํากัด, 
 ๒๕๔๒. 
บุญเลิศ ศุภดิลก. ทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
บุญศรี พานะจิตต์และคณะ. ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวน
 แก้ว อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 
 สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘. 
พยอม วงษ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุภา จํากัด
  ๒๕๔๒. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). วิปัสสนาญาณโสภณ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
 ศรีอนันต์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต. พุทธวิธีในการสอน. สํานักพิมพ์เบิกม่าน, ๒๕๔๒. 

             . การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
                        . การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การ
 ศาสนา, ๒๕๓๙. 

,

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๑ 

 

  . ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ. พิมพ์ครั้งที่ ๙.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐.   
            . ความสุขที่แท้จริง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓.  

 . จะอยู่อย่างเป็นเหย่ือหรือขึ้นเหนือไปนําเขา, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:
เอดิสัน เพรสโปรดักส์, ๒๕๔๓.  

 . ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๔๓.   

 . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.   
            . วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๖.  

 .พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๒. 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ). คนไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ . ปยุตฺโต ). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม . พิมพ์ครั้งที่ ๖ .
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน). เทศนาวาไรตี้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 
 ๒๕๓๙.   
พวงรัตน์ ทวีรัตน์, รศ.ดร. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประสานมิตร, ๒๕๓๘. 
พุทธทาสภิกขุ. วิปัสสนาในอิริยาบถนั่ง. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
พูลสุข หิงศานนท์. การพัฒนารูปแบบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
มณฑล ใบบัว. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. 
มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช . องค์ การและการจัดการ . พิ ม พ์ ครั้ งที่  ๖ . นนท บุรี : 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุด. เพื่อนทุกข์ ๒. กรุงเทพมหานคร: แปลนพริ้นต้ิง, ๒๕๔๔. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย,
 ๒๕๒๖. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๒ 

 

เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:
  สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมี 
 บุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
วันชัย มีชาติ . พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ . พิมพ์ครั้งที่ ๓  กรุงเทพมหานคร : 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  
วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ฉับ
 แกระ, ๒๕๒๗. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
เสน่ห์ จุ้ยโต. องค์การและการจัดการ. นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๔๑. 
สมบูรณ์ สุขสําราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวยจํากัด, 
 ๒๕๓๐. 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
 พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
สมาน งามสนิท. องค์ประกอบของการสื่อสารท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางแห่งพุทธะ, เอกสารอัด
 สําเนา กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๔. 
สมาน อัศวภูมิ. การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก. อุบลราชธานี: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๓๗.  
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพมหานคร: พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๒. 
สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม. สถิติพระภิกษุสามเณร. นครปฐม: วัดพระปฐมเจดีย์ราช
 วรมหาวิหาร, ๒๕๖๐. 
สิน พันธ์ุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชช่ิง จํากัด, 
 ๒๕๔๗. 
สุเทพ เชาวลิต. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔. 
สุพจน์ บุญวิเศษ. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร. ชลบุรี: คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒. 
สุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
 ดุสิต, ๒๕๔๙. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๓ 

 

สุมิตร สุวรรณ. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๔. 
สุ รพล  สุยะพรหมและคณะ . ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิ งพุ ทธ ’ พิม พ์ครั้ งที่  ๑ . 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
เสถียร  พันธรังสี. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๑๖. 
เสน่ห์ จุ้ยโต. องค์การและการจัดการ. นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑ 
เสนาะ ติเยาว์. การสื่อสารในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๓๘. 
              . หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๔๖. 
อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสูต. ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ. พิมพ์ครั้งที่
  ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕. 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ. สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม. กรุงเทพมหานคร 
 : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
เอกวิทย์ มณีธร. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
 เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๔๐. 
โอภส์ แก้วจําปา. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
 

(๒) วิทยานิพนธ์    
กิตติคม คาวีรัตน์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
 หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 
กุลภรณ์ หงส์ทอง “การวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
 เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”. รายงานการวิจัย. 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๓. 
เกรียงพล พัฒนรัฐ. “การจัดการเมือง : ผลกระทบของปัจจัยการแข่งขันระหว่างเมืองกับความ
 ต้องการของประชาชนที่ เพ่ิมขึ้น ต่อบทบาทของผู้ ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร”. 
 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง, ๒๕๕๐. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๔ 

 

จักรกฤษ  สุริโยปการ. “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา จุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
จินตนา ตันสุวรรณนนท์. “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน”.
 รายงานการวิจัย. คณะการจัดการและบริหารธุรกิจ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๖.  
ฉันทนา กล่อมจิต. “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : 
 กรณี ศึกษา วัด ป่ าบ้ านค้อ  อํ าเภอเมืองผิ ง จั งห วัดอุดรธานี”. รายงานการวิ จัย . 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๖. 
ชัชภูมิ สีชมพู. “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์
 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
 ๒๕๔๘. 
ชาริณี ตรีวรัญญู. “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด
 การศึกษาผ่านบทเรียน”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ฐิติรัตน์ มีมาก. “การจัดการที่มีประสิทธิผลของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
 ไทย”. ปริญญาดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
 ๒๕๔๘. 
ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข. “ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแผ่ธรรมะหลักสูตรการพัฒนาจิตใจ
 ให้เกิดปัญญาและสันติสุข”. งานวิจัยฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๒ .       
ดวงกมล  ทองคณารักษ์. “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมสําหรับชาวต่างประเทศในประเทศ
 ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.      
ดวงพร คํานูณวัฒน์. “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของ
 ท้องถิ่นและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้อง”. วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบ
 สาธารณสุข (สวรส.): มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐.              
ดํารงศักด์ิ  จันโททัย. “การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ”. 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต . สาขาวิชาบริหารสั งคม  บัณ ฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙.                         

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๕ 

 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา จุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.                
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. “การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
 บัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๕๔.                                      
ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง. “รูปแบบและกลยุทธ์การจัดต้ังมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”. 
 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต . สาขาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์ :  จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.                    
ธงชัย สิงอุดม . “การพัฒนาภาวะผู้ นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘”.
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๕๖.              
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. “ รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”. พุทธศาสตรดุษฎี
 บัณฑิต. สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๖.             
นงลักษณ์ เรือนทอง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐.            
นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา. “ผลสัมฤทธ์ิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธ์ุลีซูของพระธรรม
 จาริก”. ปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.       
นุชนาฎ ยูฮันเงาะ. “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช”. รายงานการวิจัย. 
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔.                        
บรรจง  เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. การบริหาร
 การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒.    
บุญส่ง หาญพานิช. “รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. วิทยานิพนธ์
 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๖.                  

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๖ 

 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.      
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  (ไสว โชติโก )และคณะ. “วิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลักในการเผยแผ่
 พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์).“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”.ปริญญา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓. 
พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาการจัดการ
 เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   
พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร). “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค
 โลกาภิวัตน์” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระปลัดสมบัติ ฐ ิติญาโณ (นวลละออง). “การจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
 นครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร). “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
 กิจการสงฆ์”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
พระมหาสนธยา พุทฺธวิริโย (ชมพู). “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีวัด
 พระธรรมกายและวัดหนองป่าพง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
 บรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒.  
พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา). “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
พูนสุข มาศรังสรรค์. “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์พุทธ
 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๗ 

 

มนัสนันท์ ชัยกิจย่ิงเจริญ. “การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทําสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาล
 นครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น”. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐ
 ประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔.  
วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
 ๒๕๕๔. 
ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร. “พัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในมุมมองทาง
 พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ศิวาพร ศรีศักดินันท์. “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ของ
 สื่อมวลชนไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๗. 
สมพร หลิมเจริญ. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงช้ันที่
  ๒”. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒. 
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. “การพัฒนาภาวะผู้นําในการส่ือสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
สุรพันธ์ สุวรรณศรี. “การสร้างความสงบสุขในสังคม: การศึกษาแนวทางการบูรณาการกระบวนการ
 เผยแผ่พระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาในภาคอีสาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 
อภิษฎาข์ ศรีเครือดง.“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
 มหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  
เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขา
 พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  
 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๘ 

 

(๓) บทความ  
ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร. “วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ ๔๙. ฉบับที่ ๔๑. ๗ -
 ๑๓ – มีนาคม ๒๕๔๖ : ๕๕.   
วาโรเพ็งสวัสด์ิ. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครง ปีที่ ๒ . 
 ฉบับที่ ๔. กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ : ๓.  
สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน. “เพ่ือนบ้าน”. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. ปีที่ ๔๙. ฉบับที่ ๔๓. ๒๑ – ๒๗ 
 มีนาคม ๒๕๔๖ : ๒๘.  
อรทัย พนาราม. “สื่อมวลกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. ปีที่๑๑. ฉบับที่ ๓. ก.ย. - ธ.ค.๒๕๔๗ : ๖. 
 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บุ ญ ช ม  ศ รี ส ะ อ าด . ก า รพั ฒ น าก า ร วิ จั ย โด ย ใช้ รู ป แ บ บ . [อ อน ไล น์ ] .  แ ห ล่ งที่ ม า : 
 http://www.watpon.com/boonchom/ development.pdf. [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน. พัฒนาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากมุขปาฐะถึงโลกไซเบอร์.
 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://cybervanaram.net/index.php/2009-12-17-14-43- 37-
 13/860-2012-11-09-04-06-10. [๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 https://dict.longdo.com/index.phplang=th&search=สื่อสาร. [๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ชวนคนเข้าวัด แก้ปัญหาวัดร้าง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3370
 :2010-07-26-14-49-19&catid=62:2009-06-13-17-55-08&Itemid=245. [๑ มิถุนายน 
 ๒๕๖๐].   

 

(๕) สัมภาษณ ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, ๑๐ กันยายน 
 ๒๕๖๐.           
สัมภาษณ์ พระอุดมธรรมเมธี (สมศักด์ิ รตนปญฺโญ), เจ้าอาวาสวัดพระงาม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ, ๑๐ กันยายน 
 ๒๕๖๐. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๘๙ 

 

สัมภาษณ์ พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร), เจ้าคณะอําเภอดอนตูม, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐.       
สัมภาษณ์ พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล), ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน, ๑๖ กันยายน 
 ๒๕๖๐.   
สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ), เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี, ๒๙ กันยายน 
 ๒๕๖๐.            
สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ), เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 
 ๒๕๖๐.           
สัมภาษณ์ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม, ๒๙ กันยายน 
 ๒๕๖๐.           
สัมภาษณ์ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร), เจ้าคณะตําบลบางปลา, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐.
สัมภาษณ์ พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร), เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม, ๑๖ กันยายน 
 ๒๕๖๐.           
สัมภาษณ์ พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร), เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา, ๑๗ กันยายน 
 ๒๕๖๐.              
สัมภาษณ์ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม,  
 ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐.             
สัมภาษณ์ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.   
สัมภาษณ์ นายบุญเส็ง จูมัจฉะ, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐.  
สัมภาษณ์ นายประเสริฐ สุขสมกิจ, กํานันตําบลบางหลวง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐.   
สัมภาษณ์ นางสาวสุวรรณี  สุขสมกิจ, รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน ,  
 ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐.        
สัมภาษณ์ นายอมร  ศรีจง, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐.    
สัมภาษณ์ นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ, ประชาชนผู้รับการเผยแผ่, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐. 

(๖) สนทนากลุ่ม  
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร), ผศ. ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี,  
 ๔ มกราคม ๒๕๖๑.               
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม), เจ้าคณะตําบลวัดละมุด, ๔ มกราคม 
 ๒๕๖๑.                 
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สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดกาเหว่า ชาติสิริ, เจ้าอาวาสวัดศีรษะทอง, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาดุสิตศักย์ ติกฺขปญฺโญ, ป.ธ.9, พระบัณฑิตอาสา, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺ ธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑.    
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑.     
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑.           
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๑.            
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อุบล  วุฒิพรโสภณ, อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (วัดไร่ขิง), ๔ มกราคม ๒๕๖๑.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประพันธ์ศักด์ิ สุขสะอาด, นักสื่อสารมวลชน, ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
 

๒.  ภาษาอังกฤษ   
(1)  Books.  
A.P. Buddhadatta Mahãthera.  English-Pali Dictionary.  Wiltshire: Antony Rowe, j, 
 1992. 
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 USA: F. F. Peacock, 1982.  
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           Winston Inc, 1960. 
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Cronbach, Lee j. Essentials of Paychological Testing. 4thed. New York: Harper &
 Row, 1984. 
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Gatewood, Robert D. & Taylor Robert R. & O.C. Ferrell.  Management : 
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 1995. 
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 1973. 
Hellriegel, Don. Management. third edition. Addison - Wesley: Publishing  Company. 
 lmc., 1982.                  
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 McGraw-Hill, 1967.  
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 international handbook Oxford. England: Pergamon Press, 1988. 
Koontz, Harold D. and Donnell Cyril. Principles of Management. New york: 
 McGraw - Hill, 1972.  
Miller George A., Language and Communication. New York: McGraw-Hill, 1951. 
Richey, Rita C. The Teoretical and Conceptual Bases of Instructional Design, 
 NewYork: Nichols Publishing Company, 1980. 
Robbins, Stephen P. Management. New Jersey: prentice Hall International, 2002. 
Schermerhorn John R. & Hunt James G. & Osborn Richard N., Organizational 
 Behavior, 7th ed.. New York: John Wiley & Son, 2000. 
Schramm Wilbur L. and Roberts Donald F., (editors).  The Process and Effects of 
 Mass  Communication. Urbana, lllinois: University of lllinois Press, 1974. 
Schramm Wilbur L. Nature of Communication Between Humans. Urbana, III.: 
 University of Illinois Press, 1960. 
Smith Robert H.  and Others,  Measurement : Making Organization Perform. New 
 York: Macmillan, 1980. 
Simon Herbert A., Administrative Behavior. New york: Macmillian, 1947. 
Stoner James A.F., Management. New Jersey: Prentice-Hall, 1978. 
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Wheeler Raymond H. Leader and Leadership Process.  Boston: Irwin/McGraw-Hill, 
 1967. 
Yamane, Taro. Elementary Sampling Theory. Englewood Cliffs. New Jersey: 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ผลประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกับ 
รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC

แปลผล

 ๑. ด้านผู้ส่งสาร   

๑.๑ พระสงฆ์เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่งดงาม นุ่งห่มเรียบร้อย
มีกิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๒ พระสงฆ์มีความชํานาญในการส่งสารแสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางในการสื่อสารที่เข้ากับการพูด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๓ พระสงฆ์เป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๔ พระสงฆ์เป็นผู้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
ด้วยดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๕ พระสงฆ์เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ปราศจากอคติและแรงจูงใจ
แอบแฝง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๖ พระสงฆ์เป็นผู้ใจเย็นอดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟัง
คําล่วงเกิน ตักเตือน หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๗ พระสงฆ์เป็นผู้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาเรื่อง
ที่สื่อสารเป็นอย่างดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๑.๘ พระสงฆ์มีการแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้
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ข้อ 

 
รายการ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC

แปลผล

 ๒. ด้านสาร   
๒.๑ เรื่องที่สื่อสารสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิต 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๒.๒ เรื่องที่สื่อสารช่วยพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๒.๓ เรื่องที่สื่อสารมีความถูกต้องตามหลักธรรมสอดคล้องกับ
ความคิด ความเช่ือ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๒.๔ เรื่องที่สื่อสารไม่ส่งเสริมความรุนแรง ความแตกแยก มี
ความเหมาะสมตามกาลเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๒.๕ เรื่องที่สื่อสารมีเน้ือหาสาระจูงใจในการฟังไม่มีอคติ มุ่ง
ร้าย บิดเบือน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑
 

ใช้ได้

๒.๖ เรื่องที่สื่อสารสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถ
ตรึกตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑
 

ใช้ได้

๒.๗ เรื่องที่สื่อสารสามารถทําให้ผู้ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจ
ธรรมะได้ในระดับต้น กลาง และระดับลึก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๒.๘ เรื่องที่สื่อสารมีความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย 
สามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

 

 

 

 



๓๐๓ 

 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC

แปลผล

 ๓. ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ   

๓.๑ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ทันสมัยมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๒ พระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็น
อุปกรณ์ในการเผยแผ่สาระธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๓ สื่อที่ใช้เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๔ สื่อที่พระสงฆ์ใช้เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับ
กาละเทศะ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๕ สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความน่าสนใจและช่วยสร้างความ
เข้าใจในเน้ือหาสาระธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๖ สื่อที่พระสงฆ์ใช้ช่วยพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคง สดช่ืน
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๗ สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
ผู้รับสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๓.๘ สื่อที่พระสงฆ์ใช้สามารถสร้างความเข้าใจเกิดปัญญาแก่
ผู้รับสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

 

 

 

 

 



๓๐๔ 

 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า
IOC

แปลผล

 ๔. ด้านผู้รับสาร   

๔.๑ ผู้รับสารมีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถเข้าใจสารของผู้
ส่งสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๒ ผู้รับสารมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคอยู่ในสภาพพร้อมที่
จะรับข่าวสาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๓ ผู้รับสารมีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ 
เคารพในธรรม  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๔ ผู้รับสารมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
ยึดมั่นในศีล ซื่อสัตย์ สุจริต 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๕ ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๖ ผู้รับสารใช้สติในการรับสาระธรรมนําไปยกระดับ
ความรู้สึกนึกคิดพัฒนาจิตใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๗ ผู้รับสารนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้อง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

๔.๘ ผู้รับสารเกิดปัญญานําหลักธรรมเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้

 

 

 



๓๐๕ 

 

 



๓๐๖ 

 

 

 

 

 



๓๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 

 
 

 



๓๐๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการดําเนินการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Reliability) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

 

 
 



๓๑๑ 
 

 

 



๓๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 

 



๓๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑๕ 
 

 
 

แบบสอบถามเพี่อการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพฒันาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
คําชี้แจง  

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบจัดการการส่ือสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกข้อตามความเป็นจริง
ทั้งน้ีคําตอบของท่านจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติและเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 
ตอนท่ี ๑ สถานภาพทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่ 

    พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
ตอนท่ี ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือ 
            พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีจึงขอ

อนุโมทนามา ณ โอกาสน้ี   

     
           

       พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ (สขุสมกิจ) 
          นิสิตปริญญาเอก หลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
        บัณฑิตวิทยาลัย  

          มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
           ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๓๑๖ 
 
ตอนท่ี ๑. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน □ หน้าข้อความตามสภาพท่ีเป็นจรงิเก่ียวกับผู้ตอบ
   แบบสอบถาม 
  
๑. อายุ     

□ ๒๐ - ๓๐ ปี       □ ๓๑ - ๔๐ ปี  
□ ๔๑ - ๕๐ ปี      □ ๕๑ ปีขึน้ไป 
 
 

๒. จํานวนพรรษา   
□ ๑ – ๕ พรรษา            □ ๖ – ๑๐ พรรษา 
□ ๑๑ – ๑๕ พรรษา     □ ๑๖  พรรษาขึ้นไป 
 
 

๓. วุฒิทางการศึกษาสายสามญั  
□ ประถมศึกษา                □ มัธยมศึกษา  
□ อนุปริญญา       □ ปริญญาตรีขึ้นไป  
 
 

๔. วุฒิการศึกษานักธรรม  
□ นักธรรมช้ันตรี      □ นักธรรมช้ันโท  
□ นักธรรมช้ันเอก      □ ไม่มีวุฒินักธรรม 
 
 

๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
□ ประโยค ๑ - ๒     □ เปรียญธรรม ๓ – ๕ ประโยค  
□ เปรียญธรรม  ๖ - ๙ ประโยค   □ ไม่มวุีฒิเปรียญธรรม 

 



๓๑๗ 
 
ตอนท่ี ๒. แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่       
   พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

 โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังน้ี 
       ๕ หมายถึง มีความเห็นด้วย อยู่ในระดับ มากที่สุด  
       ๔ หมายถึง มีความเห็นด้วย อยู่ในระดับ มาก  
       ๓ หมายถึง มีความเห็นด้วย อยู่ในระดับ ปานกลาง  
       ๒ หมายถึง มีความเห็นด้วย อยู่ในระดับ น้อย  
       ๑ หมายถึง มีความเห็นด้วย อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ข้อท ี่ 
 

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่  
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑. ด้านผู้สง่สาร   

๑.๑ พระสงฆ์เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่งดงาม นุ่งห่มเรียบร้อยมี
กิริยามารยาทที่สมควรแก่สมณสารูป  

  

๑.๒ พระสงฆ์มีความชํานาญในการส่งสารแสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางในการสื่อสารที่เข้ากับการพูด 

  

๑.๓ พระสงฆ์เป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส   
๑.๔ พระสงฆ์เป็นผู้ ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้

ด้วยดี 
  

๑.๕ พระสงฆ์เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ปราศจากอคติและแรงจูงใจ
แอบแฝง 

  

๑.๖ พระสงฆ์เป็นผู้ใจเย็นอดทนต่อถ้อยคํา พร้อมที่จะรับฟังคํา
ล่วงเกิน ตักเตือน หรือวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ 

  

๑.๗ พระสงฆ์เป็นผู้มีทักษะความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาเรื่องที่
สื่อสารเป็นอย่างดี 

  

๑.๘ พระสงฆ์มีการแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  



๓๑๘ 
 

ข้อท ี่ 
 

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่  
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๒. ด้านสาร   

๒.๑ เรื่องที่สื่อสารสามารถนําไปฝึกฝนปฏิบัติตามให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิต 

  

๒.๒ เรื่องที่สื่อสารช่วยพัฒนากล่อมเกลาจิตใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 

  

๒.๓ เรื่องที่สื่อสารมีความถูกต้องตามหลักธรรมสอดคล้องกับ
ความคิด ความเช่ือ 

  

๒.๔ เรื่องที่สื่อสารไม่ส่งเสริมความรุนแรง ความแตกแยก มี
ความเหมาะสมตามกาลเวลา 

   

๒.๕ เรื่องที่สื่อสารมีเน้ือหาสาระจูงใจในการฟังไม่มีอคติ มุ่ง
ร้าย บิดเบือน 

   

๒.๖ เรื่องที่สื่อสารสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารสามารถ
ตรึกตรองเห็นความสําคัญของการประพฤติธรรม 

   

๒.๗ เรื่องที่สื่อสารสามารถทําให้ผู้ ฟังก่อเกิดปัญญาเข้าใจ
ธรรมะได้ในระดับต้น กลาง และระดับลึก 

   

๒.๘ เรื่องที่สื่อสารมีความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย
สามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

   

 ๓. ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ   
๓.๑ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ทันสมัยมีคุณภาพพร้อมใช้งาน    

๓.๒ พระสงฆ์ใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเป็น
อุปกรณ์ในการเผยแผ่สาระธรรม 

   

๓.๓ สื่อที่ใช้เหมาะสมกับสาระธรรมที่ต้องการนําเสนอ    

๓.๔ สื่อที่พระสงฆ์ใช้เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับ
กาละเทศะ 

  

 
 



๓๑๙ 
 

ข้อท ี่ 
 

รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่  
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๓. ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ (ต่อ)   

๓.๕ สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความน่าสนใจและช่วยสร้างความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระธรรม 

  

๓.๖ สื่อที่พระสงฆ์ใช้ช่วยพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคง สดช่ืนเบิก
บาน เป็นสุขผ่องใส เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย 

  

๓.๗ สื่อที่พระสงฆ์ใช้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้รับ
สาร 

  

๓.๘ สื่อที่พระสงฆ์ใช้สามารถสร้างความเข้าใจเกิดปัญญาแก่
ผู้รับสาร 

  

 ๔. ด้านผู้รับสาร   
๔.๑ ผู้รับสารมีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถเข้าใจสารของผู้ส่ง

สาร 
  

๔.๒ ผู้รับสารมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
รับข่าวสาร 

  

๔.๓ ผู้รับสารมีระเบียบวินัยสํารวมระวังทางกาย วาจา ใจ
เคารพในธรรม  

  

๔.๔ ผู้รับสารมีการวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ยึดมั่นในศีล ซื่อสัตย์ สุจริต 

  

๔.๕ ผู้รับสารมีทัศนคติที่ดีไม่ปิดก้ันตัวเองรู้จักปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืน 

  

๔.๖ ผู้ รับสารใช้ส ติในการรับสาระธรรมนําไปยกระดับ
ความรู้สึกนึกคิดพัฒนาจิตใจ 

  

๔.๗ ผู้รับสารนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้อง 

  

๔.๘ ผู้รับสารเกิดปัญญานําหลักธรรมเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันได้ 

  



๓๒๐ 
 
ตอนท่ี ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  
 
๑. ด้านผู้ส่งสาร   

ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
๒. ด้านสาร 

ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 
๓. ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ 

ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
๔. ด้านผู้รับสาร 

ปัญหา อุปสรรค........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
  

--ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้เมตตาตอบแบบสอบถาม-- 



๓๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 

 

 



๓๒๓ 

 

 



๓๒๔ 

 

 



๓๒๕ 

 

 



๓๒๖ 

 

 



๓๒๗ 

 

 



๓๒๘ 

 

 



๓๒๙ 

 

 



๓๓๐ 

 

 



๓๓๑ 

 

 



๓๓๒ 

 

 



๓๓๓ 

 

 

 



๓๓๔ 

 

 

 



๓๓๕ 

 

 



๓๓๖ 

 

 

 



๓๓๗ 

 

 

 



๓๓๘ 

 

 

 

 



๓๓๙ 

 

 

 



๓๔๐ 

 

 

 



๓๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ  
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๔๒ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐมให้เกิดการ
พัฒนายิ่งขึ้นไปตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๓  ตอน ดังน้ี 
ตอนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่  ๒   สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

ในจังหวัดนครปฐม  
ตอนที่  ๓ การจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด

นครปฐม ตามหลักภาวนา ๔ 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งน้ีด้วยดีและ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี  

     
พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ (สุขสมกิจ) 

     นิสิตปรญิญาเอก หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

    บัณฑิตวิทยาลัย  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๓๔๓ 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง  รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
 พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 
 
ประเด็นที่สัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………… 
  ตําแหน่ง…………………………………………………………………………. 
  อายุ………ปี พรรษา………………… 
  จํานวนปีที่ปฏิบัติงาน………ปี 
  สถานที่…………………………………………………………………………… 
  วัน/เดือน/ปี……………………………… 
* หมายเหตุ ขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและภาพขณะสัมภาษณ์ 
 
ตอนท่ี ๒ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  
 

๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้ส่งสาร เป็นอย่างไร 

๒. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านสาร เป็นอย่างไร 

๓. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านช่องทางสื่อสาร/สื่อ เป็นอย่างไร 

๔. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ด้านผู้รับสาร เป็นอย่างไร 

 



๓๔๔ 

 

 

ตอนท่ี ๓ แนวทางการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม ตามหลักภาวนา ๔ 

 

๑. ท่านคิดว่าการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ด้านผู้ส่งสารตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร 

๒. ท่านคิดว่าการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ด้านสารตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร 

๓. ท่านคิดว่าการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ด้านสื่อตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร 

๔. ท่านคิดว่าการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครปฐม ด้านผู้รับสารตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร 

 

********************************************* 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณและอนุโมทนาที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ในครั้งน้ีเป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณ/เจริญพรมา ณ โอกาสน้ี 



๓๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๔๖ 

 

 
 



๓๔๗ 

 

 



๓๔๘ 

 

 
 



๓๔๙ 

 

 
 

 



๓๕๐ 

 

 



๓๕๑ 

 

 



๓๕๒ 

 

 



๓๕๓ 

 

 



๓๕๔ 

 

 
 
 
 



๓๕๕ 

 

 



๓๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

        แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๗ 
 

       แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารว่มการสนทนากลุ่มเ (Focus Group)
เรื่อง รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน

จังหวัดนครปฐม 
 

 

คําชี้แจง 

แบบแสดงความคิดเห็นน้ีสําหรับให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับ “รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
จังหวัดนครปฐม” เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบ่งเป็น    
๒ ตอน ดังน้ี         
 ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ    
 ตอนท่ี ๒ แบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม      
 คําชี้แจง : โปรดระบุข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน (เฉพาะที่อนุญาตให้เปิดเผยได้)  

ช่ือ ................................................................................................................................ 

วุฒิการศึกษา ............................................................................................................... 

ตําแหน่ง ...................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................................................................................ 

โทร. ............................................................................................................................. 

 

 

 



๓๕๘ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม  

๑. ด้านผู้สง่สาร 
� เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� ไม่เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ด้านสาร 
� เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� ไม่เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



๓๕๙ 
 

๓. ด้านด้านชอ่งทางสื่อสาร/สื่อ 
� เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� ไม่เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ด้านผู้รับสาร 
� เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� ไม่เหน็ด้วย         
 เหตุผลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๓๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๑ 

 
 
 
 
 

 

 
 

ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 



๓๖๒ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระอุดมธรรม เม ธี  (สมศั ก ด์ิ  รตนปญฺ โญ ) เจ้ าอาวาส วัดพระงาม  

จังหวัดนครปฐม 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : องพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระศรีสุธรรมเวที (พิพัฒน์ จนฺทูปโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดพระปฐมเจดีย์ฯ จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.



๓๖๓ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระศรีธีรวงศ์ (สมัย สจฺจวโร) เจ้าคณะอําเภอดอนตูม 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดพระประโทณเจดีย์ฯ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.
 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม ถาวรสีโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอบางเลน
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดลานคา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 



๓๖๔ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูสิริปุญฺญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ) เจ้าคณะอําเภอนครชัยศรี
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคํา จารุโภ) เจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดพะเนียงแตก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 



๓๖๕ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองนครปฐม
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดพะเนียงแตก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร) เจ้าคณะตําบลบางปลา 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 



๓๖๖ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร) เจ้าคณะตําบลไผ่หูช้าง 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ (สัมพันธ์ ผลธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดผาสุการาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
 



๓๖๗ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : พระครูพิศาลกิตติคุณ (กิตติ ฐานจาโร) เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดวัดโพธ์ิราษฎร์ศรัทธาทํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดสุขวัฒนาราม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 



๓๖๘ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นายบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางน้อยใน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 



๓๖๙ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นายประเสริฐ สุขสมกิจ กํานันตําบลบางหลวง
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางน้อยใน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นางสาวสุวรรณี   สุขสมกิจ รักษาการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน  

วัดบางน้อยใน 
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางน้อยใน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 



๓๗๐ 

 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นายอมร  ศรีจง
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางน้อยใน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 

 
ผู้ใหส้ัมภาษณ ์ : นายบุญชู  ศรีอินทร์กิจ
สถานทีส่ัมภาษณ์ : วัดบางน้อยใน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สัมภาษณเ์ม่ือวันที ่ : ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.



๓๗๑ 

 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมชลบุรี ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   



๓๗๒ 
 

 

 

                                     ประวัติผู้วิจัย                                  
 
ชื่อ  พระมหาณรงค์ ฉายา มหาปญฺโญ นามสกุล สุขสมกิจ  
เกิด  วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
สถานที่เกิด บ้านบางน้อยใน หมู่ ๑๒ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
การศึกษา นักธรรมช้ันเอก  
  เปรียญธรรม ๖ ประโยค   
  พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
  วิทยาลัย 

พธ.ม. พุทธศักราช ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ         
  “การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกตามวิถีพุทธในเขตปกครองคณะสงฆ์
   ภาค ๑๔” พุทธจักร, (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐).    
  “พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ กับการพัฒนาส่งเสริมชาวบ้านตาม 
   หลักการพ่ึงตนเอง” พุทธจักร, (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐).   
  “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกยุคใหม่ : คณะสงฆ์ภาค ๑๔” พุทธจักร,  
                      (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐). 
อุปสมบท ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
ตําแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางน้อยใน 

ครูสอนปริยัติธรรม 
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางน้อยใน 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบางน้อยใน เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 


